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”There seems to be a link between the human mental 

capacity and the use of salt, and more salt is generally 

consumed by those who develop a more individual, 

intellectual way of thinking.”  (Jan Bouzek 1997:213) 

 

 

 

 

 

 

Kristina Martinsson 

Forntida människor och livsmiljöer i Europa 

Vt. 2009 

 

 

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå Universitet 

Handledare: Anders Olofsson  



 

 

 

 

Innehåll 

 

1 Inledning    1 

2 Frågeställning   1 

3 Metod     1 

4 Kronologi   2 

5 Hallstattkulturen   2 

6 Hallstatt, ort, gruva, gravar  6 

7 Krigiskt   12 

8 Salt   15 

9 Till vad användes allt salt? 19 

10 Läder   21 

11 Läder till krig  23 

12 Resultat   26 

13 Tolkning  31 

14 Slutord   35 

Litteraturlista  36    



1 

 

 1 Inledning 

 
Salt = kelt 

Det romerska ordet på kelterna var galler och det kommer av hall som betyder salt. Det har 

grubblats mycket kring, till vad allt salt som utvanns under Europeisk järnålder har använts 

till. Jag har nedan en hypotes, det finns många flera. Jag är inte så dum, att jag tror på enkla 

svar. Saltet har säkerligen använts till många olika saker. Saltet har skapat och förstört 

imperium (Wikipedia, eng) och det finns nämnt i bibeln (Nenquin och Wikipedia). De 

romerska soldaterna blev inte betalda med salt (Wikipedia och Roman salt), men det faktum 

att myten har uppstått måste betyda, att salt var viktigt. Kartagos åkrar plöjdes inte med salt, 

utan det är troligen en förvanskning av en annan myt från Domarboken 9:45, men staden 

förstördes rejält år 146 f.Kr. (Roman salt). Saltet var vid den tiden värd sin vikt i guld (Roman 

salt) 

 

Hallstatt 

Det som man hittade ovanför sjön Hallstatt i Österrike, är så stort och så viktigt, att arkeologer 

tidigt bestämde sig, att kalla en hel tidsepok för Hallstatt. Men vad är Hallstatt egentligen? En 

så stor sak, har fått ta en stor del av min uppsats.  

 

Inspiration 

Per Ramqvist har i sin kurs Forntid i norr III lagt in en föreläsning Järnålder i Centraleuropa 

och Sydskandinavien, där han visade bilder från Hallstatt. Per visade dessutom i luften hur 

stora de hjärtformiga saltstycken som bröts där var och jag tänkte för mig själv: ”Vad ska man 

med allt salt?” Anders Olofsson citerade senare Jan Bouzek, som säger att salt gör människan 

klok (se utsida). Jag blev nyfiken och hade tidigt en hypotes. Min man – Bengt Martinsson – 

sköt för en del år sedan en älg och ville sälja skinnet till slakteriet i Umeå. De skulle saltas 

ner, sa man där och antydde att det behövdes flera kilo salt till det.  

 

2 Frågeställning 

 
Min hypotes är enkel. Få saker är så drivande som krig - fast ingen vill dö. Alltså skyddar 

man sig. Har man inte råd, eller det inte finns järn, använder man annat material, och då är 

skinn bra. Saltet i Hallstattgruvan användes till skinnberedning. 

 

3 Metod 
 

Jag har delat in denna uppsats i olika områden, kronologi, för jag ville få klarhet i hur de olika 

tidsepokerna låg i förhållande till varandra. Hallstatt kulturen, är en allmän beskrivning och i 

avdelningen Hallstatt ort, gruva, gravar har jag gått in mer specifikt på vad som finns just på 

den orten som gett namn åt en hel tidsepok. Under rubriken krigiskt har jag ställt just den 

frågan, var det mer krig under denna period. Så kommer ett avsnitt om salt som följes av vad 

använts allt salt til. Efter det kommer avsnittet om läder och så läder till krig. Så följer 

resultat och tolkning samt slutord.  

 

Ett problem som tidigt uppstod, var att det forskats otroligt mycket om detta, men kulturen 

Hallstatt är tudelad, öst/väst, och det finns mycket material om väst lätt åtkomligt (om man 

kan franska) men lite om öst och mycket lite om båda. Mycket forskning består av snäva 
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geografiska områden, men övergripande beskrivningar var få. Information om salt var svårt 

att få tag i, samt att salt behövs till läderframställning. 

4 Kronologi 
 

Tiden Hallstatt 

Enligt den engelska Wikipedia (som styrks av många andra) är de olika tidsangivelserna inom 

Hallstatt följande: 

 

HaA: 1200-1000 f.Kr 

HaB: 1000-800 

HaC: 800-650 

HaD: 650-475 

 

Hallstatt A och B kallas också för Urnfeld-

perioden. Själva gruvan i Hallstatt har 

brukats under period C och D samt sedan 

under Medeltiden (Angeli 1971). 

La Tène 

La Tène är en annan periodisering i Europa, som utgår från en ort i Frankrike. Dess 

periodisering är: 

 

Tidig 600-450 f.Kr 

Mellan 450-100 

Sen 100-0 

 

Det är alltså egentligen fel att säga att la 

Tène följer efter Hallstatt, eftersom hela 

tidiga La Tène faller inom samma tidsram 

som Hallstatt D och lite inom Hallstatt C.

 

Kelterna var inte ett folkslag utan mer en sorts kultur som var spridd över Europa från ca 700-

400 f.Kr. företrädesvis från väst, men Hallstattmuseet (öst) kallar en del av sin historia för 

keltisk. Tidsperiodiseringen ovan antogs tidigt av västgruppen, men senare av den östliga 

(Fischer 1987).  

 

5 Hallstattkulturen  

 
Själva Hallstattkulturen varar från 700-400 f.Kr. Hallstattkulturen delas in i en östlig och en 

västlig del (Angeli 1971).
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Skyter trängde långt västerut och utövade ett starkt inflytande på Hallstatt, tex hästmundering 

från östliga stäppområdet (Angeli 1971). 

 

Inom Hallstatt ser vi en feodal överklass som behärskade större eller mindre områden (Angeli 

1971). Dessa bodde på befästa gårdar och låg säkert ofta i krig med varandra (Angeli 1971).   

 

Heuneburg vid övre Donau en borganläggning som visar att Hallstatt stod i förbindelse med 

Medelhavet (Angeli 1971). Denna anläggning uppfördes först med inhemskt material av trä 

och torv, men har eldhärjats flera gånger. Sedan försökte man uppföra den med soltorkat 

tegel, typiskt för Medelhavsområdet, med deras stadsstater (Angeli 1971). Även de fyrkantiga 

bastionerna visar på inflytande från Medelhavet (Angeli 1971). 

 

Gravskick allmänt 

 
De dödas begravs obrända eller med kremering och både flatmarksgravar och högar 

förekommer (Angeli 1971). En del imponerande gravhögar innehåller en kammare av trä eller 

sten och har rika gravgåvor (Angeli 1971). 

 

I det västra kulturområdet kan det ingå en vagn (Angeli 1971), men detta sker bara 

undantagsvis i den östra kulturgruppen. Dock finns, bara cirka 3 mil från Hallstatt, en vagn 

från Hallstatt period C och en från Hallstatt period D (Fischer 1987:4).Den förnämsta är 

kvinnograven i Vix i Frankrike (Angeli 1971).  

 

I det östra området begraver man oftast enklare, men den största gravhögen, som ligger i 

Grossmugl i Niederösterreich  - finns här och den har en höjd på 16 meter (Angeli 1971). 

Hallstatt är en furstegrav från tidig Latène och en till finns cirka en mil därifrån, samt två från 

sen Hallstattid cirka tre mil därifrån (Fischer 1987:4) 

 

Hallstattkrigarens beväpning var svärd, hjälm och sköld, samt ett bröstharnesk (Angeli 1971). 

Svärdet var från början ett rent huggvapen. Denna utrustning ändrads senare, antagligen under 

inflytande av ryttarfolken som kom österifrån (Angeli 1971). Den blev då stridsyxa och två 

lansar i strid (Angleli 1971). Från cirka 500 f.kr var gravar med svärd, lans och hjälm 

obligatoriskt och omkring 400 f.kr minskar det grekiska godset och Medelhavsgodset i 

Europa (Angeli 1971). En skillnad är att den östliga gruppen tog med sig stridsyxan till 

graven, vilket inte skedde i väst (Fischer 1987). Fibulor är mycket vanligare i väst, i öst finns 

få depåer (Fischer 1987). Under 600-talet försvann svärdet i förmån för dolken (Angeli 1971) 

I den östra delen av Hallstatt-området blev pil och båge än viktigare nu (Angeli 1971). 
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Bilden till vänster visar de så berömda Hallstattsvärden som 

vid denna tid börjar förekomma i väldigt många gravar. De 

jag visar är av två olika typer: det till vänster är av 

Mindelheims-typ, från sydtyskland och det till höger ett 

Gündlingentyp från Melkendorf också Sydtyskland (Anglek 

1971). Lägg gärna märke till hur stort bröstharnesket är. 

 

Kvinnogravarna var rikt utrustade med smycken, mycket 

ringar av alla slag i öronen, runt hals, armar, fingrar, ben, 

men även nålar och fibulor att smycka eller fästa upp 

kläderna med (Angeli 1971). Typiska är de olika blecken 

och hakarna man hade i bältet, oftast bestod smyckena av 

brons, mer sällan guld, silver eller rent av järn (Angeli 

1971). Pärlor var mycket omtyckta, inte minst de av 

bärnsten, men även olika glaspärlor och många smycken 

hade halvädelstenar så som lignit, gagat eller sapropelit  (Angeli 1971).Det allra vanligaste 

fyndet i en grav under Hallstatt-eran är lerkärl(Angeli 1971).  Där finner vi flata tallrikar, 

skålar och flaskor, samt sist men inte minst de stora förrådkärlen. De är oftast dekorerade 

endera med mönster eller bemålade(Angeli 1971). Mer sällan finner man bronskärlen, 

öskärlen Även kannor, skålar och ämbar av brons hör kultfester till och ägarna var säkert rika 

och mäktiga personer (Angeli 1971).  

 

 

Konsten 

Den föreställer oftast kult eller idrott, där ansiktet är ointressant och hållningen och 

kroppsdelar kan förstärkas (Angeli 1971). Lägg märke till att även kalven har horn, figur 4. 

 

Olika grupper  

Den östra gruppen har som sed att inte lägga ner så mycket brons i gravarna, tvärtemot vad de 

västra grupperna gjorde (Angeli 1971:16). Istället lade man ner en massa bisarr keramik och 

de mest bekanta orterna för detta är Statzendorf, Gemeinlebarn och Langenlebarn i 

Niederösterrreich (Angeli 1971). 

