
Användningsområden för perforerade cylinderkärl – En studie av 
bottenlösa perforerade cylinderkärl och dess möjliga användningsområden 
med fokus på högre temperaturer 
 

 
 
 
Paul Pettersson 
ARK X31 
Institutionen för arkeologi antikens kultur, Lund 07-01-2008 
Handledare: Lindahl, Anders & Ödman, Anders 



Abstract 
 
The essay discusses the so called perforated vessels and especially the cylindrical vessels 
without any bottom found in among others Skåne. The main question is whether these could 
be used within craftsmanship requiring high temperatures such as bronze-melting. To do this I 
have undertaken a number of experiments on witch this essay is based on. Three different 
kinds of crafts were tested: bronze-melting, iron forging and production of glass beads. 
Besides this I also met temperatures in the vessels, witch I compiled to diagrams (see 
appendix). Twelve different types of vessels were tested of witch 7 were more or less copies 
made from 4 kinds of reconstructed vessels. The conclusion is that perforated cylindrical 
vessels could have been used to make glass beads (5 out of 7 tested perforated turned out to 
bee useful, plus one non perforated vessel). Theoretically 6 out of 12 vessels were also useful 
for iron forging, thou it did not work during experiments probably because the coal I used 
were divided in to small bits, witch restrains the heat increase. None of the tested vessels were 
able to melt bronze thou some of them seems to have been used in a metalworking context. 
To conclude, some of the vessels turned out to be quite useful while others were useless in the 
sense of reaching high temperatures. Melting bronze were probably not a main task for this 
kind of vessels, but their presence in metalwork-context shows a connection with bronze-
melting, perhaps as a pre-heather for the mould? Most of the vessels who were copies of 
archaeological findings were also the ones who reached the highest temperatures. But the only 
vessel who reached a temperature on over 1100oC. on mere self-draught were a non 
perforated. This points to the conclusion that even if these vessels were used for crafts 
demanding high temperatures they were not supposed to reach the highest. Therefor they must 
have been used in a context were you would need a controlled temperature. This, of course, 
based upon the theory that they were on the whole used in this particular kind of way. 
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Användningsområden för perforerade cylinderkärl – En studie av 
bottenlösa perforerade cylinderkärl och dess möjliga användningsområden 
med fokus på högre temperaturer 
 

Inledning 

 

Idén till att skriva om glödkärl började ta form i mitt huvud redan under våren 2007 då jag 

bevittnade ett intressant experiment utfört på två olika perforerade cylindrar (se nedan). Båda 

cylindrarna eldandes med träkol och uppnådde förvånansvärt höga temperaturer varav ett 

överskred 1000oC bara genom att en person blåste på det. Samtliga närvarande var förvånade 

över den höga temperaturen inklusive jag själv och tillsammans med två kollegor 

(presenterade längre ned) började jag fundera på att utföra flera experiment för att reda ut det 

egentliga användningsområdet för ett sådant kärl. Det känns som om användningsområdet för 

de perforerade bottenlösa cylindrarna aldrig riktigt har begrundats ordentligt, istället har 

arkeologer bara lagt in kärltypen under kategorin ”perforerade kärl” som är en mycket vitt 

definierad grupp, med många olika kärltyper och egenskaper. Detta utan vidare betänkande 

vilket gör att perforerade cylinderkärl ansetts ha haft ett antal givna 

egenskaper/användningsområden, samma som alla i gruppen ”perforerade kärl”. För 

cylinderkärlen är det oftast osttillverkning som föreslås vara dess uppgift, något som jag själv 

inte tror på. Uppsatsen är uppdelad i tre större delar, först en forskningshistorik som baserar 

sig på de fåtalet källor som har funnits mig tillhanda. Därefter följer en loggboksliknande 

redogörelse för de experiment som jag utförde och som jag baserar den sista delen på, mina 

slutsatser. 

 

Frågeställning 

Den frågeställning som jag valt att utarbeta uppsatsen efter lyder: Vad finns det för praktiska 

användningsområden för perforerade cylinderkärl? Frågans fokus kommer dessutom att ligga 

på hantverk och processer som kräver högre temperaturer. I frågeställningen ligger alltså ett 

antagande att de bottenlösa cylinderkärlen fungerar som glödkärl. 

 

Syftet med uppsatsen är därmed att fördjupa mina kunskaper inom området och kanske få 

fram nya resultat genom experiment med rekonstruerade cylinderkärl. Jag kommer också 

använda mig av arkeologiska fynd, den tillgängliga litteraturen och etnografiskt material. 
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Metod 

Tanken är att jag skall använda mig av en experimentell metod för att få svar på mina frågor. 

Resultaten kommer att jämföras med rådande teorier och andra liknande experiment. 

 

Bakgrund 

 

Perforerade kärl 
Perforerade kärl är ett samlingsnamn för en stor mängd kärl. Utformningarna är allt ifrån små 

päronformade behållare tolkade att användas som rökelsekärl, till stora vida fatliknande kärl, 

via jättelika perforerade cylinderkärl tolkade att användas som förvaring av spannmål. 

Storleken på perforeringarna på dessa kärl varierar, men de flesta från Skåne har en 

håldiameter på mellan 2-5 mm. Det finns också större kärl t.ex. som hos de etruskiska 

matlagningskärl som hittats i Italien. Dessa kärl varierar i storlek men kan vara kring 60 cm 

höga. Hålen på dessa kärl är också större, mellan 20 och 40 mm. En mer detaljerad 

beskrivning av de etruskiska kärlen följer nedan (Scheffer 1982). 

 

De perforerade kärlens varierande utformning gör att de med största sannolikhet har haft flera 

olika användningsområden. Teorierna om kärlens användningsområden är också därför 

många, honungsslungning, rökningskärl för att röka fisk och kött m.m. De kan ha använts 

som livsmedelsförvaring för livsmedel som måste hållas torra, som säd och ärtor. En funktion 

för perforerade kärl som presenteras av Bratt är att de har använts för smörtillverkning, tyvärr 

ger hon ingen förklaring eller beskrivning på denna funktion. Perforerade kärl kan också ha 

använts som glödkärl i någon typ av uppvärmningssyfte. Varhelst man behöver en sil i en 

process har det antagligen funnits ett silkärl. (Bratt 1995:6f).  

 

Osttillverkning 

Ett ganska vanligt antagande är att de perforerade kärlen har använts vid osttillverkning. När 

ost skall tillverkas lägger man ystad mjölk i en linnepåse vilken sedan placeras i en 

silliknande kär/behållare. Därefter sätts press på påsen genom att man lägger en sten eller 

liknande på den. Vasslan pressas på så vis ur linnet och ut genom hålen på kärlet som påsen 

ligger i, kvar blir en ostmassa som brukar kallas sköre och som bildar en enkel typ av ost 

(Bratt 1995:4f). 
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1929 skriver Arthur Nordén i sin bok Östergötlands järnålder att ”i liknande kärl av flätat 

vide o. d. eller i träbyttor med genomborrade väggar gör man än idag på sina håll i världen 

ost.”(Nordén 1929:331f). Ändå påstår Nordén att större delen av den perforerade keramiken 

har använts till just ostframställning. Man skall alltså inte ha använt sig av träkonstruktioner 

här i Norden även om det är sannolikt med tanke på vad han själv noterat samt att det framstår 

som enklare då Nordén fortsätter med att beskriva hur alla kärl är sönderslagna och då 

konstaterar att produktionen antingen krävde att kärlen slogs sönder alt. att de gick sönder 

under ostproduktionen eftersom de var gjorda av ett olämpligt material. Trä var dessutom inte 

någon bristvara på de flesta platser i Skandinaven under förhistorien. Jag ser det som mindre 

troligt att ost tillverkats i perforerade kärl utan botten (något som nämns i bildtexterna till 

även bottenlösa kärl), i dessa kärl kommer ostmassan och vasslen att ligga kvar på samma 

plats i botten på kärlet dvs. på den yta som kärlet står på. Därmed uteblir den önskade effekten 

av en åtskiljning av ost och vassle. 

 

Två av de perforerade kärl som jag tänker använda mig av i min praktriska undersökning 

antas av Nordén ha använts till ostframställning.  

 

Ångkokning 

En del kärl kan mycket väl ha använts till ångkokning av mat. Detta genom att man lägger 

maten inuti behållaren och denna behållare i sin tur placeras över ett kärl med kokande vatten. 

Detta finns belagt i etnografiskt material, och är dessutom ett effektivt sätt att tillaga 

grönsaker för att de skall behålla vitaminerna (Bratt 1995:5). 

 
Fig. 1 

Ångkokningskärl över vattenbad (Bratt 1995 bilaga1) 
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Silar och pressar 

Det finns också en del teorier om vinsilar och saftpressar. Perforerade kärl skulle kunna 

användas som vinsilar för att sila bort bottensatsen i vin eller för att sila öl och andra jästa 

drycker så att de blir drickbara (silkärl). Likaså skulle man kunna använda silkärlen till att 

pressa ut saft ut frukter och bär (Bratt 1995:5f). 

 

Glödkärl 

Den sista typen av perforerade kärl om jag tänker behandla är de som uppsatsen fokuserar på, 

nämligen just glödkärl. Glödkärlen kan identifiera genom att de är hårt brända på insidan, dvs. 

de har utsatts för hög värme inte på utsidan utan på insidan. Men även om detta bevisar att 

glödkärlen har blivit brända från insidan och dessutom ofta varit fyllda med varmt material, 

ex. träkol förklarar det inte vad de mer ingående kan ha använts till. Vad jag vill undersöka 

genom experiment är om temperaturerna har kunnat vara så pass höga i kärlen att de har 

kunna fungera vid hantverk som smide, bronsgjutning och glaspärletillverkning. 

