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En teknikers funderingar om 
Norrlands-järn och Tröndelags-salt 
i förhistoriskt handelsutbyte 

Av Er ik T h o l a n d e r 

En typ av förhistoriska jämföremål som har eu särskild hemortsrätt 
i Norrland är de i hittillsvarande litteratur som »hac kor» eller »spad-
formiga ämuesjärn» betecknade holkförsedda plattjärn som beskrivits 
av bl. a. Nihlén1 och Thålin.2 Se bild i. 

Bortsett från vad som torde kunna betecknas som ströfynd i Mälar
dalen och nägra ännu sydligare trakter har huvudparten av fynd-
materialet påträffats i Hälsingland, Medelpad och Jämtland. En sär
skild betydelse trots sitt ringa antal kan kanske de fynd ha som enligt 
Thål in gjorts i Tröndelagen och på Åland. Den geografiska fördel
ningen illustreras av bild 2. Två områden med påfallande stor kon
centration av fynd kan urskiljas, nämligen i kustlandet med ungefär
lig begränsning Söderhamn—Ljusdal—Sundsvall och i inlandet inom 
triangeln Sveg-Strömsund-Are. Båda områdena ligger i anslutning 
till den urgamla färdvägen mellan Bottenhavet vid Sundsvall-Sol
lefteå och Atlanten vid Stiklestad-Trondheim. 

Karaktäristiska egenskaper hos fyndmaterialet 

Ämuesjärnen i hittills gjorda fynd har av Thålin2 indelats i tre grup
per med avseende på längden, nämligen ca 30 cm, ca 40 cm och ca 
60 cm (respektive A, B och C i bild 1). Grupp A dominerar i antal, 
B-gruppen är ej särskilt talrik och C-gruppen är mycket liten. Samt
liga har några egenskaper gemensamma genom att ha en långsträckt 

1 John Nihlén: Studier rörande äldre svensk järntillverkning med särskild hänsyn till 
Smaland. Jernkontorets Bcrgshist. skriftserie, Nr 2, Stockholm 1932, s. 121 ff. 
- Lena Thålin: Svenskt förhistoriskt järn — ett forskningsprojekt. Jernkont. Annaler 
151, 1967, nr 5, s. 305-324. 
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Fig. i. Huvudtyper av »spadfor-
miga ämnes järn > (enl. L. Thålin 
(2.)). — Main types of »spacle-
shapcel iron billcts» (acc. to L. 
Thålin (3.)). 

form, en sektion av plåtkaraktär och i den smala änden en strut
formad, öppen holk. Medeltjockleken syns vara 4 å 5 mm med varia
tioner på uppemot ± 3 mm. 

Grupp A företer en klar sektorform med tämligen konstant vinkel 
mellan kanterna, omkring 150. Att döma av exemplen i bild 1 har 
de båda andra grupperna närmast holken ungefär samma sektorform 
som A, men överskjutande längd har mer parallella kanter hos den 
långa typ C. Sistnämnda parti svarar mot Thålins beskrivning 
»närmast rektangulär järnplatta», men i övrigt måste en tekniker 
fästa större avseende vid sektorformen och den uppenbara tendensen 
till standardiserad form hos den dominerande delen av fynden. 

Tillgängliga uppgifter om materialegenskaperna talar om låg kol
halt. Då man heller icke funnit något som tyder på en egg på dessa 
fynd och ej ansett holken lämpa sig för att fästa ett skaft stärker 
detta de skäl som talar för att ämnesjärnen ifråga ej varit några red-
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Fig. 2. Fyndområdcn för »spadfoimiga ämne-sjärn». Beteckningar: i. Tröndelag. 2. Jämt-
lanil-Ilårjedalen, 3. Hälsinglanel-Meele-lpael, 4. Alancl. — linil areas for »spaclc-shapcil 
iron billcts». 

skap utan snarare plåtämnen till något hittills ej klarlagt ändamål. 
För plåt som skall kallbearbetas är en låg kolhalt fördelaktig. 

Vikten syns variera mera än formen, vilket f. ö. är rätt naturligt 
som följd av tjockleksvariationerna. Thål in anger 350-750 g för A-
gruppen, 600-1 100 g för B-gruppen och 750-1 000 för C-gruppen. 