 

Från gravhögarna i Soprons (Ödenburg) fornborg har 

vi en ”särskild sorts keramik” (Angeli 1971 sidan 16), 

med scener ur vardagslivet inristade. Ödensburg är en 

av Hallstatttidens högt belägna fornborgar. De 

föreställer jakt, en färd med vagn, någon som spelar 

lyra, dansare och en väverska. Jag kan väl inte annat 

än att hålla med, att bilderna inte är så naturtrogna. 

 

Slovenien 

I Krain i Slovenien finns ett av Hallstattkulturen mest intressanta områden. En typisk sak är, 

att här men ingen annanstans finns det mycket stora gravhögar, där hela släkten har begravts. 

(Angeli 1971). Detta är inte vanligt inom andra områden. Senare begravdes de alltid obrända 

och de fina gravgåvorna – brons, guld – tyder på att måna furstar har blivit begravda 

här(Angeli 1971). Ofta finns det i närheten av dessa gravfält en borganläggning med vall 

(Angeli 1971). Troligen var landet delat mellan olika furstar som krigade sinsemellan. Mycket 

av denna rikedom måste ha uppkommit tack vare handeln och här nämner han särskilt 
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handeln med järn (Angeli 1971).  Det finns importerad keramik från Apulien, bronskärl och 

Norditalien och förnämliga vapen samt bärnsten och glas (Angeli 1971). 

 

Steiermark 

I Steiermark i Österrike har vi ytterligare ett centrum för Hallstattkulturen. Här finns inga 

släktgravar, men hundratals enmansgravar oftast kremerade, med en hög (Angeli 1971). De 

viktigaste fyndorterna är Wies, med den furstliga graven i Klein-Klein och Martijanec  

(Angeli 1971). 

 

Norditalien 

I Este i Norditalien har man sedan 1876 hittat flera hundra gravar (Angeli 1971). De flesta är 

brandgravar och denna kultur har haft stort inflytande på Hallstatt. Este var ett centrum för 

den så kallade situlakonsten (Angeli 1971). 

 

Hallstatt 

Från det stora gravfältet i Hallstatt ser vi vilken rikedom som fanns hos dessa ”järnålderns 

saltfurstar” (Angeli 1971:17) och vi ser deras vidsträckta handelsförbindelser. 

 

Bosättningar Mönstret i bosättningarna ändras radikalt 

under Hallstatt-tiden (Härke 1979:165ff). Under sen 

Urnfält-tid eller om man så vill, Hallstatt B, fanns 

bosättningarna runt sjöar och på bergstoppar (Jag 

översätter hill med berg, väl medveten om att ordet berg 

låter högre än hill) De består sällan av enstaka hus utan är gärna småbyar (hamlets) eller byar 

(villages) (Härke 1979:165). 

 

Det som kommer efter Urnfeld-periden är dels de större bosättningarna som baseras på 

jordbruk, upp till 1,5 hektar samt att bosättningarna runt alpsjöarna och förlandet till alperna 

försvinner (Härke 197:165ff). 

 

Under Hallstatt A börjar folk samla ihop sig, från att tidigare kunnat bo mer enskilt, vill de 

gärna bo i små eller större byar (Härke 1979:165ff). Under Hallstatt B började byarna dels ha 

jordbruk men även en del hantverk keramik och brons (Härke 1979:165ff, Angeli 1971).  

Under tiden som följde blev dessa bosättningar befästa, från början inte så stark, kanske bara 

dubbla  diken (Härke 1979:165ff).  Vi ser tydligt, att folk flyttar från sina enskilda gårdar och 

samlas i byar 800 f.kr och befäster desamma (Wells 2008:39) under årtusendet före Kristus 

(Harding 2004). Senare blev befästningarna i sydvästra och Sydtyskland, allt mer 

komplicerade, med inre mönster och dessa utvecklades till hövdingasäten under Hallstatt C 

och under Hallstatt D blir de fullt utvecklade till ”Fürstensitze” (Härke 1979:165ff).   

 

När de är fullt utvecklade är de större och har sädesmagasin och eventuellt lador innanför 

befästningen (Härke 1979:165ff). 
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Ungefär samma resonemang, det har blivit mer befästningar, finner vi hos flera andra 

författare. Jon C. Henderson har i sin bok The Atlantic iron age, skrivit att på Irland har vi 

fornborgar från 1500-800 f.Kr, liksom i Wales, där de kallas hillforts. Vi har tunnlarna 

(souterains) som anlades under sista årtusendet före Kristus. I Cornwall finns både tunnlar och 

fornborgar cirka 750-1000 styck som byggs mellan 1000-500 f.kr (Henderson 2007:144-147) 

 

Jag tror vi lugnt kan anta, att under Hallstatt C cirka 800 f.Kr blev det större oroligheter i 

Europa. Delvis kan det naturligtvis ha med salt att göra. Alla ville åt saltgruvorna. Det kan ha 

andra anledningar, bronset. Vi ser att man flyttar in i byar, för att senare befästa dessa. 

Heunenburg är ett bra exempel på befäst bosättning. Den är – som jag ser det – inte bara 

befäst, den är mycket befäst. Den har många och stora murar. 

 

 

 

Handel 

Etruskerna spelade en stor roll i handeln under några århundraden före Krist. En ovanligt stor 

mängd etruskiska föremål finns i södra Frankrike och ett gott antal skeppsvrak stöder teorin 

om att en mycket stor handel har pågått (Boulomié 1987). Det finns inte bara en handel i 

nord-sydlig riktning utan även i öst-väst (Boulomié 1987). Mycket av handeln verkar vara att 

etruskerna exporterade vin i speciella amforor, som användes dels i riter och som 

bruksföremål (Boulomié 1987).  

 

I södra Frankrike har alla bronsfat med vin att göra, men norr om alperna syns inte 
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vinhandeln, utan där finns 30 bronsbägare och en kanna från Rhodos (Boulomié 1987). 

Etruskerna och grekerna sökte råmaterial såsom salt eventuellt från Hallstatt och järn, tenn 

samt bärnsten, men det etruskiska vinet och Fürsten-gravarna hänger ihop(Boulomié 1987) 

  

6 Hallstatt, ort, gruva, gravar 

 
Byn Hallstatt (Salzkammergut) ligger i norra Österrike vid Salzburg. 

 

Barth är vetenskaplig kommisionär (min översättning från tyskan) i den förhistoriska 

avdelningen vid naturhistoriska museet i Wien, enligt vad som står efter artikel i min bok. Jag 

har hittat mycket information från den boken. 

 

Det var en svensk arkeolog, Hans Hidebrand, som år 1874 föreslog att tiden 1000-500 f.Kr. 

skulle kallas ”Hallstatt” efter det stora gravfältet (Barth 1971). Där hade bergrådet Johann 

Georg Ramsauer, som arbetade vid gruvan, år 1846 hittat ett stort gravfält, och i cirka 20 år 

grävde han ut detta, med en vetskaplig metod som nästan ligger i klass med dagens (Barth 

1971).  

 

Ramsauer dokumenterade allt, men skellett och keramik slängde han bort, allt enligt sin tids 

sökande efter dyrbara antika föremål, eftersom de var skabbiga och därför värdelösa (Barth 

1999). Dessutom gav bort en hel del sina saker till olika kända besökare, som till exempel 

kejsare Francis Josef (Barth 1999). Har vi tur dokumenterade han föremålen först, till 

exempel de små bronsfigurinerna, innan de ”försvann”. 

 

Teckningar 

Att Isidor Engel ritade många teckningar av hur gravarna såg ut, samt att de olika 

gravgåvorna protokollfördes, gjorde att Ramsauer räddade mycket av materialet åt 

eftervärlden (Barth 1971). 

 

Flera gravar 

Friedrich Morton hittade och grävde ut ett större antal nya gravar under åren 1937-1939, och 

därmed tror alla att allt är färdiggrävt (Barth 1971) Man tror att närmare 2000 personer låg 

begravda här, men bara 1300 kom till museer, de övriga förstördes före den tid då 

planmässiga utgrävningar skedde (Barth 1971) 

 

Gravfältet 

Hallstattgravfältet ligger vid mynningen av en 

svårtillgänglig dal Salzbergtal och cirka 450 meter över 

Hallstattsjön. Vi vet inte om det ovan jord fanns någon 

markering och det genomsnittliga djupet var 1-1,5 meter 

och golvet var av stampad jord eller sandbestrött (Barth 

1971:19).  Av de 1300 gravar vi känner till har endast 121 de så berömda lertrågen (se figur 

7), som enligt Barth bara finns just här. När man grävde ut gravarna skrivs det upp grå till 

svart dåligt bränd lera i just 121 fall, som 10 cm tjocka, med lätt uppvikta kanter och mellan 

75-360 cm långa  (Barth 1971). Dessa gravar var oftast kremerade och extra med rika 

gravgåvor, samt och hade de en stenpackning av stora stenar över graven(Barth 1971)  

 

Skelett och brandgravar från samma tid 
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Vi finner att 55% av alla gravar är skelett och 45% kremerade (Barth 1971:19). De som är 

kremerade, brändes med gravgåvorna och askan av dem och de brandskadade bronserna lades 

ner i graven medan de som begravdes utan kremering ligger oftast i utsträckt läge på rygg och 

har blicken vänd mot öster (Barth 1971). Skelett- eller brandgrav beror inte på tiden utan på 

den sociala ställning som den avlidne haft och de extra rika gravarna är nästan alltid 

brandgrav (Barth 1971:19). 

 
 

Olika perioder 

Gravfältet i Hallstatt har använt från 700-300-talet, men brukar delas in i två perioder; en 

period sträcker sig från 700-600 vi ser klara skillnader i krigarnas utrustning (Barth 1971:19-

20). I de äldre gravarna finns det vi kallar ”Hallstattsvärdet”, som är ett angreppsvapen i brons 

eller järn i 19 gravar och de tillhör säkert de högre skikten i samhället eftersom dessa 19 

gravar innehöll 46% av alla bronskärl (Barth 1971:19). Just bronskärlen är ett säkert tecken på 

rikedom.  