 

Värmekälla? 
Glödkärl har ofta antagits ha fungerat som värmekällor i byggnader eller för matlagning. Jag 

kommer genom experimenten se om de kan fungera som just matlagningskärl. Uppnår de allt 

för höga temperaturer har de nämligen fel design och förbrukar bara mer energi än vad som är 

nödvändigt. Fynd av etruskisk matlagningskeramik från Italien (beskrivna nedan) är 

annorlunda utformade än de Skandinaviska cylinderkärlen något som tyder på att de 

skandinaviska kärlen kan ha haft ett annat användningsområde. Också i antikens Rom 

användes glödfat vid matlagning. Att kärlen kan fungera som uppvärmning i byggnader är det 

egentligen inget tvivel om, däremot är frågan om detta är rimligt med tanke på att kol 

antagligen var dyrare än ved, detta eftersom det krävs en större arbetsinsats för att tillverka 

kol i jämnförelse med att använda sig av ved. Man kan därför anta att glödkärlen har använts i 

en annan kontext. Något som talar mot detta är dock att man på Helgeandsholmen (urban 

miljö) har hittat skärvor från cylinderkärl enligt Anders Ödman, docent i medeltidsarkeologi, 

Lund (Ödman muntlig). I stadsmiljöer kan man dock anta att tillgången på ved var sämre 

samtidigt som det mer lättransportabla träkolet borde dominera, dvs. då skulle kanske 

uppvärmning med hjälp av cylinderkärl vara mer fördelaktigt. Ett annat exempel där 

uppvärmning med träkol kommit till användning är att domkyrkan i Lund varit uppvärmt med 

träkol i ett fyrfat gjutet i mässing från slutet av 1400-talet (Ödman muntlig), något som 
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antagligen också har med tillgången på ved/kol att göra. På landsbygd skulle ett substitut till 

glödkärl som man placerar runt om i byggnaden kunna vara s.k. lerblock som läggs i härden, 

värms upp och sedan flyttas ut till platser där de sedan avger sin värme, på samma sätt kan 

stora stenar flyttas och användas. Denna värmekälla blir dessutom billigare då den i grundes 

drivs av ved. 

 

Hibachis 

Hiabchis är en typ av värmekärl som förekommer runtom i länderna längs utmed Indiska 

oceanen. Dessa är väldigt lika de cylindriska kärl som funnits i Norden, utan botten och med 

perforeringar längs med sidorna. Hibachis är dock gjorda främst för matlagning och absolut 

inte för hantverk som smide. Om de fungerar till detta vet jag inte men det hade varit 

intressant att prova. Detta kommer jag tyvärr inte ha tid med i denna uppsats (Lindahl 

muntlig; http://en.wikipedia.org/wiki/Hibachi). 

 
Fig. 2 

Grundidén bakom en hibachi 

 

Etruskiska matlagningskärl 

En typ av perforerade kärl som finns belagda i arkeologiskt material är de etruskiska 

matlagningskärlen från bl.a. Acquarossa. Dessa kärl finns i tre huvudtyper, I, II och III. Typ I 

är stympat konisk och har en perforerad topp. De matas med kol genom en lucka eller hål i 

botten. Typ II är halvcylindrisk och ha ofta avsatser som kokkärl och liknande kan ställas på. 

Typ III är tunn-liknande och är öppen i botten och topp. I nederkanten på kärlet sitter en lucka 

där kol kan matas in. De etruskiska kärlen är också betydligt större än de perforerade 

cylindrar som påträffas i Skandinavien. Höjden varierar kraftigt och mellan 60 och 30 cm är 

inte ovanligt för typ I och typ III, något lägre för typ II som är runt 20 cm. Kärlen är också 

vidare, ca 20-40 cm i diameter i jämnförelse med runt 15 cm som störst i Skandinavien 

(Scheffer 1982:12f).  
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Fig. 3 

Etruskiska matlagningskärl (Scheffer 1982:13) 
 

Teophilus mässingsugn 
Här kan det också vara värt att nämna Teophilus ugn designad för att smälta mässing och 

liknande metall. Theophilus hette egentligen Roger Helmarhausen och tog sig namnet 

Teophilus som författare. Han var benediktinermunk under 1100-talet och var dessutom en 

mycket duktig hantverkare, något som han sammanfattade i sin skrift om diverse hantverk, de 

divesis artibus, nedtecknad någon gång mellan 1110 och 1140 (Hawthorne m.fl. 1979:15ff.). 

Ugnen är uppbyggd som en stor skorsten med en perforerad botten. Likheterna med 

cylinderkärl är alltså utformning och perforeringar. Däremot sitter perforeringarna inte på 

väggarna av ugnen utan i botten. Ugnen drivs med självdrag vilket gör att den och de 

förmodade glödkärlen har använts sig av och dragit fördel av samma aerodynamiska fenomen, 

en typ av ”skorstenseffekt”. Själva texten om hur ugnen skall tillverkas beskriver att den skall 

byggas på fyra hörnstenar en fot ifrån varandra, på dessa hörnstenar skall sedan ett galler av 

järnstänger inbäddade i lera vila. Det galler som stängerna bildar är själva botten på ugnen, 

där luften kommer in genom självdrag. På gallret byggs sedan ugnen som en skorsten. Efter 

ungefär mitten av ugnens höjd skall den börja luta inåt så att toppen har mindre diameter än 

botten, detta ökar draget. Teophilus skriver inget om vilka dimensioner ugnen skall ha utom 

just hörnstenarna och gallret i botten, det enda han skriver om höjden är att den måste vara 

högre än diametern (Hawthorne m.fl. 1979:140ff). Detta är med andra ord en väldigt flexibel 

beskrivning vilket innebär att det vid tiden som Teophilus skrev ner instruktionerna med 

största sannolikhet fanns en väldig massa olika utformningar på dessa typer av ugnar. Allt 

ifrån riktigt höga och massiva till något mindre för småskaligare bruk. Eftersom nästan den 

enda beskrivningen som Theophilus ger är att höjden är flexibel men i relation till diametern 
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ger det stöd för att även mindre kärl drivna enbart av självdrag kan komma upp i de 

arbetstemperaturer som krävs för smide, glaspärletillverkning och bronsgjutning så länge de 

håller sig till den ”tumregeln”. 

 
Fig. 4 

Teophilus mässingsugn tolkad av Theobald 1933 (Hawthorne 1975:142) 
 

Etnografiska undersökningar 

Fördelen men etnografiska undersökningar är att de kan ge en bild av hur föremål kan 

användas i sin rätta kontext. Därmed kan man få en sannolik bild av hur vissa artefakter har 

använts. Det är dock mycket viktigt att tänka på att om man flyttar ett ting från en kontext till 

en annan kan dess egenskaper förändras och den kan lika gärna ha använts till något helt 

annat.  

 

Enligt etnografiska undersökningar bland Mande-folket i västra Afrika förekommer det där 

perforerade kärl liknade de vi hittar lämningar av i Sverige (Lindahl muntlig). Det finns 

dessutom kärl avsedda för rökelse som har paralleller till fynd i östra Centraleuropa. 

Rökelsekärlen är utformade ungefär som ett päron med en bred cirkulär bas som är perforerad 
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och som övergår i en smalare hals, operforerad. Perforeringarna på sidorna är ca 3 mm i 

diameter och sitter tätt. De kärl som hittats i Europa kan mycket väl ha använts på samma sätt 

som hos Mande-folket men Jacqui Wood, brittisk förhistorisk arkeolog specialiserad på 

återskapande av bronsåldern, har genom experiment kommit fram till en annan teori. Enligt 

denna har kärlen använts som ”bunsenbrännare”, dvs. för att framställa en ”svetslåga” som 

hantverkaren kunde använda för lödning och liknande. Detta skulle gå till så att kärlet fylls 

med gräs/fett och liknande lättantändligt material som sedan antänds. Bränslet förbränns så 

snabbt pga. kärlets goda självdrag och resulterar i en stark och hög låga som kommer ut ur 

kärlets smala (ca 35mm) öppning (mer om detta under rökelsekärl) (Stilborg 2006:84f och 

Frank 1998:33; http://www.britarch.ac.uk/ba/ba39/ba39news.html). Om detta verkligen 

fungerar kan det betyda att etnografiska undersökningar ger en felaktig bild av kärlets 

ursprungliga användningsområde i Europa, men det kan också bara vara en slump att det 

fungerar och inte alls vara kärlets användningsområde. Samma gäller så klart för de 

cylinderkärl som jag undersöker. 

 

Tidigare experiment 

 

Jag kommer inte att redogöra för samtliga tidigare gjorda experiment här utan för de två 

experiment som jag själv deltagit i och de slutsatser som kan dras av dessa. På bas av dessa 

samt litteraturstudier har jag formulerat min frågeställning. 

 

Det första experimentet gjordes i samband med en kurs i experimentell arkeologi vid Lunds 

universitet, där det tillverkades två olika typer av perforerade kärl som provades utifrån 

antagandet att de var glödkärl. Det ena var utformat som en bottenlös cylinder med 

perforeringar på sidorna hela vägen upp till mynningen. Det andra var utformat som en 

cylinder med perforerad botten och med perforeringar på sidorna i enbart i nederkanten, båda 

är beskrivna mer ingående längre ned. Kärlen var ca. 15 cm höga och 10 cm i 

öppningsdiameter 

 

Under försöket, som gick ut på att prova om kärlen fungerade som glödkärl konstaterades att 

det bottenlösa kärlet gav bäst resultat när det gällde högst temperatur. Det visade också att 

båda kärltyperna fungerade som glödkärl, även det med botten. Det bottenlösa kärlet 

uppnådde genom mätningar en temperatur på över 900oC enbart med hjälp av självdraget. 
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Detta kärl var framställt som en kopia av ett fynd från Tinnerö, Östergötland. Denna typ av 

kärl har även använts i min efterkommande experiment. Det andra var inte gjort efter något 

speciellt fynd utan utgick ifrån Teophilus mässingsugn men mindre än vad som antagits och 

med perforeringar också i nederkanten på kärlväggen. 

 
Fig. 5 

Det bottenlösa cylinderkärl som testades i Löddeköpinge, gjort efter ett fynd i Tinnerö 1992. 
 

Det andra experimentet som jag varit med om gjordes i samband med en vikingatida marknad 

i Löddeköpinge. Arkeologistuderande Andreas Nilsson tillverkade ett bottenlöst glödkärl med 

perforeringar halväg upp längs sidorna, detta också utan särskild förlaga. Kärlet användes för 

att förvärma gjutformar med i samband med bronsgjutning. Glödkärlet fungerade utmärkt till 

detta och fungerade också till att bränna nytillverkade lerformar för gjutning i förlorad vax. 

Därmed var det bevisat att glödkärl fungerade åtminstone som ett komplement vid 

bronsgjutning. 

 

Genomförande av experimenten 

 

Planerat genomförande 
Experimentet går ut på att testa funktionen för perforerade cylinderkärl vid hantverk som 

kräver höga temperaturer. Jag har valt att prova detta genom att försöka smida, gjuta brons 

och tillverka glaspärlor. Målet är inte att framställa några föremål så som gjutgods eller 
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glaspärlor och därför anser jag mig inte behöva mer hantverkskunskap än den allra 

nödvändigaste. Dessutom kommer jag att under experimentets gång ta hjälp av personer som 

tidigare har gjutigt brons och tillverkat glaspärlor och förhoppningsvis kommer de kunna 

hjälpa mig med eventuella praktiska problem kopplade till själva hantverket i sig.  

