
Hartstätningar till svepta kärl under äldre järnålder
Granlund, John
Fornvännen 1939(34), s. 257-287 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_257
Ingår i: samla.raa.se



HARTSTATNINGAR TILL SVEPTA KARL UNDER 
ÄLDRE JÄRNÅLDER 

AV 

J O H N G R A N L U N D 

I
samband med etnologiska studier av en viss grupp t räkär l fästes 

min uppmärksamhet vid de s. k. barpix-, har ts- eller ki t t r ingarna. 

som i stort antal blivit funna i skandinaviska jä rnå ldersgravar . 

F le ra forskare ha varit ense om, att dessa har t s r ingar äro tät-

ningsrester av har ts , som suttit i forntida t räkär l . Den som först rik

tade uppmärksamheten härpå var Oluf Kygh år 1874.x 

Verkstäl lda undersökningar hava emellertid ej varit entydiga och 

en forskare, Georg F . L. Sarauw, lancerade å r 11)27 en ny teori, att 

alla har t s r ingar i hela Sverige och östliga Norge ha varit tä tningar 

till läderkärl.-' Kär lens material ha r härvid ställts i en ny belysning. 

De bevarade har t s tä tn ingarna äro emellertid ofta i all sin bristfäl

lighet så pass fullständiga, att de visa avtryck av det tätade kärlets 

konstruktiva detaljer. Redan Kygh utnyttjade denna omständighet, 

men den förste som på grundval av svenskt material rekonstruerade 

ett t räkär l med ledning av avtryck av de element, som utgjorde dess 

tekniska sä rmärke , var Oscar Almgren i sitt arbete »Ett graffält från 

äldre jä rnå ldern vid Alvastra i Östergötland, undersökt sommaren 

1!>00».3 Det var ett mycket värdefullt bidrag, då Almgrens arkeolo

giska material delvis var av annan art än det Rygh haft till sitt för

fogande. 

1 vissa tekniska detaljer kvarstår trots all omsorg vid rekonstruk

tionen en viss osäkerhet icke minst beroende därpå, att Almgren an

sett icke blott Alvas t ra tä tn ingarna enhetliga, ulan även tillämpat sin 

rekonstruktion på andra harts tätningar , som icke kunna låta sig 

lolkas så. Ett annat osäkerhetsmoment härleder sig av frågan om 

1 Föreningen til norske fortidsmindosmerkers beväring. Aarsboretning 
for 1874. Kra. 1875, sid. 183—187. 

2 Bergens Museums Arbok 1928. Historisk-antikvarisk rekke Nr 1, sid. 
72 ff. 

3 Kungl. Vitterhets Akademiens Månadsblad. Band 10, 1900, sid. 112 ff. 

17 — Fornvännen 1939. 
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Fig. 1. 
Stat. bist. mus. inv. nr 11769: B I I 4 . N. Kvinneby, Stenåsa sn, Öland. Den 
av har tsr ingarna som tätat kärlet frun insidan. Förlängningen uppåt bar suttit 

uppefter kärlets sida och tätat sömmen frän insidan. 
Abb. 1. Staatl. Hist. Mus., Inv.-Nr. 11709: B II 4, N. Kvinm-liy. Ksp. SlenAsa, Öland. Derjaoige 
von den Itarzringen, (tor »las (ieliiss von der [nnenaeite tier yedlobtet hat. DieVerUVnjrening 
aufwärts hat an aer seite des Oeffttses getenen nod die Mani von der [nnenaette ber geclichtet. 

kärlets material. En naturvetenskapsman, dåvarande docenten Gun
nar Andersson, analyserade de avtryck kärlväggen efterlämna! i den 
bevarade tätningsringen och fann »alt de mycket likna insidan av ai-
bark, hvaraf sålunda askarne skulle kunna ha varit gjorda». Alm
gren citerar emellertid år 1914 i sitt arliete »Dio ältere Eisenzeit Got
lands, I» delta uttalande som om del avsåg, atl askur av denna typ 
och konstruktion varii gjorda av trä. 



II A R T S T Ä T N I N G AR U N D E R Ä L D R E J Ä R N Å L D E R N 259 

Fig. 2. 
Stat. hist. mus. inv. nr 11769. B II 4. N. Kvinneby, 
Stenåsa sn, Öland. Bitar av den har ts tä tning som sutt i t 

å bot tnens undersida. 

Abb. 2. Staatl. Hist. Mus., Inv.-Nr. 11769: B 114. N. Kvinneby, Ksp. 
Stenåsa, Öland. StUeke von der Harzdichtung an der önterseite 

des Bodens. 

Då vi således fortfarande sväva i ovisshet, såväl beträffande ma
terial som konstruktion, har jag gått igenom ett antal hartstätningar 
tillhörande Statens historiska museum i Stockholm. Härvid fann jag. 
att kittringarna visade så pass påfallande olikheter både ifråga om 
det tätade kärlets material och konstruktion, att det tycktes mig nöd
vändigt att undersöka alla hartstätningar från järnåldern, som hittills 
kommit i dagen. Efter de riktlinjer, som föreföllo mig kunna föra 
till ett visst resultat och som jag nedan kommer att redogöra för, ha 
alla hartstätningar från järnåldern som finnas i Statens historiska 
museum genomgåtts och för min räkning katalogiserats och i flera 
fall rekonstruerats av fru Ingalill Granlund, som jag också tackar 
för samtliga de konstruktionsritningar, som åtfölja detta arbete. 

Ur mängden av kittringar med olika karakteristiska drag beträf
fande kärlets material och tillverkningsteknik har jag valt ut i första 
band i detta arbete ett par grupper som tillåta fullständig rekonstruk
tion. Jag avstår sålunda tills vidare från en överblick över alla de 
kittringstyper jag känner för att i stället genom detaljgranskning av 
dessa utvalda vinna en grundval för förstående av de övriga. 

De hartstätningar som nedan bli föremål för behandling återfinnas 
å kartan fig. 33. Den egentliga tätningen utgöres först av en ring 
kantbitar med tresidig genomskärning. De hava en mer eller mindre 
täl vinkel mellan två plan: utåt och nedåt. Den tredje sidan i ringen, 
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som är vänd inåt kärlet, är ojämn och visar i en del fall fingerav
tryck. Planen utåt och nedåt däremot ha båda avtryck av ett likartat 
material med nätformig skulptur. Skillnaden mellan planen ligger 
däri, att avtrycken utåt löpa horisontalt men avtrycken nedåt paral

lellt med ringens diameter, bild 1. I en av 
kantbitarna i varje ring finns en vertikal för
skjutningslinje, som med rätt kraftigt hak 
vidgar ut ringen. Vid sidan av denna »skarv» 
finnas avtryck av stygn på den tunnare delen 
av tätningen. Dessa element berättiga oss att 
sätta in denna tätning i ett kärl, vars vägg 
består av en böjd skiva, vilkens ändar fogats 

_. _ samman och som varit försedd med en botten. 
Fig. 3. 

Genomskärning visande Nu återstår ännu en ring med tätningsbitar 
hartstätiiingarnas place- betydligt tunnare än den föregående. Lägga 
ring i förhållande till 

kärlvägg och botten. vi denna på samma sätt som den kraftigare 
Abb.â Querschuittdiei-iacie- tätningen, få vi även här ett ojämnt plan inåt, 
ning der Harzdichtnngen im ° • r 

verhältnis zuoeiiisswand und m e dan planen utåt och nedåt mötas i rät vin-Boden zeigend. r 

kel. I dessa sistnämnda känna vi igen struk
turen i ytterplanet som även här löper horisontalt; i planet nedåt 
löper visserligen strukturen parallellt med ringens diameter, men 
denna struktur är slät och man kan endast urskilja en viss fiberrikt
ning, bild 2. Placera vi denna tätning under bottnen med det undre 
släta planet mot denna samt låter kärlväggen fortsätta utanför bott
nen och en bit förbi den nedåt, så kommer den mindre tätningens yttre 
plan att vila mot kärlväggen, bild 3. Kärl väggens sida blir således den
samma mot båda tätningarna och visar upp samma struktur, bild 4. 
Mot bottnen ha vi däremot fått tätningar med avtryck av såväl dess 
över- som undersida och dessa ha icke samma struktur. En träskiva 
har samma struktur på båda sidor och kan således icke ifrågakomina. 