Struktur hos söndersågade ämnesjärn 

En ingående strukturuudersökning på ett ämnesjärn av typ A utfördes 

1965 av Sten Modin1 vid Institutet för Metallforskuing och återstä-
3 Sten Modin: Rapport 16.2.11)65 till Stat. Hist. Museum (ej publ.). 
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Fig. 3. Makroe-lsat snill genom äiiine-sjärn frän Hög sn (enl. S. Modin (3.)). — Macro-
etcbed section through iron billet from Hög parish (acc. to S. Modin (3.)). 

ende delar frän samma ämne undersöktes ytterligare av författaren 
19064 vid Smideslaboratoriet i Eskilstuna."' 

Resultatet av undersökningen av det här aktuella ämnesjärnet är 
i sammandrag: 

att makrostrukturen företedde en oregelbunden skiktning 
att vällfogar förekom, delvis efter övervikniug 
att huvuddelen av godset hade låg C-halt men att fläckar med högre 

C-halt förekom 
att mikrostrukturen huvudsakligen utgjordes av ferrit och perlit med 

relativt grov ferritkornstorlek (JKM 12) 
att ferritkornen ej var deformerade och att bearbetningen sälunda 

varit en varmbearbetuing följd av rekristallisation 

att slaggmängden var riklig och övervägande bestod av skiktvis ut
sträckta silikatinneslutuingar med utskild järnoxid 

all järnoxidfasen i slaggen var föga deformerad cx;h därmed indike
rade att smidningen skett vid så hög temperatur att slaggen varit 
flytande, dvs. vid lägst ca 1 20o°C 

att samma slaggtyp förekom i vällfogar och i övriga partier. 

' Erik Tholander: a) Utlåtande 8.11.1966 Förhistoriskt smide, prov Sm 1, b) Utlåtande 
15.11.1966 Förhistoriskt smide av tyji tspadformiga ämnes järn*. Studie rörande till
verkning och användning (ej publicerade). 
G I förbigående må här påpekas, att metalliska material i allmänhet och föremål av 
järn och stål i synnerhet ej kan pä tillfredsställande sätt karakteriseras om icke deras 
struktur bestäm* genom metallografiska undersökningar. Oftast torde striikturuiidcr-
sökningen vara viktigare att utföra än en kemisk analys, särskilt när det rör sig om 
skiktade strukturer och alltid vid föremål som värme-behandlats. Redan 1922 anvisade 
Alf Grabe (Den gamla svenska osmundtillverkningen. Jernkontorets Annaler 106, 1922, 
Tekn. disk. mötet s. 5-61.) möjligheten att utföra striikturundersökningar på arkeolo
giskt material, men trots att förståelsen härför syns ha ökat väsentligt under det 
sista decenniet har denna möjlighet hittills långt ifrån utnyttjats i full utsträckning. 
Behovet av ett speciellt inriktat metall-arkeologiskt laboratorium växer sig därför allt 
starkare. 
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Metallforskningsinstitutet hade dessutom påvisat små fläckar med 
höga halter av nickel och kobolt. 

Ett etsat tvärsnitt som visar den skiktade strukturen och en delvis 
öppen väll fog återges på bild 3. 

Senare har Lena Thål in med liknande resultat undersökt ett på 
Helgo runnet ämne som numera är utställt på Statens Historiska 
Museum. 

Smidesteknisk granskning av två ämnesjärn 

För det ämnesjärn (SHM 20.03(1) som strukturundersökts enligt ovan 

har tillverkningsmetoden bedömts på följande sätt: 
Ursprungsmaterialet har icke varit smält, vilket bevisas av att lokal 

anrikning till höga halter av Ni och Co förekommer. Dessa båda 
ämnen segrar nämligen ej nämnvärt vid stelning av smält stål utan 
skulle i en smälta blivit tämligen jämnt fördelade med sannolikt låg 
medelhalt. 

Den rikliga förekomsten av vällfogar antyder att utgångsmaterialet 
antingen bestått av mindre bitar som skarvats till större eller att en 
utsmidd porös platta genom vikning flera gånger lagts ihop och vällts 
till tjockare stycken. 

För tillverkningen har man alltså haft tillgäng till relativt små, 
direktreducerade ämnen, en blästerhärd som kunnat värma till minst 
i300°C, handverktyg för räckning, vikning och slätsmidniug samt 
personal som behärskat tekniken att räcka, vällsvetsa och slutforma 
en tunn platt produkt med bestämd form. Denna karaktäriseras av 
den jämna tjockleken, de raka sidokanterna, vinkeln mellan dessa 
samt den special formade holken. 

