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Nordbornas tidigaste kontakter med metall-
kärl äger rum under bronsålderns senare 
del, när olika slags kärl av såväl guld som 
kopparlegeringar förs hit upp från kontinen
tala tillverkare. Prov på en utvecklad me-
tallkärlsframställning av nästan industriell 
karaktär når Norden i samband med Hall
stattkulturens uppblomstring. I dennas spår 
anas kontakter med en betydande metallin
dustri på den apenninska halvön och i de 
expanderande grekiska kolonierna. Också 
produkter från den keltiska kulturens metall
hantverk kan tänkas ingå i föremålsbestån
det från det sista förkristna århundradet. Un
der denna tid växer den romerska metallin
dustrin fram och med denna kommer höjd
punkten när det gäller införsel av metall
kärl till Skandinavien. Från välkända fabri
kationsorter som Capua och Tarent till en 
början och så småningom från de framväx
ande provinsialromerska verkstäderna väll
de en ström av produkter, däribland talrika 
metallkärl, in över det fria Germanien. Även 
sedan det romerska väldet i Västeuropa nått 
sitt slut fortsatte de etablerade industriom

rådena sin produktion av metallkärl och hög
klassiga produkter når även i fortsättning
en det nordiska området, framför allt Norge, 
i form av s.k. vestlandskittlar. De närmast 
följande århundradena är fattiga på metall
kärl. I det i övrigt överflödande rika vendel-
tidsmaterialet är metallkärlen sällsynta. Det 
är betecknande att praktkärlen i Sutton Hoo-
fyndet är av senromerskt-orientaliskt ur
sprung (Bruce-Mitford 1972). Importgods 
i övrigt saknas däremot inte, exempelvis glas 
från de alltjämt produktiva västeuropeiska 
hyttorna. Nästa stora våg av importerade 
metallkärl kommer till Norden, även denna 
gång främst Norge, från anglo-iriskt område 
under 800-900-talen och därmed har vi nått 
inledningen till den period som här är ak-
tudl — därmed blir den tidigare ganska kla
ra utvecklingsbilden nu också mer kompli
cerad. Någon inhemsk metallkärlsfabrikation 
kan när det gäller kärl av ädla och halv
ädla metaller, inte påvisas förrän möjligen 
under vikingatidens slutskede, järnkärl san
nolikt under folkvandringstid. 

Rent allmänt sett utgör metallkärl ett blyg-
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samt inslag i det bevarade föremålsbestån
det från vikingatiden och den tidiga medel
tiden. Bortsett från de faktorer som beting
as av fyndförhållanden beror detta framför
allt på att de inte var vanliga under dessa 
epoker. I ett samhälle som i största utsträck
ning byggde på självhushållning var trä och 
lera de främsta grundmaterialen för kärltill
verkning. Till detta kom järnet som väl läm
pade sig för framställning av exempelvis 
kokkärl. Med all sannolikhet är järnkärlen 
underrepresenterade i hela fyndmaterialet dels 
beroende på järnets dåliga motståndskraft 
mot korrosion, dels på det faktum att järn
kärl endast i vissa fall tillhör den föremåls-
kategori som ingår i det förhistoriska grav
inventariet. (De tycks i stor utsträckning vara 
knutna till båtgravskicket.) 

I fyndmaterialet från vikingatid uppträ
der metallkärlen i framförallt två funktioner, 
gravkärl och skattgömmor. Självfallet före
kommer även andra fyndkategorier som bo
platsfynd och rena tillfällighetsfynd av kärl 
vilka exempelvis förlorats i vattensamlingar. 
Efter kristendomens genomslag i gravskic
ket försvinner gravkärlen tillsammans med 
de andra gravgåvorna varför, boplatsfynd, 
depå- och tillfällighetsfynd tar överhanden. 
Samtidigt minskar antalet hela och välbe
varade kärl drastiskt i fyndmaterialet. I stäl
let kommer fragment av olika slag som ofta 
kan vara svåra att kategoribestämma. Det
ta beror framförallt på att metallkärlen 
alltid hade sitt värde även om de av någon 
anledning förlorat sin ursprungliga funktion. 
Det uttjänta kärlet kunde styckas och an
vändas som plåt för lagning av andra kärl, 
knivbeslag (Drescher 1975, s. 57) och lik
nande. Ett annat exempel på sådan återan-
vändning finns i de lapska offerplatsfynden 
från tidig medeltid där talrika tunnhamrade 
bitar av metallkärl ingår, omvandlade till 
votivgåvor (Zachrisson 1976, s. 47) . Kärlen 
kunde givetvis även smältas ned och ingå i 
andra produkter. 

Det förhållandet att metallkärlen på så
dant sätt fördelar sig på olika fyndkatego
rier har även fått konsekvenser för deras be
handling i litteraturen. Skattfynd tillhör de 
mera gynnade ur publiceringssynpunkt, men 

skattgömman, dvs. metallkärlet i detta sam
manhang, får ofta stå tillbaka för sitt mera 
glittrande innehåll. Inte sällan nöjer man 
sig med att helt kortfattat nämna detta i 
samband med redogörelsen för fyndomstän-
digheterna och uppgifterna i övrigt är torf
tiga. 

Gravkärlen får däremot ofta omsorgsfull 
behandling när fynden publiceras. I boplats
material utgör metallkärlen i allmänhet en 
försvinnande liten del. Sannolikt finns ett 
visst material dolt i museisamlingar i form 
av små, svåridentifierade bitar. Särskilt de
lar av oornerade kärl, som inte är kantbitar 
kan erbjuda stora svårigheter att identifiera. 

I motsats till lerkärlen från vikingatid och 
tidig medeltid har aldrig metallkärlen blivit 
föremål för en översiktlig behandling i Sve
rige. 