När Sarauw år 1928 i sitt föredrag på det femte nordiska arkeolog
mötet i Bergen tog upp hartstätningarna till svepta kärl till förnyad 
granskning framställde han, som nämnt, den hypotesen, att hartstät
ningarna såväl i Sverige som i östliga Norge suttit i läderkärl.4 Stöd
jande sig på fynd huvudsakligen från förromerska och romerska 
järnåldersgravfält i Bohuslän och norra Halland kommer han till 
det resultatet, alt Sverige och östliga Norge ifråga om järnåldersgra-

4 Bergens Museums Arbok a. a. 
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Fig. 4. 
Stat. bist. mus. inv. nr 11769: B II 4. X. Kvinneby, Stenåsa sn, Oland. Struk
turen i tätningen under bot tnen, på den sida som suttit mot svepet, är en 
direkt fortsättning på s t ruk turen i samma plan i den tätning som sutt i t inuti 

kärlet. 
Abb. 1. Staatl Hist. Mus., Inv.-Nr. 11769;BH4. N. Kvinneby, Ksp. Stenåsa, Öland, nte Struk
tur der Dichtung unter dem Boden, anl der Seite, die gegen den Ccfiissinantel gesessen hat. 
isl riue direkte Kortsetzung der in derselben Ebene vorhandenen Struktur der Dichtung, die 

Innen ira Gefäss gesessen hat. 

var nästan uteslutande uppvisa kittringar med »skrumpen» yta, medan 
det västliga Norge däremot har kittringar som både Sarauw och cn 
tidigare forskare beskriva såsom »glatta». De sistnämnda så definie
rade fynden vill Sarauw i överensstämmelse med Oluf Rygh erkänna 
bäva tillhört svepta träaskar. De förstnämnda däremot, alltså hela 
Sveriges och östra Norges fynd, skulle härröra icke från träkärl utan 
från läderkärl. Bevisen härför jämte ett avgjort ställningstagande 
mot O. Almgren äro följande: 1) Det faktum att läderkärl visserligen 
äro kända ehuru icke från järnåldern. 2) Efter misslyckade prak
tiska experiment hänvisas till gamla stövlar »som ha en ledsam benä
genhet för att skrumpna, bli rynkiga i vecken. Dylika rynkor mot
svara alldeles kittringarnas skrumpna yta». 3) Obetydliga bitar av 
ett organiskt ämne, funnet i en gravhög, Ekehögen, Halland, befanns 
vid mikroskopisk undersökning vara hud. Dessa »obetydliga bitar» 
lågo inuti harpixringen under ett spänne och en annan smyckedel. Sa
rauw anför också en del negativa »bevis»: 1) Trä kan inte »skrump
na». Harpixringar som visa skrumpen yta kan följaktligen icke här-
slamma från träkärl. 2) Medan Gunnar Andersson, Almgrens sak
kunnige, funnit, »att avtrycken på kittel mycket liknar insidan av al-
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Fig. 5. 
Xord. mus. inv. nr 144944. Runö, Estland. Ask av lindbark. 
Abb. 5. Nord. Mus., Inv.-Nr. 144941. Runö, Estland. Schachtel aus Lin-

denrindc. 

bark», hävdar Sarauw, »att barken av alla våra andra träslag, al in-
beräknat, säkerligen vore oduglig för ändamålet, för skör». 3) »Kär
lets sidor och botten (ha) varit samniansydda medelst vidjor och fi
nare tråd». Han nämner ett exempel på ett träkärl, vars botten var 
1 cm tjock medan väggens tjocklek var 3 mm, och utropar: »hur 
skulle det vara möjligt att sy genom dylikt?» 

Sarauws bevisföring är grundad på en förutfattad mening och be
står icke någon prövning. Läder lämnar icke avtryck av den art på 
kittringar jag ovan karakteriserat. Mycket betydelsefull kan däremot 
den iakttagelsen visa sig vara, att det skulle finnas en bestämd skill
nad mellan svenska och västnorska hartstätningar, vilka Sarauw 
grovt karakteriserar som »skrumpna» resp. »glatta». Resultatet av 
Gunnar Anderssons undersökning av kittringen från Alvastra ur bo
tanisk synpunkt år 1900 rönte det ödet, att ingen ville tro på det — 
av teoretiska skäl. För att åtminstone till en början pröva invänd
ningarna vill jag fästa uppmärksamheten på en ask av lindbark. 
Den förvaras på Nordiska museet och är hemförd från Runö i Est
land år 1923 av dåvarande amanuensen Ernst Klein, bild 5, 6. Denna 
ask visar oss, om vi skola fortsätta med Sarauws nomenklatur, en 
glatt sida utåt och en skrumpen inåt. 

För att få ett begrepp om de kvalitativa krav, som ställas på den 
bark, som är användbar till barkkärl, har jag bett professor Lager-
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Fig. 6. 
Nord. mus. inv. nr 144944. Kuno, Estland. 

Detalj av askens insida. 
Abb. 6. Nord. Mus., Inv.-Nr. 144944. Runö, Estland. 

Detail von der Innenseitejder Schachtel. 

berg analysera ovannämnda ask från Runö. Analysen meddelas hä r : 

»Materialet i en ask med Nordiska museets n r 144944 utgöres av lind

bark, som uppenbarligen under savtiden avdragits från en tämligen 

grov stam, vilket man kan sluta av den släta ytan å askens ytsida. 

Denna yta ha r en gång endast genom kambiet varit skild från stam

mens ved. — Asken ha r tillverkats av ett långsträckt, bandformat 

barkstycke, som avdragits i stamdelens längdriktning och före hop

syendet böjts samman (eller svepts) omkring cn botten på ett sådant 

sätt, att. barkstyckets insida vänts utåt. Dessförinnan ha r emellertid 

barkens döda ytskikt avlägsnats. Den nätformade skulptur, som så

lunda framträder på barkens inåtvända sida, alltså i verkligheten bar

kens utsida, framkallas av barkens nätformigt fortlöpande bast-

(sklerenkym-)banor, vilka genom sitt motstånd kommit att bilda ett 

upphöjt listverk vid barkens hoptorkning». 

Det ä r dessa skilda s t rukturer i ett och samma material, som skän

ker oss visshet i de fall, då vi ha tätningar bevarade från såväl kär

lets insida som utsida, och vi kunna konstatera denna skillnad.5 Utom 

lindbark är emellertid även annan bark ägnad att användas till kärl-

tillverkning i nämnda teknik, förutsatt att den innehåller tillräckligt 

5 S a r a u w i a. a. såg på on yttertiilning från Yttre Rastad i Bohuslän en 
finstreckad yta »som påminner om parallellstruktur hos trä. Möjligen har 
ett tunt vidjeband eller ett baslband virats runt om läderkärlet invid bottnen 
för att stärka denna, innan kittet smetades på>. Förklaringen är kuriös. 
Finstreckningen under bottnen kan han icko förklara. Där talar han endast 
om bottnens struktur. Här var det inte lätt att kleta tast något för att få 
cn förklaring. 
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antal bastceller. Att l indbarken härvid emellertid har ett avgjort före

träde kunna vi i nutiden studera särski l t inom barkkärlst i l lverk-

,'iingen flerstädes österut t. ex. i Ryssland vid Volga speciellt hos tje-

rcmisserna.0 Det är detta ypperliga material som ä r förutsättningen 

för den r ika barkkärls t i l lverkningens bibehållande fram till nutiden 

i de baltiska länderna,7 i Polen och härifrån västerut ända lill Ber

lin.8 Även i Norge0 kan ett och annat barkkär l av l indbark ännu 

påträffas, men tillverkningen synes där vara upphörd för så länge 

sedan att traditionsuppgifter äro svåra att erhålla. 

Medan linden, Tilia Europea, i Östeuropa bildar s tora skogar eller 

lundar, är dess utbredning numera hos oss inskränkt . Den tillhör de 

ädlare lövträd som inom nuvarande södra barrskogsområdet växer 

på alla bättre marker motsvarande de ängar eller hagar , som framför 

allt under sista å rhundradet fått giva vika för åkerodlingar.1 0 Dessa 

hagar eller lundar äro en kultiverad rest av den gamla s. k. ekbland

skogen,11 i vilken linden intog en framstående plats. Gunna r Anders

son ha r fastställt den gamla l indgränsen, som började genombrytas re

dan i subboreal tid. Nordgränsen har emellertid intresse även för oss. 

Den går från en punkt nor r om Ladoga i en båge följande Savolax 

norra g räns genom Tavast land och Södra Österbotten. I Sverige ä r 

den nordligaste punkten strax söder om Örnsköldsvik. Gränsen följer 

sedan rätt nä r a kustlinjen men buktar , så att hela nor ra Hälsing

land faller under lindbältet. Nästa s tora bukt går in i Dalarna , där 

linden träffas ända upp i Älvdalen. Gränsen följer sedan östra Dal

älven mot sydöst, viker vid Gagnef mot söder och går i en båge till 

Klarälven. H ä r gör gränsen åter några bukter och sträcker sig bl. a. 

till övre ändan av Fryken . Sedan gränsen tangerat Dalslands nord-

" J u l i e W i c h m a n n , Beiträge der Ethnographie der Tschercmissen, 
Société Finno-Ougrienne. Travaux etlnograpbiques V. Helsinki 1913. 