 

Min målsättning är att prova ett antal olika kärl med varierad design. Jag har under 

uppsatsskrivandet hittat flertalet fynd efter vilka jag skall tillverka repliker, det kommer 

dessutom att göras en egen ”fri” modell efter egen design dock med hjälp av David 

Gustavsson som studerar Termodynamik i KTH, Stockholm. De kärl som jag valt att använda 

mig av kommer att beskrivas mer ingående längre ner. 

 

Vad gäller magringen av keramiken har jag letat igenom flera olika källor för att komma fram 

till ett bra svar. Om man ser på vilken typ av magring som gör keramik mest tålig mot 

termiska chocker är det krossad kvarts. Birgitta Hulthén skriver i Ceramics and clays at 

Ancient Högom att lera magrad med fin kvarts användes för att tillverka heltäckta deglar för 

bronsgjutning m.m. Halten av kvarts skall vara relativt hög för att göra kärlet så tåligt som 

möjligt för termiska chocker. Teophilus skriver att för att göra en ugn bör man använda sig av 

lera magrad med hästgödsel vilket skapar ett poröst gods precis som när man använder 

sågspån o dyl. som magring. Men samtidigt talar han om att chamotte av gamla deglar bör 

användas som magring när man tillverkar nya deglar, vad de ursprungliga deglarna är gjorda 

av framgår dock inte. Leran skall enl. Theophilus vara en kalkfri sådan. Trots detta är den 

mesta perforerade keramiken magrad med krossad granit. Granit är också den vanligaste 

magringen under perioden brons och järnålder i allmänhet. Under mina experiment har jag i 

samarbete med Anders Lindahl, docent på keramiska forskningslaboratoriet i Lund, därför 

valt att använda mig av en kalkfri lera magrad med 20% krossad granit när jag tillverkar mina 

kärl. 20% magring är den vanligaste magringsandelen för hushållskeramik, ju högre 

procentandel magring desto högre acceptans för termiska chocker får godset (Hawthorne m.fl. 

1979:144f; Hultén 1995:20; Lindahl m.fl. 2002:83&95; Lindahl muntlig). 

 

Bronsgjutning 
En frågeställning är om de kärl som jag skall återskapa kommer att fungera vid 

bronssmältning. Beroende på andelen av tenn kräver brons temperaturer på omkring 1000oC 

för att smälta (se bilaga 3). Men även om bronset smälter vid 1000oC så behöver 

bronsgjutaren få upp smältan i ca 1100oC för att få en fungerande arbetstemperatur (Nilsson 
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muntlig). För att få upp temperaturen i glödkärlet till ca 1100oC behövs möjligen en bälg eller 

likande eftersom självdraget troligtvis inte kommer att räcka för att uppnå så höga 

temperaturer. En annan möjlighet är att använda sig av en skorsten av keramik som sätts 

ovanpå kärlet för att öka draget, något sådant finns det dock inga belägg för i det arkeologiska 

materialet. 

 

Experimenten 
 

Tillverkningen av kärlen 
Tyvärr har det hittats ytterst få kärl som är mer eller mindre hela eller som man säkert kan 

avgöra är cylinderkärl. Det bygger på att man har en hel sida på kärlet med båda 

mynningarna, i alla fall om man vill vara 100% säker att det rör sig om ett cylinderkärl. Ole 

Stilborg forskningsingenjör, keramiska laboratoriet på geologiska inst. i Lund, berättade att 

han vid sökande av cylinderkärl använde sig av en annan metod i de fallen då han bara hade 

tillgång till mindre fragment. Om två skärvor hade samma tjocklek på godset, såg ut att ha 

samma procent magring (och av samma typ) samt samma storlek på perforeringarna kunde 

man anta att de tillhört samma kärl. Om dessa båda skärvor dessutom var mynningsbitar men 

verkade komma från olika mynningar kunde man vidare anta att det rörde sig om ett 

cylinderkärl, eftersom ett sådant har två mynningar av samma gods (Stilborg 

muntlig).Eftersom ämnet var så lite behandlat var det svårt att hitta några avbildningar på hela 

cylinderkärl. I boken Östergötlands järnålder av Arthur Nordén fanns bilder på två kärl som 

var benämnda som ”osttillverkningskärl”. Dessa bestämde jag mig för att göra repliker av 

(benämnda kärl typ1 och typ2 längre ned i texten) (Nordén 1929:295&332). Det tredje kärlet 

(typ3) var som nämnts ovan hittat i samband med en grävning i Tinnerö, denna utfördes av 

studenter på en seminariegrävning i samarbete mellan studiefrämjandet och Östergötlands 

länsmuseum, Linköping under ledning av Olle Hörfors 1992. Också detta kärlet är daterat till 

järnålder och således är allt material kopior av kärl från järnåldern. Det fjärde kärlet (kärl 

typ4) tänkte jag designa så att det skulle uppnå maximal temperatur och inte efter ett fynd, 

bara efter de material som fanns tillgängliga, om detta kärl visar sig likna redan funna kärl 

kommer det att stödja teorin om att cylinderkärl använts till värmekrävande hantverk. På så 

sätt hade jag valt ut fyra kärl att tillverka och prova. Sammanfattningsvis valde jag alltså ut 

två större cylindriska kärl, ett mindre kärl som var mer trattformat samt ett mer fritt utformat 

kärl.  
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Fig. 6 

Till vänster förlagan för kärl typ1, överst förlagan för kärl typ2(Nordén 1929:295&332) samt till höger; 
figurskiss av förlagan för kärl typ3 utförd av Anders Lindahl  
 

Maria Crantz som studerar historisk arkeologi vid Lund universitet, som också är intresserad 

av ämnet perforerade cylinderkärl har under sommaren 2007 utfört experiment där hon 

tillverkat glaspärlor med hjälp av ett cylinderkärl. Maria Cranz tillverkade under hösten två 

cylinderkärl av typ 1 det ena med 15% magring (krossad granit) (Kärl 1:3) och det andra med 

20% (Kärl 1:2). Vidare ett kärl av typ2 magrat med 15% krossad granit och en kopia av ett 

kärl från Östergötland (Kärl 5:1) som också det var beskrivet av Nordén men som jag själv 

valde att inte tillverka en replik av. Kärlet som också det påträffades på Boberget är mer 

trattformat och ca. 12.5 cm högt (Nordén 1929:295). Detta kärlet magrades också med 20% 

krossad granit precis som de flesta andra kärl. Samtliga dessa kärl kommer jag att ha tillgång 

till och kommer därmed att ingå i experimenten. Jag kommer dessutom också att ha tillgång 

till det kärl som tillverkades och användes av Andreas Nilsson i Löddeköpinge sommaren 

2007. 
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Fig. 7 

Förlagan för kärl typ5(t.v.) samt Kärl 6:1(t.h.) Ur: Nordén 1929 

 
Kärl typ1 
Detta var som nämnts ett kärl funnet i Östergötland, närmare bestämt Boberget 1906 daterat 

till 4-600 talet e.kr. På platsen hade det tidigare legat en fornborg, där det finns spår av 

metallhantverk (Nordén 1929:292ff).  

 

Den 18 och 26 oktober tillverkade jag två kärl som jag försökte få så lika cylinderkärlet från 

Boberget som möjligt. Det första (kärl 1:1) blev något misslyckat, perforeringarna blev för 

stora och dimensionerna i bredd och höjd blev också fel på ca 1 cm. Det största felet var dock 

att utformningen av bukens profil blev fel, antagligen för att det var det första cylinderkärl jag 

tillverkat någonsin. Det andra kärlet (kärl 1:4) som jag gjorde blev bättre och kommer i 

experimentet att fungera som kopia. Det misslyckade kärlet kommer jag dock också att 

använda men som kärl inspirerat av andra cylinderkärl, det har ju samma allmänna drag som 

de övriga kärlen och kan vara bra att ha som referens till de andra kärlen när jag skriver 

slutsatserna. Dimensionerna på originalet är: 16.7 cm i höjd samt 13.7 cm i diameter, detta 

gäller i stort sett alltså också för min andra kopia. Kärlen magrades med 20% krossad granit, 

perforeringarna är 3-5 mm. i diameter på kärl 1:2/3/4 och sitter med 10-15 mm. avstånd. På 

kärl 1:1 är perforeringarna ca 10 mm. i diameter och sitter på ca 20 mm. avstånd. 

Godstjockleken på kärlen är i mm: Kärl 1:1: 10-11, Kärl 1:2: 9-15, Kärl 1:3: 11-18, Kärl 1:4: 
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11-15. Godstjockleken var inget som jag planerade utan jag och Maria Cranz försökte hålla 

oss till ca 10 mm. i tjocklek så gott vi kunde. 

 
Fig. 8 

De fyra kärlen med kärl typ1 som förlaga. Ö.t.v:1:1, ö.t.h.:1:3, n.t.v:1:2, n.t.h:1:4 

 

Kärl typ2 
Det andra kärlet är också det funnet i fornborgen på Boberget och daterat till samma tid som 

kärl typ1. Det är utformat på ett något annorlunda sätt. Medan de övriga kärlen var runt 15 cm 

höga var detta endast 9 cm. Det hade också en annan utformning, mer trattformat samt, 

härmed också, mindre öppningsdiameter, ingen botten. Jag valde detta kärl dels för att det har 

en intressant utformning och dels för att det därför kanske haft en annan funktion. Av de kärl 

som jag valt känner jag mig mest skeptisk till detta. Möjligen kan det ha använts för att värma 

formar vid gjutning av brons, silver eller liknande. Detta kärl är beskrivet av Nordén i 

Östergötlands järnålder och inga exakta dimensioner angavs, måtten är dock 

uppskattningsvis: 9 cm i höjd och 6 resp. 9 cm i diameter på öppningarna. En kopia 

tillverkade jag den 18/10, magrad med 20% krossad granit (kärl 2:1) samtidigt tillverkade 
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också Maria Cranz en kopia med ungefär samma dimensioner (kärl 2:2). Kärlens 

perforeringar är 3-5 mm. i diameter och sitter med 10-15 mm. avstånd. Godstjocklek för 

kärlen är i mm: 2:1: 7-11, 2:2: 6-11 

 
Fig. 9 

De två kärl med kärl typ2 som förlaga. Överst: kärl 2:1, nederst: kärl2:2  
 

Kärl typ3 
Det tredje kärlet som jag tillverkade är en replik av ett kärl daterat till äldre järnålder som 

hittades i samband med en grävning av Tinnerö utfört av arkeologistuderade i Linköping. 