Det största enhetliga materialet från svens
ka fastlandsområdet härrör från Birka där 
minst fjorton kärl framkommit. Av dessa 
kommer tolv från slutna gravfynd, de övriga 
har påträffats i Svarta jorden (Arbman 
1943). Vid sidan av Birkafynden finns yt
terligare ett fåtal kärl från fastlandet och 
Öland, av vilka några publicerats (Fridell 
1930, fig. 12, Rydh 1936, s. 115, Serning 
1966, s. 78, Stolpe & Arne 1912, s. 52) . I 
samband med publiceringen av de gotländs
ka skattfynden har Stenberger även behand
lat skattgömmorna (Stenberger 1947, 1958). 

Det norska materialet har publicerats av 
Petersen i "Vikingetidens redskaper" (Pe
tersen 1951, s. 384 ff). Det finns 63 kärl 
bevarade fördelade på "kjeler, skåler og 
öser". En tidsbestämning med utgångspunkt 
från fyndkombination kan göras på 40 av 
dessa vilka sålunda dateras till 800—900-
talen, inte fullt hälften till det äldre skedet. 
Förutom dessa nämner Petersen två större 
kärl varav ett ingår i Gokstadfyndet samt 
fem kärl av "Ostlig type" och fyra "fra yngste 
vikingatid". 

I Danmark har Brendsted samlat grav
kärlen (Bröndsted 1936, s. 223 f.) som vid 
den tidpunkten uppgick till nio. Sedan dess 
har ytterligare gravfynd tillkommit, däribland 
den kända graven från Horning (Krogh & 
Voss 1961, s. 22 ff.). De kärl som bedömts 
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vara av medeltida karaktär har samlats av 
la Cour (la Cour 1961, s. 184—190). En 
viss bearbetning av detta material har även 
utförts av F. Lindahl (Lindahl 1972). I en
staka fall har materialet använts som skatt-
gömmor på danskt område (Skovmand 1942, 
s. 95 och 171). 

Även i Finland har några gravkärl på
träffats. Kivikoski nämner fyra (Kivikoski 
1951, Abb. 1253—1255). 

Materialet utanför Skandinavien är svå
rare att överblicka. Sedan förra hälften av 
1800-talet har olika forskare försökt bringa 
reda i det omfattande material av metall
kärl, företrädesvis handfatsliknande, tillver
kade av olika kopparlegeringar som finns 
spridda på kontinenten. Materialet är bort
sett från dessa grova likheter splittrat både 
geografiskt och kronologiskt. Det finns så
lunda fynd från England i väster till Ryss
land i öster och tidsmässigt torde de omfat
ta minst 300 år varav de äldsta tillhör vi
kingatidens sista år. En del har på insidan 
graverade människofigurer samt inskriptio
ner på latin, såväl profana som religiösa, 
andra saknar inskrift och har endast orna
ment av olika slag. Det finns även helt oor
nerade kärl. 

Man intresserade sig framför allt för pro
blemen kring kärlens ursprung och använd
ning. En av de främsta forskarna på om
rådet var Wilhelm Grempler, "Sanitätsrat" 
i Breslau, vilken bl.a. genom korrespondens 
med olika museer i Europa samlade in ett 
betydande material och visade att dessa kärl
typer hade en mycket stor spridning (Gremp
ler 1894 och 1901). 

Begreppet "Hansaschiissd" präglades av 
Anton Kisa. Han ansåg nämligen att det fö
relåg ett samband mellan metallkärlens ut
bredning och det medeltida Hanseförbundet 
(Kisa 1905). Denna ur kronologisk synpunkt 
oantagliga teori fick enstaka efterföljare och 
då termen "Hansaschiissd" var på samma 
gång slående och vag samt dessutom odefinie
rad, kom uttrycket att leva kvar i litteraturen 
som ett samlingsnamn på dessa kärl. 

Den forskare som senast försökt samla allt 
i litteraturen tillgängligt material och göra 
en total översyn över hela "Hansaschiissd"-

problematiken är den polske arkeologen Ta-
deusz Poklewski. Hans katalog som har om
fattande litteraturhänvisningar upptar 157 
nummer (Poklewski 1961). Däri ingår även 
skandinaviska fynd i viss utsträckning. Pok-
lewskis arbete har kompletterats av Brach-
mann (1962). En bearbetning har även skett 
av Ungerskt material (Zsusa 1972). 

Vid sidan av dessa kärltyper förekommer 
även andra som inte kan föras till kategorin 
"handfatsliknande". Främst rör det sig om 
skattkärl. Någon sammanfattande behand
ling av dessa har inte gjorts. Här skall en
dast som exempel nämnas de ryska skattfyn
den som behandlats av G.F. Kurchina (1954) 
och där skatter i åtta fall påträffats i me
tallkärl av varierande typ. 

Grunden för all bearbetning av arkeolo
giskt material är systematisering och gruppe
ring. 

Petersen har beträffande det norska ma
terialet begagnat sig av en traditionell ar
keologisk gruppering där kärlens likhet med 
nutida kärlformer och deras benämningar 
bildat utgångspunkten. Här talas om "kje-
ler", "skåler" och "öser". "Kjeler" skiljer sig 
definitionsmässigt från de övriga genom att 
de har hank. Beträffande "öser" dvs. skopor 
framgår av beskrivningen att dessa förut
sätts ha skaft. "Skåler" definieras inte på 
annat sätt än att de inte tillhör vare sig den 
ena eller andra kategorien. En antydan till 
användande av en på även andra kriterier 
grundad indelning kan förmärkas i det att 
flertalet kärl säges vara av "den tynne tinn-
bronze som er av vesterlandsk opprinndse". 
Bland övriga kärl finns såväl en grupp "kje
ler" av "en ostlig type" som andra utan så
dan geografisk bestämning (Petersen 1951 s. 
384 ff.). 