7 B i e l e n s t e i n , Dio Holcbauten and Solsger&te der Letten. St. Peters
burg 1907, sid. 356 ff., och K. A n d e r m a n i s, No tines lidz kumodei. 
(Latvju tautas dainas Bd. 7.) Riga u. å. 

" S i g u r d E r i x o n , muntligt meddelande efter on undersökningsresa. 
• Egna undersökningar och ett stort antal svar på författarens frågelista 

inkomna (ill Nemndi til gransking av norsk nemningsbruk. 
10 M å r t e n S j ö b o c k , Lövängen och dess betydelse för det sydsven

ska by landskapets uppkomst och utveckling. Svenska skogs vårdsföroning-
ens tidskrift år 1932. Haft. I—II. Jfr W e r n e r G i e r c , Grundfragen der 
Siedlungsforschung in Nordosteuropa. Königsberg 1938. 

11 Pen lättillgängligaste översikten över ekblandskogens historia erhålles 
bos T o r s t e n L a g e r b e r g , Huvuddragen i vår växtvärlds utvecklings
historia och nutida fördelning (i Wahlgrcn-Schotte, Sveriges skogar, Sthlm 
1928). 
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gräns viker den mot norr in i Norge, följer Glåman upp till Amot i 
Österdalen. Efter en liten krok mot söder följer den Gudbrandslågen 
upp till Ringebu och går sedan i bukter ned till Mandalsälvens ne
dersta lopp.12 

Hos oss har tillverkningen av lindbarkkärl alldeles upphört, men 
linden har ända in i sen tid varit ett högt skattat träd. Särskilt i 
Västergötland samt delar av Småland och Blekinge har lindbasttill-
verkning varit en länge kvarlevande folklig slöjd.13 Knutna till linden 
äro dessutom många bruk i folktro och folksed, som här icke är 
plats att gå in på.14 För att visa hur lindbark erhålles och bearbetas 
lånar jag följande meddelanden ur Wichmanns förtjänstfulla arbete: 
»Alte lebende lindenbäume werden nicht gefällt, sondern die rinde 
wird an ort und stelle, ebenfalls im juni (wenn der saft in dem baume 
steigt), und auf dieselbe weise wie vom jungen stamm, abgestrcift 
(d. h. die rinde wird der länge nach in einer geraden linie am ast-
losen stamm aufgeschlitzt und mit hilfe — — eines krummen mes-
serartigen werkzeugs [eine art pfrieme], in einem stiick abgestreift). 
Darauf wird sie nach hause getragon und dort drei tage an einoin 
schattigen ort niedergelegt, um etwas zu trocknen. Nach drei tagen 
wird sie an einer schattigen stelle mit der rauhen seite nach unten 
auf dem erdboden ausgebreitet und werden schwere gegenstände 
daraufgclegt, damit sie gerade wird. So bleibt sie drei wochen liegen. 
Danaoh wird sie aufgenommen und fiir den winter aufbewahrl, denn 
iiiinmehr ist sie vorläutig gebrauchsfertig. Im winter wird sie, bevor 
man sie verwenden will, einen tag in warmes wasser gelegt, um sie 
weich und geschmeidig zu machen. Wird sie nicht im winter, sondern 
im herbst öder friihjahr aufbereitet, so braucht man sie nicht in 
warmom wasser einzuweichen dann geniigt es sie einen taglang in 

den fluss zu logen. Sowohl beim abziehen der rinde als bei 
der herstellung der gegenstände bedient man sich eines einzigen klei
nen, krummen werkzeugs, einer pfrieme, — — das eine stumpfe, 
bogenförmig geschwungene eiserno klinge besitzt. Sein oberes ende 
verjlingt sich und ist stumpf; nach seinem anderen ende zu wird die 
klinge breiter und dicker, danach verschmälert sie sich und ist in 
einen 10 cm langen zilindrischen holzgriff eingefiigt. Die zwischen 

" G u n n a r A n d e r s s o n , Den svenska växtvärldens historia. 1896. 
13 Nordiska museets arkiv. Etnologiska undersökningen. 
14 Jfr Aug. R u d b e r g, Linden i våra folkvisor. Västergötlands forn

minnesförenings tidskrift. Del II, sid. 1 ff. 
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den beiden enden der klinge gedachte gerade ist 7 cm läng; an der 
breitesten stelle ist die klinge 1,5 cm breit. Das obere ende des holz-
griffes ist schmäler, 2,5 cm im durchmesser, das untere bieiter 2,8 cm 
im durchmesser: seine enden sind schräg geschnitten. Mit diesem mes
ser weicht man die rinde auf, indem man mit daumen und messer 
nachdriicklich dariiber hinfährt; ». Här tillverkas också kärl av 
almbark. »Die ulmenrinde känn von einem stamm jedes alters ab-
gezogen werden, und zwar gleichfalls im juni. Sie wird in geraden 
linien der länge nach eingerissen und in einem stiick vom baum ab-
geschält. Hiernach wird sie gleich an einen schattigen ort gebracht 
und dort zwei tage liegen gelassen. Da sie diinn und weich ist, känn 
sie sofort verarbeitet werden. Wenn dies erst im winter geschieht, 
wird sie vor dem gebrauch eine stunde in warmes wasser getan; 
während dieser zeit wird sie in entsprechendem masse aufgeweicht». 

Vi vända nu åter till hartsringarna. Som synes av kartan ligga alla 
beläggen nedom lindgränsen d. v. s. inom den gamla s. k. ekbland
skogens område. Huruvida de skaror, som funnits i gravarna till
sammans med hartstätningarna, äro vittnesbörd om att ekblandskogen 
även nyttjats för lövtäkt av en boskapsskötande befolkning, låter jag 
emellertid vara osagt.15 Av min analys framgick, att den egent
liga tätningen anbringats på kärlets insida i vinkeln där botten 
och svep mötas och att den hade nätformad, »skrumpen» yta mot dessa 
båda plan; mot svepsidan löpte avtrycken horisontalt; dessutom till
kom en tätning, som i sitt bredaste plan visade upp en slät yta, dal
man dock kunde urskilja fiberriktningen som bottnens samt ett smalt 
plan i vinkel häremot som visar upp svepets horisontala ådring. 
Denna tätning har anbragts under bottnen med stöd mot det nedåt 
förlängda svepet så som framgår av den schematiska teckningen 
bild 3. Dessa båda tätningar tillsammans sätta oss i stånd att konsta
tera att vi här ha att göra med ett barkkärl. 

Jag har på kartan lagt in ett par små tätningar med cirka 7 cm:a 
diam. från Barkarby i Uppland. De ha visserligen hela bottnen tätad 
på insidan, men detta skiljer dem icke så mycket från de andra som 
själva strukturen, bild 7, 8. Där vi vänta att finna nätformad struktur 

15 Statens historiska museum 14 415, Rasagården, Saleby sn. Skånings hd, 
Västergötland. Jfr A. W. B r o g g e r , Sigd, Ijå och snidill, i Bidrag til 
bondesamfundets historie I. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. 
Serie A. XIV. Oslo 1933. T. J. Arne , Den senare förromerska järnåldern 
i Sverige, Fornvännen 1919. 
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se vi små fina vertikala streck 
i grupper. Sådana tätningar 
som på bild 23 ge oss dock lös
ningen. På dessa är nämligen 
den inre svepändan vid svep-
sammanfogningen förtunnad och 
här återfinna vi samma struk
tur som i Barkarby-askarna, 
som sålunda visa sig vara gjor
da av bark, ehuru man till 
dessa små kärl tunnat av bar
ken ytterligare sedan man av
lägsnat det döda ytskiktet. 

Tätningen under bottnen på 
samtliga askar tillhörande den
na grupp ger oss även själva 
bottenkonstruktionen. Den visar 
att svepet går utanför bottnen 
och längre ned än denna. Att 
denna konstruktion är rätt upp
fattad styrkes även av innertät-
iiingen i de fall, där svepet icke 
har slutit alldeles tätt till bott
nen utan hartsen har trängt ned 
emellan svep och botten. Den 
kant som bildas på kittringen 
kallar jag nedan: bottenkant 
riktad nedåt, bild 9. Att denna 
bottenkant, som täpper till en 
springa uppkommen genom att 

Fig. 