För ett annat ämnesjärn (ocksä typ A med nr SHM 17.343:1.718, 
Attmar s:n) har enbart okulärgranskning legat till grund för en be
dömning av smidesutförande och en jämförelse med det som behand
lats ovan. Dess utseende framgår av fotona på bild 4 a) och b). Därav 
kan till en början utläsas samma tillverkuingsgåug som för ämne 
SHM 20.036. Dock framgår det ännu tydligare hur skarvvällning och 
vikningen av kanterna utförts, varför en möjlighet funnits att göra 
en rekonstruktion av smidningsförfarandet. Detta kan illustreras ge
nom bild 5 och beskrivas sålunda: 

Smeden har använt 4 små utgångsbitar (på skissen numrerade 1-4) 
som successivt vällts samman i ordningsföljden 1, 2, 3, 4 eller omvänt. 
Därefter har först en vikning gjorts för den ena kanten och sedan 
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Fig. 4. Foton av båda sidor av ämnesjärn från Attmar sn. — Photograph ot both 
sides of iron bille-t from Attmar parish. 

en åt samma håll för den andra. Vikningen torde ha gjorts med hjälp 
av ett rakt verktyg samt V-formad försänkning i städet för att kunna 
utforas med så god precision. Flera omvärmningar måste förutsättas. 
Till sist har huggits en flik som vikts om ät motsatt håll mot kant-
vikuingarna och vällts fast mot plattan så att holken erhållits. En så 
speciell och medveten metodik måste förutsättas ha haft ett bestämt 
syfte. Ett försök att förklara detta skall göras i nästa avsnitt av denna 
studie. 

Hypotes angående ämnesjärnens ursprungliga användning 

Stenberger0 förklarar »de spadformiga järnbladen» såsom varande 

». . . uthamrat råjärn från myrmalmssmältning för avsalu . . .». Efter

som därmed torde avses ämnesjärn i största allmänhet är det icke nå

gon tekniskt tillfredsställande tolkning för eu produkt som kostats 

på så mycket arbete. Ty för att åstadkomma den tunna sektionen av 

flera skikt samt den bestämda formen med holk och raka kanter i 

viss vinkel krävs alldeles för mycket arbetstid för att vara ekonomiskt 

motiverat för ett vanligt ämnesmaterial, vilket dessutom ej har en 

lämplig form för vidarebearbetning till stång eller andra kompakta 

produkter och ej heller den högre kolhalt som erfordras för härd-
0 Mårten Stenberger: Det forntida Sverige, s. 433. 
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F"ig. 5. Rekonstruktion av hopskarvningen av fyra mindre råämnen till ämncsjärnet 
frän Attmar (på bild 4). — Reconstruction of forgc welding joints ot four small 
raw bars for the iron billel from Attmar (on Fig. 4). 

barhet. Det enda rimliga användningsområdet syns därför vara plåt 
och plätprodukter. 

Att som Nihlén1 och Hauge20 helt bortse från möjligheten av en 
nyttig funktion annat än som betalningsmedel samt tala om en »dege
nererad form utvecklad från bronsålderns yxor» utan att beakta vare 
sig materialvalet eller arbetet med framställningen är både att göra 
problemet väl lätt för sig och att underskatta Norrlands förhistoriska 
smeder. Däremot finns det skäl att betrakta dessa ämnen såsom be
stående av två delar med skilda funktioner, nämligen bladsektor och 
holk. 

Det som 1966 gav författaren4-7 uppslaget till en logisk och hittills 
hållbar förklaring till vad plåtämnen av detta slag kan ha använts till 
var det i Statens Historiska Museum utställda fyndet från Valla i 
Selånger s:n, bild 6, av en stor kittel och 9 ämnen (av typ A, bild 1) 
vilket Stenberger0 beskrivit sälunda: 

»Kitteln låg välvd över 9 spadformiga ämuesjärn. Den är hopsmidd 
av fem järnplåtar, har hank i enkla öglor vid randen samt en myn
ningsdiameter av 50 cm.» Rymden kan uppskattas till ca 20 1. 

En närmare granskning visade att de fem plåtarna utgörs av en 
mindre och tre större sidoplåtar samt en nära cirkulär bottenplåt 
vilka nitats samman med överlappande nitfogar. Det visade sig även 
7 Erik ' tholander: Vällsvelsning, ett arbetsförfarande av grundläggande betydelse i för-
historisk smidesteknik. Stencilerat medd. vid Jernkontorets bergshist.dag 2 nov. 1967. 
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Fig. 6. Fyndet frän Valla i Selängei sn. — The find from Valla, Selånger parish. 

att bredden hos de 9 ämnena passade lagom för att med överlappning 
göra en stor plåt av 6 ämnesblad och den lilla plåten av 4 blad. 