Poklewski har vid bearbetningen gruppe
rat sitt material i sex kategorier med ut
gångspunkt från ornamentmotiv, samma me
tod som föregångarna men mer systema
tiskt än dessa. De oornerade kärlen som om
fattar en dryg tredjedel av hela materialet 
bildar en egen grupp, en knapp fjärdedel lå
ter sig inte inpassas i systemet. Poklewski 
framhåller att även andra kriterier hade kun
nat brukas vid en bearbetning men att det-
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ta inte låter sig göras med ledning av endast 
litteraturstudier. Det torde stå helt klart att 
med Poklewskis arbete har gränsen nåtts 
för en undersökning av detta slag. 

Det kan alltid diskuteras vad för ändamål 
en gruppering av materialet skall tjäna. Pe
tersen har inte haft annan avsikt än att på 
ett överskådligt sätt presentera sitt material 
och själva grupperingen läggs inte till grund 

för någon vidare bearbetning. För Poklew
ski var den utgångspunkt för en undersök
ning av kärlens kronologi, härkomst samt 
funktion och det skall inte förnekas att han 
med sin metod, där materialet varit med-
görligt, nått resultat. 

Problemet med Poklewskis gruppering är 
bl. a. att de kärl som saknar ornament läm
nas utanför, liksom de fragmentariska. 
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Den av Petersen tillämpade metoden har 
bl.a. den nackdelen att man redan på ett in
ledande stadium tvingas ta ställning till en 
benämning utan att veta något om kärlets 
funktion som ofta är kluven i en primär, dvs. 
den som kärlet ursprungligen tillverkats för, 
och en sekundär som gravkärl. Det kan 
dessutom ha tjänat många syften däremel
lan. Ej sällan är storleken avgörande för vil
ken benämning som skall brukas, vilket dels 
innebär besvärliga gränsfall dels att i och 
för sig likartade kärl men med olika storlek 
kan hänföras till skilda kategorier. 

Ur metodisk synpunkt är det också olämp
ligt att dela upp kärlen i grupper med led
ning av ornamentmotiv när man inte vet vad 
som betingar skillnaderna. Man kan därige
nom föregripa möjligheten att undersöka 
om motivet är uttryck för en och samma 
smakriktning som många olika fabrikanter 
önskat tillgodose. En annan möjlighet är 
att kärl som är kronologiskt skilda men vars 
motiv går tillbaka på en gemensam äldre 
förlaga eller serie av förlagor, grupperas till
sammans på ett föga fruktbart sätt. Där
emot kan dekorens tekniska utförande till
mätas större betydelse, med den hypotesen 
att motiv kan växla med modet men tekni
ken att utföra dekor är bunden till verktyg 
och handlag. 

Metodutvecklingen på den arkeologiska 
"taxonomins" område, har under senare år 
präglats av önskemålet att göra materialet 
tillgängligt för bearbetning med ADB. Det
ta har framtvingat förenklade, väldefiniera-
de och logiska system för dokumentation, 
där J. C. Gardin har utfört ett grundläg
gande arbete. Med utgångspunkt från det ta 
har rader av forskare utvecklat olika meto
der för registrering av det egna materialet. 
Inte minst har möjligheten att utvinna in
formation från annars svåröverskådliga ke
ramikmaterial verkat stimulerande. Utgångs
punkt för registreringen har varit såväl mått-
uppgifter som form, tillverkningsteknik och 
lermaterial etc. 

Metoddiskussionen på detta fält låter sig 
utan svårighet överföras på vikingatidens 
och medeltidens metallkärl ehuru de av de 
olika ursprungsmaterialen betingade skillna
derna leder till något olika målsättning för 
dokumentationen. För bearbetning av stora 
boplatsmaterial med keramik är ADB ett 
hjälpmedel. För ett begränsat antal metall
kärl skulle emellertid förarbetena bli så om
fattande at t vinsten bleve dyrköpt om ens 
någon. Den helhetssyn på materialet som 
kommer till uttryck i keramikbearbetningen 
är dock tillämplig även i detta sammanhang. 

För närvarande är vissa av kärlfynden i 

Fig. 1. Benämningar på kärlets delar, med utgångspunkt från kärlprofilen. Mynning, sida och botten 
bildar tillsammans kärlkroppen. 1 mynning (i detta fall utformad som mynningsrand, se nedan 6—10); 
2 randveck, yttre och inre; 3 sida; 4 bottenveck, yttre och inre; 5 botten; 6, 7 och 8 mynningskant (7 
med runtomgäende förstärkningsband); 9 mynningsrand, inåtlagd; 10 mynningsrand, utåtvikt; 11 sida, 
vertikal; 12 sida, sluttande, buktig; 13 sida och botten, övergången obestämd; 14 sida och bottenplatta, 
den senare avskild från sidan med bottenveck; 15 sida och bottenplatta där den senare är avskild av ett 
mdlanparti med bottenveck på ömse sidor; 16 som föregående men med dubbla mdlanpartier; 17 på 
kärlkroppen fastsatta delar som har samband med kärlets ursprungliga funktion, exempelvis hank och 
förstärkningsband, benämnes primära komplement; 18 delar som satts på till följd av kärlets förslit
ning eller förändrad funktion, exempelvis lagningslappar, benämnes sekundära komplement. — Termi
nology for the different parts of a vessel, based on vessel profile. Mouth, side and base together form 
the vessel body: 1 : mouth (in this case formed as a mouth rim, see 6—10 below). 2 : rim bend — outer 
and inner. 3 : side. 4 : base bend = outer and inner. 5 : base. 6 — 8 : mouth edge ( 7 : with encirding, 
strengthening band) . 9 : mouth rim — inturned. 10: meuth rim — out-turned. 11 : side — vertieal. 12 : 
side — sloping and curving. 13 : side and base — transition indistinct. 14: side and base-plate where 
latter is separated from side by base bend. 15: side and base-plate where I_tter is separated by a central 
section with base bend on either side. 16: as 15 but with doubled central section. 17: attached parts 
on the vessel body that have a connection with the original function of the vessel e.g. handle and 
strengthening band. Called primary complements. 18: attached parts for mending or altered function 
of the vessel, e.g. patches. Called secondary complements. 
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Sverige aktuella för en bearbetning. Dels kom
mer fynden från Birka att behandlas i an
slutning till utgivandet av del I I av Birka-
publikationen i Vitterhetsakademiens regi, 
dels står det betydande gravkärlsmaterialet 
från Gotland inför publicering liksom me-
tallkärlsfynden från Eketorp. 