* 

Fig 8. 
Fig. 7 och 8. Stat. hist. mus. inv. nr 
20932 I 2. Barkarby, Järfälla sn, Upp
land. Tätningen från sidan och rakt un
derifrån. Den tä tning som sutt i t under 
bottnen är här vid konserveringen fel
aktigt fastsatt direkt vid innertätningen. 
Abb. 7 und 8. Staatl. Hisl. Mus., Inv.-Nr. 20932 
I "2. Barkarby, Ksp. Järfälla, Uppland. Die Dich
tung von der Seite nnd scnkrecht von unten. 
Dio Dichtung, dio unter dera Boden gesessen 
hat, ist hier hel der Konservierung vrrscticntlicli 
direkt an der Innendichtung belestigt worden. 

tillverkaren icke lyckats få kär
let tätt eller därigenom att kärlet »gistnat», icke uppträder runt 
om hela kärlet förstås redan av anledningen till dess tillkomst och här
av följer även att en bottenkant icke har någon bestämd tjocklek utan 
så småningom går över i intet. I synnerhet vid svepsammanfogningen 
ba dessa svårigheter att få tätt uppstått. Belysande är att av de trettio
tre hartstätningar av denna grupp som jag lagt in på kartan sakna en
dast fyra kärl bottenkant i den inre tätningen, nris 10, 15, 19. 21. 
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Till dessa grundelement hör även tät
ningen uppefter svepsammanfogningen, där 
vi kunna iakttaga en vertikal förskjnt-
ningslinje d. v. s. avtrycket av den inre 
svepänden samt vanligen två vertikala stygn-
rader, där den söm, som syns närmast skar
ven, vanligen är betydligt grövre än den 
andra, bild 10. På de askar jag lagt på kar
tan synes den grövre sömmen i avtryck som 
en gles, bred stjälkstygnssöm, bild 11, 12, el
ler en söm av långa förstygn, bild 13, då 
däremot den smala sömmen, som ofta visar 
upp en tät, fin stjälkstygnsrad, bild 14, även 

kan vara så fin, att den i avtryck endast har lämnat en liten knottrig 
rad, bild 1. Den breda, glesa stjälkstygnsraden har på askens ur
sprungliga yttersida varit en vertikal rad av närmast fyrkantiga 
stygn på rält långt avstånd ifrån varandra, bild 12. Som regel gäller 
för de tätningar jag gått igenom, att askens yttre svepända ligger 
över åt vänster, vilket framgår av, att vi ha avtrycken efter söm
marna i harpixen till vänster om avtrycket efter den inre svepänden. 

Fig. 9. 
Genomskärn., visande bur 
hartset t rängt ner mellan 

kärlvägg och botten. 
Abb. 9. Querschnitt, zcigend wie 
das Harz zwischen Gcfasswand 
und Boden hinabgedrungeu ist. 

—-— [ 
' ___J n 

Fig. 10. 
Genomskärning av svepsammanfogningen. 
Abb. 10. Querschnitt durch die Gefässmanteltuge. 

Då svepet sys ihop innan det fogas samman med bottnen och rikt
ningen på svepet, d. v. s. åt vilket håll den yttre svepänden löper, kan 
bli vilken som helst, beroende på vilken ända av ringen man sätter 
uppåt, är det påfallande alt Öland avviker från denna regel och har 
sina yttre svepflikar löpande mot höger, bild 1, 11. Sådana smådrag i 
all sin enkelhet ge ortskaraktär och visa hur in i minsta detalj tra
ditionsbunden tillverkningen är. 

Gemensamt för dessa askar är även, att botten och svep sylts sam
man och att vi kunna iakttaga dessa stygn synnerligen väl i botten
planet på den inre tätningen där de lämnat långa och breda avtryck, 
bild 1. Knappast hälften av dem ha några som helst stygnmärken i 
tätningen under botten. De som ha avtryck av stygn i undertätningen 
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ha dem i svepplanet, bild 2, 4, eller i själva vinkeln. Stygnen i botten-
tätningen ge vid handen, att man sytt fast bottnen vid svepet med en 
tåga. Då stygnen ligga horisontalt i det övre bottenplanet och bryta 
igenom eventuell botlenkant här, måste vi tänka oss dem fortsätta 

Fig. 11. 
Stat. hist. mus. inv. nr 12647:11. Mör-
bylånga sn, Öland. Detalj av det harts-
stycke som tätat svepsainmanfogning 

en från insidan. 
Abb. 11. Staatl. Hist. Mus., Inv.-Nr. 12647:11. 
Ksp. Murbylånga, Öland. Detail des Harz-
stUckcs, das die Manteltuge von der Inuen-

seite her gedichtet hat. 

rakt ut genom svepet, göra ett nerstygn här av ungefär bottnens 
tjocklek eller något mer beroende på, om vi ha stygnavtryck i uncler-
l ät ningen eller icke, och sedan fortsätta snett genom bottnen uppåt, 
eftersom stygnavtryck saknas i undertätningens bottenplan, bild 15. 
I en eller annan ask nå icke de breda stygnen ut till svepplancl. Detta 
är särskildt markant i ask nr 33, på vilken de breda stygnen ligga i 
en krans ungefär en centimeter in ifrån botlenkanten. Skillnaden i 
syningen mot de föregående är icke si nr. I sin Het lör att stygnen hela 
vägen följa bottenplanet till svepet, tas de i stället något snett genom 
det övre bottenskiktet och ut genom svepet. Nr 16 från Barkarby har 
en förstärkning i så måtto, alt en smal tåga lagts in i vinkelkanten 
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mellan svep och botten på undersidan av asken och vid fastsyningen 
av bottnen vid svepet ta stygnen under denna smala vidja, som på så 
sätt kommer att binda och förhindra, att stygnen dra sig ut ur den 
förtunnande bottnen, bild 16. En liknande konstruktion förutsätter 

Sorn met* Som o-ta. 
Fig. 12. 

Skiss av den breda söm som närmast 
liknar stjälkstygn. 

Abb. 12. Skizze der"brclten Naht, die am eliesten 
einem Stielstich ilhnelt. 

de bevarade bitarna till undertätningen i Värmlandsasken nr 21 från 
Grums socken och nr 10 från Alvastra i Östergötland. 

Jag berörde ovan bottenkantens allmänna förekomst bland dessa 
kittringar. Vid för stora tomrum mellan kärlvägg och botten har man 
försökt att avhjälpa detta genom att sätta in små smala extra svep 
i springan, bild 17. Även dessa förekomma endast utefter en del av 
bottnens omkrets, så t. ex. nr 25, 31, 29 och 32 på kartan. I de två 
förstnämnda fallen rör det sig om ett inlagt svep, i det sistnämnda om 
icke mindre än tre. Avtrycken av dessa små extra svep finna vi i 
bottenkantens undersida eller i innertätningens bottenplan utanför 
boltenkanten, bild 18. I asken nr 32 med sin breda bottenkant skära 
stygnen i bottenplanet igenom bottenkanten i bottens fortsättning ut 
mot svepet och sedan återkomma stygnen i bottentätningens svepplan. 
Dessa inlagda extrasvep förklara även det faktum att bottentät-
ningen i enstaka fall även har slätt svepplan. Den lilla inlagda rem
san ligger då vänd med sitt ådrade plan emot svepet som t. ex. i asken 
nr 25, men även i nr 20 och nr 23. 
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SOm ino-1 
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e 
s o m ot-o-t. . 

Fig. 13. 
Skiss av den söm som sytts med förstygn. 
Abb. 13. Skizze der Naht, die mit Vorstich genäht 

worden ist. 

i I 
i 
| 

Fig. 14. 
Skiss av en 
typ av smal 

söm. 
Abb. 14. Skizze 
einer Nnht von 
schmalem Typ. 

- •- J J 
Fig. 15. Fig. 16. Fig. 17. 

Fig. 15. 
Genomskärning visande bur bottnen sytts fast vid kärlväggen i A-askar. 

Abb. lf). Querschnitt, zcigend, wie bei A-Schachteln der Boden an der (ierasswand lestgenaht 
worden ist. 
Fig. 16. 

Samma som föregående men med en liten törstärkningsvidja inlagd på under
sidan för att icke stygnet skall draga sig. 

Abb. 16. Dasselbe wie Abb. 15, aber mit einer kleinen Vcrstärkungslciste an der Unterseite, 
damit der Stieh nicht (ielrtsswand odcr Boden zerschiitzt. 

Fig. 17. 
Genomskärning visande små smala ext ra svep inlagda i springan mellan kärl

vägg och botten. Jfr fig. 18. 
Abb. 17. (Querschnitt, schmale Kindenstreifeii zeigend, die in die Spalte zwischen Gcfasswaud 

und Boden eiiitfelegt sind. Vfl. Abb, 18. 
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Fig. 18. 
Stat. hist. mus. inv. nr 7784:133. Bläsungs, Vestkinde sn, Gotland. Detalj av 
hartstätning. Det övre partiet har suttit mot kärlväggen, det undre mot 
bottnen. Obs. avsatsen på svepsidan som visar att två smala extra svep 

varit inlagda. Jfr fig. 17. 
Abb. 18. Staatl. Hist. Mus., Inv.-Nr. 7784:UB. BUUungi, KMf. Vestkinde, Gotland. Detail einer 
Harzdichtung. Die obere Partie hat an der Gelässwand, die untere am Boden gesessen. Man 
beaehte den Absatz an der Mantelselte, welcher zeigt, dass zwei schmale Extrarindenstreiien 

eingelegt gewesen sind. Vgl. Abb. 17. 