 

Under nästa period 500-400 saknas svärdet helt här finns istället den lilla antenndolken, som 

är sirlig och med rika beslag (Barth 1971). Dessa duger inte i strid, utan är mer ett 

prestigetecken. I strid används ”..uteslutande..” (Barth 1971: 20) lansar med spetsar. Det har 

hittats 38 dolkgravar och om dessa dolkbärare är fortsättningen av det ”krigarkast” (Barth 

1971:20) har antalet verkligen ökat på hundra år. 26% av alla gravar har en dolk och övriga 

inte heller i livet haft vapen (Barth 1971:19).De övriga gravarna är inte heller tomma på fynd, 

utan de har ofta en rikedom bestående av bronssmycken så helt tomma gravar är ytterst 

sällsynta (Barth 1971, Kromer 1959) 

 

Vi har dessutom ett litet antal gravar som är yngre än 400 f.Kr. (Barth 1971, Kromer 1959) 

 

Placering 

Om man på en karta placerar ut alla gravar, visar det sig att de med vapen ligger utanför de 

utan vapen, som om krigarna skulle försvara de övriga även efter döden. (Barth 1971, Kromer 

1959) 
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Rikedom 

Visserligen var riskabelt att utvinna salt, men det lönade sig. Gravarna här, är bland de rikaste 

vi har för denna tidsperiod, fast det finns enstaka gravar som är rikare, men här i Hallstatt är 

rikedomen mer jämnt fördelad (Barth 1971, Kromer 1958). De rikaste gravarna förvisso är 

krigarnas, men även  ”…den enkle gruvarbetaren ägde fibula och bälteshake” (Barth 1971:20) 

och som sagt fyndlösa gravar förekommer inte. Som exempel på välståndet finns ett 

bronslock från grav 696 som verkligen är vackert.  Detta har visserligen inte gjort i Hallstatt, 

utan i norra delen av Adriatiska havet (Barth 1971), dvs. norra Italien ungefär där Venedig 

ligger idag. Från samma grav kommer den berömda gulddolken från Hallstat (Kromer 1959). 

Hjälmen är gjort av en hantverkare i Hallstatt och likaså svärdet (Barth 1971), som jag visar 

bild på. På svärdet finner vi elfenben från Afrika och bärnsten från Östersjökusten, men det 

värdefullaste är glasskålarna (Barth 1971 min figur 8) och de verkar också ha framställts i 

trakten av Venedig. 

 

De små bronsfigurerna finns mest i de äldre krigargravarna och 

troligen är de värdighetstecken (Barth 1971:24) se figur 8. 

Bronsfigurerna  ser lite naiva ut, men då jag inte vet storleken på 

dem är det svårt att säga. 

 

Svärdsknappen i figur 9 visar på de vida affärsförbindelser folket i 

Hallstatt hade. Elfenbenet är från Afrika och bärnstenen från 

Östersjökusten (Angeli 1971)  

 

 

  

 

 

Gruvan 

Redan under medeltiden förstod man att denna gruva hade använt under forna dagar och 

kallade den för ”hedningaberg” (Barth 1971, Barth 1975). Undersöker man noggrant hittar 

man tre bryningszoner, en i väst, en i norr och en öster. Eftersom man i den norra delen har 

använt sig av en skaftlappyxa, är den äldre än den östra, för där har man använt en annan 

teknik, med en hacka där man lägger denna mot saltet och en annan man slår med en 

träklubba (Barth 1971). Denna teknik användes under medeltiden (Barth 1971). På 

skaftlapphackan är att skaftets översta del är tunnare och därmed med fjädrande, men den 

håller inte för att direkt hacka fram saltet med (Barth 1971). 

 

Norr 



10 

 

Den nordliga delen, där man använt skaftlappsyxor, består av 12 fyndplatser och ligger mellan 

1070 och 925 möh (Barth 1971:22). Den djupaste fyndplatsen ligger på 215 meter under 

marknivå, men det elastiska berget gör att vi inte vet riktigt hur mycket förhistoriskt material 

som finns. Fyrstickorna härifrån har ett nästan kvadratiskt tvärsnitt och är 5-8 cm tjocka(Barth 

1971). Skaften till yxorna som man hittat, är långa och tunna och har breda skaftningstungor 

som precis passar yxorna av brons (Barth 1971:21-22) 

 

Västra 

Denna grupp består av 20 fyndplatser som ingen är tillgänglig idag och de ligger på mellan 

1210-1020 möh och den djupaste fyndplatsen ligger 330 meter under marknivå (Barth 

1971:19). Den samlade utsträckningen under Hallstattnivå bör vara åtminstone 1400 meter, 

men här finns inga fynd (Barth 1971:20-21). 

 

Östra 

Av den östra 25 fyndplatser är fortfarande 12 tillgängliga och fyndplatsernas yta är 54000 m
2 

och ligger mellan 985 -885 möh och den djupaste ligger 200 meter under markytan(Barth 

1971:21). Gångarna torde ha varit 1600 meter, och här hittades år 1734 ”mannen i saltet” 

(Barth 1971:21). Fyrstickorna härifrån är 5 cm tjocka och platta (Barth 1971). Skaften som 

man hittat här är korta, tjocka med ett klubbformigt huvud och de har en förtunnande övre 

fjärdedel som fungerat fjädrande och hit passa hackorna (Barth 1971:21-22). 

 

Ras 

Att vi har tre olika brytningsområden förklarar Barth så här. De är från olika perioder, och har 

uppstått eftersom man i ett gamla området haft ras. Detta märks av att man i ”hedningaberget” 

hittat växträtter, gräs, jord och säkra tecken på översvämningar. Då var man tvungen att 

överge det gamla brottet och hitta ett nytt (Barth 1971:21). Barth hänvisar till O. Schaubergers 

uträkningar som har kommit fram till att det krävs flera år improduktivt arbete innan man 

kommer åt saltlagren på nytt (Barth 1971:21). 

 

Salthjärtan 

I Stügergruvan i den östra delen hittades ett hålrum ur vilket man kunde få reda på hur man 

fått ut saltet under Hallstatt-perioden (Barth 1971). I stället för att vara nöjd med de små flisor 

som man får loss om man hackar, gjorde gruvarbetarna på följande sätt: De högg en lodrät 

fåra i berget och runt om dessa högg han två fåror till, så att ett hjärta bildades. De båda ovala 

delarna som man fick på detta sätt slog han lös, och på så sätt fick man ut större stycken 

bergssalt (Barth 1971). 

 

 

Ryggsäckar 

Saltet skyfflades med träskovlar och bars ut i speciella bärsäckar, det finns en speciell sorts 

ryggsäck, med en käpp som man höll i medan man bar och när man släppte den, föll 

innehållet ut (Barth 1971). Bärsäcken rymmer 45 kg salt, påstår Barth.  

 

Kläder 

Barth har i Foregs ´99en beskrivning av en del kläder. Han säger att gruvarbetaren hade 

kläder av päls eller läder eller noggrann vävd ull. På huvudet hade de en toppig hatt med päls 

på insidan. Skorna gjordes ur ett stycke som noggrant syddes i hälen och hade två stycken 

som gick över foten.  

 

”Mann im Salz Kilb Wekr 1734”  
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Detta verkar vara ett berömt lik. Fritz Eckart Barth har sammanställt det material han hittat 

om just mannen i salt. Tydligen finns det kvar en sorts dagbok från just den tiden då man 

hittade mannen i salt. Barth har gjort en avskrift, tack för det. Längst bak i boken finns också 

originalhandlingarna och de är skriven med en sirlig handstil, säkerligen förminskad, vilket 

gör, att i alla fall jag har problem att läsa den. I Barths text finns en del äldre stavning och det 

är väldigt långa meningar, eller egentligen en enda sammansatt text, utan punkt och stor 

bokstav.  

 

År 1723 gör man ett ”Wöhrwerk”, (Barth 1975:8) något som jag inte hittar i lexikon, men 

säkerligen har med gruvdriften att göra. Tydligen gör man ett schakt eller en vidare 

utgrävning. De gräver i Kejsar Joseph berget och hittar gamla saker ”…alte Spänn 

Puchtrümber und andere Von Menschen Hant gemachte sachen…(Barth 1975:8) (Ber om 

ursäkt att översättning saknas).  

 

Elva år senare hittas liket av en man: ”1734 Nierdergegangen und Wurde ein menschlicher 

Körper entdeckt”.(Barth 1975:8) De gick alltså ner i gruvan och hittade detta lik av en 

människa. Sedan följer en beskrivning om att det var i Kejsar Josephs berg och ungefär var 

inne i detta berg man hittat liket. Sedan kommer ”…nebst deme hat man in solchen 

Niedergang himmel einen nadierlichen Cörper von ainem Totem menschen gesehen, weocher 

muedmaschlich und deme ansehen nach, vor mehr als 400 jahren muess verschidtet sein 

worden…” (Barth 1975:11). Man insåg alltså direkt att denna man måste ha förolyckats för 

mer än 400 år sedan. Om jag fattat allt rätt, var denna del av gruvan stängd och hade inte 

brukats på åtminstone 400 år. Man hittade även mannens rock och sko (Schuech).  

 

Jag tolkar ”Pr” till präst. Prästen Mathias Capuciner i S:t Missionari skrev år 1734 något på 

latin som Barth har haft vänligheten att översätta till tyska. Där läser jag att den 3 april 

begravdes en okänd man. Han var till största delen oskadad, men hoptryckt. Han torde vara 

(Er soll…) mer är hundra år gammal. Han grävdes fram ur Josefsbergs Kilbwerk och 

begravdes på kyrkogården trots att det inte var tillåtet för han var nog en hedning och inte 

katolik. Om jag uppfattar den efterföljande texten korrekt har de bara en månad senare 

ifrågasatt om det är lönt att fortsätta bryta salt ur denna del av berget och 1735 ”…silch 

schlecht und ganz ruiniert orth ein bering Nuaen anzuschafffen…”(Barth 1975:12.) Detta 

tolkar jag som att de slutar helt, trots att de inser att det här där den döde hittats kan hittas 

flera föremål. 

 

Jag vet inte vem F. Kurz är men han har enligt Barth skrivit följande år 1811 ”…Skelet eines 

Römers, welches vor einigen Jahern in einer Tiefe von 200 Klaftern gurunden wurde.” Denn 

das Schwert an der Seite desselben zeiget mehr von einem römischen krieger, als einem 

römischen bergarbeiter.”(Barth 1975:15) Här står det alltså att mannen i salt hade ett svärd vid 

sin sida och att detta mer låter som en romare som var krigare än en som var arbetare. Jag kan 

bara instämma, men möjligen ställa mig den fråga om varifrån de fått denna uppgift om 

vapnet.  