Då de hittills prövade grupperingsmeto
derna inte skulle göra det möjligt att få ett 
helhetsgrepp på ett så varierat föremålsbe
stånd måste en ny metod prövas. Det som 
visat sig lämpligast är att ta fasta på kär
lens tillverkningstekniska egenheter. Det är 
då nödvändigt att använda en terminologi 
som anpassar sig till dessa (fig. 1). Material 
och tillverkningssätt är primära faktorer me
dan form, storlek, ornamentmotiv, trolig funk
tion beaktas i ett andra steg. Kärlet betraktas 
alltid som ett resultat av en lång serie mänsk
liga verksamheter. Någon har haft tillgång 
till malmfyndigheter och brutit malm, någon 
har smält malmen till metall, någon har le-
gerat olika metaller till råmaterial, någon 
har tillverkat metallkärlet vars material, 
form, storlek och dekor har bestämts av en 
efterfrågan som någon eller något åstad
kommit. Kärlet är inte ett dött ting, det är 
ett meddelande, i sitt fyndsammanhang blir 
det en del av en rapport om en händelse, en 
sedvänja, ett tillstånd. 

Guld, silver, koppar och dess legeringar 
samt järn är alla lämpliga material till me
tallkärl. Äddmetallernas användning begrän
sas självfallet av deras sällsynthet ehuru de
ras materialegenskaper, dvs. utomordentlig 
tänjbarhet och hög glans är oöverträffade. 
Silverkärlen bildar en liten grupp på grund 
av materialets exklusivitet, järnkärlen likaså 
men av andra orsaker. 

Koppar och framför allt dess legeringar 
är i detta sammanhang det viktigaste mate
rialet och skall därför behandlas mer ingåen
de. Beträffande järn förekommer kärl av 
detta material i åtskilliga fynd från förhisto
risk tid. Järnets dåliga korrosionsbeständig
het gör som tidigare nämnts, det antagligt 
att denna metall har spelat en större roll än 
vad det bevarade materialet ger vid handen. 
Svårigheten att bearbeta järn, framför allt 
på grund av dess hårdhet har också fram

tvingat särskilda metoder. Koppar är smidig 
och bearbetningsbar med hammare även i 
kallt tillstånd. Ju renare desto segare och 
mjukare är den. Den kan poleras till hög 
glans. Koppar lämpar sig dåligt till gjutning 
eftersom godset blir poröst och blåsigt. O m 
exempelvis stänger eller skivor gjutes vid för 
hög temperatur blir godset oanvändbart ge
nom porositet. Detta fel kan bemästras om 
kopparn legeras med litet tenn eller zink. I 
de mest förekommande kopparmalmerna är 
kopparn förenad med svavel, järn, bly, ar
senik, antimon, silver m.m. I den vanligas
te malmen, kopparkis, som huvudsakligen 
består av svavelkoppar och svaveljärn, före
kommer även svavelsilver och guld (Kar
marsch 1862, s. 46) . Utvinning av koppar 
är en komplicerad process. I äldre tid vid 
Falu koppargruva genomfördes kopparut
vinningen i tre steg, kallrostningen—sulu-
bruket—vändrostningen. Processen tog två 
månader och resultatet var ca 90 % råkop
par. För att göra denna brukbar måste kop
parn renas genom gärning, varvid metallen 
nedsmältes under stark lufttillförsel och 
föroreningarna antingen förflyktigades eller 
övergick till slagg. Ädelmdallerna kunde 
dock inte utdrivas med denna metod. Först 
på 1790-talet kunde man tekniskt lösa det
ta problem (Rosenström 1962, s. 12). 

De viktigaste kopparlegeringarna är mäs
sing och brons. 

Mässing är en legering av koppar och 
zink. Vid en zinkhalt på 12 till 19 % är fär
gen rödgul, vid 30% helt gul för att vid yt
terligare zinktillsats ånyo rodna (Karmarsch 
1862, s. 69). Mässing med 72 % koppar har 
den bästa formförändringsförmågan av alla 
mässingslegeringar. Så väl över som under 
detta tal sjunker formbarheten. Mässing med 
63—67 % koppar lämpar sig för sandgjut
ning. Ur korrosionssynpunkt är mässingslege
ringar med låg kopparhalt underlägsna den 
rena kopparn, vilket kan innebära att zinken 
utlöses under ogynnsamma förhållanden. 
Kallbearbetad mässing har en benägenhet 
att få självsprickor om den utsätts för fuk
tig luft med spår av ammoniak, s.k. spän
ningskorrosion. Detta kan ske även vid en 
relativt låg bearbetningsgrad. Mässingslcge-
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ringar är inte härdbara. Rekristalliserande 
glödgning efter kallbearbetning kan ske vid 
500—650° (Bunnert 1964). 

Zink som metall var helt okänd under för
historisk tid. Det framställdes inte i ren 
form i Europa förrän i början av 1500-talet, 
mässing däremot redan under första årtu
sendet f. Kr. Skälet är zinkens låga kokpunkt 
918°C som ligger under reduktionstempera
turen för zinkmalmen. Metallen avdunstar 
således om inte processen försiggår i ett slu
tet rum utan lufttillförsel (Forbes 1950, s. 
273). 

Mässing kunde framställas på så sätt att 
bitar av koppar blandas med kolstybb och 
krossad zinkmalm, galmeja, varefter bland
ningen upphettas i en degel (Karmarsch 
1862, s. 74). 