Kärlet hade inte blivit bränt och var alltså aldrig använt, därför vet jag inte om det var tänkt att 

använda det som glödkärl eller om syftet var något helt annat. Däremot var kärlet hittat i 

metallhantverkskontext (Lindahl muntlig). 

 

Det var på en replik av detta kärl som Anders Lindahl våren 2007 utförde det experiment, som 

jag tidigare nämnde. Därför förväntar jag mig att detta kärlet kommer att fungera till smide 

och glaspärletillverkning, frågan är om jag kan få upp det i nödvändig temperatur för 

bronsgjutning. En annan anledning till att åter göra en kopia på detta kärl är för att kunna 

dokumentera temperaturer och egenskaper. 
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Den 25 och 19 oktober tillverkade jag två kopior av kärlet. Den första blev något misslyckat 

vad gäller dimension och det var därför som jag bestämde mig för att tillverka ytterligare ett 

kärl. Det andra blev mer likt och kommer att fungera som replik under experimenten medan 

det första kommer att klassas som ”kärl inspirerat av funna cylinderkärl”. Båda kärlen 

magrades med 20% krossad granit, dimensionen på originalet samt den andra kopian är: 15.5 

cm höga, 12.5 samt 13 cm i öppningsdiameter. Perforeringarna är 3-5 mm. i diameter och 

sitter med 10-15 mm. avstånd. Godstjockleken är i mm: 3:1: 11-12, 3:2: 10-11. 

 
Fig. 10 

De två kärl med kärl typ3 som förlaga. T.v: kärl3:1, t.h: kärl3:2 

 

Kärl typ4 
Det fjärde och sista kärlet som kommer att ingå i mitt experiment är som sagt utformat för att 

uppnå så hög temperatur som möjligt och inte efter något fynd eller ens inspirerat av ett 

sådant. Tanken är att se, dels om det fungerar bättre än de cylinderkärl som är kopior av 

arkeologiskt funna kärl, dels att se hur lika de blir till utformningen. Om detta kärl visar sig 

vara användbart som värmekälla och dessutom liknar de funna cylinderkärlen som jag 

använder mig av som modeller ökar chansen att de använts just som glödkärl kanske till och 

med som värmekällor inom värmekrävande hantverk. 

 

Efter att ha diskuterat med David Gustavsson tillverkades ett kärlliknande glödkar. Kärlet 

hade stora likheter med större ugnar och för metallframställning och smältning, men också 
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med cylinderkärlen. Kärl 4:1, som jag i fortsättnigen kommer att referera till det som, är 

format som ett rör med botten. Röret eller cylindern, är utformad som en stympad kon och har 

små (ca 3 mm. i diameter) luftintag precis ovanför botten, satta i ett oregelbundet mönster ca 

10 mm. från varandra, godtjockleken är ca 10 mm. De små hålen skapar en mindre 

insugningsarea för luften, vilket gör att luften i teorin kommer att sugas in mycket snabbare 

än om ytan var större, och det skapas en starkare luftström, vilket förhoppningsvis kommer att 

öka förbränningen. Den smalare öppningen skapar en mer centrerad utgång för avgaserna och 

luftströmmen kommer då att dras in från öppningarna på sidorna, strömma mot mitten och 

uppåt för att komma ut (Gustavsson muntlig). Detta gör att luftströmmen centreras till kärlets 

mitt samt övre del, precis där jag vill ha den högsta temperaturen eftersom det är ett 

lättåtkomligt ställe för hantverkaren. 

 
Fig. 11 

T.v: teorin kring kärl typ4. T.h: kärl4:1 

 

Bränningen av cylinderkärlen 
Bränningen av cylinderkärlen gick till på lite olika sätt. Eftersom jag har fått för mig att kärlen 

kommer att hålla bättre om de bränns innan de börjar användas, något som man annars kan 

tänka sig är onödigt med tanke på att kärlen blir brända när man använder dem. Anledningen 

till att jag tror att kärlen lättare spricker sönder om man inte bränner dem innan är att de blir 

utsatta för större temperaturskillnader när de snabbt hettas upp till temperaturer kring 800oC 

(beroende på hur starkt självdraget är) samtidigt som det precis utanför kärlet är en ute-

temperatur på runt 10oC eller lägre (på hösten). Om man istället bränner kärlen i en hög med 

ris eller liknande får kärlet, på båda sidor kärlväggen, ungefär samma temperatur.  
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Kärlen brändes därför på tre olika sätt. Kärl 2:1/2 brändes i en keramikugn på keramiska 

forskningslaboratoriet, Lund. De brändes i 30 minuter i en temperatur av 700oC, därefter 

lämnades de kvar i ugnen över natten medan den svalnade av. Detta resulterade i ett 

tegelliknande gods. Kärl4:1, kärl 1:2 samt kärl 3:2 kommer att brännas direkt genom att 

användas som glödkärl (se nedan). De resterande kärlen brändes i en öppen eld utomhus. 

Denna typ av bränning kallas oxiderande bränning och resulterar i ett gul-orange gods. Men 

eftersom vissa delar av kärlen blev täckta av aska och kol under bränningen resulterade detta i 

en på sina ställen reducerad bränning och ett mörkt gods. Cylinderkärlen blev därför något 

spräckliga. Tidigare experiment visar att bränning i öppen eld har en temperatur som varierar i 

en och samma bränning mellan 5-800oC. Keramiken brändes i 50 minuter och fick sedan 

svalna i härden, flyttades efter ett tag utanför härden för att svalna ytterligare. Dessa kärl blev 

minst lika välbrända som de vilka brändes i ugn på geologiska institutionen.  

 

Rökelsekärl eller ”bunsenbrännare” 
1998 utförde Jacqui Wood ett experiment på en kopia av ett perforerat kärl funnet i norra 

Italien, daterat till bronsålder. Kärlet är utformat som ett päron med kulliknande bas och 

avsmalnande hals, det har perforeringar längs med sidorna nästan hela vägen upp till 

mynningen. Denna typ av kärl har hittats i östra delen av Centraleuropa och även i Sverige 

men inte i England eller Västeuropa. Efter en analys av kärlet upptäckte Wood att det hade 

blivit utsatt för höga temperaturer och drog därför slutsatsen att det kanske var en lykta av 

något slag. Men efter att ha utfört experimentet, vars syfte var att reda ut användningsområdet 

har hon kommit fram till att det snarare rör sig om en bronsålders ”bunsenbrännare”. Kärlet 

skall eldas med lättantändligt material, gärna fettindränkt, och därmed producera en 

svetsliknande låga från mynningen (Stilborg 2006:84f; Frank, Barbara E. 1998:19ff 

http://www.britarch.ac.uk/ba/ba39/ba39news.html). Eftersom Jacqui Woods experiment var 

så pass lyckat var jag övertygad om att det skulle fungera även för mig och som ett 

sidoprojekt tillverkades två sådana kärl 23/10 för att testas med halm och hö. Anledningen till 

att jag inte använde mig av något mer lättantändligt material indränkt i fett eller liknande är 

att jag vid den tiden endast hade läst om experimentet i andrahand, där det inte nämndes något 

om fett som bränsle. Den 26/10 testades så kärlen med halm men utan något vidare bra 

resultat. Jag provade både med att tända eld på halm i botten på kärlet och sedan lägga i mer 

halm, att tända på från öppningen på ett kärl fullt med halm och till slut med att lägga en bit 

glödande kol på botten för att sedan fylla den med halm. Inget av dessa tre tillvägagångssätt 

skapade en kraftig brandutveckling. Kärlet rök en del, sedan slocknade halmen oftast av 
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syrebrist. Samma sak gällde för båda kärlen, olika utformade. Jag antog då mycket riktigt att 

antingen hade jag utfört mitt experiment på fel sätt, eller så var kärlen felaktigt utformade (de 

bilder jag hade att gå efter visade inte klart om kärlet verkligen hade botten, något som antogs 

eftersom etnografiska paralleller hade det) Att vidare experiment behövdes stod i alla fall klart 

för mig. 

 
Fig. 12 

T.v: Grundidén till en s.k. bunsenbrännare. T.h: de båda kärl som testades den 26/10 utifrån Jacqui Woods teori. 

(Stilborg 2006:85). 
 

Experimenten med cylindrarna börjar 
 

5/11 

Den 5/11 började jag så med att bränna två cylindrar av typ 1:2 och 3:2 genom att fylla dem 

med kol som jag antände. På detta sätt brändes kärlen samtidigt som jag fick en indikation på 

hur bra de fungerade som värmekällor. Jag trodde att eftersom jag genom att bränna kärlen på 

detta sättet skulle utsätta dem för högre temperaturer än om jag brände dem i ugn eller 

liknande skulle de få mindre hållbarhet och lättare spricka sönder. Men under bränningen 

framgick det att det inte verkade spela någon roll. Däremot skulle det senare visa sig att ett 

kärl som var bränt i en rishög var det första att spricka sönder och till slut hade samtliga kärl 

sprickor. Därför kan jag konstatera att kvaliteten på kärlet samt tätheten och storleken på 

perforeringarna spelade betydligt större roll än bränningen i sig. Kärl med stora och/eller täta 

hål har större benägenhet att spricka sönder. Under bränningen hade jag inte tillgång till en 

termometer men jag och Niklas Johannson, fil mag. i medeltidsarkeologi, kunde genom att 

studera färgen på kolet ändå konstaterar att temperaturen i båda kärlen nådde upp mot 900oC. 

Under bränningen stod det ena kärlet upphöjt på tre tegelstenar medan det andra stod direkt på 
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den arbetsbänk som användes under experimenten. Det ena kärlet hade alltså möjlighet att dra 

in luft genom ”botten” medan det andra bara kunde få in luft från sidohålen. Senare 

experiment skulle visa att kärl som stod upphöjt hade en större förmåga att uppnå höga 

temperaturer, antagligen pga. att underlagets avkylning av kärlet minimerades samt att det 

medför en möjlighet att också dra in syre underifrån. Därför kom kärlen i fortsättningen att stå 

på stenar, upphöjda från marken. 

 

7/11 

Den 7/11 provade jag att elda i kärlen av typ2 som jag och Maria Cranz hade tillverkat vars 

ett av. Eftersom de är utformade så att diametern är betydligt större i ena än i andra änden 

valde jag att ställa dem på varsitt håll för att se på vilket sätt som man skall placera dem för 

att maximera temperaturen. Det visade sig att det kärl som stod med den största öppningen 

uppåt blev varmast (ca 800oC) medan det andra gav sämre resultat (ca 650oC). under 

experimentet var det relativt vindstilla.  