Kunde det förhålla sig så att ämnesjärnen var kittelplätämnen av
sedda att vällas ihop till plåtar av viss önskad storlek och sektors
form? För plåtmanteln till Valla-kitteln hade i så fall åtgått samman
lagt 22 plåtämnen. Delas hela varvet med 22 ger det i medeltal en 
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l ig . 7. Kitteln frän Högom i Selånger sn. teckning cjaz 
:\\ B. Handel. — The cauldron from Högom, Selånger 
parish. 

Fig. 8. Vyer underifrån och uppifrån av 
Ilögoiiikitii-ln (hild 7). Teckningar av 
B. Handel. — Högom cauldron from be
low and above (Fig. 7). 

vinkel av 1(1,4° P e r sektor, vilket ligger nära det ovan angivna medel
värdet av ca 15°. Detta bör kunna tas som ett visst stöd lor antagandet 
om användningen enligt ovan. Men det återstår att förklara dels hol
kens uppgift på ämnena — inga holkar återfinns ju på kitteln — 
och dels bottenplåten. För detta skall vi studera ytterligare en kittel 
av liknande typ frän samma område. 

Den andra kitteln härrör från grav V på gravfältet vid Högom, 
Selånger. Dess utseende framgår av skisserna på bilderna 7 och 8. 
Mynningens diameter är 40,5 cm och höjden 23,5 cm. Rymden kan 
uppskattas till ca 15 1. Av sju sidoplåtar är sex likstora och en någol 
mindre. De större kan på motsvarande sätt som vid Valla-kitteln ha 
tillverkats av tre sektorämnen av typ A och Attmar-ämnets (bild 4) 
storlek och den mindre av tvä, dvs. totalt 20 st, vilket i sin tur ger 
medelvinkeln 180 per sektor. Av totala längden, 32 cm, har blott 
19,5 cm använts, dvs. själva bladet men ej holken. Den senare syns 
därför ha borthuggits. Den runda bottenplåten har en area av ca 
575 cm2. Til l den skulle det avhuggna, tillplattade och hopvällda 
holkskrotet räcka mycket bra eftersom 20 holkplattor a ca 50 cm2 

borde kunna ge en vällskarvad yta av mer än (ioo cm-. 

Om alltså holkmaterialet på antytt sätt kunnat få en meningsfull 
användning sedan det avhuggits sä säger det ingenting om holkens 
uppgift före avhuggningen. En sådan, som är lätt att motivera 111 
smidesteknisk synpunkt, är att ge fäste för ett temporärt skaft för att 
underlätta hopvällningen av sektorbladen till ovannämnda sidoplå
tar. Vällning av länga plåtfogar måste nämligen vara en svår opera
tion på grund av det tunna godsets snabba svalniug. Men om man 
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Fig. 9. Rekonstruktion med papp
modeller av betornas hantering vid 
hopvällning av ämnesjärn till kittcl-
plätar. Provet utfört 1966 i smides-
laboratoriet i Eskilstuna. — Recon
struction with carelboarei modcls of 
the handling ot the hot billets at 
their forge welding to cauldron 
plates. Trial made in 1966 at the 
forging laboratoriet at Eskilstuna. 

sätter fast träkäppar i holkarna visar det sig att man lätt kan hålla 
två käppar med varsitt ämne i ena handen så att kanterna överlappar 
varandra och smidningen kan utföras med hammaren i den andra på 
det sätt som i rekonstruktion framgår av bild 9. Därmed kan en fly-
hänt smed utföra hopvällningen säkrare och snabbare än om äm
nena skulle hållas av en annan person. Genom att successivt skarva 
sektorblad och hugga bort holkar kan sidoplåtar av varierande stor
lek tillverkas så som framgår av bild 10. 

Enligt ovan har alltså för de två undersökta kittlarna använts spe
ciellt formade sidoplåtar av vilka en varit mindre i storlek och san
nolikt utgjort regulator för att nå önskad storlek på kitteln. Som 
modul till samtliga plåtar passar de sektorformade järnbladen av typ 
A när de befriats från den smalare holken. Till den runda botten
plåten räcker det avhuggna holkskrotet. 