Brons är en legering av koppar och tenn, 
hårdare än koppar och mer lättsmält. En 
tillsats av 1—2 % tenn förändrar inte kop
parns egenskap att låta sig bearbetas med 
hammare utom att benägenheten att brista 
är större. Stiger halten till 5 % kan den inte 
längre kallhamras, men däremot formas i 
glödande tillstånd. Vid knappt 15 % tennin
blandning blir metallen åter i någon mån be-
arbdningsbar med hammare, ö k a s tennhal
ten stiger hårdhetsgraden upp till 50 % för 
att därefter sjunka (Karmarsch 1862, s. 77). 
Tennbronser med höga tennhalter har goda 
hållfasthetsegenskaper. Korrosionsbeständig
heten är också betydligt bättre än mässingens. 
För en exakt vetskap om vilka metaller som 
ingår i kärlgodset fordras tillgång till analys
resurser. (Jag vill i detta sammanhang rikta 
ett tack till Birgit Arrhenius, Mille Törn
blom, Gunnel Werner och Gränges-Essems 
forskningslaboratorium i Finspång samt Inga 
Seming som förmedlat den senare kontak
ten.) 

Vilka metoder som kommit till använd
ning vid kärltillverkningen kan avslöjas av 
spåren efter de verktyg som format kärlen 
och givit dem deras ytstruktur. De svårighe
ter som möter vid en sådan undersökning 
är av olika slag. Kärlen kan exempelvis ha 
skador som tillkommit innan de hamnade i 
jorden, men också sådana som uppstått i 

fyndläget i form av deformation och korro
sion. En annan svårighet ligger i tillverk
ningsspårens natur, nämligen att en metod 
ofta systematiskt använts för att utplåna 
spåren efter det närmast föregående arbets
momentet. Målet har varit att man som 
slutresultat helst önskat att endast den sist 
använda metodens verkningar skall vara syn
liga. Slutfasen i bearbetningen är ofta slip
ning eller polering. Av detta följer att de 
för en undersökning av detta slag mest in
formativa iakttagelserna kan göras där bris
tande noggrannhet eller ett misslyckande fö
rekommit vid tillverkningen. Den okulära 
granskningen mäste i tveksamma fall kom
pletteras med röntgen och analys av gods-
strukturen i slipprov. Allt detta måste kom
bineras med praktiska försök att tillverka 
kärl för att pröva teorierna. 

Metallkärl kan framställas på olika sätt 
inom de ramar som bestämmes av råmate
rialets egenskaper och det teknologiska kun
nandet. Oldeberg har i sitt arbete om me
tallteknik tagit upp olika förfaringssätt som 
kommit till användning vid tillverkning av 
metallkärl (Oldeberg 1966). Beträffande 
gjutna kärl behandlas senmedeltida grytor 
och kannor men inte de vikingatida bevara
de exempelvis i Birkamaterialet (grav 644 
och 791). 

Gjutning i form är en rnaterialkrävande 
men arbetsbesparande metod med stora va
riationsmöjligheter. Med vaxmodell i ler
form skapas individuella kärl, medan gjut
ning efter matris i sandform ger möjlighet 
till massproduktion av likartade produkter. 
Båda förfaringssätten har använts och san
nolikt även varianter på de två grundmeto
derna. Gjutning kräver god tillgång på me
tall och bränsle. Det gjutna kärlet igenkän-
nes på att godset är tjockt och sprött och 
kärlet blir därför stumt. Metoden synes inte 
inspirera till skapande av egna, för enbart 
gjutning lämpade former utan det förefal
ler som om gjutna kärl inte sällan är kopior 
av sådana som tillverkats på annat sätt. 

Om man ser till antalet bevarade kärl är 
de som tillverkats genom bearbetning av me
tallstycken med hammare helt domineran
de. Drivning är ett samlande begrepp för 
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dessa förfaringssätt. I modernt silversmide 
brukas termerna knopning, träckning och 
sammandrivning för tre huvudmetoder (se 
vidare Bengtsson och Munthe 1962 s. 356 ff.). 
Dessa termer är emellertid för specialiserade 
för att kunna brukas i detta sammanhang. 
Även begreppet "drivning" har mer än en 
betydelse. Huvudinnebörden torde vara att 
plastiskt forma ett metallbleck antingen det 
gäller ett kärl eller exempelvis ett smycke. 
Ordet bör därför undvikas om man vill ren
odla kärlframställningen. 

Under rubriken "Smidning och drivning" 
nämner Oldeberg först de förvaringskärl 
för silverskatter som främst påträffats på 
Gotland, behandlade av Stenberger. Dessa 
kärl är sammansatta av plåtar genom vad 
kopparslagaren kallar för klamring (se ne
d a n ) . 

I övrigt behandlar Oldeberg (a.a. s. 126) 
ett kärl som sammanfogats genom nitning, 
men vars datering till vikingatid måste an
ses oklar. I anslutning till silverkärlen, som 
i sig är ointressanta i detta sammanhang, ges 
en skildring av de olika tekniker som anses 
ha kommit till användning. Utgångspunk
ten är de från modern tid kända metoderna. 

Ett slagverktyg för att bearbeta utgångs
materialet, verkstycket, och någon form av 
underlag mot vilket detta kan vila under ar
betet är utgångspunkten för flera skilda me
toder att tillverka metallkärl. Verktyg och 
underlag kan vara av såväl mjukare som hår
dare material än verkstycket. Valet av ma
terial är beroende av den effekt som man 
önskar uppnå. Ett slag av ett hårt verktyg 
som träffar en metallyta tvingar denna att 
under slaget töja sig efter formen på den yta 
av verktyget som åstadkom slaget. O m verk

stycket vilar mot ett hårt underlag uppstår 
även ett slagmärke på undersidan. Är un
derlaget däremot mjukt ger det vika och en 
utbuktning uppstår. Ett slagverktyg som är 
mjukare än verkstycket kan forma detta utan 
att det uppstår ett märke där slaget träffar. 
Rent fysikaliskt innebär metallens bearbet
ning i kallt tillstånd att kristallerna töjs ut 
och deformeras. Godset blir då hårt och sam
tidigt sprött. För att bearbetningen skall 
kunna fortsätta utan bristningar i godset 
måste detta upphettas varvid de uttöjda 
kristallerna ombildas till nya och godset 
återfår sin smidighet. Genom att växelvis 
bearbeta och upphetta verkstycket kan man 
forma detta. 