 

Samma dag provade jag också att mäta temperaturen i kärl 1:3, 3:2 och kärl 5:1. Det visade 

sig, helt efter förväntan, att kärl 5:1 kom upp i den lägsta temperaturen av de tre kärlen (ca 

850oC). Kärl 3:2 nådde den dagen en maxtemp på 950oC och kärl 1:3 hela 1040oC. Min 

slutsats är att de kärl som är mer cylindriska har kapacitet att uppnå högre temperaturer än det 

mera trattformade kärl 5:1. Samt att kärl 1:3 kom upp i högst temperatur eftersom det hade 

störst innervolym och kunde då förbränna störst volym kol på samma gång. Utseendemässigt 

skiljer sig kärl 1:3 och 3:2 från varandra genom att kärl 1:3 har en mer markerad utbuktning 

mot (vad som användes som) toppen, en utbuktning som återgår i en inåtlutande mynning. 

Detta skapar en större volym men samtidigt samma area på mynningen som hos 3:2. 

 

8/11 

Den 8/11 testade jag tre kärl som antingen hade misslyckats vad gällde att imitera ett belagt 

fynd eller som helt enkelt inte var gjorda efter någon speciell modell. Dels var det ett kärl som 

skulle efterlikna kärl typ1 men som var ca. 1 cm. högre och bredare, vidare hade kärlet större 

perforeringar (ca 10 mm) (Kärl 1:1). Nästa kärl var det kärl som tillverkats av Andreas 

Nilsson, det var ca 20 cm högt och 15 cm i diameter, perforeringarna var ca 1,5 cm i diameter 

och fanns i två rader i nederkanten på kärlet (Kärl 6:1). Det sista kärlet var ett kärl som skulle 

efterlikna kärl typ3 men som hade rakare kanter samt var ca 1 cm vidare och högre (Kärl 3:1). 

Kärlen uppnådde denna dag något lägre temperatur än förväntat. Under bränningen blåste det 
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tidvis upp små vindbyar som kraftigt ökade förbränningen, de temperaturmått som jag och 

Anders Lindahl, som denna dag medverkade i experimentet, tog försökte vi ta när det var 

vindstilla. Kärl 1:1 uppnådde en temperatur på ca 900oC. Kärl 6 uppnådde en temperatur på 

ca. 800oC och kärl 3:1 uppnådde en temperatur på 800oC. Något som jag noterade under 

mätningarna var att de kärl som var gjorda på frihand gav sämre resultat vad gällde höga 

temperaturer än de som var kopior av fynd. Detta ökar sannolikheten att de kärls som hittats 

verkligen är utformade för att ge en kraftig och varm förbränning. Under bränningen 

användes mindre bitar med kol än vanligt eftersom kolet höll på att ta slut och bara småbitar 

låg kvar i botten på påsen. De kärl som hade större hål klarade av att behålla ett högt luftdrag 

bättre än vad de som hade små hål kunde. Detta eftersom de små bitarna kol täppte till 

lufthålen medan de större hålen inte blev igensatta lika lätt. Därför fungerar kärl med större 

hål bättre än kärl med små hål när man använder kol som är uppdelat i små bitar. Hur det 

fungerar med större bitar kol vet jag inte ännu eftersom jag inte gjort den jämnförelsen, något 

som jag inte heller kom att hinna med under mina experiment. 

 

Något som jag också kunde konstatera var att de kärl som hittills hade provats inte kunde 

fungera vid matlagning, de var alldeles för varma. Nog för att det borde gå att t.ex. koka mat 

med hjälp av kärlen, men man har ingen användning av den extrema hettan som dessutom är 

mer energikrävande än vad som är nödvändigt. 

 

12/11 

Denna dag var något av en omstart av experimenterandet. Anders Lindahl hade köpt in 

termometrar som var mer exakta än den som jag använt mig av tidigare och eftersom de var 

fler än en så kunde jag med hjälp av dessa mäta temperaturen på olika ställen samtidigt. 

Eftersom det var tio termometerstickor så valde jag att mäta på tre ställen på tre kärl i taget, 

nämligen i toppen, i botten och på mitten av kärlet. På Anders Lindahls inrådan mätte jag 

tiden som passerade mellan mätningarna och vägde också upp den kolmängd som gick åt. De 

exakta resultaten av denna dagens mätningar och de följande tre mätdagarna finns som bilagor 

i denna uppsats (bilaga2). De tre kärl som testades denna dag var kärl 1:3, kärl 3:2 samt kärl 

4:1, de eldades med träkol under två och en halv timme. Kärl 1:3 blev varmast och fick upp 

en maximitemperatur på ca 1040oC efter en timme men tappade sedan temperatur och höll sig 

något under 1000oC under resten av mätningarna. Kärl 3:2 gick snabbt upp i temperatur och 

höll sig någonstans kring 800-900oC med en tillfällig topp efter 1.5 timme på ca 970oC. Kärl 

4:1 var som sagt utformat för att ge maximal temperatur och skiljde sig från de andra kärlen 
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främst genom att det hade botten men också för att det bara hade perforeringar från botten en 

fjärdedel upp längs med kärlet. Kärl 4:1 har dessutom en mindre innervolym än de andra 

kärlen. Detta kärl höll en lägre temperatur än de andra två kärlen vilket var något förväntat 

från min sida och från de flesta som sett kärlet. Temperaturen steg sakta men stabilt från 

500oC vid första mätningen, passerade 700oC efter ca 1 timme och höll sig sedan mellan 7 och 

800oC. Eftersom det visade sig att kärl 4:1 inte var så bra som de andra och ändå var utformat 

i samarbete med en studerande i termodynamik för att ge maximal temperatur stödjer det 

teorin om att de funna cylinderkärlen faktiskt använts för att elda med träkol i för något syfte. 

Om kärl 4:1 som inte liknade de andra varit bättre hade det inneburit att för att få ut maximal 

temperatur bör kärlet vara utformat som kärl 4:1 och inte som cylinderkärlen. Dvs. kärl 4:1 

var felkonstruerat och fungerade inte för ex. smide men likande inte heller de andra kärlen 

och varken omkullkastar eller bekräftar teorin om att de använts vid värmekrävande hantverk. 

Sammanfattningsvis gav denna dagen mig en bild av att cylinderkärlen mycket väl kunde nå 

temperaturer kring 900oC samt att kärl 4:1 var felkonstruerat och därför varken stödjer eller 

motbevisar min teori. Dessutom har jag genom att mäta temperaturer både uppe, nere och i 

mitten av kärlen kunna konstatera att cylinderkärlen håller högst temperatur i botten, medan 

kärl 4:1 håller högst temperatur i mitten och i botten. Kärl 4:1 höll också en mer stabil 

temperatur, antagligen eftersom det inte hade så många avkylande hål på sidorna utan istället 

ett mer ”helt” gods. Genom att själv blåsa in mer syre i kärlen lyckades jag och Anders 

Lindahl dessutom öka temperaturen i kärl 1:3 och 3:2 tillfälligt med ca 50oC detta innebär att 

kärl 1:3 kan komma upp i 1100oC vilket är en arbetstemperatur som räcker för att smälta 

brons. 

 

16/11 

Denna dag fortsatte jag temperaturmätningarna och mätte temperaturen i botten, topp och 

mitten för kärl 1:1, kärl 1:2 och kärl 6:1. Kärl 1:1 och 1:2 var relativt lika i utformningen, den 

enda större skillnaden vara att kärl 1:1 hade större hål, ca 1 cm i diameter, medan kärl 1:2 

hade i jämnförelse mindre, ca 3 mm i diameter. Kärl 6:1 skiljde sig från de övriga främst 

genom att ha störst hål (ca 1,5 cm) samt genom att bara ha perforeringarna i nederkanten på 

sidorna. Förutom dessa tre kärl mätte jag också mittentemperaturen i kärl 2:1 och 2:2 som är 

mindre än de övriga kärl som jag provat. Under eldandet var det i stort sett vindstilla. 

Temperaturerna i kärlen var lägre än i de kärl som jag provat den 12/11, om detta hade något 

att göra med vädret vet jag inte men det var lika lite vind vid båda tillfällena samtidigt som 

ute temperaturen inte kan antas ha spelat så stor roll. Möjligen har luftfuktigheten spelat in 
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men troligtvis beror det på kärlens olika utformning och volym. Varken kärl 1:1 och kärl 6:1 

var kopior av tidigare fynd medan kärl 1:2 och kärl 2:1/2 var kopior av fynd. Skulle båda 

typerna av kärl fungera lika bra? Det visade sig att kärl 6:1 tog rekordet denna dag och 

tangerade 1000oC efter lite mer än 1 timme och höll sig därefter kring 900oC. Kärl 1:1 som 

också det hade stora hål höll en lägre temperatur, kring 800oC, väldigt stabilt. Kärl 1:2 som 

var gjort efter ett fynd skiftade kraftigt i temperatur, allt mellan 850 till 970oC. Kärl 2:1/2 var 

något överraskande på så sätt att dagens mätning omkullkastade en tidigare teori. Jag hade 

den 7/11 konstaterat att maximal temperatur uppnås om man ställer kärlet med den största 

öppningen uppåt. Jag provade att göra samma sak också denna dag men bytte plats på kärlen, 

kärl 2:1 är nämligen lite större än 2:2 och jag ville undersöka om detta spelade in. Det visade 

sig att kärl 2:1 som stod med den mindre öppningen uppåt uppnådde högre temperatur än kärl 

2:2 som stod på det andra hållet. Detta innebär att kärl 2:1 uppnår högre temperatur än 2:2 

eftersom det har en större innervolym. Jämför man maxtemperaturen för kärlen i respektive 

läge ser man att kärl 2:1 uppnådde över 800 o med den största mynningen uppåt och max 

700oC på andra hållet, något som ändå talar för teorin om vilket håll kärlen skall stå. Kärl 2:2 

uppnådde dock bara max 600 o denna dagen och 650 den 12/11. Något som talar mot teorin. 

Därför måste jag göra om mätningarna om jag vill komma till klarhet i detta.  