 

Året efter står det att saltrådet M. Kneer har sagt något, som leder till följande tolkning: 

romarna grävde salt i Hallstatt. Med denna förklaring är det lättare att begripa, att skelettet 

som man påträffat tillhört en romare med ”…der Seitenwehre…(Barth 1975:16)” (hittades 

han i en sidodamm?). Han förolyckades i alla fall, när han ville besikta gruvan, enligt detta 

protokoll.  
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F. Kurz skriver år 1814, att det är en romersk ”Reiter” (ryttare) som hittades död 30-40 år 

gammal. Han hade flera mynt, präglade med ”Trajans” (Barth 1975:17). Hans vapen av järn 

är upprostade, de övriga av mässing t.ex handtaget av ett svärd. Kurz har själv sett detta 1789 

hos Bergövermästare Franz Steinkogler och vad som hänt med sakerna efter hans död, vet inte 

Kurz (Barth 1975). 

 

År 1868 hittade man trasiga redskap, bitar av päls, tyg, matta, några ben, horn, hjorthornbitar, 

träbitar, kol som såg ut som avfall i närheten av platsen där man 1733 hittat liket, säger  F. 

von Sacken (Barth 1975). 

 

Cirka 1870 skriver J. G. Ramsauer att man hittat liket av en människa  med ”…voller 

Kleidung…” (Barth 1975:19) fullt påklädd. År 1880 upprepas detta av A. Simony. Men år 

1881 skriver G. J. Kanzler att några forskare inte tror, att det var en romare utan keltiska 

föremål (Barth 1975).  

 

Gravfältet 

Karl Kromer har arbetat mycket med dokumentationen av Hallstatt, gravfältet. Han har ett 

stort – A3 – verk där troligen alla fynd finns avritad samt en stor medföljande bok på över 100 

sidor där han själv kommenterar och beskriver de olika fynden, samt talar om var de befinner 

sig. Detta verk publicerades 1959 och heter Das Gräberfeld von Hallstatt. 

 

Befokningsstrukturen  

Karl Kromer har skrivit en artikel som heter Gedanken über den sozialen Aufbau der 

Bevölkerung auf dem Salzberg bei Hallstatt, Oberösterreich (Kromer 1958) där han försökt 

analysera hur befolkningen såg ut vid Hallstattgruvan, med utgångspunkt hur gravfältet ser ut.  

 

Gissning 

Han betonar, att detta inte ska tas bokstavligt, utan mer ses som en intelligent gissning. Han 

påpekar att eftersom dalen där gruvan finns, ligger avsides och inte är lämplig vare sig till 

jordbruk eller bete, har den huvudsakliga anledningen till att det bott folk här varit just 

gruvan. Han menar också, att inte satt Hallstattborna och väntade på att köpmännen skulle tas 

vägen förbi, utan Kromer anser det för uppenbart att själva har haft hand om handeln.  

 

Antal barn 

Han delar upp folket i tre grupper: krigare, arbetare och tekniker (Kromer 1959). Han försöker 

ta reda på hur många kvinnor som fanns och hur många barn. Detta är mycket svårt, eftersom 

skelletten kastades bort vid utgrävningen, säger han. Men Ramsauer hade själv 24 barn och i 

sina utgrävningsrapporter har han angivit åldern på barnen, som enligt Kromer får tas med en 

nypa salt, med dock har en stor trovärdighet. Kromer får då antal barngravar till 75 styck, 19 

med barn under 5 år, 28 var med barn 5-10 år och 5 gravar med barn mellan 10-14 år (kromer 

1959).  

 

Dubbelt så många 

Kromer räknar med 2000 gravar förutom en del utanför själva gravfältet. Av dessa är ungefär 

hälften från den första perioden 800-600 f.Kr. och hälften från 600-500 f.Kr. Kromer räknar 

med att en del gamla och sjuka inte finns på gravfälten, utan i dalarna utanför. En del krigare 

finns inte heller där (Kromer 1959). Varje arbetsgeneration är ungefär 30 år, enligt honom och 

då får han följande siffror som jag satt in i en tabell (sidan 27) 

 

7 Krigiskt  



13 

 

 

Min tes är att skinnet användes till krig. Var det då ovanligt krigiskt under denna period? Jag 

försöker besvara den frågan genom att först ta reda på lite om Skyterna, detta hemlighetsfulla 

ryttarfolk från öster.  

 

Skyterna 

Namnet skyter kommer från grekerna, som kallade ett antal krigiska folkstammar i södra 

Ryssland och västturkistan för skyter (Fokus 1981, Svensk Uppslagsbok 1953, BB Lexikon 

1989). De var av iranskt ursprung, nomader och erkänt duktiga ryttare och bågskyttar, deras 

storhetstid var 700-200 f.Kr (Fokus 1981, Wikipedia). Runt 800 f.Kr närmade de sig väst och 

nämns för första gången i källorna omkring år 700 f.Kr. då de invaderade östra Anatolien i det 

som idag är Turkiet (Svensk Uppslagsbok 1953, Wikipedia). Jordbrukssamhällen i sydöstra 

Kaukasien lades under skyterna och även länder 

som Medien, Syrien, Egypten och troligen 

Assyrein betalade tribun till skyterna (Wikipedia). 

 

Under 500-400 f.kr ansträngde skyterna sig för att 

få kontroll över handeln med Grekland (BB 

Lexikon 1989, Wikipedia). Detta leder till 

stridigheter och att skyterna ökade pressen på de 

underkuvade folken, men även att skyterna själva 

övergav sitt nomadiska liv (Wikipedia). Grekerna 

hade kolonier vid Svarta Havets norra kust, som 

besegrades av skyterna under 600-talet f.Kr (Unge 

1975). I byteshandeln dem emellan, fick grekerna spannmål, boskap, hudar, skinn, salt fisk, 

honung, kött, mjölk och slavar, medan skyterna fick lyxföremål smycken, keramik, vapen, 

olivolja (Unge 1979). 

  

Kyaxares fördrev skyterna år 628 f.Kr tillbaka till området norr om Svarta Havet, där de 

bildade sitt andra kungadöme och detta nådde sin höjdpunkt under 300 talet f.Kr. (Wikipedia). 

Darius I försökte pacificera dem i sitt fälttåg 512 f.Kr., eftersom de gjorde upprepade anfall 

och samtidigt byggdes försvarsanläggningar i Hallstattområdet i Österrike (BB Lexikon 

1989). Skyterna ”…översvämmade främre Orienten…”vid senare hälften av 600-talet f.Kr 

(Nilsson 1971:64 och 99). Detta finns beskrivet i Herodotos historia bok IV (Unge 1979) 

Alexander den Stores far - Filip II av Makedonien - besegrade skyterna på 300-talet 

(Wikipedia). Den kinesiska muren började byggas cirka 300 f.kr på grund av beridna 

nomaders ständiga attacker (Historiens rötter 1988).  

 

Skyterna hade en högtstående kultur och man har hittat spår av deras djuronamentik i samtida 

kinesisk konst (Focus 1981). De hade god kunskap om metallarbete, men bestod av olika 

typer av människor: de fattiga nomaderna och en lokal jordbruksbefolkning, metallarbetarna 

och en rik överklass (Historiens rötter 1988, Wikipedia). Det arkeologiska materialet uppvisar 

en enorm rikedom, med guld, smycken, skålar, beslag m.m. (Historiens rötter 1988). I 

gravarna – som kallas kurganer – finns förutom den döde, mängder av hästar och dödade 

tjänare, samt gravgods (Historiens rötter 1988). 

 

Under 300-talet f.Kr avancerade nomaderna norrut i sin jakt på bete och höjdpunkten för 

denna kultur är nådd (Historiens rötter 1988, Wikipedia). Från andra halvan av 400-talet f.kr 

minskar importen av antikviteter och man ser en ökad fattigdom, samtidigt som en viss 
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stadsbildning  (Wikipedia). Skyterna har spelat en mycket stor roll i väldigt omfattande 

handeln med säd från Bosporen till Aten (Wikipedia). 

 

Sporrar och hovbeslag kom till under romersk järnålder, men sadel fanns hos skyterna flera 

hundra år tidigare och det innebar att ryttare blev en mycket farligare krigare, som inte längre 

behövde klamra sig fast vid hästen, såsom grekerna gjorde vid Alexander den Stores tid i 

mitten av 300-talet f.Kr. (Historiens rötter 1988). Germanska stammar verkar ha kopierat 

skyternas remtyg och deras byxor, till exempel bönderna i Danmark använde kjol under 

bronsåldern, men byxor under den tid då ryttarfolken var mest aktiva (Historiens rötter 1988). 

 

Mera krig 

Jag övergår till en snabb odyssé genom Europa, för att se om jag hittar flera krigiska inslag. 

Jag fortsätter alltså med grekerna. 

 

Greker   

Den minoiska kulturen på Kreta avlöstes av den Mykenska på fastlandet 1650-1100 f.Kr. 

och från cirka 1100-800 har vi de grekiska statsstaterna (McKay et al 2007, kapitel 4). Vid 

800-500 f.kr fanns mest Sparta och Aten kvar (McKay et al 2007, kapitel 4) 

 

Den grekiska kolonisationen av Medelhavet började vid 750 f.kr. (McKay et al 2007). Hela 

400-talet verkar grekerna ha varit i krig först mot Persien och sedan de Peloponesiska 

(McKay et al 2007). Alexander den store härjar runt 336-326 och är bland annat i Indien 325 

(McKay et al 2007, kapitel 4) 

 

Mera krig 

Assyrerenas rike fanns enligt McKay mellan 900-612. Persernas var mellan 559-530 med 

bland annat Darius i Indien. Buddha kom 520 f.Kr i Indien (McKay et al 2007) som en 

reaktion mot allt krigiskt.  

 

Romarna 

Eftersom Hallstatt-tiden ligger före år 0 håller jag mig till den delen av Romarrikets historia. 

 

Rom grundades år 753 enligt traditionen, men det kan lika gärna ha varit år 814 eller 748 eller 

729 eller 753 (Thylander 1973). Jag hoppar över stenåldern och går fram till järnåldern.  

 

Järnåldern 

Stora förändringar skedde omkring 800 f.Kr i alla kulturgrupper i Italien, och detta måste tyda 

på invandring av indoeuropéer (Thylander1973). Speciellt begravningssättet, kremering var 

nytt (Thylander 1973). Nära Bologna i Villanova, hittade man tidigt spår och därför har denna 

kultur fått det namnet (Thylander 1973). De bodde i runda hyddor, tillverkade fina vapen av 

järn och brons samt ringar av guld, och de bosatte sig på kullarnas toppar vid Rom (Thylander 

1973). Efter ca hundra år hade byarna blivit för stora, så de flyttade ner till slätten mellan, dit 

bebyggelsen kom 625 f. kr, efter att först ha dränerat området (Thylander 1973). Nu börjar 

hantverket spridas mer och importfynden från Grekland blir 20 gånger större än tidigare 

(Thylander 1973). Etruskerna spred sedan ut sig och hade sin storhetstid 500 f.Kr för att 

fr.o.m. år 360 kämpa vilt mot romarna (Thylander 1973).  