Det första resonemanget leder alltså fram till slutsatsen, att de sek
torformade »spad-järnen» varit ämnen till kittelplåtar och att den 
mystifierande holken blott varit en hjälpanordning för att underlätta 
hantering och smidning, men som till sist också kunnat bilda botten
plåt. För ett sådant ändamål är ett material med låg kolhalt det av
gjort lämpligaste. Hittills erhållna analysuppgifter kan därför sägas 
ge stöd åt hypotesen om ämnesjärnens användning till kittel plåt. 
Emedan forntida smeder i andra sammanhang visat god förmåga att 
välja rätt stål till rätt ändamål saknas anledning att tro annat än att 
det även i detta fall gäller ett fullt medvetet materialval. 
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Fig. 10. Princip för hopvällning av flera ämnesjärn till kittelplåtar. Frän och med 
andra vällningen bort bugges holken på näst föregående ämne till vänster. — Principle 
applied in forge-welding ot several iron billets to cauldron plates. From the second 
forge-welding onwards the socket on the billct immcdiatcly to the left was cut off. 

Beträffande utförandet har Thålin2 talat om uppvikning av ett 
hörn till »en ganska slarvig, öppen holk». Iakttagelsen att holken ej 
utformats med omsorg kan tas som en indikation på dess temporära 
funktion som hjälpanordning för den besvärliga skarvvällingen av två 
eller flera tunna ämnen till större kittelplåtar. Av samma skäl beir det 
ej ha varit så noga med holkens längd. Men den torde ingå i alla 
hittills registrerade längdmått för dessa ämnesjärn. Den relativt stora 
spridning i måtten som Thål in också påtalat skulle kanske minska 
om en ommätning gjordes till enbart bladsektorns längd. 

Ifråga om ämnesjärn av de båda andra typerna, B och C i bild i, 
tillstöter en komplikation i fallen med rektangulär form hos bladens 
yttre delar. Man kan här tänka sig att de använts på samma sätt 
som A-typen men för kittlar med större djup och den översta delen 
mera cylindrisk. De hopvällda plåtarna skulle då frän början bli 
kupiga, vilket måste betecknas som en mer avancerad teknik än den 
ovan beskrivna. 

För att få bekräftelse på att hypotesen om kitteltillverkningen är 
riktig borde det vara möjligt att frän någon kittel eller stor kittel-
plåt uttaga en provremsa tvärs över fogningen och i tvärsnitt iden-
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Fig. 11. Jämförelse av geometrisk form hos tvä »gpadformiga Imnesjirn» med formen 
hos sektorformad saltpanncplät för Holland enligt beskrivning Erin 1700-talet av Sven 
Rinman (21 b.). Beteckningar: 1. Plätmodul i kittel frän Högom (bild 7 o. 8), skala 
1:2. 2. Ämnesjärn (bladse-klor exkl. holk) från Attmar, skala 1:2. 3. Bottenplåt till 
holländsk saltpanna enl. Rinman (21 b.), skala 1 : 10. — Comparison of ge-emietrical 
shapes of two »spacle-shapcd iron billcts» with the shape of sector-shaped salt-pan 
plate for Holland according lo an iStlicentury description by Sven Rinman (21 b.). 
Descriptions: 1. Plate modiile- in cauldron from Högom (Figs. 7, 8). Scale 1:2. 2. 
Iron billet (blade se-eior excluding socket) from Attmar. Scale 1:2. 3. Bottom plate 
for Dutch salt pan acc. to Rinman (21 b.). Scale 1 : 10. 

tifiera vällfogar och utgångsämnen. Hittills har någon sådan kontroll-

bestämning ej kunnat utföras. 

Kan man tänka sig ett samband mellan en norrländsk 
I il/verkning av järnkittlar och en norsk Utvinning 
av salt ur havsvatten? 

När det nu gjorts sannolikt, att spadjärnsämnena varit halvfabrikat 
för järnkittlar så anmäler sig två nya frågor: 

Vad har järnkitllarna använts till? 
Varför har tillverkningen lokaliserats till Norrland? 

Att kittlar av denna typ kunnat användas till matlagning är själv
klart och de har kanske också trots sin storlek gjort så, åtminstone 
i senare tider. Men det räcker ej som förklaring till den geografiska 
koncentrationen. Mat har lagats i alla landsändar och om järnkittlar 
varit allmänt använda för matlagning skulle likartade fynd också i 
andra trakter avspegla detta. När så ej är fallet mäste förklaringen 
vara en annan. 

I inledningen nämndes att de två viktigaste fyndområdena ligger 
i anslutning till den urgamla färdvägen mellan Bottenhavet i Sunds
vallstrakten och Atlanten vid Tröndelag. Vad hade då färdvägen för 
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uppgift? Var det en handelsled eller bara en kommunikationsled i 
allmänhet för ortsbefolkning och pilgrimer? 