 

Tidigare har jag konstaterat att cylinderkärlen är som varmast i botten, något som 

motbevisades den 16/11. Kärl 1:2 höll visserligen högst temperatur i botten medan kärl 6:1 

höll högst temperatur i mitten under nästan hela mättiden med undantag för en halvtimme i 

början på mätningarna (se diagram i bilaga2). Kärl 1:1 högsta temperatur skiftade hela tiden 

mellan topp, mitten och botten, inget tydligt mönster syntes men däremot låg temperaturerna 

väldigt nära varandra. Att kärl 6:1 var varmast i mitten och svalast i botten största delen av 

tiden beror antagligen på att det hade luftintaget längst ned på sidorna vilket kylde botten. 

Samtidigt fylldes det hela tiden på nytt kallt kol på toppen vilket sänkte temperaturen, mitten 

däremot fick både syre underifrån genom de stora hålen och var skyddad mot avkylning 

genom att inte ha luftintag runtomkring på kärlväggarna. Slutsatsen är därför att temperaturen 

kan höjas genom att den avkylande luften stoppas dock inte så att det stryper den nödvändiga 

luftströmmen. Man kan tänka sig att järn och bronsålderns glödkärl borde se ut som kärl 6:1 

(något som de som jag sett inte gör) men faktum kvarstår dock att det kärl som än så länge 

uppnått högst temperatur är kärl 1:3, vilket är gjort efter ett känt fynd. 
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20/11 

Denna dagen mätte jag och Maria Cranz temperaturen i de tre sista kärlen som ingår i 

experimentet. Kärlen ställdes på några stenar för att höja upp dem från det kalla och fuktiga 

underlaget. De kärl som provades var Kärl 1:4, 5:1 och 3:1. Kärl 3:1 temperatur pendlade 

mellan 8-900oC och var varmast i botten. Kärl 5:1 förväntade jag mig inte komma upp i så 

hög temperatur med tanke på utformningen, men ändå så uppnåddes en max temp på 975oC. I 

övrigt pendlade temperaturen i kärl 5:1 mellan 760-975oC. Kärl 1:4 pendlade mellan 800 och 

1000oC med en maxtemperatur på 1022oC. Som ett parallellt experiment blåste Anders 

Lindahl, som medverkade under större delen av experimentet, in i kärl 1:4 för att öka 

temperaturen ännu mer. Kärlet nådde då en temperatur på över 1100oC och svalnade av sakta. 

Detta slår den temperaturökning som vi tidigare åstadkommit på ca 50oC.  

 

21/11 

Dagens experiment gick ut på att ta reda på vilka kärl som kan användas för järnsmide. 

Utifrån de resultat jag fått från temperaturmätningarna valde jag ut de kärl som överskred 

800oC större delen av mätningstiden. Följande sju kärl blev därför utvalda; kärl 1:2, 1:3, 1:4, 

kärl 3:1, 3:2 samt kärl 5:1 och 6:1. Av någon anledning gick experimenten inte så bra denna 

dagen och kärlen uppnådde inte samma höga temperatur som de gjort under mätningarna. 

Järnet var svårt att värma upp och från rumstemperatur tog det 15 min och ibland mer medan 

det mellan själva värmningarna tog minst 5 minuter för samtliga kärl. Detta var konstigt då 

jag den 5/11 hade provat att värma samma bit järn i kärl 1:2 och 3:2 under bränningen av 

dessa och det då gått mycket snabbt att få järnet i smidestemperatur. Kanske var det 

luftfuktigheten som gjorde att kärlen inte fungerade så bra. Det skulle därför vara intressant 

att använda glödkärlen inomhus för att se om det gör någon skillnad. Likaså kan det vara 

kolets fel, denna dagen eldade jag till stor del med små bitar kol vilket antagligen ger en 

sämre förbränning eftersom det skapar en mer kompakt kolmassa som inte släpper fram syre 

till förbränningen. Jag kommer att göra vidare experiment på järn eftersom jag är övertygad 

om att det går att använda vissa av kärlen till smide, något som temperaturmätningarna visat. 

 

22-23/11 

Dessa dagar letade jag och Andreas Nilsson efter användbart brons som vi kunde använda för 

att testa glödkärlens möjlighet att smälta brons. För att testa smältpunkterna värmdes bitar av 

bronsskrot i labbugnar på keramiska forskningslaboratoriet. Inga av de metallerna som vi 

trodde var brons smälte dock utan bildade istället slagg. Anders Ödman fick tillslut tag på 
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användbart brons och den 28/11 kunde dessa experiment fortsätta (se nedan). Som ett 

parallellt experiment ett cylinderkärl utan perforeringar och utan speciell förlaga, närmaste 

parallellen är Teophilus bronsugn (kärl 7:1). Själv var jag tveksam till om den skulle fungera 

så bra men det visade sig att den fungerade över både mina och Andreas förväntningar. Kärlet 

nådde i botten en temperatur på över 1100oC med hjälp av bara självdraget. Detta 

omkullkastade direkt mina teorier på så sätt att detta visade sig vara en mycket bättre 

konstruktion än de perforerade cylinderkärlen. Cylinderkärlen hade med andra ord inte 

utformats på bästa sätt om målet var att få så hög temperatur som möjligt. Det operforerade 

kärlet var både enklare att tillverka, mer stabilt och uppnådde en högre temperatur. De 

perforerade cylinderkärlen hade med andra ord inte den optimala utformningen och har 

därmed kanske haft ett annat användningsområde. 

 
Fig. 13 

Kärl 7:1. Det enda kärlet utan perforeringar 

 

27/11 

Denna dagen hade jag hjälp av Maria Cranz för att försöka tillverka glaspärlor. Vi valde ut 

fyra olika sorters glas med fyra olika färger att använda i experimentet, glaset hade 

smältpunkter på omkring 800oC (se bilaga3). De kärl som inte hade hållit sig på en temperatur 

över 800oC användes därför inte i experimentet. Följade kärl valdes därmed ut: kärl 1:2, 1:3, 

1:4, kärl 3:1, 3:2, kärl 5:1 samt kärl 6:1 och 7:1. Tyvärr hann vi inte prova alla kärl samma 

 26



dag utan kärl 1:2 och 1:4 skall istället testas den 4/12. De övriga kärlen gav olika resultat men 

de flesta var förutsägbara. Både jag och Maria Cranz provade att tillverka glaspärlor i 

samtliga kärl och utvärderade därefter om de fungerade bra resp. dåligt. Kärl 1:3 fungerade 

bäst, det gav goda resultat och det gick lätt att tillverka pärlor. Kärlet nådde en temperatur 

kring 1040oC vilket enl. Maria Cranz var en bra temperatur för glaspärletillverkning. Även 

kärl 3:1 och 3:2 fungerade bra och alla fyra typer av pärlglas som vi valt ut kunde användas, 

även om det var något svårare än i kärl 1:3. Kärl 5:1, 6:1 fungerade inte alls. Temperaturen i 

dessa kärl låg som oftast kring 900oC vilket var något för lågt. Kärl 7:1 fungerade denna dag 

inte heller så bra, även om det tidigare hade uppnått temperaturer på över 1100oC lyckades vi 

inte få det högre än kring 950oC som max. det var därför svårt att tillverka glaspärlor och både 

jag och Maria Cranz misslyckades med samtliga typer av glas. Sammanfattningsvis kunde vi 

denna dag kassera kärl 5:1, 6:1 samtidigt som jag blev mer fundersam över kärl 7:1 och dess 

egenskaper. 

 

28/11 

Denna dag var jag på keramiska forskningslaboratoriet för att prova ett nytt stycke brons. 

Bronset provades i en ugn på två olika sätt. Den ena biten brons lades öppet i en degel medan 

den andra placerades i en degel som i sin tur stod i en större degel. Den större degeln var fylld 

med bränslepellets och sedan täckt med ett lock, på så sätt hoppades jag och Anders Lindahl 

skapa en reducerande atmosfär så som det är i en härd. Kanske kunde detta förhindra 

slaggbildningen. Mycket riktigt fungerade detta också, medan bronset i den öppna degel i 

stort sett bara blev slagg och inte alls smälte, smälte bronset i den täckta degel redan vid 

1050oC. Vidare bakade jag in tre bitar brons i varsin degel av stengodslera, på så sätt att 

degelns öppning är mindre än bronsstycket, dessa skall torka och användas i det följande 

experimentet den 4/12. Jag provade också att smida med hjälp av kärl 1:2 och 1:4. Tyvärr 

fungerade detta inte idag heller, jag vet fortfarande inte varför. Luftfuktigheten var stor denna 

dag, regnet hängde i luften och jag eldade med små bitar av kol. Antagligen har detta spelat 

in. Jag försökte värma en mindre bit järn men den ramlande ner bland kolet och jag kunde inte 

få tag på den, därför provade jag en större bit järn som då istället ledde ut värmen så pass att 

det inte blev effektivt att smida. Kanske finns det något annat sätt att använda kärlen till 

smide? Tidigare har jag och Niklas Johansson lyckats värma järn tillräckligt snabbt så det 

borde fungera. Antagligen har jag haft otur de gånger jag provat med järn. 
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30/11 

Denna dagen var tanken att jag skulle göra de sista försöket till järnsmide med hjälp av 

cylinderkärl. Tyvärr fungerade inte kärlen så bra denna dag heller. Antagligen berodde detta 

på samma problem som jag haft tidigare. Det kol som jag fått tag på var allt för smått och 

likaså var luftfuktigheten hög, det hade regnat dagen innan och var mulet på förmiddagen då 

jag testade kärl 3:2. Jag provade endast 3:2 eftersom jag kände på mig att det inte skulle 

fungera och ville spara på kolet. Som sagt gick det inte så bra, temperaturen i kärlet blev 

aldrig högre än 850oC. För att smida måste ”härden” i kärlet uppnå en temperatur på över 

900oC, helst runt 1000oC och uppåt. Något som tidigare mätningar har visat går men som av 

någon anledning inte har fungerat under de dagar som jag testat järnsmide. En slutsats som 

jag kan dra nu efter att ha stött på samma problem tre gånger är att luftfuktighet spelar in samt 

storleken på kol. Luftfuktigheten kan elimineras till viss del genom att ha kärlet inomhus 

något som skulle vara intressant att göra experiment på.  

 

4/12 

Denna dagen utfördes de sista experimenten. Även om det hade behövts fler experiment för 

att dra mer långtgående slutsatser så finns det inte möjlighet till detta, pga. tidsbegränsning. 