Inom senare tiders metallhantverk brukas 
ett stort antal verktyg av mer eller mindre 
specialiserat slag. Självfallet kan man inte 
förutsätta att det till vart och ett av dessa 
skulle ha funnits motsvarigheter i äldre tid. 
Tvärtom torde specialiseringen av verktyg 
för vissa uppgifter ha drivits mycket långt 
även i äldre tiders hantverk. Man kan lik
väl vid ett ingående studium av bearbet
ningsspår på det äldre kärlmaterialet ofta 
konstatera vilken huvudtyp av verktyg som 
kommit till användning genom att det åter
finnes i verktygsuppsättningen hos senare ti
ders hantverkare. Här skall därför i korthet 
presenteras de för kärlframställning grund
läggande verktygen (fig. 2 ) . Termerna va
rierar inom skilda hantverk, silversmeder, 
guldsmeder, kopparslagare och bleckslaga-
re har ofta egna benämningar på verktyg 
med likartat utseende och funktion. I detta 
sammanhang har en utvalts till normal me
dan exempel på övriga förekommande namn 
anges inom klämmer. 

Fig. 2. Verktyg för metallkärlstillverkning från mitten av 1800-talet. Bland dessa finns såväl helt tidlösa 
som specialverktyg för dåtidens behov. 1—4 Hammare för industriell kärlproduktion med hjälp av vat
tenkraft. 5 polérhammare (glanshammare); 6 tallrikshammare; 7 knophammare (drivhammare, djup
hammare) ; 8 svephammare; 9 planérhammare; 10 sickhammare; 11 polérstäd (polérstake); 12 spann-
städ; 13 spärrhake (sparrhom); 14 omslagsjäm. 15—16 börteljärn (bertel-); 17 sickstock; 18 komsick-
stock; 19 svepstake; /20—23 anvisningar för tillverkning av fot till ljusstake/; 24 exempel på fust; 25— 
26 knorrstakar (faffar); 27—32 insticksjärn med tillhörande utbytbara delar; 33—34 tépanneambult 
(kaffekannejärn). U r : Handbok för bleckarbeten, 1849. Foto ATA. — Mid. 19th century tools for the 
manufacturing of metal vessels. Standard tools can be found here together with tools specific to 19th 
century techniques. 

Fornvännen 73 (1978) 



Kärl av koppar och dess legeringar 13 

Fornvännen 73 (1978) 



14 Gustaf Trotzig 

Den uppfinning som ligger till grund för 
all metallkärlstillverknlng är knophammaren 
[drivhammare, djuphammare] som har halv
klotformig ban. (Benämningen kommer av 
tyskans Knopf = knopp.) Dess slag driver 
metallen från centrum av slagytan utåt, lik
formigt åt alla håll. En specialiserad form av 
knophammaren är svephammaren [schweif-
hammare, säckhammare, tallrikshammare], 
som har avrundad, långsmal ban tvärställd 
i förhållande till skaftet. Den driver godset 
åt i första hand två håll, uppåt och nedåt. 
Genom att tyngden i slagen kan läggas åt 
ena eller andra hållet kan godset töjas mer 
i en riktning om så önskas. Planérhammaren 
[närbesläktad är polerhammaren, glansham
maren] har en rund, ofta lätt kupad, och 
en fyrsidig ban, nästan helt plan. Med den 
slås de ojämnheter ut som uppstått vid bru
ket av de två övriga hammarena. 

De ovannämnda verktygen åstadkommer 
alla slagmärken på det bearbetade metall
stycket. O m man vill forma detta men und
vika slagmärken är en klubba av trä eller 
horn lämplig. 

Underlag vid arbete med knophammaren 
kan vara såväl mjukt, exempelvis en urgröp
ning i en trästock, som hårt i form av städ. 
Beträffande den sistnämnda hammaren tor
de i huvudsak hårda underlag komma i frå
ga. När det gäller städ och liknande anord
ningar förekommer sådana i stort antal ut
formade för sina speciella ändamål. H ä r 
skall endast nämnas två som är av grund
läggande betydelse. Ambulten [smedstädet, 
specialformer är: polerstäd, spannstäd], vars 
överyta är plan eller något kupig och faffen 
[stake, knorra], vars yta är kupig, anpassad 
efter insidan på det kärl som skall bear
betas samt slutligen sparrhornet [spärrhake] 
som är T-formigt och vars armar är runda
de i genomskärning. Samtliga verktyg bör 
ha blankpolerad arbetsyta. 

När verkstycket bearbetas med knopham
maren mot ett hårt underlag, ett städ eller 
en ambult, töjer sig metallen efter ham
marens ban och verkstycket tunnas ut sam
tidigt som kanten reser sig. Utgångsmate
rialet är då en tjock metallskiva, en s. k. 
plans. Ett sådant kärl utmärker sig för att 
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ha en tjockare kant i förhållande till kärl
väggen. Kanten består således av material 
som inte förbrukats för att åstadkomma kärl
vägg. Syftet är att göra kanten stabil. Man 
kan kalla ett sådant kärl "hårdslaget" med 
tanke på underlaget. Metoden har beskrivits 
av Teophilus (Teophilus ed. 1933, s. 75). 