Ahnlund 8 har berent de språkliga och topografiska sammanhangen 
kring namnet Medelpad, vars innebörd tolkats till »mellanvägeu» i 
betydelsen 'den mellersta vägen'. Biörnstad8 har i en bred översikt 
sammanställt de arkeologiska forskningsresultaten fram till 19(12, 
varav framgår dels att »trafiken» börjat under 300-talet e. Kr. och 
fortsatt ännu under vikingatid och dels att växlande kulturimpulser 
tyder pä kontakter med olika kulturområden under olika tidsskeden 
men att Baltikum och ryska flodsystem utgjort en av huvudriktning
arna. 

Vad har man transporterat längs denna led som ej sammanbinder 
några metropoler? Vad kan köpmän från fjärran länder i öster och 
söder ha velat hämta från detta svårtillgängliga omräde som ej fanns 
på närmare häll. 

Har de medfört varor som det funnits särskild anledning att frakta 
sä långt mot norr och över fjällen till Atlantkusten eller har de åter
funna långväga dyrbarheterna varit betalningsmedel till nordliga ex
portörer? För att börja med den första frågan så verkar det för en 
lekman svårt att finna något rimligt motiv för långväga frakter av 
varor till Tröndelag. Befolkningen däruppe kan ej ha varit stor och 
utgjort någon köpstark marknad. Och att ta en så svår omväg för att 
nå Atlanten och fortsätta per ny båt mot Västeuropa och Brittiska 
öama kan ej gärna bjudit några fördelar framför att segla ut genom 
Bälten eller Öresund. 

Vilka varor kan å andra sidan ha funnits att hämta däruppe i Trön
delag? Ty det måste ju vara där, omkring ledens ändpunkt, som nå
gonting hämtats. Enbart den i forntiden vanliga bytesvaran pälsverk 
kan det knappast ha lönat sig att hämta så långt bort. Det fanns 
väl på närmare håll om man kom från öster och sydöst. Detsamma 
bör gälla för fisk. Likaså slavar. Men en vara kunde man däruppe 
skaffa med större fördel än någon annanstans i Nordeuropa, nämli
gen salt. Golfströmmen för nämligen mot norska kusten vid och om
kring Tröndelag in vatten, som håller större salthalt än Atlantvattnet 
i övrigt.10 Att detta också utnyttjats av kustbefolkningen för tillverk-

8 Nils Ahnlund: Det gamla Medelpad, Svenska Turistfören. årsbok 1939. s. 79. 
° Margareta Biörnstad: Handel på nordliga vägar under järnåldern. Proxima Thule, 
Stockholm 1962, s. 123-138. 
10 Nordisk Familjebok, 4:0- uppl., 1952-55, bd 9, s. 106, »Golfströmmen». 
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ning av koksalt långt in i nyare tid finns det talrika belägg för. Till 
skillnad från kustborna i Sydeuropa har de ej kunnat lita till solvärme 
för avdunstning av vattnet. De har istället fått koka bort det med ved 
som bränsle. För den kokningen behövdes kärl — järnkittlar! 

Om alltså koksalt varit den åtrådda vara som lockade långväga han
delsmän till »mellanvägen» och dess handelsstationer så blir en till
verkning av järnkittlar för saltsjudning en fullt naturlig sak i eller 
i närheten av det saltproducerande området. Järn fanns rikligt i Sve
rige (Hälsingland) och även smeder. Därmed gavs en första förutsätt
ning för ett handelsutbyte längs »mellanvägen». En andra gällande 
vidare distribution av saltet till en större marknad förelåg i de om
vittnade handelsförbindelserna. Rubrikens fråga kan därmed besva
ras: Ja. 

Några skäl för en handel i österled med norskt salt 

Även om arkeologiska belägg för salthandel saknas så måste man 
räkna med att koksalt varit en viktig handelsvara från äldsta tid. 
Ty den mänskliga organismen måste tillföras salt och redan att klara 
minimibehovet, 5 g/dag enbart genom födans naturliga salthalt anses 
svårt om icke kosten utgörs av rå fisk och rått kött. Normalbehovet 
för vuxna personer, 12-16 g/dag, blir ännu svårare utan tillförsel 
utifrån. Marknader för salt bör alltså ha funnits hos de flesta folk 
och därmed också förutsättningar för handel mellan produktions- och 
konsumtionsområden. Stammar och folk i Ryssland och kring Öster
sjön bör ha haft lättare att få salt från Tröndelag via Bottenhavet 
än från andra håll innan Hansan i Lubeck under medeltiden, enligt 
Lorentzon,11 skaffade sig monopol på salthandel baserad på tyskt 
bergsalt. 