Tätningen i själva svepsammanfogningen är i de flesta fall väl 
bevarad och har sträckt sig uppefter svepet. Annars kan den åtmin-
sluiie iakttagas i själva kantbiten som suttit vid fogen, ehuru innu 
då icke alltid får en så säker uppfattning om de arter av stygn som 
använts. För nästan hälften av askarna utgöres den första sömmen, 
som syns närmast haket efter inre svepänden — söm nr 2 om man 
hel inklär asken från utsidan — av en gles, bred stjälkstygnssöm 
troligen sydd med breda tågor, bild 12. På fem askar äro tätning-
arna så ofullständigt bevarade, att jag icke kan yttra mig om stygnen. 
Detta gäller nr 4, 14, 15, 16, 18. På de övriga äro de breda stygnen 
sydda som förstygn, bild 13, eller äro av mera oregelbunden karak
tär. Sömmen nr 2 är ofta av en fin, tät stjälkstygnsart, vanligen sydd 
mod tågor men som jag redan påpekat är i det övervägande llerlalcl 
la 11 denna andra söm så fin att avtrycken bli svåra att tyda. De 
komma mig ibland att tänka på lapska svepaskar sydda med semn 
eller askar sydda med vingpennor. Men detta sätt att sy do båda söm
marna olika är också ett drag som förutsätter enhetlig tradition, ly 
kärl och stygn fordra icke a priori detta förfarande. 

T&tningar till askar av denna typ — för vilken vi kunna konsta
tera 1) att de äro tillverkade av bark, 2) ull svepet varit fäst utanpå 
bottnen och nått längre ned än denna, 3) att bottnen varit sydd fael 
vid svepet och långa stygnavtryck finnas i innertätningens botten
plan, 4) att svepet sytts samman med en grövre och en finare söm. 
— uppvisa så, signifikativa drag, att vi måste räkna dem till en slu-
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Fig. 111. Fig. 20. 

Fig. 19. 
Genomskärning visande konstruktionen i Daskarna där kärlväggen står på 

bottnen. 
Abb. 111. Querschnitt, die Konstruktion in den B-Schachteln zeigend dort, wo die Oefässwand 

auf dem Boden steht. 

Fig. 20. 
Skiss visande hur strukturen i den inre och yttre tätningen är varandras 

flirtsättning i planet mot bottnen. 
Abb. 20. Skizze, aus der zu ersehen ist. wie die Struktur der inneren Dichtung die Fortset-

zung der Struktur der äusseren Dichtung in der Ebene gegeu den Boden ist. 

ten grupp av barkkärl med fixerat traditions- och kultursamman
hang. Jag kallar den grupp dessa askar tillhöra för A-gruppen. 

Dessa kärl ha varit runda, endast i få fall ovala. Beträffande t. ex. 
nr 32 från Gårdby socken på Öland talar grävningsrapporten om en 
oval hartsring som låg över midjan på skelettet och var 36X15 cm 
samt om en rund hartsring, 12 cm i diam., som låg ovan huvudet. 
De runda askarnas storlek växlar från Barkarbyaskarnas som endast 
är 7 cm till den från Grums som håller 30 cm. Nära 30 cm äro flera 
t. ex. nr 4 som håller 29 cm och nr 20 som har 28 cm i diameter. Det 
är liksom man kunde urskilja två storleksgrupper, dels dessa med en 
diameter mellan 25 å 30 cm, dels ett flertal med en diameter mellan 
12 och 15 cm. Ett antagande ligger nära till hands att dessa båda 
kärlstorlekar tjänat olika ändamål i hushållet men med en viss an
vändning som band dem till en bestämd storlek som den mest ända
målsenliga. Tätningarna förutsätta att dessa kärl ha kunnat använ
das även till vätskor och barkkärlen således i något avseende 
kunnat konkurrera med lerkärlen emedan deras lätthet gav dem ett 
avgjort företräde i vissa fall. 

Jag övergår nu till att granska en ny grupp av hartsringar som 
tätat kärl med delvis andra konstruktioner än de föregående. Denna 
grupp kallar jag för B-gruppen. Liksom tätningarna i gruppen A 

18 — Fornvännen 1939. 
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bestå även dessa av kantbitar i två ringar men stundom förekommer 
en tredje ring. Den kraftigaste ringen har nätformig, horisontalt 
löpande struktur i planet utåt, och i vinkelplanet nedåt återfinna vi 
den nätformiga parallellt med bottnens diam. löpande strukturen. 
Även den vertikala förskjutningslinjen och stygnen bredvid denna 
höra till denna tätningsgrupps kriterier och vi få således även pla

cera denna tätning invändigt i ett 
^ H | ) svept kärl i vinkeln mellan botten 
. och sida. Den smalare tätnings-
I i pk ringen har ett rätt brett plan med 

• t slät struktur vänt inåt och i vinkel 
äBA ^K härmed etl small plan vänt ned-
M É ^ _ | I a l '»ed nätformig struktur. Den 

ojämna tredje sidan i hartstät-
ningen är således vänd utåt. Struk

i t JB turen i planet inål löper horison
talt och i planet nedåt parallellt 

•^Kj I med ringens diameter. I de fall där 
denna ring är mer eller mindre 
fullständigt bevarad kan man även 
iakttaga att omkretsen är vidare 
för denna mindre tätning. Vi måste 
således placera den på utsidan av-
svepet och förutsätta följande kon
struktion: svepet står på bottnen 
och bottnen skjuter utanför sve
pet, så att denna lilla yttertätning 
med sitt nedre plan kommer att 
vila på den, bild 19. Här få vi 

alltså förklaringen till den nätformade strukturen i bottenplanet, 
som alltså utgör en fortsättning på den bottenstruktiir vi känna 
från innertätningen. Endast kärlväggens tjocklek skiljer dessa båda 
tätningar åt, bild 20, 21. Det släta svepplanet däremot ger oss den 
olika strukturen på svepets utsida i motsats till dess insida och 
därmed kriteriet på, att vi här ha att göra med ett barkkärl, i det 
att vi i den släta ytan kunna urskilja fiberriktningen. Detta hade 
givetvis icke varit möjligt, om tätningen suttit i ett läderkärl. Jag 

Fig. 21. 
Stat. hist. mus , inv. nr 5913.Kornett 
skogen, Vestkinde sn, Gotland. De 

tälj. Jfr föregående fig. 
Abb. 21. Staatl. Hist. Mus., Inv.-Nr. 5913 
Kornettskogen, Ksp. Vestkinde, (iotland 

Detail. Vgl. Abb. 20. 
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Fig. 22. 
Stat. bist mus., inv. nr 13308 :F. Kdsbergs sn, 
Närke. Detalj av det hartsstycke som tätat svep-

samman'ogningen från insidan. 
Abb. 22. Staatl. Hist. Mus., Inv.-Nr. 13308F. Ksp. Edsberg, 
Närke. Detail von dem Harzstiick, das die Mantelluge 

von der Innenseile ber gedlchtet hat. 

har valt ut elva har ts tä tningar med dessa grundelement för närmare 

g ranskn ing av kärlens tekniska särdrag. 1 8 

Svepsammanfogningen i kärlen tillhörande B-gruppen ä r i stort 

sett identisk mod den i A-gruppen. Möjligen ha flera kärl här den 

breda första sömmen sydd med enkla förstygn, bild 22, 23. Som regel 

gäller dock även här, att svepet syt ts samman med en bred och en 

smal söm. Endast på kärl nr 35 ha r jag kunnat konstatera två lika 

sömmar nämligen med stjälkstygn. Fö r B-gruppen tillkommer dock 

den kontroll som tätningen från svepets utsida ger. I yttertätningarn.i 

från svepet i kärlen nr 40—42 ha vi tydliga avtryck av den yttre 

svepänden och tätt bredvid denna av den smala sömmen, bild 24, som 

visar samma avtryck åt denna utsida som inåt och bekräftar, att 

18 Till nr 38 finnas två tätningar utöver det vanliga till ett kärl i B-grup
pen: en med nätformig och en med släl längsgående struktur; båda ha en 
kraftig längsgående förskjutningslinje. Dessa tätningar ha bildat en corda 
i respektive botlentalningar och förskjutningslinjen finnes även i botten-
tätningarna. Dessa extra tätningar ha således tätat en skarv i bottnen, som 
gjorts så flärdlösl att två bottenhalvor lagts något om lott. Talrika stygn-
spår visa att de sytts samman. Nära förskjulningslinjen i det ådrade planet 
kunna vi iakttaga, all den övre halvan i skarven förtunnats något. Någon 
bottenskarv av liknande slag har jag icke kunnat iaktlaga i de övriga kär
len-, även de stora, t. ex. kärlet från Kornettskogen, nr 42, bar haft botten 
av en enda barkskiva. 
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Fig. 23. 
Stat. hist. mus, inv. nr 5913. Kornettskogen, Vestkinde sn, Gotland. Detalj 
av hartstätningen vid svepsammanfogningen. Observera bur strukturen skiftar 

mellan där kärlväggen varit avtunnad och icko. 
Abb. 23. staatl. Hist. Mus, Inv.-Nr. 5913. Kornettskogen, Ksp Vestkinde, Gotland. Detail von 
der Harzdichtung an der Mantelfugc. Man beaobte, wir die Struktur verschieden ist dort, wo 

die Gcfiisswand diinner geworden und wo dies nicht der Fall gewesen ist. 