 

Via Salaria 

Rom lades mitt på vägen Via Salaria som gick från bergen ner till saltbassängerna vid havet, 

(Thylander 1973:32). Att havsvatten måste avdunsta ett år bekräftas av Nenquin. Bilden på 
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figur 11 är en gata i Pompeji, som jag har lagt in för att visa att många romerska gator var 

inga hastverk, utan mycket noggrant byggda gator. 

 
Tungt beväpnade 

Runt 500 f.kr tvingades romarna kriga mot flera grannfolk och då kunde inte bara adeln tas i 

anspråk, utan hela armen gjordes om (Thylander 1973). De införde en ny stridsteknik, med 

”…tungt beväpnade soldater, hopliter, som sedan länge tillämpats i Grekland” (Thylander 

1973:42). Tidpunkten för införandet av detta har enligt författaren diskuterats och kan vara 

redan under kungatiden, som enligt honom slutade år 509 då kung Tarquinius fördrevs. 

 

Tyvärr fortsätter författaren sedan med att beskriva HUR armen såg ut, och inte hur den var 

klädd.  

 

Detta var bara ett snabbt svep över Europa, som vill visa ett stort antal oroshärdar lite överallt 

och även under olika tider. Jag har valt att inte gå in närmare på flera.  

 

8 Salt 
 

I min uppsats har jag ställt upp en hypotes. Under Hallstatt-tiden används det salt som aldrig 

förr. Jacques Nenquin är en doctor i konsthistoria och arkeologi i Ghent och han har skrivit en 

bok Salt, A study in economic prehistory (Nenquin 1961). 

 

Salt är samma ord som i salery, dvs  att få betalt i salt (Nenquin 1961). Detta påstår engelska 

wikipedia är fel och så gär även Internetkällan Roman salt. Kungar har i alla tider slagit för att 

få äga salt (Nenquin 1961). Enligt engelska Wikipedia har salt både byggt upp och förstört 

imperium.  Det romerska imperiet kontrollerade priset på salt och höjde det ibland för att 

finansiera krig (eng Wikipedia). Salt är så viktigt att det står nämnt i bibeln. I gamla 

testamentet finns Mose lag, där det står man ska offra salt på det brända djuret (eng. 

Wikipedia). I Esra 4:14 är den ursprungliga texten ”eftersom vi har ätit slottets salt” (eng. 

wikipedia) och Jesus sade ”Ni är jordens salt” (Matt 3:13).  

 

För 3000 år sedan använde Egypten mycket salt till sina mumier och de långa seglatserna 

hade inte heller varit möjliga utan att kunna ta med mat och då företrädesvis saltad (Nenquin 

1961). Alla monopol har nogsamt vaktats av, till exempel konsten att göra järn vaktades noga 

av hettiterna (Nenquin 1961). Under paleolitikum och mesolitiktum åt man färsk mat, men 

under neolitikum finner vi en systematisk och avsiktlig exploatering av naturliga 

saltförekomster (Nenquin 1961). Inom gruvområdet vid Hallstatt, grävde man år 1876, ut en 

romersk villa (Nenquin 1961:16).  
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Nenquin tar land för land och räknar upp de orter där det finns saltförekomster. Jag har nedan 

bara med de orter där han påstår det dessutom finns säkra bevis för saltutvinning under 

förhistorisk tid. Eftersom han ursäktar sig för att han i Storbritannien tar med de som romarna 

hade, antar jag att förhistorisk i hans värld är före år 0. 

 

Frankrike: 

 Marans, här tog Hansan det mesta av sitt salt, till sin salta sill. 

 Morbihan, här finns la téne keramik och neolitisk keramik. 

 Nalliers, är tveksam om här har funnits saltutvinning. 

 Bourbon-Lancy, har man hittat slipade neolitiska stenyxor i saltfyndigheten 

 Bourbonne-les-Bains, finns gallorromerska mynt och keltiska dito 

 Fontaines-Salées, finns magdalenian gods och neolitiska slipade yxor samt urnfält 

 Grisy, finns flinta och neolitiska slipade yxor  

 Saliies-du-Salat, finns inget arkeologiskt material som bevisar, men Hallstattgravar 

finns 

 Tharoiseau, finns neolitiskt material 

 

Totalt har Nenquin tagit upp 25 platser i Frankrike där det enligt honom ska finnas 

salttillgångar och dessutom förhistoriskt material. Jag har valt att bara ta med de här 9 nämnda 

då jag inte säkert kan utläsa om de övriga också kommer från tiden före år 0 eller än hellre 

under den tid då Hallstatt-gravfältet var i drift 700-400 f.Kr 

 

Tyskland-Österrike: 

Vid kusten mot Frisen och kusten Schleswig-Holstein har det förmodligen utvunnits salt, men 

han lämnar dessa därhän, då han inte finner bevis för förhistorisk utvinning.  

 Auleben, föremål från mittersta bronsåldern finns samt keramik och bärnsten samt 

klara bevis för en saltindustri med keramik i vilket vattnet kokades ur, för att utvinna 

salt 

 Dammweise, här finns massor bland annat en slipad bräda att skyffla salt med, från 

åtminstone la Téne dvs. 100 f.kr 

 Dederstedt, finns bevis för saltutvinning kanske ända sedan bronsåldern 

 Frankenhausen, finns saltutvinning från bronsålderns slut 

 Greppin, finns saltutvinning från la Téne 500 f.Kr 

 Halle här fanns en stor industri från neolitikum och bronsålder och järnåldern för att så 

helt försvinna. Mest brytning skedde under sen brons- tidig järnålder. Många djurben 

av domesticerade djur.  

 Hallein vid Dürnberg finns hur mycket material som helst. Jag tar ett axplock: kläder 

av olika typer, ryggsäckar att bära salt i, tre förhistoriska män som hittats i gruvorna. 

Brytning lik den i Hallstatt. Från neolitikum stenhammare och stenyxor även la Téne. 

Här fanns, skriver Nenquin att redan under neolitisk tid fanns här en betydande 

marknad för salt. Viktigaste tiden för denna gruva var sen bronsålder. Järnhackorna 

liknar de som fanns i Hallstatt. Plötsligt försvinner Hallstatt-keramiken och ersätts av 

la Téne, något har hänt. Detta skedde samtidigt som kelterna invaderade. Salt industrin 

här är större än den i Hallstatt och även romarna var intresserade av den. 

 Hallstatt ligger 30 miles från Halle ”as the crow flies” (sidan 54), jag får det till cirka 5 

mil. Här han man uteslutande använt sig av gruvbrytning, utom en kort period under 

slutet av la Téne då man förde ner vatten och lät det avdunsta för att utvinna saltet. 

Eventuellt har man delvis haft plankgolv i gruvgångarna. Man har hittat en prototyp av 
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hjorthorn, till de hackor som senare användes. Här har man hittat förutom en man i 

saltet, även kläder, skor, handskar. Även olika former av mat, korn, hirs, bönor, odlade 

äpplen och körsbär finns också. Här finns inget jordbruk eller ens möjlighet till det. 

Under neolitikum finns inga bevis för en regelrätt saltindustri. Att det under 

saltbrytningseran var ett mycket stor handelscentrum är ställd utom varje tvivel, säger 

Nenquin. Enligt A.Mahr – säger Nenquin - bröts mest salt under tidig Hallstattid. 

Gruvan i Dammweise fortsatte fram till 100 e.kr, när romarna hade en bosättning där, 

men bevis för handel med romarna finns från 300 f.Kr. den romerska ockupationen 

upphörde 350 e.Kr. troligen stod gruvan orörd fram till medeltiden. 

 Neuheim finns material för saltutvinning lik det i hallstatt. Saltbearbetning pågick till 

la Téne och här ser vi även spår av en romersk befolkning.  

 Quenstedt finns saltstycken 

 Schwäbisch Hall finns massor av lergods från saltutvinning sedan La Téne.  

 

England  

I England, ursäktar sig Nenquin 1961 som sagt, för att det material han har är från romartiden. 

Den ligger lite för sent för min uppsats, men jag vill dock nämna att han har hittat 60 

romerska bosättningar och av dessa har 28 en saltindustri. De som han kallar för Gallo-

romersk är 22 stycken. Områdena där man utvann salt är stora upp till 200m
2
 och de ligger en 

bit från bosättningarna. Författaren har en beskrivning om hur man har haft olika tråg/fat och 

gjort upp eld under dessa för att utvinna saltet. Sedan har han 77 ställen till, med ”red hill” 

lerformer på maximalt 1,5 meters bredd i vilka jag tror man eldade för att koka bort vattnet i 

kärlen som stod ovanpå. 

 

Nederländerna/Belgien 

Här finns bara 3 ställen: 

 La Panne (Belgien), med saltutvinning, tidig la Téne och romare 

 Bos- en gasthuispolder near Leyden, i Nederländerna. Här finns saltutvinning från 

tidig la Téne 

 Vlaardingen (södra Holland). Här finns många skärvor av förromersk keramik och en 

keltisk ockupation är mer än trolig. 

 

Polen 

Här har vi haft en stor saltutvinning från medeltiden och framåt, men ingen forskning på 

förhistorisk.  

 I Utorpe gruvan nära Kosow, finns troligen en förhistorisk gruva, då man här har hittat 

hjorthornshackor och flintavslag. 

 Pobiednik nära Krakow, finns ett saltblock som är förhistoriskt, men det går inte att 

säga om det tillhör neolitikum eller Lausite-kulturen. 

 Nedzejewo,     finns tre cylindriska kärl som pekar mot tidigt järnålders med 

saltutvinning. 

 

Det finns även andra, men det är svårt att hitta bevis för mer än ner till medeltiden (Nenquin 

1961). 

 

Övriga:  

 Andra ställen med saltutvinning är Igdir i södra Kaukasus 

 Oued Beth Morreco (Marocko?) med en hammare från neolikikum indikerar 

saltutvinning 
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 Västra Grusinia vid Svarta Havet finns bassänger av keramik 10 inch x 6 inch 

(25x16cm) varpå författaren beskriver två möjliga metoder att utvinna salt samt säger 

att detta liknar hans ”red hill” i England, men dessa orter ligger mer än 2000 (300 mil) 

miles från varandra!  