Dagens experiment gick ut på att prova de sista två kärl som var utvalda att användas till 

glaspärletillverkning (Kärl 1:2 och 1:4). Båda kärlen fungerade bra men var tidvis också helt 

oanvändbara. Kärl 1:2 fungerade till en början mycket bra och jag tillverkade tre pärlor av det 

röda, gula samt bärnstensfärgade glaset. När sedan Maria provade det lilafärgade glaset 

fungerade kärlet inte längre, temperaturen hade då sjunkit så mycket att det inte längre gick 

att använda. Kolet hade dessutom brunnit ut så pass mycket att vi var tvungna att fylla på 

vilket medförde att temperaturen för en tid sjönk. Vi antog att värmen inne i kärlet därefter 

skulle öka igen till användbar temperatur, men av någon anledning hände inte detta. Kärl 1:2 

blev därför oanvändbart efter lite mer än 2 timmar. Antagligen eftersom kolstorleken 

minskade gradvis allt eftersom kolet började ta slut. Kärl 1:4 var svårare att få igång, Maria 

testade först att tillverka pärlor utan att lyckas, när vi sedan bytte plats visade det sig att kärlet 

ökade i temperatur. Efter att ha fyllt på mer kol och låtit det ta sig ordentligt höjdes 

temperaturen till över 1000oC. Därmed fungerade även kärl 1:4 för samtliga fyra glastyper. 

 

Vidare testade vi denna dag att smälta brons i fyra kärl. Dels kärl 1:3 och 3:2 samt 7:1 (utan 

perforeringar) som skulle användas som jämnförelse material. Utöver det bestämde vi oss 

också för att använda oss av kärl 1:4 eftersom det fungerade så bra under experimenten med 
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glaspärlorna. Vi lade deglarna upp och ned för att på enklaste sätt se om bronset smälte ut. 

Det ger mig visserligen inga uppgifter om hur det skulle fungera om man tog ut degeln och 

försökte hälla ut bronset, något som kräver lite högre temperatur. Därför hade jag 

temperaturmätare som mätte temperaturen i botten på kärlen där Andreas Nilsson hade 

placerat deglarna. Jag hade tillgång till 5 deglar vilket gör att ett av kärlen hade två deglar i 

sig (7:1). Eftersom jag och Anders Lindahl tidigare hade konstaterat att det brons som vi 

använde hade en smältpunkt på ca 1050oC kunde jag redan innan experimentet var över 

konstatera att bronset i kärl 3:2 och 1:4 antagligen inte hade smält ut eftersom dessa inte 

uppnått en temperatur på över 1000oC under mätningarna. När jag sedan tittade på deglarna 

kunde jag konstarea att bronset inte hade smält ut ur någon av dessa. När jag slog sönder 

deglarna kunde jag se att samtliga bronsstycken utom den som legat i kärl 3:2 på ett eller 

annat sätt hade deformerats pga. upphettning. Jag kunde se att de inte hade smält helt och 

hållet men antagligen hade varit mycket nära att göra det. Det brons som legat i kärl 7:1 var 

det som såg ut att vara mest påverkat. Det var också det kärl som uppnått högst temperatur, ca 

1100oC. Sammanfattningsvis var det bäst resultat i kärl 7:1 (utan perforeringar!) medan det 

sämsta resultatet kom från kärl 3:2. Kärl 1:4 och 1:3 låg mitt emellan. 

 

Slutsatser 
 

Kärl av typ 2 

Användningsområdet för det kärl som är förlaga för kärl 2:1/2 är enligt Arthur Nordén 

ostystning. Detta är ett enl. mig helt felaktigt antagande, utan botten blir kärlet värdelöst som 

ystningskärl. Å andra sidan lyckades inte något av de båda kärlen uppnå en användbar 

temperatur för någotdera av de testade hantverken. Däremot tror jag att de mycket väl kan ha 

använts för att värma bronsformar eller bränna deglar för metallhantverk. Kärlen är små och 

har därför låg energiförbrukning, vilket gör dem optimala för mindre föremål som små formar 

samt deglar. Paralleller till denna typ av kärl finns också här i Skåne. Ett kärl med måtten 65 

mm i höjd samt 110 resp. 50 mm i öppnings diameter har hittats i Fosie, Malmö. Kärlen 

användes som degelbrännare i samband med bronsgjutningsexperimentet den 4/12 vilket 

fungerade bra. Antagligen fungerar de också som formbrännare samt för bränning av andra 

små objekt i keramik, inte för att det sista kan anses som troligt förekommande. Men jag kan 

som sagt tänka mig att denna typ av kärl har använts som formvärmare/degelbrännare och 

formbrännare.  
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Fig. 14 

T.v. nämnda kärl från Fosie, Malmö samt t.h. kärlet från Boberget som stått förlaga för kärl2:1/2. (Nordén 

1929:332; Lindahl m.fl.2002) 

 

Bunsenbrännaren 

Tyvärr blev det inga fler experiment med den s.k. bunsenbrännaren. Slutsatserna är därmed få. 

Däremot har frågorna ökat, det finns nämligen mycket liknande etnografiska paralleller till 

bunsenbrännaren som i dagens Mali används som rökelsekar av Mande-folket, ”wusulanbèlè” 

(Frank 1998:33). Dvs. ett helt annat användningsområde som också det borde lämna spår av 

värmepåverkan på kärlet. Dessutom finns det sedan länge belagt en annan typ av ”svetslåga” 

som är mer energisnål och som dessutom verkar vara enklara att använda: den egyptiska. 

Principen för denna typ av svets är enkel, det är helt enkelt ett smalt rör (gjort av t.ex. ett 

fågelben) i vilket man blåser en luftström mot en låga. Därmed skapas en mindre och tunnare 

låga ut ur den ursprungliga, denna låga går att använda vid precisionsarbeten inom 

metallhantverk och dyl. (Hultén 1995:21ff; Johansson 1998:81). Även om Jacqui Wood 

genom sina experiment har visat att kärlet kan användas som en bunsenbrännare 

(http://www.britarch.ac.uk/ba/ba39/ba39news.html)så behöver det alltså inte vara så. Jag vill 

göra fler egna experiment innan jag kan känna mig övertygad. 
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Fig. 15 

Överst T.v: Avbildning av en s.k. bunsenbrännare. Ö. T.v: Avbildning av en ”Wusulanbèlè” från Mali. Nederst 

rekonstruerade kärl testade som bunsenbrännare (Frank 1998:38; Stilborg 2006:85)  

 

Järn 

Eftersom vädret inte tillät något experiment på järnsmide någon av de dagar som jag hade 

planerat har jag egentligen inga relevanta slutsatser på området. Det fungerade bra att värma 

järn när jag och Niklas Johansson brände kärl den 5/11 men det var inget som jag 

dokumenterade. Jag tror dock att det med största sannolikhet går att använda perforerade 

cylinderkärl vid smide, om än inte alla av de typer jag testat. Rent teoretiskt skulle jag behöva 

en temperatur på kring 900-1000 grader C vilket gör att 4 av 11 kärl rent teoretiskt borde 

fungera för smide. Detta kan jag dock inte konstatera förrän jag gjort ett experiment. Vad jag 

istället fick ut av dessa experiment var att vissa dagar fungerar kärlen bra och ibland inte alls. 

Vad detta beror på har jag redan tagit upp tidigare i texten dvs. luftfuktighet och storleken på 

kol. Luftfuktigheten kan antagligen elimineras om man eldar inomhus i t.ex. ett grophus och 

kolets kvalitet måste varit något som varje hantverkare var väl bekant med. Detta skulle alltså 

kunna undvikas med hjälp av lite mer kunskap om kärlets egenskaper vid olika 

väderförhållanden. Jag antar att kärlen skall kunna användas och har använts året om, i alla 

fall om de användes inom hantverk. Att tillägga är också att även om kärlen visar sig 

användbara för järnsmide, vilket temperaturmätningarna pekar på, behöver de inte ha använts 

till det, vissa kärl är t.ex. daterade till tiden innan järnet kom till Skandinavien. 

 

Brons 

Eftersom jag bara hann med att göra ett experiment på brons innebär detta att jag inte har så 

mycket underlag att stå på när det gäller mina slutsatser. Jag har inte hittat några uppgifter om 
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att något annat experiment har utförts på bronsgjutning enbart med hjälp av ett perforerat 

cylinderkärl. Eftersom temperaturerna var förhållandevis låga i kärlen kan jag dock dra den 

slutsatsen att för att kunna smälta brons i perforerade cylinderkärl behövs antagligen hjälp 

från en bälg eller liknande. Efter muntliga uppgifter från Attila Rostoványi har det under 

grävningar i Kristineberg Syd, Malmö, hittats flertalet fragment av perforerad keramik varav 

ett troligtvis tillhörande ett cylinderkärl återfanns i metallhanteringskontext. Fragmentet 

hittades i resterna efter ett grophus daterat till yngre bronsåldern innehållande fragment av 

deglar, sintrad keramik, gjuttappar etc. (Rostoványi muntlig) Vidare har man i samband med 

grävningarna av de fornborgar på Boberget där förlagorna för Kärl typ1, 2 och 5 hittades 

också funnit delar av vad som tolkats som blästerrör, oftast använt för metallhantering 

(Stilborg muntlig). Detta tyder på att en del cylinderkärl i alla fall bör ha haft samband med 

gjuthantverk. I vilket moment som kärlen i så fall har använts kan jag inte avgöra ännu och 

inte heller har jag gjort några experiment som tyder på att de användes i själva smältningen av 

brons. Något som man antagligen skulle kunna utföra med hjälp av cylinderkärlens självdrag 

är silvergjutning. Silver har en smälttemperatur på: 962oC vilket gör silver mer lättsmält än 

brons (http://sv.wikipedia.org/wiki/Silver), vidare kan kärlen också ha använts som 

formvärmare för större formar eller för bränning av deglar. Det skulle vara intressant att prova 

bronsgjutning i ett cylinderkärl med hjälp av en mindre bälg, eller genom att öka kärlet höjd 

med en skorsten, och därmed också draget. Samtidigt skulle det också vara givande att prova 

andra metaller och legeringar som guld, silver och mässning. 