Fig. 24. 
Stat. hist. mus., inv. nr 5913. Kornettskogen, Vestkinde sn, Gotland. Detalj 
av tätningen pä kärlväggens utsida. I mitten avtryck av yttre svepflikens ände. 
Strax t. v. härom avtryck av den fina sömmen, bär sedd från utsidan. Längre 
åt vänster syna ett litet näst som bör till den breda sömmen. Jfr fig. 23. De 
(ivriga små fyrkantiga stygnavtrycken som syns i detta plan, d. v. s. på svepets 

utsida, höra till bottenkonstruktionen. 
Abb. 24. staatl. Hist. Mus.. Inv.-Nr. 5913. Kornettskogen, Ksp. Vestkinde, Gotland. Detail der 
Diobtung an der Aussenseite der Gelitsswand. In der Mitte Abdruek von dem Knde des Inne ren 
Mantelziplels. Gleich links hiervon Abdruek der feinen Nalit. hier von der Ansseiiseile her 
gesehen. Weiter nach links sieht man ein kleines Nest, das zu der breiten Naht gehört. Vgl. 
Abb. 23. Die Iibrigen kleinen viereekigen stichabdrucke, die in dieser Ebene, d. b auf der 

Aussenseite des Gefassmantcls, zu sehen sind, gehören zu der Bodenkonstruktion. 

stygnen i denna lilla söm trät ts upp och ner i två parallella rader 

hål, så att vi få samma avtryck ut- som invändigt. Det blir i detta 

fallet snaras t en motsvarighet lill den textila platlsömmen, då man 

till de verkliga sljälkstygnen endast använder en rad hål, och stygnen 

på baksidan komma att ligga som det ena raka stygnet efter det 

andra tätt ovanför varandra . Vi få på så vis det stycke, där svepet 

ligger dubbelt, liegränsat. När Almgren rekonstruerade sin ask från 



/ / .1 Ii T S T A T N I N G A R U N D B It i /. I) II E .1 A It N Å L D B II N 111 

Fig. 36. 
Stat. hist. mus., inv. ur 7583:121. Bläsnngs, Vestkinde sn, Gotland. Detalj 
av hartstätningen vid svepsammanfogningen. Observera de kraftiga stygnen 

i kantbitarnas svepplan som böra till bottenkonstruktionen. 
Abb. 26. Staatl. Hist. Mus., Inv-Nr. 7583:121. Bläsnngs, Ksp. Vestkinde, Gotland. Detail der 
Harzdichtung an der Mantelfnge. Man beachte die zur Bodenkonstruktion gehörlgen kräftigcn 

Stiche In der Mantelcbenc der Raudstiicke. 

Alvastra lät han den smala sömmen sys omkring den yttre svepän

dens kant . Till denna ask finnes ingen y t t e r t ä tn ing till svepet beva

rad.17 som kan upplysa om det ve rk l iga förhål landet ; men de yt ter-

tätningar som jag känner inom B-gruppen motsäga, att denna rekon

struktion skulle vara riktig. 

Endast två innertätningar, i kär len n r 35 och 43, ha bottenkant 

riktad ut ut; i de övriga kärlen mötas botten- och svepplanen i inner-

tä tningarna i mer eller mindre rä t vinkel utan något utskjutande 

parti. Stygnspår i innertätningens bottenplan finnas icke i B-grup

pen; däremot återfinnas i svepplanet på två tätningar, nr 34 från 

Gotland och 38 från Uppland, de breda stygn som i A-gruppen sutto 

i innertätningens bottenplan, bild 25. Fem av inner tä tn ingama sakna 

varje spår av avtryck, som kunna härledas till bottnens fästande 

17 Tätningen under botton är så fragmentarisk, att jag icko ansett mig 
kunna ta med denna harlstätning i min tabell. 
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Fig. 26. Fig. 27. 

Fig. 26. 
Genomskärning visande B-ask med tre tätningsringar. 

Abb. 26. Querschnitt durch eine B-Sehachtel mit drei Dichtuugsriugen. 

Fig. 27. 
Genomskärning visande bottnens fästande vid kärlväggen i B-ask som saknar 
stygnspår i yttertätningen, men har långa stygnavtryck i innertätningens 

svepplan. 
Abb. 27. Querschnitt, die Befestigung des Bodens an der Gotiisswand in einer B-Schachtel zei-
gend, die keine Stichspureu in der Ausscndichtung aufweist, aber länge Stichabdrucke in der 

Mantelebene der Innendlchtung hat. 

vid svepet och för de återstående tä tningarna utgöras avtrycken av 

vertikala urgröpningar eller hål i svepplanet nere vid vinkelkanten. 

Det är samma typ av avtryck som Almgren hade på har tsr ingen till 

den rekonstruerade asken från Alvastra. Dessa olikartade avtryck i 

tä tningarna motsvara olika sätt att sy fast bottnen vid svepet. Fö rsi 

g ranska r jag tä tningarna till n r 34 och 38 med de breda stygnavtryc-

ken i innertätningens svepplan.18 De breda stygnen nå icke ned till 

bottenplanet och stygnen ha således tagits något snett genom svepets 

nedre kant och vidare ned genom bottnen, där vi ha stygnavtryck i eu 

tätning, som är placerad under bottnen. Denna tätning h a r slät bot-

tenst ruktur och har suttit under bottnen rakt under svepet. Denna 

tätning, som vilar endast mot bottnen, ligger som en bred r ing och 

tunnas av till intet åt s idorna, bild 26. I tätningen på svepets utsida 

ha vi inga stygnavtryck och få således förutsätta, att stygnen även 

tagits snett tillbaka genom svepet. Vi få så lunda en syning som är 

diiekt jämförbar med den i A-gruppen med undantag av att stygnen 

i svep och botten skiftat plats, bild 27. Det kär l i A-gruppen, som 

står närmast , är nummer 33. 

Till de tä tn ingar som äro fullständigast, d. v. s. tätning finns även 

under bottnen, höra nr is 40, 41 och 44. Seden att använda tre tät-

18 Till nr 34 äro så få bilar från den yttre tätningen bevarade att vi icke 
kunna rekonstruera syningen med ledning av dessa. 
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Fig. 28. 
Stat. bist. mus., inv. ur 14415:4. Rasagården, Saleby 
sn, Västergötland. Två bitar av tätningen som setat 
utanpå svepet sedda mot det plan som vilat mot bottnen. 
Abb. 28. Staatl. Hist. Mus,, Inv.-Nr. 11415:4. Rasagården. Ksp. 
Saleby, Västergötland. Zwei StUeke von der Dichtung, die aussen 
am Mantel gesessen hat, gegen die Ebene gesehen, die auf dem 

Boden gernht hat. 

ningar skänker oss full trygghet vid rekonstruktionen av botten-
stygnen, då vi kunna följa dem på så gott som hela deras väg. I 
tätningen under bottnen äro långa breda stygn. Alla kärlen ha små 
vertikala nästan fyrkantiga stygnavtryck i tätningen utanpå svepet. 
Utom i nr 44 sitta de mitt på denna tätnings svepplan och på ungefär 
samma avstånd från varandra som stygnavtrycken äro långa till i 
tätningen under bottnen. Tätningen på svepets yttersida i nr 44 har 
etl synnerligen oregelbundet bottenplan med förskjutningslinje lö 
pande längs med mitt i. De små stygnavtrycken sitta i allmänhet i 
denna tätning mellan förskjutningslinjen och svepplanet, bild 28. 
De små fyrkantiga stygnen i yttertätningens svepplan ge otvivelaktigt 
vid handen, att stygnen tagits snett genom svepplanet, när de sytts 
från bottnen och mot svepets utsida. Så tages det lilla vertikala 
stygnet uppåt och ner mot bottnen igen, och detta stygn kan då 
mer eller mindre genombryta vinkelkanten i imieitätningen, bild 29. 
Det rör sig såväl här som i tätningen på svepets utsida om mer eller 
mindre vertikala stygn. Vi få såtillvida ett annat stygnsätt, att de 
breda sneda stygnen förflyttats från kärlets insida till dess utsida 
under bottnen. 