 

Sedan har Jacques Nenquin en lång beskrivning av olika sätt att utvinna olika sorters salt. Jag 

överlämnar med varm hand den läsningen åt intresserade sidan 100ff. Det jag plockar ut ur 

den delen av boken är följande:  

 

Salt har funnits i stora kvantiteter i Medelhavskusten. Det finns omnämnt salt i en rad 

klassiska källor, Bibeln har jag redan nämnt. Även grekerna Herodotus nämner salt och 

Pythagora, som sa att salt är en gåva från havet. Aristotelespåstår att, romarna Pliny nämner 

salt i Asien, Strabo nämner saltklipporna i Spanien, att saltet vid Indusfloden skulle kunna 

försörja hela Indiens befolkning (tiden för detta uttalande var Alexander den Stores). Tacitus 

nämner om Chatti som krigade mot Hermdus 50 e:kr för just saltfyndigheten (enligt Nenquin 

1961). 

 

I Egypten var salt en statsangelägenhet och där var det var mans plikt att jobba i saltgruvorna. 

(Nenquin 1961) Jag har lagt in ett avsnitt om mumier nedan. 

 

Nenquin nämner dessutom konsten att utvinna salt ur tång och alger. Även i artiska områden 

utvinner man salt. 

 

De många neolitiska föremålen man hittat vid Salzkammergut, säger oss att de redan på den 

tiden såg nyttan i att bo nära ett obegränsat saltförråd (Nenquin1961). Vi vet inte om de bröt 

salt i Hallstatt under neolitikum, men vi har hittat hjorthornshackor där som liknar de man 

senare använde i saltgruvan (Nenquin 1961). Eventuellt han man även här kokat saltet, för att 

rena det.  

 

Nenquin återkommer gång efter annan till invasionen till England 500 f.kr och kallar dem för 

Hallstattare. Han menar att invandrarna (angler och sachsare) kunde konsten att utvinna salt 

och omsatte det i praktiken i sydöstra England.  

 

Jordbruk 

Nenquin menar att läderindustrin slukar enorma mängder salt. Läder använts till sköldar och 

kläder enligt honom. Salt använts när man arbetar med dyra metaller, (Nenquin 1961 och 

Forbes 1971:180 och 239) för att kunna lagra olja, till mumier och inom jordbruket, det 

stärker fertiliteten (Nenquin 1961). En människa behöver 12-15g/dag, en häst gärna 50g och 

en ko 100g/dag (Nenquin 1961). Nenquin ser ett mycket starkt samband mellan jordbrukets 

utveckling och saltutvinningens. Han hävdar att det till och med finns forskare som hävda, att 

en del av folkvandringarna är beroende på en hunger efter salt. Venedig slogs och vann över 

Genua just för saltets skull (eng Wikipedia). 

 

Nordisk mytologi 

Författaren till denna bok återkommer gång efter annan till hur viktigt saltet måste ha varit, då 

det nämns på så många ställen ex bibeln, grekerna, den nordiska mytologin där en ko slickade 

i sig saltet och fick fram en jätte ur vilken sedan världen skapades. Urkon Aunhumbla 

slickade på salta rimstenar och på så sätt ”föddes” mannen Bure som gifte sig med jättinnan 

Bestla och fick Oden, Vile och Ve, enligt Britt-Mari Näsström (Näsström 2001). Början till 

gudarna alltså.  
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Vägar 

Hallstatt ligger mitt i korsningen mellan olika vägar, handeln mellan Skandinavien och 

Adriatiska havet fanns redan innan och vägen mellan öst och väst Moldau-Elbe finns likaså 

(Nenquin 1961). Medelhavet-Rhen är en väg till och Hallstattgravgodset pekar mycket mot 

sydöst: glas, bronsblecken mm., medan bärnstenspärlorna pekar åt norr (Nenquin 1961). 

 

Nenquins slutsattser: 

Nenquin får fram följande slutsatser: vi ser samma teknik och framför allt samma sorts lera på 

alla ställen där vi hittar saltutvinning. Det finns häpnadsväckande många orter där salt har 

utvunnits, Tyskland 33, Frankrike 30 men Morbihan är egentligen 42, fast det i boken är 

nämnd som bara en, England 106 men räknar man alla redhills blir det minst 200. Med 

Nederländernas och Polen m.fl. blir det minst 350 ställen i västra Europa där man utvunnit 

salt. Hans stora teori är att under neolitikum skedde en stor omändring av ekonomin som 

gjorde saltet väldigt viktigt. 

 

9 Till vad användes allt salt? 

 
Nenquin har några teorier till vad allt salt användes. Han menar att ökningen av 

salttillverkning och jordbruk hänger ihop. En teori som han har, är samma som min, till läder. 

Mer om det nedan. En annan att saltet skulle användas inom jordbruket. Han påstår att en ko 

behöver 100 g salt /dag. Det tar jag mig friheten att betvivla. Bengt Martinsson – mjölkbonde 

sedan början av 1980-talet – menar att före 1910-talet gav man INTE kor salt överhuvudtaget. 

Efter det saltade man på höet, för att korna skulle dricka mera vatten och således mjölka mer. 

Nu ger han sina kor cirka 3 kg salt/år vilket ger mindre än 10 gram/dag och han påstår, att 

många bönder inte ger sina kor saltstenar överhuvudtaget. Min teori går ut på att man 

visserligen har kor, men det är skinnet och köttet som är de viktiga produkterna. Kvigskinn 

var bäst enligt Rahme och det tar jag fasta på. Jag tror inte på att man gav nötboskap salt i 

någon större utsträckning.  

 

Nenquin har en teori om att Egypten behövde mer salt till sina mumier. Jag undersöker lite.  

Dunand och Lichtenberg 1998 har i en bok Egyptens mumier, en väg till evigheten, tagit upp 

just detta. 

 

Innan Egypten hade enats till ett rike, för ungefär 6000 år sedan, begravde de helt enkelt de 

döda i sanden ute i öknen (Dunand och Lichtenberg 1998). Detta gav naturligtvis en 

konserverade effekt. Senare försökte man begrava de döda i kistor eller krukor, men då 

bevarades de avlidna mycket sämre, så man började de linda sina dödas kroppar ofta med 

lindor blandade med harts (Dunand och Lichtenberg 1998). 

 

Egyptens historia delas in i olika ”riken” och dynastier.  

 

Gamla riket 

2700-2620 f. Kr började egyptierna ta ut inälvorna (Dunand och Lichtenberg 1998).  

Detta märks mest på kanopkärlen, dvs. stenkärl som var avsedda att bevara just inälvorna i, 

och under denna tid kom egyptierna på att natron konserverar de döda (Dunand och 

Lichtenberg 1998). Natron är en blandning med klorid och natriumkarbonat (Dunand och 

Lichtenberg 1998). 



20 

 

Salt idag är natrium och klorid enligt Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok. Under 

tidsperioden som kallas för det gamla riket 2700-2200 var utvecklingen av mumier ganska 

blygsam. Den bestod mest av olika lindningsmetoder (Dunand och Lichtenberg 1998). 

 

Mellersta riket 

Under mellersta rikets tid (2060-1785) blev egyptierna allt skickligare på att ta ut och bevara 

inälvorna i natron och även svepningarna kunde vara mycket påkostade (Dunand och 

Lichtenberg 1998). En ämbetsman, Wah som hade en svepning på 375 m
2 

(Dunand och 

Lichtenberg 1998). Från denna tid är även en del balsameringsredskap kända (Dunand och 

Lichtenberg 1998). Mitten av figur 12 föreställer kniven man öppnade buken med, en 

symbolisk hammare, verktyget med vilket man öppnade munnen med, för att mumien skulle 

kunna börja andas igen, samt till höger en tratt med vilken de göt in harts i huvudskålen med 

(Dunand och Lichtenberg 1998:30) 

. 

Nya riket 

Under ”Nya riket” (1580-1090 f.Kr) gjordes stora framsteg och från denna tid har vi många 

välbevarade mumier (Dunand och Lichtenberg 1998). Greken Herodotos som levde för 2400 

år sedan antecknade mycket noga hur processen gick till, enligt författarna. Den finns 

beskriven på sidan 32 i deras bok, men jag nöjer mig att nämna att det tog 70 dagar innan 

processen var klar och att natron användes. 

 

 
 

Naturligt och vanligt 

Under 21:a dynastin (1085-950 f.Kr.) skulle mumierna se så naturliga ut som möjligt och de 

stoppade in lökar, proteser av glas för ögonen och fyllde kroppen och ansiktet med sågspån, 

lera eller tyg (Dunand och Lichtenberg 1998). I början av första årtusendet f.Kr. blev  seden 

att balsamera de döda allt mer allmän…”(Dunand och Lichtenberg 1998: 35). Allt mer 

allmän, tolkar jag, som att det är allt flera grupper i samhället som gör det. Det blev helt 

enkelt flera mumier. Metoden blev något enklare, och även efter det att grekerna och sedan 

romarna erövrat landet fortsatte egyptierna att mumifiera sina döda (Dunand och Lichtenberg 

1998). Många av främlingarna (deras ord) antog också denna sed. Efter kristendomen som 

kom till Egypten på 200-talet fortsatte man med mumier (Dunand och Lichtenberg 1998).   

 

Boken fortsätter med att beskriva olika mumier och i kapitel 3 Mot dödligheten, även en del 

seder, samt lite mytologi, bland annat att gudarna ofta hade en djurgestalt.  

 

Djur som votivgåvor 
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Det finns massor med mumier som är av djur, man har hittat 100 000-tals mumier som är ibis-

fåglar eller kattor (Dunandoch Lichtenberg 1998). Man tror, att det rör sig om pilgrimer som 

köpt djuren och låtit balsamera dem, för att så skänka dem till gudarna (Dunandoch 

Lichtenberg 1998).  I Bastet-templet i Bubastis och Thot-templet i Hermopolis har man haft 

uppfödning av heliga kattor och ibisfåglar (Dunand och Lichtenberg 1998). Det verkar som 

om djuren avlivades i just detta syfte, att offras till gudarna. ”Denna sed vann stor utbredning 

från och med första årtusendet f.Kr.” (Dunandoch Lichtenberg 1998:53).  

 

10 Läder  

 
Eftersom min hypotes är att allt det salt som utvanns användes till skinnberedning har jag 

undersökt om man behöver mycket salt till skinnberedning. 

   

Hud/skinn 

Hud heter det när det kommer från större djur, häst eller nötboskap eller buffel, annars kallas 

det för skinn, utom just mocka, nappa och sämskat skinn som kallas för just skinn (Wincent 

1988).  

 

Ryggbiten är den bästa biten, men sidobiten och framdel är också av bra kvalitet, men här har 

ofta skador uppstått, under djurets levnad. De har legat på marken eller annan nötning. Buk 

och halsbitar är sämst. De är tunna och har ofta skador. Hel hud kan sedan delas på olika sätt. 