Det ryska ordet för salt lär uttalas ungefär som »såll». Därför kunde 
det vara av intresse att genom ortnamusforskning söka utröna om 
namn som Sollefteå — som under medeltiden hette Solatunum — 
och beläget där Ängermanälven upphör att vara segelbar samt Sollen
tuna och kanske andra kan sättas i samband med en förhistorisk salt-
handel. Saltvik på Äland är enligt Dreijer12 en mycket gammal han
delsplats, där norrmännen hade anknytningar åtminstone under 
900- och 1000-talen på sina färder från Trondheim i österled. 

" Bernt Lorentzen: Salt, Bergen, 1952. 
'- Matts Dreijer, Mariehamn, privat medd. febr. 1970. 
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Om norsk 'saltbrending' och svensk tillverkning 

av saltkittlar och saltpanneplåt 

För att återgå till järnkittlarna och saltsjudningen så finns det flera 
belägg i litteraturen både på att »saltbrending» sedan gammalt varit 
en utbredd binäring i Norge och på att export från Sverige förekom
mit av saltkittlar och plåtar för saltpannor. Sålunda anger Hiilphers11' 
i sin resebeskrivning från Norrland 1771 om Svegs socken, att 

»Myrjerns-Smide» varit ortens viktigaste hantering, varvid »i synner
het Salt-kittlar . . . blifwit tillwerkade samt årligen till Norrige och 
andre orter försålde . . . » 

Han anför även ett utdrag ur tullräkenskaperna i Funäsdalen för 
1770: 

utgående varor: bl. a. Blecksmide för 100 Daler Silf.mynt samt stål, 
gutit Jern, Järnsmide och Stångjern. 

inkommande d:o: bl. a. 13 1 / 8 tunnor Norsk-Salt 
samt sill, torrfisk, korn, malt, brynstenar m. m. 

En noggrann beskrivning av ett stort norskt saltverk gavs 1769 av 
S. G. Hermelin.14 Tidigare hade Angerstein15 år 1706 i en resebe
rättelse till Bergskollegiet meddelat: 

». . . vad Saltsjuderiet angår så öfvas det af Stjärböndoner . . . 4 mil 
upp om Trondhem och in til Rombdahlen, och koka de Salt hela 
året igenom undantagandes andatiden. De hafwa vid Stranden sina 
Salthuus, hwaruti Saltpannor stå på 4-kantiga murar, warandes en 
sådan panna mast 6 a l r lång och 3 3 4 al-r breed, af järn smidd 
och hopnaglad, och köpes från Funäsdahlen i Sverige för 20, 30 eller 
40 LPr Stycket, som de äro stoora til, och de fyllas med hafsvatten 
och så fort som de kokar . . . På 24 t immar kunna de få 1 tunna 
Salt . . .» 

Redan Peder Månsson10 hade omkring 1510 skrivit: 

13 Abr. A. Hiilphers: Samlingar lil en Beskrifning öfwer Norrland Tredje Samlingen 
om Herjedalen, Westeras 1771. 
14 S, C;. Hennelin: Anmärkningar ciel Salt-Tilverkningen viel Wallöe i Norrige-. A'. 
Vetenskaps Academins Handl. 1769, Vol. XXX, s. 60-67. 
13 Johan Angerstein: Norske Bergzeerken, 1706, handskrift i Riksarkivet. Relation i 
Bergskollegiets Arkiv utarbetad 1723 av J. T . Geisler. 
10 p c ( j c r Månsson: Skrifter utg. av Sv. Fornskriftsällskapet. Red. av Robert Geete, 
Stockholm 1915. HSfte J, s. 637-638. 
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». . . i Norrige siuda the salt i Jern pannor, fyrakanta, hvilka ej äro 
djupere än sex tuerfinger, och hälft annen famn bredh och twå famne 
lo l lg l l . . .» 

samt berättat om en välutvecklad teknik för saltutvinningen. 
I Norge har Nordgaard17 givit en bred historisk översikt medan 

Lorentzen11 och Olafsen18 nämner om saltbränning som hemindustri 
och att därtill användes »en stor jerukjcl, eu 'saltketil', og brenniugen 
föregick . . .» med ved i en bod vid stranden. Lydersen1" har föga 
från äldre tider men istället upplysningar om koksaltets utvinning 
och betydelse i nyare tid. 