En variant av denna syning kunna vi konstruera fram för de askar 
vilkas innertätningar icke visa några som helst stygnavtryck. Även 
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här ha vi för en del kärl tätningar un
der bottnen. Här ligga de långa stygnav
trycken. Ifråga om kärlet nr 42 se de ttl 
som en rad med stjälkstygn, bild 80, 
Detta sistnämnda kärls tätningar äro 
ovanligl väl bibehållna, (rots kärlets 
storlek. I yttertätningen på svepets ut
sida återfinna vi de små fyrkantiga ver
tikala stygnen, bild 24. Då vi här icke 
få några stygnavtryck i askens inner-
tätning, måste stygnen även gå snett ge-
Don. svepet tillbaka lill bottnen, bild 31. 
Dessa stygn som för oss kunna synas 
gjorda med nästan onödigt myckel be
svär bero pa cn strävan efter att få kär
let så tätt som möjligt genom all und
vika atl stygubålen — sannolikt gjorda 

med en syl eller pryl — skola bilda »rännor» för den »vätska» kärlet 
var avsett att innehålla. För detla ändamål samverka stygnens för
läggande till utsidan och själva tätningarna. 

Tätningar under bottnen finnas i B-gruppen hos kärl med samtliga 
de olika arter av bottensyning. som vi ha kunnat konstatera. Varje 
gång man ställt ifrån sig kärlet har således denna undertätning fått 
Inga emot första stöten. Jämföra vi detta med A-gruppens kärl, som 
vila på det nedåt förlängda svepet och hos vilka tätningen under 
bottnen ligger skyddad, måste man fråga sig vilka fördelar som B-
kärlen erbjuda. Tätningarna giva delvis besked. Endast för två tät-

Fig. 29. 
Genomskärning visande bott
nens fästande vid kärlväggen 
i B-ask som liar små fyrkan
tiga stygnavtryck i yttertftt-
ningens svepplan samt bål 
eller gropar i innertätningen. 
Abb. 29. Querschnitt, die Beiesthrung 
des Bodens an der Gefiisswand iu 
einer B-Schachtel zeigeud, die kleine, 
viereckigeStichabdrilcke inder.Man-
telebene der Aussendichtung sowie 
Ldchcr öder Gruben in der Innen-

dichtung anlweist. 

Fig. 30. 

Stat. hist. mus., inv. nr 5913. Kornettskogen, Vestkinde 
sn, Gotland. Detalj av tätningen under bottnen visande 

de långa, stjälkst3'gnsliknande stygnavtrycken här. 
Abb. 8(1. Staatl. Hist. Mus., Inv.-Nr. 6913. Kornetlskogeu, Ks|>. Vestkinde, 
Gotland. Detail der Dichtung unter dera Boden, die lången, stielsUoh-

ahnliehen Stichalidriicke hier zeigend. 
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Fig. 31. 
Genomskärning visande bott
nens fästande i en B-ask med 
små fyrkantiga stygnavtryck 
i yttertätningens svepplan men 
utan varje stygnspår i inner-

tätningen. 
Abb. 31. Querschnitt. die Befesligung 
des Bodens in einer B-Schachtel 
zeigend, die kleine, viercckige Stieh-
abdriicke in der Mantelebene der 
Aussendichtung, aber keine Stich-
spuren in der Innendichtung anf-

weist. 

ningar kunde vi anteckna en obetydlig 

bottenkant r iktad utåt, vilket låter oss 

konstatera, att denna konstruktion gjort 

det lättare att få tätt mellan svepet och 

bottnen. Vidare ha r det varit möjligt, 

att i B-kärlen få bort stygnen mer eller 

mindre helt från innertätningen. Men en 

del av dessa kär l ha icke varit avsedda 

att stå. Granska vi svepsammanfognin

gen i de askar där den är som bäst be

varad s å finna vi i en del fall s tygnspår, 

som icke höra till svepändarnas fästan

de vid varandra. Det vertikala avtryc

ket av inre svepänden bildar gränsen 

för det parti , där svepet är dubbelt. I 

B-kärlens yt tertätningar ha vi kunnat 

konstatera, att den andra begränsnings-

linjen följer s trax efter den smala sömmen. Sömavtryck som falla 

utanför detta begränsade parti måste således ha tjänat annat sylte 

än att fästa svepändarna vid varandra . Se vi på tätningarna nr 8, 24 

och 40, bild 11, 22, sitta hä r i sveptätningens övre parti tydliga stygn

spår på båda sidor om svepsammanfogningen. Dessa s tygnspår ha 

tjänat att fästa något extra vid kärlväggen, en hank, klave el. dyl. 

Hank hade det lilla barkkär le t från Egtved från äldre bronsålder,1 0 

klave ha t. ex. svepta t r äaskar från nyare 

tid använda lill salt och mjöl, bild 32. Ge

mensamt för såväl Egtvedasken som klav-

askarna är, att de kunnat hängas upp. Atl 

kärlen skulle kunnat hava en över hela 

kä r l e t s diameter gående g repe av metall , 

som stundom antagi ts , ä r möjligt, men det 

g iva oss icke t ä tn inga rna n å g r a bevis för. 
F 'S- 32- Varför tätades kär len? Svaret härpå 

Skiss av ett nutida svept . . . , . , , .. , . c , 
salt- eller mjölkärl. hänger givetvis samman med kärlets funk-

Abb. sa. skizze eines neuzeit- tion, och härom äro vi ytterst dåligt under-
lichen aus Spän verfertigten . . . . , T-... i. •• J • i_ . - . • I L 

saiz- öder Mehigefasses. rattade. 1 oretradesvis ha tätningarna ater-
19 Nordiske Fortidsminder. II Bind 4. Hefte. Egekistefundet fra Egtved 

fra den eeldrc Bronzealder al Thomas Thomsen, sid. 170 ff. 
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Fig. 33. 
Karta utvisande utbredningen av här undersökta hartstätningar från äldre 

järnålder. 
Abb. 83. Karte, die Verbreitung der hier erwähnten Harzdichtungen aus der älteren 

Eisenzeit zelgend. 

funnits i brandgravar av olika typer (se listan över fyndförteck 
ningen sid. 284 f.) men även i skelettgravar, .lag hur anteckna! tjugo
tre fall i vilka de undersökta kärlen förvarat brända ben. Härför har 
givetvis icke behövts någon tätning. Benen ha väl alltså gravsatts 
i något gängse bruksdon. Den tanken har ofta framställts att kär
len varit ett slags dryckeskärl. Den möjligheten kan ju icke ute
slutas men sådana kärl som det från Kornettskogen med en dia-
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meter av över 30 cm torde då vara ett alldeles speciellt dryckes

kärl , närmast jämförbart med en s lags bolle. Det är dock föga 

troligt. De svepta träkärlen2" ha tekniskt sin förutsättning i de 

svepta barkkär len. E h u r u de förstnämnda tekniskt äro fullkomnade 

rymma de dock endast undantagsvis flytande vätskor. Svepta trä

kärl ha en ytterst mångsidig och tradit ionsbunden användning och 

att hä r söka paralleller är vanskligt. Barkkär l från andra kulturom

råden i nutiden tätas som regel icke, om det också någon gång före

kommit. Bristen på utredningar härom är dock påtaglig likasåväl 

som ifråga om barkkär lens teknik. E h u r u j ag icke kan lägga fram 

en bindande bevisföring, som i så fall även måste ske på språklig 

bas, håller j ag före att våra tätade ba rkkär l utom att de nyttjats till 

vätskor ha varit behållare för smör, ister, delvis även späck och trän 

o. dyl. I ett rörligt arbetsliv, som krävde längre bortovaro från hem

met med transporter och måltider i det fria, ha de svepta barkkär leu 

liksom de svepta t räkär len genom sin lätthet ett avgjort företräd'' 

framför det urhålkade träet och lerkärlen. 

Dessa ba rkkä r l s datering på arkeologisk väg och de närmare fynd-

omständigheterna framgå av fyndförteckningen. Som synes ligga de 

inom en tid, som omsluter förromersk och romersk järnålder fram 

till och med period V : l . A-gruppen och B-gruppen äro samtida, 

uppträda till och med i en och samma grav vid sidan av varandra . De 

äro sålunda funktionellt betingade och vi kunna icke se dem avlösa 

varandra i tiden. De äro bundna till en bestämd kulturmiljö, som till 

s ina huvuddrag väl ha r äldre traditioner än de äldsta fynden av nu 

behandlade harts tä tningar . Faststäl landet av utbredningen blir där

för en angelägen uppgift och tills vidare kan endast så mycket sägas, 

att möjligen östra Norge, enkannerligen Osloområdet samt delar av 

Finland synes höra hit.21 

20 Till kittringar från järnåldern som tätat svepta träkärl har jag för 
avsikt att återkomma i ett annat arbete. 

21 H e l m e r S a l m o , Maarian Kärsämäen roomalaisaikainen kalmisto. 
(Suomen Musoo XXXVII 1930. Helsinki 1931.) 
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hartstälade kärl) 

Järnkniv, brända ben, (2 hartstätade 
kärl varav det ena Bb.) 