Ingrid visar med bilder hur man kan dela den dels i 4 långa remsor, eller att ta bort framdelen 

på mitten, för att så dela resten i långa bitar (Wincent 1988) . 

 

Läder 

Läder är skinn man inte bara berett, utan även garvat.  

 

Beredning av skinn 

Först måste man salta in skinnet, då saltas det på köttsidan med cirka ½ kilo grovt salt och så 

ska det ligga i 10-12 timmar (Wincent 1988). Sedan borsta bort saltet och lägg på ett nytt 

lager ungefär 2 kg. Så viker man ihop skinnet enligt ett speciellt mönster där alla sidor viks 

inåt och nu ska skinnet ligga i 3-4 veckor, men kan ligga så här i upp till 6 månader (Wincent 

1988).  

 

Sedan ska skinnet blötläggas och råsträckas i en räckbänk och då använder man en räcknagel 

och en skinnskrapa (Wincent 1988). Skinnet sköljs och torkas i en centrifug varpå man betar 

detsamma (Wincent 1988). Ett recept på betning är: 30 ml myrsyra (85%), 30 g alun, 100 salt 

per liter handljummet vatten. Det går åt 10-20 liter vatten per skinn. I denna lösning ska 

skinnet ligga 1-2 dygn (Wincent 1988). Ett annat recept är mineralbetning: 2 msk alun och 1 

msk salt/halvliter vatten (Wincent 1988).  

 

Efter man tvättat skinnet igen och torkar det,  är det dags för torkning och infettning (Wincent 

1988). Halvtorrt skinn fettas in med en del fårfett sedan är det bra om två personer kan dra 

skinnet för att få det mjukt (Wincent 1988). Man verkar gnugga skinnet mot rep eller 

trädgrenar eller dylikt.  

 

Garvning 

Garvning kan ske med olika metoder: fettgarvning, vegetabilisk garvning och 

mineralgarvning  - här använder man kromsalter, en metod som började användas i Sverige 

vid sekelskiftet 18-1900 (Wincent 1988). Samerna använde gran-, sälg- och björkbark, när de 
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garvade. Vill man ha den rödbruna färgen använde de albark som blandats med vatten 

(Wincent 1988).  

 

Historik 

 Traditionen med att framställa läder 

är många tusen år gammal 

(Johansson-Rengen, Rydin 2003). 

Det finns bilder i gamla gravar som 

till exempel den på figur 13, det 

finns flera. Den är från Rekmires 

grav i Thebe (Johansson-Rengen, 

Rydin 2003:26). Det finns verktyg 

för läderbearbetning flera tusen år 

före Kristus i både Schweiz och 

England (Johansson-Rengen, Rydin 2003). De tror att fettgarvning - som används av eskimåer 

och vissa indianstammar i Sydamerika, säger de - var en av de första metoderna jämte 

rökgarvning (Johansson-Rengen, Rydin 2003).  

En tredje form av garvning som förkommit länge, menar de, är vegetabilisk garvning. Man 

blandar vatten, bark, löv och bär som gjorde skinnen mjuka, troligen började man i Kina med 

denna metod (Johansson-Rengen, Rydin 2003).  

 

Medeltiden 

Garverierna blev allt mer välorganiserade under medeltiden och de koncentrerades till de 

områden där det fanns mycket skinn och hudar (Johansson-Rengen, Rydin 2003). Många 

garverier finns fortfarande kvar på samma ställen i Europa nu som under medeltiden och det 

har egentligen inte skett några stora förändringar alls från medeltiden till 1600-talet med 

lädertillverkningen (Johansson-Rengen, Rydin 2003).  

 

Torkad/saltad 

Torkning är en vanlig metod i U-länderna, men det ger aldrig lika bra skinn som saltat 

(Johansson-Rengen, Rydin 2003). Man kan salta med salt, eller saltlake, en metod som är 

vanlig i USA, men dyr, och även kylkoncervering är vanlig i Australien, Tyskland, Holland 

och Schweiz eftersom de har fått skärpta krav från myndigheterna med saltutsläpp 

(Johansson-Rengen, Rydin 2003) 

 

Olika sorter 

Nöt är den vanligaste, i Europa är de oftast saltade från Nord- och Sydamerika, Australien och 

Nya Zeeland samt Skandinavien och övriga Europa (Johansson-Rengen, Rydin 2003). Från 

Afrika, Indien och Pakistan är de torkade (Johansson-Rengen, Rydin 2003)  Enligt Lotta 

Rahme är kvigskinnen bäst. 

 

Fårskinn är öppen och porös, används mest till benkläder, handskar och handväskor, foder 

och damskor (Johansson-Rengen, Rydin 2003) eller används mest som pälsskinn (Rahme 

1991). Get har jämfört med får en mycket tät fiberkonstruktion och tål att användas i mer 

utsatta positioner (Johansson-Rengen/Rydin). Svin används mest i Östeuropa och Asien och 

är porös och luftig (Johansson-Rengen, Rydin 2003). Häst används nästan inte alls för den är 

så olika i sin tjocklek och struktur (Johansson-Rengen, Rydin 2003). Ren används mest som 

päls, men har en kort hållbarhet och mjukas blir det skinn som lämnas av gamla vajor 

(Johansson-Rengen, Rydin 2003). Älg är porösare än nöt och de stora älgtjurarna har ett tungt 

och svårarbetat material, medan yngre djur lämpar sig till kläder (Rahme 1991).  
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Övriga skinn är bäverns skinn som är tungarbetat och svårt att få mjukt, men den vackra 

pälsen gör mödan lönt (Rahme 1991). Grävlingsskinn är vattentätt och slitstarkt, säl har 

naturfolken inte garvat, hare får ett mycket mjukt skinn och endast de som skjuts under 

vintern är lönt att arbeta med (Rahme 1991). Kanin har kraftigare skinn än hare. (Rahme). 

Mård, mink och räv har jagats under vintern, för pälsens skull (Rahme). Ekorre bör helst jagas 

på förvintern för att ge bra päls (Rahme 1991). Fisk har en helt annan struktur än däggdjur 

men kan användas till remmar, bindslen, skor och kläder. (Rahme 1991) 

 

Måste man använda salt till skinn? 

Jag har försökt ta reda på detta. Det jag kommit fram till är att RÅHUDEN behöver salt. 

Själva garvningen, kan gå till på lite olika sätt. Ett recept finns ovan, där salt använts. Tärnsjö 

garveri AB har en hemsida, där de påstår sig ha gjort skinn i 135 år. De säger, att från början 

lade man helt enkelt ner huden i en blandning av salt och ekbark och där kunde den få ligga 

ett helt år. På internetsidan forntidateknik som verkar vara ur en bok Människa-Natur-

teknologi” nr 4 1984, säger författarna att det är viktigt att få salt i alla veck, annars börjar 

råskinnet att ruttna och tappa håret. Wincents beskrivning ovan säger oss att man använder 

mycket salt till råskinnet, först ½ kg och sedan 2 kg och detta troligen till ett fårskinn. 

Dessutom säger Johansson-Rengen och Rydin att torkade skinn aldrig blir lika bra som 

saltade, se ovan.  Jag menar, att för att tillverka skinn, måste man ha salt, mycket salt. 

 

11 Läder till krig      
Som ett led i att stärka min hypotes, undersöker jag om romarna använde mycket läder och i 

så fall till vad. Att jag valt just romarna är dels, att även de utvunnit salt i Hallstatt, men 

framför allt att det har skrivits så mycket om dem.  

 

Officerarna har en tung tunika på sig under sitt harnesk nertill med två överlappande lager av 

pteryges och dessa var breda skyddande remsor som vanligtvis var gjorda av läder (Connolly 

1977:34). 
 

Skölden 

Polybios beskriver den romerska skölden som fyra romerska fot lång, två fot bred och 

svängd.(Connolly 1977:18).Den fyrkantiga skölden infördes tidigt under första århundradet 

e.kr. och till en början skar man bara av det gamla ovala scutum upptill och nertill, men senare 

blev även sidorna raka (Connolly 1977). De enda exemplaret man funnit kommer från Dura 

Europos i Syrien och är från 200-talet e.Kr. (Connolly 1977). Skölden består av tre tunna 

lager cirka 2 millimeter tjocka träskivor, som var ihopklistrade så att de bildade ett böjt stycke 

plywood, baksidan är förstärkt med träribbor som också är fastklistrade (Connolly 1977). 
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Den mellersta av dessa ribbor är litet kraftigare och bildar handtag (Connolly 1977). 
Handtaget skyddas av ett järn- eller bronsbeslag och skölden har fått ett hölje av läder och 

framsidan täcks med en linneduk (Connolly 1977) Kanterna är fästade med en söm av 

ogarvad hud som går genom träet  (Connolly 1977:50)(se figur 14) I boken är denna sköld 10 

cm hög 6,7 cm bred och i skalan 1:10, vilket ger sköldens storlek till cirka 1 meter hög och 67 

cm bred (Connolly 1977:50) 

 

Sadel och hästtäcke     
Sadlar dyker plötsligt upp, för första gången i historien, på romerska skulpturer från tidig 

kejsardömets tid (Connolly 1977). Det kan emellertid visas att sadeln ganska säkert hade 

keltiskt ursprung, liksom mycken annan romersk militärutrustning, för i sin redogörelse för 

det galliska kriget anmärker Cesar i förbigående att germanerna hånade användandet av sadel 

(Connolly 1977). Eftersom Cesar vid den tiden, nästan uteslutande använde sig av keltiskt 

kavalleri, tyder det på att kelterna använde sadel (Connolly 1977 60).(figur 14). Hästtäcket är 

av läder på vilket det sytts bronsfjäll för att skydda hästen. 

 

Tidigt under 1:a århundradet e.Kr hängde svärdet och dolken i varsina bälten som korsade 

varandra fram och bak på cowboymaner (Connolly 1977). 

 

Sandaler.  

Man har funnit flera exempel på militärsandaler (caligae) (Connolly 1977). Överdelen skars 

från ett enda stycke läder som satt om foten och var ihopsytt vid hälen, medan överdelen 

fästes i en tung sula som var tillverkad av flera lager läder (Connolly 1977). Sulan skoddes 

med dubbar av järn (Connolly 1977). 
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Tält 

Vegetius har beskrivit ett tält som kallas galleri och är 5 meter långt och 2,5 meter högt och 

lite mer än 2 meter brett, enligt bildtexten i boken. Som syns av bilden (figur 14) går det åt 

många skinn till ett sådant tält. Connolly har dessutom en bild (sidan 53) där han visar tält till 

åtta soldater. Officerstälten är högre och större enligt honom.  