Enligt de refererade källorna skulle från 1500-talet till mitten av 
1700-talet både »4-kantiga», dvs. rektangulära pannor och (runda) 
kittlar ha använts i norsk saltsjudning. Det antyder förekomsten av 
en långvarig teknisk utvecklingsprocess på området, där det ligger 
nära till hands att räkna de runda kittlarna (av små dimensioner) 
som den äldsta formen som dröjt sig kvar här och där.-" 

Sven Rinman2 1 upplyser om tillverkning i stor skala av saltpanne-
plåtar som under 1700-talet var en betydande svensk exportvara på 
Holland och England. De smiddes under stångjärnshamrar normalt 
till ca 1,5x0,3 m och »kuapt 1 / i tum» tjocka (ca 6 mm) samt avsågs 
att sammanfogas till mycket stora pann-enheter. Men för Holland 
gjordes också plåtar lör runda pannor, varvid bottenplätarua »äro 
breda uti den ena, men smalare emot den andra ändan». Ritar man 
upp de angivna måtten är det intressant att konstatera formlikheten 
med »spadformiga ämnesjärn» sedan de senare befriats från holken. 
Se bild 11. Även om denna likhet ej har något direkt bevisvärde så 
är det lockande att tänka sig en utveckling under kanske 1 000 år 
frän svensk-norska 15-literskittlar till holländska jättepannor ä 15 m' . 

17 O. Nordgaard: Tnek av koksaltels historie. Föredrag i Trondhjems tekniske för
ening. Trondhjem 1913-
18 O. Olatscn: Saltbncnding i /F.Ielre Tiel. Norsk Folkekultur, 1922, H 4, s. 49-55. 
10 Aksel Lydersen: Utvinning og anvendelse av koksalt. Volund, Oslo, 1964, s. 9-18. 
20 T. D. Hänge: Ble.slerbruk og Myrjern. Univers. Oldsaksaml. III, Oslo 1946. 
21 Sven Rinman: a) Bergieerks Lexicon, Bd 2, s. 500, b) Anledning til kunskap om 
den gröfre Järn- och Stålförädlingen, Sihlm 1772, s. 100. 

Författaren önskar etter avslutat arbete uttrycka sin tacksamhet mot de personer som 
haft betydelse för att denna studie kunnat utföras. Förutom flera av arkeologerna inom 
Statens Historiska Museum gäller detta särskilt förre rektorn Israel Jonzon, Forsa. 
Uppgifter om Åland m.m. har välvilligt ställts till förfogande av landskapsarkcolog 
Matts Dreijer, Mariehamn. 
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Summary 
The paper starts with a short description of the type of uniform objects that 
have hitherto been called "mattocks" or "spade-chaped iron billets" and are 
especially locatecl in archaeological finds in certain parts of Norrland (N. Sweden). 
A few of these have been subjectecl to microscopic examination and to an in
vestigation into the forging technicjiics used. 

The sections were found to be piled irregularly by mainly coarse-grainecl 
layers of ferrite and some pearlite, the average carbon content being low and 
the layers often separated by slag. The forging proceclure is characterized by 
the use of small directly reclucecl bloom piéces heated in a high temperature 
blastheatetl heartb, forge-weltled, flattenecl and foldecl to plate section and a 
precise sector shape with a certain angle between the straight edges and a special 
socket at the narrow end. 

The suggestion is made that the purpose of these objects was to serve as 
blänks for segment plates used for making iron caulclrons by forge-welding a 
certain number of sector modules together, cutting off the sockels and clenching 
the plates and a rouiicled bottom plate made of socket scrap. 

The geographical location is explained by the need for caulclrons to boil 
sea water for the extraction of salt along the Atlantic coast of the Norwegian 
province of Tröndelag. The existence of tbis kind of trade between Sweden and 
Norway in historical times is evidencecl in the literature. During prehistoric 
times a trade route between Tröndelag and the Swedish district around what 
is now Sundsvall on the Gulf of Bothnia has been proved by archaeological 
research and there are many signs that point to further connections to the 
South and the Near East. 

The author also suggests that the carriage of salt was the main purpose of 
this trading until the Hansa in northern Germany establisheel its monopoly 
during the Middle Ages. It is known that in tlie 18U1 century large sector-shaped 
iron plates were exported as salt-pan for use in the salt industry in Holland. 

2—704532 Fornvännen H. i, 1971 