O m man i stället för ett hårt underlag an
vänder sig av ett mjukt, exempelvis en trä
stock med en fördjupning vid bearbetning
en formas verkstycket under hammarslagen 
men töjer sig endast obetydligt. Av detta 
skäl måste verkstycket redan från början ha 
fått den ungefärliga tjocklek som det slutli
gen skall få. Man utgår således från en plåt 
och inte från en plans. Härav följer att ett 
sådant kärl inte heller har en förtjockad 
kant eftersom allt material redan kommit 
till användning när plåten tillverkades. Där
för är kärlvägg och mynning i det närmaste 
jämntjocka. Sådana kärl kan om materia
let är tunt, behöva kantförstyvning i form 
av exempelvis pånitade band. I bottnens 
centrum kan ibland iakttagas ett passare-
märke som uppstått när den runda plåten 
tillskurits. Detta har således inte utplånats 
vid bearbetningen av plåten. När kärlen fått 
sin finish kan vissa karaktäristika suddas ut. 
Det hårdslagna kärlets kant kan förtunnas 
något, en viss förtjockning av kärlgodset på 
det mjukslagna är möjlig. En blandning av 
de två teknikerna kan självfallet inte ute
slutas i enstaka fall, men förekommer knap
past i en serieproduktion. 

I båda dessa fall har kärlen fått sin form 
genom hammarens arbete. Knophammaren 
och svephammaren har bearbetat utgångs
materialet i koncentriska cirklar eller urfjä-
dersform från centrum och utåt och tillbaka 
igen på det blivande kärlets insida. Planer-
hammaren har fortsatt på dess utsida mot 
en faff och ytan har beretts för den slut
liga finishen genom skavning. 

Kärl kan även tillverkas av plåtar som fo
gas samman på olika sätt. Plåten är i sig ett 
resultat av bearbetning av ursprungsmate
rialet med olika verktyg. Plåten formas med 
träklubba. En väg att åstadkomma en skarv 
är nitning (en metod som under vikingati
den inte tycks komma till användning på 



K ä r l av k o p p a r och dess l ege r ingar 15 

Fig. 3. Schematisk framställ
ning av de fyra tillverknings
metoder som lagts till grund 
för kärlens systematisering. A 
gjutning, B—C drivning (mot 
hårt respektive mjukt under
lag), D klamring, nitning och 
falsning. — Schematic repre
sentation of the four manufac
turing methods basic to the 
vessel dassification. A casting, 
B—C chasing (against härd 
or soft support), D joining. D 

kärl av kopparlegeringar), en annan är klam
ring med lödning. Den senare metoden in
nebär att av de två kanter som skall fogas 
till varandra, tunnas den ena ut med ham
maren, den andra klipps upp kamformigt 
så att flikar bildas. Av dessa viks varannan 
upp och de mellanliggande ner. Den tunn-
slagna (avdragna) kanten förs därpå in 
mellan flikarna vilka hamras ned och skar
ven hårdlödes. Tekniken återfinnes i sina 
huvuddrag i senare tiders kopparslageri. 
Oldeberg är av den uppfattningen att själ
va nedhamringen av flikarna skulle vara 
tillräckligt för att åstadkomma en fog. Han 
tolkar de brustna skarvar som kan iakt
tagas på vissa kärl som belägg för detta. På 
ett bleck från grav 969 i Birka har han emel
lertid iakttagit att det förekommer slaglod 
och dragit den slutsatsen att "hamringen 
inte varit tillräcklig för att fästa flikarna vid 
det motsvarande blecket. Detta har man gi
vetvis observerat och man har försökt råda 
bot härför på ett mycket effektivt sätt ge

nom att löda fast flikarna med en mycket 
hållfast lödmassa." (Oldeberg 1966, s. 126.) 
Denna beskrivning vittnar om en missupp
fattning av metoden. Klamringen är en för
utsättning för lödningen, enbart klamring 
förekommer ej. Oldeberg nämner även ett 
kärl från en av Hanna Rydh undersökt grav 
på Adelsö (Rydh 1936, s. 116). Oldebergs 
tolkning av hur detta kärl tillverkats är fel
aktig. Även detta kärl är tillverkat med 
klamrade fogar. 

För fullständighetens skull bör här även 
nämnas en teknik som har stor betydelse i 
våra dagars hantverksmässiga metallkärls-
tillverkning, nämligen tryckning i svarv. Det
ta tillgår så att en metallplåt kläms fast 
mot en träpatris med den önskade kärlfor
men. Under svarvens rotation pressas plå
ten mot patrisen och får så småningom dess 
form. Kärlsidan bär på enklare kärl ofta 
spår efter tillverkningssättet. Metoden tor
de inte ha använts i äldre tid eftersom den 
kräver att svarven drivs med mycket stor 
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\ . 

Fig. 4. Exempel på tillämpning av grupperingssystemet. 1—6 kärl ur Birkamaterialet varav 1—-2 är A-
kärl, 3—4 B-kärl, 5—6 C-kärl. Nr 7 är ett D-kärl med sekundära komplement från Hovgården, Adelsö, 
Up. Teckningar av B. Handel. — Example of the application of the grouping system. Vessels 1—6 are 
from Birka. 1—2: A vessels; 3—4: B vessels; 5—6: C vessels. 7: D vessel with secondary complements, 
from Hovgården, Adelsö, Uppland. 

kraft. Att den ändå bör nämnas i detta sam
manhang beror på att de spår efter bearbet
ning i svarv som kan iakttagas på vissa äld
re kärl felaktigt kan uppfattas som märken 
efter pressning (Hermans 1972, s. 318, 
Bengtsson & Munthe 1962, s. 381). 

Huvudprinciperna för metallkärlstillverk-
ning har därmed presenterats. Sammanfatt
ningsvis kan sägas att gjutna kärl avslöjar 
sig genom kärlväggens tjocklek och osmi
dighet, sammansatta kärl genom skarvarna 
mellan de olika delarna. De slagna kärlen 
utmärktes av att kärlväggens tjocklek sällan 
överstiger en millimeter, godset är fjädran-
de eller böjligt. Det hårdslagna kärlet har 
förtjockad mynning i förhållande till kärl
sidan, det mjukslagna har obetydliga skill
nader i tjocklek mellan mynning och kärl

sida, om godset är tunt i förhållande till 
kärlets storlek förekommer olika former av 
förstyvningar. 