Järnnål? Skelett av människa (3 harts 
tätade kärl) 

Svärd, buckla oeh handtag till sköld, 
lansspets och kastspjntspets av järn 

» 
Skära, krumkniv, pryl och nål av järn 
brända ben. kol 

Brända ben 
Brända ben, tvättade 

Brända ben, tvättade 
Ornerat lerkärl, järnkniv, skelett av 
människa (2 hartstätade kärl) 

Brandgrop 

Brända ben 
Brända ben, kol 
Brända ben, kol 
Brända ben 
3 hälteringar med beslag av brons, 3 

halvklotformiga dräktbeslag, lerkärl-
Brända ben 
Skära, krumkniv, brända ben 
Järnvxa, 2 knivar. 2 sylar av järn, ler

kärl (2 hartstätade kärl) 

Bl. a. vapen och fibula 
Bältcboslag och några ringar av järn 
lerkärl 

Brända ben 
Brända ben 
Brända ben 

Förr. jäå. 

Förr. jäå? 

Förr. jäå? 
Förr. jäå? 
Förr. jäå. 

ant. P. IV. 

ant. P. IV. 

omkr. 200 e Kr 
P. IV. 
P. IV. 

Förr, jäå. 
Förr. jäå. 

? 

P. IV:2. 

P. IV. 

P. IV. 

P. V:l. 

Förr. jäå. 
Förr. jää. 
Förr. jäå. 

Förr. jäå. 

P. IV. 

Förr. jäå. 
Förr. jäå. 
Förr. jäå. 
Förr. jäå. 

P. IV1 
Förr. jäå. 
Förr. jäå. 

P. IV:1. 

ant. Förr. jäå, 

P. IV:1. 
P. III el. IV. 
P. Ill el. IV. 

Förr. jää. 

Brända ben. 

Brända ben, kol 
Lerkärl, kniv, sölja? av järn, 8 pärlor 
3 kambitar 
Skära, krumkniv, kniv med skafthålk 

fibula, syl, ring av järn 

Rom. jäå? 

Förr. jäå. 
P. IV:2. 

ant. Rom. jäå 

omkr. Kr. f. 

17. 518; 7* 

13.014: IX» 

21.186; 11,111 
13.308: F:8 
19.710:1) 

10.477: B.5* 

16.797: 10» 

12.647: 11' 
11 769: B II 4 
11.180:6' 
11.484:76' 
11.484: 60' 
8.068: 

20.418: 3 b 

20.418:3 a 

20.932:1 1 
20.932: 11 

17.907:l1 

17.907 l1 

13.816: 28 

13.316:188 

13.316: 10" 

12.632: A' 

11.769: B II3 

14 032:3" 
14 032: 6» 
13.321: A 48 

13.821: A 32" 

7.784: l _ 
12.322: 4210 

17.768: 6 

9.754:25" 

20.194: 

7.583:121" 
13 308:0 3 " 
13.308: C 2 a18 

19.977:5 
20.418: 3 b 

17.178:2 
18.808: F? 
12,490: 5 " 
6.918: 41 1 ' 
6 003 

14 415: 4 " 

72. •Almgren, Die ältero Eisenzeit Gotlands 1914, 8. 30 fynd 
10 Svenska fornminnesföreningens tidskrift XII, 8. 233 tt. 
11 Kungl. Vitt. Hist, och Ant. Akademiens Månadsblad 189G 
12 Almgren a. a , 8. 30. 
15 Fornvännen 1919, », 197. (där dock imcntarieuumret är fel). 
"Medd. Ög. Forn. f. 1905, s. 13 ff. 
•'Svenska fornminnesföreningens tidskrift IV, 8, 61 ff. samt Almgren a. a. s. 51, fylld 1511 
"Fornvännen 1911, s. 247 fl. 

Trckenförklitring lill fynä-
rrgislrrt NI' näsln sida. 
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Teckenförklaring till typregistret i fyndfurteeknlngen. 
A Svept barkkiirl med kärlvägg, som går utanför bottnen och fortsätter en bit nedanför denna. 
B Svept barkkiirl med kärlvägg som står på bottnen, varvid bottnen skjuter något utanförkärlväggen 
1. Breda siygu i innertätningens bottenplan. 
2. Breda stygn i innertätningens svepplan. 
3. Vertikala urgröpningar eller hål i innertätningens svepplan nere vid viukelkanten. 
4. Inga stygnspår i innertätiiingen, 
f). Stygnavtryck i tätningen under bottnen I A. 
6. Stygnavtryck i tätning utanpå kärlväggeu i B 
7. Stygnavtryck i tätning under bottnen i B. 
8. Extra tätnlugslister av svep. 
9. Inlagda vidjor eller tågor. 

10. Bottenkant riktad nedåt. 
11. Bottenkant riktad utåt. 

R Avtryck av inre svepänden. 
a Breda stygn i svepsammanfogningen. 
b Breda stjälkstygn i svepsammanfogningen. 
c smal söm i svepsammanfogningen. 
d Smala stjälkstygn i svepsammanfogningen. 
e Smal »knottrig* söm i svepsammanfogningen. 
f Som i Rvepsaramanfogningen. 
g Avtryck av svepsammanfogningen i tätningen utanpå svepet. 
Z Stygnspår vid svepsammanfogningen, som kunna hänföras till fästande av hank eller klave. 

f A Nätformig avskavd, (förtunnad) yta i hela kärlet. 
Ås Nätformig, avskavd (förtunnad) yta å inre sveptliken vid svepsammanfogningen. 
Aö Nätformig, avskavd (förtunnad) yta i andra falt än Å och Ås. 

/ kolumnen I W M M i graven betyder Bb benbehållnre och Fb behållare för fikla. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

JOHN GRANLUND: Harzdichtungen zu eisenzeitlichen Rinden-
g ef assen. 
(Jm zur Klarheit iiber Material und Konstruktion der Gefässe zu kom

men, zu denen uns Harzdichtungen aus der älteren Eisenzeit in Schweden 
erhållen geblieben sind, ist Verf. sämtliche Dichtungsreste durchgegangen, 
die im Staatlichen Historischen Museum in Stockholm aufbewahrt werden. 
Diese Priifung förderte einige Kritorien zutage, die friihere Forscher 
iibersehen öder missverstanden haben. Das Vorkommen mehrcrer Dich-
lungsringe zu demselben Gefäss ermögliehte es, Fälle von verschiedener 
Struktur dos Gefässmaterials aus- und inwendig zu konstatieren. Auf 
Grund dieser Beobachtung wurde festgestellt, dass eine Anzahl Gefässe, 
die auf der Karte Abb. 33 eingetragen sind, aus Rinde, in erster Linie 
Dindenrinde, angefertigt gewesen sind. Ira Zusammenhang hiermit wird 
iiber die Qualifikationen der hierzu gceigneten Rinde berichtet und kon-
statiert, dass dio nun kartierten Dichtungen an Orten angetroffen -worden 
sind, die innerhalb der pflanzengeographisch fcstgostellten Lindengrenzo 
liegen. Ferner wird durch Beispiele dargetan, wie dio Lindenrindc zur 
Herstellung von Rindengefässon verwendet wurde. Auf der Karte sind 
die Dichtungen in zwei Gruppen eingeteilt, entsprochend zwei verschiede
nen Konstruktionstypen hinsichtlich der Befestigung der Gefässwand am 
Boden: Typ A: Die Gefässwand umschliesst den Boden und ragt unten 
iiber denselben hinaus; Typ B: Die Gefässwand ruht auf dem Boden, der 
einen grösseren Durchmesser als die Wand hat. Die erhaltenen Dichtungs-
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reste haben auch eine Rekonstruktion der Nahlarten ermöglicht, die bei 
der Befcstigung des Gefässmantcls am Boden und bei der Veroinigung der 
beiden Mantelränder verwendet wordon sind. In der beiden Gefässgruppen 
zeigte es sich, dass mehrere Gefässe wahrscheinlich mit einer Aufhänge- öder 
Tragvorrichtung versehen gewesen sind. Die beiden Gefässtypcn gehören 
derselben Zeit an, nämlich der vorrömischen und römischen Eisenzeit bis 
einschliesslich Periode V: 1. Was dio Funktion der Gefässe betrifft, so 
halt Verf. es fiir wahrscheinlich, dass sie von einer Bevölkerung benutzt 
worden sind, die ein bowoglichos Arbeitslebon fiihrte, also mit porioden-
weisor Abwesenheit von Hause in einer Natur, die durch das Vorhanden
sein von kullivierter Waldwiese charakterisiert war, in welcher die Linde 
einen sehr wichtigen Bestandteil bildete. 