 

Glaspärlor 

Experimenten med glaspärlor visade att det helt klart går att använda cylinderkärl till 

produktion av glaspärlor. I vissa fall fungerade det sämre och i vissa fall fungerade det inte 

alls samtidigt som det ibland gick bättre än förväntat, överlag fungerade i alla fall merparten 

av de perforerade kärl som testades (5 av 7). Detta betyder inte att cylinderkärlen användes 

för att tillverka just glaspärlor utan att de kan ha använts till detta. Om man ser på vilka av 

kärlen som faktiskt fungerade (1:2/3/4, 3:1/2 ) så är dessa mer eller mindre lika kopior av 

funna och hopsatta kärl. Detta ger ytterligare stöd då det visar att dessa var ändamålenliga för 

hantverket, annars skulle de fungerat lika dåligt/bra som övriga kärl. Visserligen fungerade 

inte kärl 5:1 vilket är en avbildning av ett kärl från vendeltid men detta berodde troligen mer 

på att det var en annan typ av bottenlöst cylinderkärl (mer trattformat). Att kärl 7:1 inte 

fungerade den dagen då Maria och jag provade det till glaspärletillverkning berodde nog mer 

på kolets kvalitet eftersom det den 4/12 åter fungerade utmärkt och uppnådde en temperatur 
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på kring 1100oC. Kärl 1:1 och 4:1 testades aldrig för glaspärletillverkning eftersom de hade 

uppvisat så dåliga resultat under temperaturmätningarna. Men eftersom det i efterhand har 

visat sig at kolets storlek och ev. luftens fuktighet har större betydelse än vad jag tidigare 

trodde kan kärl 1:1 och 4:1 möjligtvis uppnå högre temperaturer än vad jag tidigare uppmätt.  

 

Kvar att göra 

Mina experiment har givit mig vissa slutsatser men ännu fler frågor. Det är långt ifrån klart 

för mig vad man egentligen har använt de perforerade cylinderkärlen till. Att de hade så pass 

bra självdrag pekade först på att de hade fungerat som små mobila härdar, men när sedan den 

operforerade cylindern uppnådde en högre temperatur började jag tvivla. Nästa gång jag 

testade samma cylinderkärl tillsammans med flera andra perforerade cylindrar fungerade den 

sämre, något som förvirrade mig. När jag sedan testade den operforerade cylindern en tredje 

gång visade den sig åter uppnå en högre temperatur än de perforerade kärlen. Detta får mig att 

dra den slutsatsen att en operforerad cylinder uppnår en högre temperatur än en perforerad 

och är därmed bättre vid t.ex. bronsgjutning, det finns trots allt en anledning till att Teophilus 

bronsugn ser ut som den gör (Hawthorne 1979:140ff). Därmed borde perforerade cylinderkärl 

ha ett annat användningsområde, kanske som formvärmare eller för silversmältning, fler 

experiment behövs helt klart. Fördelen jämnfört med det operforerade kärlet är att 

kolåtgången är mindre i ett perforerat kärl. 

 

Bunsenbrännaren från norra Italien hade också varit intressant att undersöka, något som skulle 

kunna utvecklas till en helt egen uppsats om inte mer. Det bottenlösa kärl som hade 

utformningen av en stympad kon (5:1) är också den en egen typ av perforerad keramik vars 

funktion för mig ännu står som helt oklar. Kanske fungerar den bättre till matlagning då den 

har en stor yta som värms upp i och med sin stora toppdiameter, men i så fall varför har den 

ingen botten? Likaså kan man fråga sig varför de andra glödkärlen inte heller har någon 

botten? Borde det inte fungera bättre med en perforerad botten som håller inne kolen så att 

den inte ramlar ut under kärlet? Vilken roll spelar kolets kvalitet? Det skulle vara intressant att 

prova olika typer av kol och se hur temperaturen skiljer sig åt, antagligen finns det en typ av 

kol som lämpar sig bäst till just glödkärl med tanke på tillgång och effektivitet. Jag har i mina 

experiment valt att använda mig av cylinderkärl från Östergötland, daterade till järnåldern. 

Men samtidigt finns det som nämnt belägg för bottenlösa cylinderkärl från yngre bronsåldern, 

de finns dessutom belagda på fler platser än Östergötland som t.ex. Skåne. Paralleller finns 

också runtom i världen, t.ex. Tyskland. I ett eventuellt uppföljande experiment vill jag testa 
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dessa andra kärl från olika platser och tidsepoker. Kanske kan de ge en mer nyanserad bild av 

kärlens användningsområden. Dessutom skulle jag vilja utöka experimenten till att prova 

andra saker som matlagning, rökning och liknande. Ett experiment som jag hade velat utföra 

är att använda ett cylinderkärl för att bränna formar gjorda i förlorad vax teknik, något 

visserligen som redan gjorts (se ovan), men sedan också analysera eventuella spår av vax i 

perforeringarna som enl. Ole Stilborg kan skönjas i hålen på skärvor från funnen perforerad 

keramik (Stilborg muntlig). Hittar jag sådana spår kan man anta att det har varit 

användningsområdet för just dessa kärl. Vidare hade man kunnat göra ett större kvantitativt 

experiment och tillverkat en rad olika kärl med varierande höjd samt diameter för att se hur 

kärlen egenskaper varierar med höjd/diameter. Likaså skulle man kunna elda ett cylinderkärl 

med mindre mängd kol för att på så sätt få en lägre temperatur för matlagning, alternativt kan 

kärlet kanske eldas med ett annat bränsle som torv. 

 

Sammanfattning 

För att sammanfatta behöver de experiment som jag utfört utökas om jag skall kunna dra 

några mer långtgående slutsatser inom området. Det är i alla fall klart för mig att de bottenlösa 

perforerade cylinderkärl som jag testat mycket väl kan användas vid tillverkning av 

glaspärlor. De kan vidare antagligen användas vid smide eller i alla fall vid härdning, 

anlöpning och avhärdning, kanske också vid uppkolning av järn till stål, något som jag 

behöver göra fler experiment på. Bronsgjutning är jag än så länge mer skeptisk till, men 

yttetrligare experiment behövs också där. Klart står dock att kärlen i vissa fall verkar ha en 

klar koppling till gjuteri. Även om flera kärl fungerade till hantverk bör det också nämnas att 

en del också var oanvändbara. Dock var dessa inte gjorda efter någon speciell modell eller 

olika de kärl som de skulle efterlikna.  

 

Andra slutsatser som jag kunde dra var att de använda kärlen och de oanvända inte visade 

någon större skillnad vad gällde godsets utseende. Därför kunde jag inte se någon skillnad 

mellan de kärl som ev. varit utsatta för höga temperaturer och de som inte varit det, vid 

genomgång av det skånska fyndmaterialet. Därmed vet jag inte vilka kärl som varit utsatta för 

temperaturer på omkring 800-1000oC. 

 

En annan lärdom från mina experiment är att kärlen fungerade oroväckande olika på olika 

dagar. Jag måste komma fram till ett bra sätt att eliminera detta och testa det genom 

 34



experiment. Men än så länge kan jag bara konstatera att kol och luftfuktighet spelar en större 

roll än jag tidigare trodde. 
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Bilaga 1: Spridningskarta 
 
Fig. 1 

Spridningskarta som visar samtliga kända fyndplatser för perforerade kärl i Skåne. Varje 
punkt representerar en fyndplats oberoende av mängd keramik. Kartan visar en tydlig 
koncentration till kusterna medan inlandet i princip år helt tomt på fynd.  
 
Tanken var att också inkludera en spridningskarta över Östergötland som jämnförelsematerial. 
Tyvärr har det inte funnits tid för mig att göra en sådan. Kartan över Skåne visar dock att 
fynden av silkärl inte är få i Skåne. Enligt Ole Stilborg skall koncentrationen vara ännu större 
i Östergötland vilket innebär att silkärl inte är ett ovanligt fenomen i Sverige. 
 
Kartan är baserad på kända fynd magasinerade hos LUHM samt malmöhus museér med 
komplettering från Ole Stilborg. 
 
Kartan är hämtad från: google maps. maps.google.se 14-12-07 
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Bilaga 2: Statistik, värme över tid för samtliga kärl 
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Bilaga 3: Smältpunkter för material förekommande i texten. 
 
Material     Smältpunkt (oC) 
 
Tenn-brons (10% tenn)    1000 
 
Mässing     950-10001

 
Koppar     1084 
 
Tenn     232 
 
Zink     420 
 
Keramik     1200-20002

 
Silver     962 
 
De fyra typer glas som användes3: 
Gul, Opak4     796-840 
 
Röd, Opak     747-851 
 
Ametist lila, Translucent5    707-876 
 
Topas, Translucent    710-836 
 
Notera att de temperaturer som gäller för glaset är tagna lite ovanför själva kolhärden och inte 
i själva kolet. För att jämföra kunde det vara alltifrån 390oC till 164oC i skillnad när 
termometern låg i, resp. hölls ovanför härden. Detta innebär att även om tillverkningen av 
pärlorna inte kräver så höga temperaturer måste själva härden uppnå en temperatur på 
omkring 1000oC. 
 

                                                           
1 Beroende på zinkhalt, något som kan variera mellan 18-50% 
2 Beroende på förekomst av järn samt kalk vilka fungerar som naturliga flussmedel och sänker smältpunkten 
3 Temperaturerna är framtagna av Maria Cranz genom experiment våren 2007 och speglar främst den temperatur 
när glaset blir böjbart och användbart till pärltillverkning 
4 ej genomsiktlig 
5 genomsiktlig 
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Litteratur 
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Lund 
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Bilaga 4: Cylinderkärl funnet i Skåne och visuellt återskapat samt bilder på 
bronssmältorna och de tillverkade glaspärlorna 
 
Fig.1 

 
Detta kärl hittades i Ivetofta och har stora likheter med de östgötiska kärl som stått som 
förlagor de kärl som jag använt mig av i mina experiment. Både detta samt nedanstående kärl 
är tecken på att denna typ av föremål, samt då också givna aktivitet, var spridd utanför 
Östergötland (Lindahl m.fl. 2002 fig. 305). 
 
Fig. 2 

Detta kärl är funnet i sydvästra Tyskland och har stora likheter med de cylinderkärl vi finner i 
Sverige (Schreg 1998:57). 
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Fig.3 

Utformningen på detta kärl, funnet i Fosie, liknar det kärl som återfanns på Boberget, 
Östergötland och som stått som förlaga till kärl 5:1 (se nedan) (Lindahl m.fl. 2002 fig. 324). 
 
Fig.4 

T.v. förlagan till kärl 5:1, t.h. kärl 5:1 (Nordén 1929:295). 
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Fig.5 

Brons från Kärl1:3 
 
Fig.6 

Brons från kärl1:4 Brons från kärl3:2 
 
Fig.7 

Brons från kärl7:1 
 
Bronset smälte aldrig helt i några av deglarna men fotona visar ändå att det blivit påverkat 
av hettan som antagligen legat mellan 900 och 1100oC.  
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Fig.8 

Som man kan se var resultaten av glaspärletillverkningen av varierande kvalitet. Men 
eftersom Maria Cranz, som tidigare tillverkat glaspärlor, lyckades mycket bra med sin 
tillverkning kan man anse att glaspärletillverkningen var ett lyckat experiment. 
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