Med utgångspunkt från tillverkningsför
farandet (fig. 3) kan metallkärlen indelas i 
följande grupper: 

A = gjutna kärl 

B as hårdslagna kärl 

C = mjukslagna kärl 

D sa sammansatta kärl 

Ett grundsystem av detta slag löser i sig 
inga problem. Det blir ett verkligt hjälpme
del först när det klarlagts vad som lett fram 
till bruket av de skilda teknikerna. Är de 
funktionellt betingade? Har det tillgängliga 
utgångsmaterialets form och sammansättning 
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Fig. 5. översikt av kärlgruppernas kronologi i Sve
rige, en preliminär sammanställning. Beträffande 
A-kärlen är det oklart om det finns ett samband 
mellan den äldre och den yngre gruppen. B-kärlen 
av oädla metaller synes försvinna i samband med 
framväxten av den yngre C-gruppen. Detta kan 
kanske sättas i samband med utvecklingen av vat
tenkraftens utnyttjande, eftersom det är möjligt 
att tillverka många C-kärl samtidigt i ett hammar
verk, B-kärlen däremot måste göras ett och ett. 
Det förefaller inte troligt att det skulle finnas ett 
samband mellan äldre och yngre C-kärl. D-kärlen, 
till en början endast klamrade, senare även nitade 
och falsade, synes liksom C-kärlen nå fram till vår 
tid. — Preliminary chronology of the vessel groups 
in Sweden. The connection between older and 
younger A vessels is uncertain. B vessels of base 
metal seem to disappear in association with the de
velopment of water-power exploitation, since a 
number of C vessels can be manufaclured at the 
same time by using mechanical hammers. B vessels 
on the other hand must be made individually. A 
connection between older and younger C vessels is 
unlikely. D vessels were in the beginning only 
stitched by soldering a sheet between altemative 
flaps cut into the edge of the adjoining sheet. Lå
ter these were also riveted and folded. Both C and 
D vessels appear to continue to the present. 

va r i t a v g ö r a n d e ? K a n de olika t i l lverknings-

sä t t en knytas till e t t visst geografiskt o m r å d e 

el ler k u l t u r ? D e ö v e r g r i p a n d e f r ågorna le

d e r m o t sociologiska och sociala a spek te r : 

V e m t i l lverkade kä r l en p å v e m s u p p d r a g ? 

V e m köp te d e m , n ä r och v a r o c h i vilket 

syfte? Vi lka upp lysn inga r ger kä r l en o m d e 

s a m h ä l l e n d ä r de p r o d u c e r a d e s och/e l le r be 

g a g n a d e s ? 
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Vessels of copper and its alloys during the Viking Period and Early 
Middle Ages — a dassification 

The author begins with a survey of the me
tal vessel during the prehistoric period in 
Sweden. He demonstrates that its occur-
rance varies strongly from one period to an
other. Domestie manufacture of metal ves
sels probably did not occur before the final 
phase of the Viking Period with reference to 
vessels of precious and semi-precious metals; 
iron vessels probably earlier. Metal vessels are 
not a common find during the Viking Period 
and early Middle Ages. The iron vessel is 
however probably under-represented as a 
result of corrosion, but especially because it 
did not have a place in the normal grave fur
niture. Metal vessels during the Viking Period 
are found as burial vessels and hoard con
tainers; låter, after the introduction of Chri-
stianity mainly as settlement finds in damaged 
condition or as hoards or chance finds in 
water pools, etc. The author gives a short 
survey of the treatment of the metal vessel 
in Scandinavian and north-European lite
rature. The Swedish material has not been 

colledivdy surveyed. Because of a renewed 
analysis of the Birka grave vessels and pub
lication of the great Gotlandic grave vessel 
material, and the metal vessels from Eketorp 
fort, it has been topical to study how the ma
terial is s t rudured. The author considers 
that material and manufacturing techniques 
must be allowed to play a prominent role 
in this context. The vessel must however 
be considered as the result of a series of hu
man activities. Someone has had access to 
the metal deposits, someone has smelted the 
ore to metal, someone has alloyed different 
metals to raw material, someone has made 
the metal vessel, whose material, form, size 
and decoration were determined by a de
mand which someone or something caused. 
The vessel is not a dead thing; it is a mes
sage, in its find context it becomes a part of a 
report on an event, a custom, a condition. 

The following is a summarized analysis of 
the metals and alloys used, and also manu
facturing methods studied by examination 
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of the vessels and by prodical manufactur
ing experiments. The author finds that with 
the manufacturing methods as a basis, me
tal vessels can be grouped in the following 
four major groups (Fig. 3 ) : 
A — Cast vessels 

B — Härd beaten vessels, which means that 
the vessel is made by working of a sheet 
with a hammer against a härd support. 
C — Soft beaten vessels, which means that 
the vessel is made from a sheet that is formed 
by hammering against a soft support, e.g. 
wood. 

D — Composite vessels, which means that 
the vessel is made from separatdy formed 
sheets. 

The author also suggests a terminology for 
the different parts of the vessel (Fig. 1.). 

A basic system of this type of itself solves 
no problems. It becomes a real help first when 
what leads to the use of the different techni
ques is explained. Is it fundionally condi-
tioned? Have the source materiaPs form and 
compostition been decisive factors? Can the 
different manufacturing processes be con
nected to certain geographical areas or cul
tures? The main questions direct to social 
and sociological aspects: who made vessels 
to whose order? Who bought them, when 
and where, and to what end? What sort of 
information do vessels give on the society 
where they were produced and/or used. 
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