 

Jag har lagt in en bild av läder från ett sköldöverdrag och ett tält (figur 14). Sammantaget 

innebär detta, att romarna gjorde av med enorma mängder läder.  

 

Vikingar 

Då jag har för mig att vikingarna som inte hade råd med ringbrynjor användes sig av 

skyddskläder av läder, har jag försökt hitta belägg för detta. I boken Vikingarnas stridskonst 

av Lars Magnar Enoksen har han också försökt med samma sak. Han har studerat ett gott 

antal avbildningar på vikingar och kommit fram till att krigarna på den tiden ofta hade en 

långrock som når ner till låren, men att skorna var låga och gick bara till anklarna. Vidare 

hade de när de var klädda till strid ett ”…slags vadderad skyddsrock” 

(Enoksen 2004:284). Huvudet skyddade de med en huvudbonad av läder 

eller tyg (Enoksen 2004:284). På Hunnestenen i Skåne ser vi en bild av 

en viking med en rock (figur 15). 

 

Skinn harnesk 

Lars Enoksen har helt säkerligen helt rätt, när han säger att det 

arkeologiska materialet inte säger något om harnesk av skinn. Min 

personliga tolkning är ändå, att vikingarna visst hade skinnkläder till 

skydd i strid. Den vadderade skyddsrocken verkar definitivt kunna vara 

en sådan, men även långrocken. Den täcker ju kroppen, ner till låren. 

Huvudbonaderna kunde vara av skinn, så varför inte även skydda 

kroppen med skinn?  

 

Bärsärkar och ulfhednar 

Britt-Mari Näsström har i sin bok Bärsärkarna, valt att tolka ordet bär 

som björn och särk som skjorta eller kjortel, ”…vilket anknyter till 

mansdräkten under folkvandringstid (Näsström 2006:45). Enligt henne ska Tacitus ha 

ondgjort sig över Germanernas lätta klädsel: ”endast några få har pansar, knappt en eller 

annan har hjälm av metall och läder” (Näsström 2006:44). Senare i sin bok översätter hon 

ulfhednar till de som bär vargskinn (sidan 159). Nu tror hon inte att vikingarna bar skinnen 

hela tiden medan de slogs. Ett björnskinn, säger hon, väger 5 kg och varg är något lättare. 

 

Skinn till skydd 

Jag tycker detta styrker min teori, att folket förr använde skinn som skydd i strider. Både 

Tacitus och senare vikingarna använde säkert skinn i hjälmar. Naturligtvis användes skinn 

även som skydd för kroppen. Ett berett skinn som dessutom är garvat måste bli betydligt 

lättare än ett skinn där håren sitter kvar. Men i litteraturen finner vi mer. 

 

A.F Harding har i sin bok Europeans societies in the bronze age skrivit att brons blev 

vanligare på exempelvis sköldar, men gav nog ett sämre skydd än läder (Harding 2004:285). 

Detta tolkar jag till att det före bronsåldern fanns sköldar täckta med läder och att dessa 

användes även senare om man inte hade råd med brons. 
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Eleni Andrikou (2007) har skrivit en artikel som heter New evidence in Mycaean Bronze 

corselets from Thebe in Boetia and the Bronze age sequence of corselets in  Greece and 

Europe i en bok där Galanki står som ansvarig utgivare. Där står det att de mykenska 

harnesken följer kroppen och nu tror man att det har funnits ett lager av läder eller linne under 

bronset. Detta gör att de nya harnesken skyddar lika bra som de som var gjorda av bara läder, 

enligt författaren. I Mykene fanns det harnesk att låna ut till försvararna. 

 

12 Resultat 

 
Två kulturgrupper 

Hallstatt består av två kulturgrupper – den östra och den västra – under åren 1200-475 f.kr. 

Denna tidsperiod delas in i fyra huvudperioder A: 1200-1000 f.kr, B till 800 f.kr, C till 650 

f.Kr och D till 475 f.kr. Därefter följer La Tène perioden som delvis går in i Hallstatt. Jag har 

mest ägnat tid åt den östra kulturgruppen och närmare bestämt åt orten Hallstatt. De två 

tidigare perioderna kallas också Urnfeld. Vi finner krigargravar med svärd, hjälm, sköld samt 

harnesk. Det finns olika centra för kulturen som vi inte behöver gå närmare in på här. Vi kan 

bara nämna att i Slovenien fanns många extremt stora och rika gravar och att Este i 

Norditalien har haft många kontakter med Hallstatt. Vi har en feodal överklass som strider 

med varandra. Vi vinner mycket guld, brons dyra smycken i gravarna.  

 

Svärd/hjälm/sköld/bröstharnesk övergår till att bli stridsyxa/två lansar antagligen beroenden 

på influenser av ryttarfolket från öst. Senare blir detta till pilbåge i den östra gruppen. I 

Slovenien har vi en massa stora gravar med borg intill. Detta tolkas av Angeli som att 

furstarna har haft inre stridigheter. Det byggs många borgar och även fornborgar på 

bergstopparna. 

 

Handel 

Den mycket stora handel som etruskerna höll på med, har säkerligen spelat en stor roll. De 

handlade med vin i amforor. Enligt Bernard Boulomié handlade såväl greker som etrusker 

med saltet i Hallstatt. Detta är mycket spännande. Även skyterna handlade aktivt, likaså 

fenikerna. 

 

.Hallstatt, ort, gruva gravar 

 

Gruvan  

Gruvan ligger långt in i en dalgång, där det inte går att bedriva jordbruk eller bete i någon 

större omfattning. Anledningen att det bott så mycket folk här, är endast och allenast saltets.  

 

Gruvan var stor och djup och har man utvunnit väldigt mycket salt. Saltet var mycket 

betydelsefullt, eftersom då man inte kunde gräva mer, på grund av ras, har man bemödat sig 

om att ta upp nya schakt, trots att detta tar flera år. Gruvdriften var mycket väl organiserad, 

med speciella ryggsäckar av skinn och kläder av skinn. I gruvan har vi hittat ryggsäckar och 

kläder/mössor som alla var av skinn.  

 

En man hittades år 1734 som var hoppressad. Man förstod genast, att liket legat där länge. 

Senare dokumenterades det att han hade ett svärd med sig, och tydligen även andra vapen. Då 

gissar man att dessa tillhör en romersk krigare/ryttare. År 1880 kommer man på att det 

antagligen var en kelt och nu närmar vi oss väl sanningen. Detta tyder på att man redan på 

1700-talet visste att romarna varit intresserade av salt och brutit salt här. Romarna har alltså 
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haft ett stort intresse i att bryta salt även här i Hallstatt, som ligger avsides och en bra bit bort 

från Rom. Efter romarna blir här ingen brytning förrän 12-1300 e.Kr. 

 

Gravar 

Gravfältet i Hallstatt var mycket rikt. Inte bara, finner vi här krigargravar, med bronskärl, vi 

finner att i princip ingen grav är helt utan gods. Det är endast de extremt rika gravarna som 

kremeras.  

 

I krigargravarna finner vi – förutom svärdet - sköld och hjälm samt harnesk. Krigarna ligger 

utanför och skyddar den arbetande befolkningen även efter sin död. Godset kommer från 

många olika ställen. Speciellt svärdet med bärnsten och elfenben, tyder på vida kontakter.    

 

Kromer har gjort en uträkning som säger att varje arbetsgeneration är 30 år och får då fram 

dessa siffror som jag har satt in i tabell 1. 

 

800-600 f.kr antal 600-500 f.kr antal 

Krigare  40 Krigare  80 

Kroppsarbetare och 

tekniker 

 80 Kroppsarbetare och 

tekniker 

160 

Kvinnor och barn  30 Kvinnor och barn   60 

Summa  150 Summa  300 
Tabell 1. Antal människor som bodde vid Hallstatt samtidigt, med en arbetsgeneration på 30 år. 

 

Som synes anser Kromer, att det under den andra perioden, var ungefär dubbelt så många 

verksamma vid gruvan samtidig, som under den tidiga perioden.  

 

Nenquins lär oss att Hallstatt ligger mitt i vägkorsningen i Europa. Han tror att det bröts salt i 

Hallstattgruvan redan vid neolitikum.  

 

Krigiskt 

 

Vi ser att folk flyttar ihop i byar och dessa blir befästa, först lite lojt med diken, senare lades 

enorm möda ner på befästnings-anordningarna, ex Heunenburg. Det finns många flera. 

 

Jag tycker det verkar vara mycket som händer under Hallstattiden. Många krigarfolk är i 

rörelse. Jag kan tyvärr inte gå in på alla. Hettiterna har jag tillexempel inte nämnt. 

Civilisationerna i Mykene och Kreta upphörde 1100 f:kr. och  efter det började Greklands 

anlägga sina kolonier. Greklands ”mörka år” upphör 750 f.kr enligt Hans Furuhagen, som 

även nämner de fenikiska kolonisationen som började 750-700 f.kr. De bodde visst i Libanon 

och deras första kolonier är enligt Furuhagen Kartago och Utica i Tunisien, Motoya på 

Sicilien och Toscanos i Spanien, det vill säga vitt ikring. 

 

Jag har lite svårt att tro att dessa koloniseringar inte var av krigisk natur. Assyrernas välde var 

mellan ungefär 900-600 f.Kr. och de följdes av persernas och Alexander den Store. Rom 

grundades cirka 750 f.kr och före det har vi etruskerna. 

 

Vi ser mer ”hillforts” på Irland och Wales. Kinesiska muren byggs vid 300 f.kr som skydd 

mot skyterna.  
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Skyterna har med sig sadel och är duktiga ridande krigare. De för byteshandel med greker och 

krig många övriga folk. De är mest aktiva under 700-300 d.v.s. ungefär samma tid som 

Hallstatt, där det byggs befästningsanläggningar under just denna tid, för att stå emot dem. 

 

Salt 

Saltet har varit så viktigt att det finns omnämnt i en rad gamla skrifter, så som bibeln med 

flera och ingår till och med i den nordiska mytologin.   

 

Salt har man utvunnit under lång tid, men under Hallstatt B och C blev de många nya ställen 

där man utvann salt i hela Europa. Det är enorma mängder salt som utvinns. Nenquin säger 

dessutom att salt och utvecklingen av jordbruk har ihop. Han påstår att folk ur den 

Hallstattska kulturen invaderade England 500 f.kr och tog med sig kunskapen om att utvinna 

salt dit.  

 
Nenquin har i sin bok gett oss flera ledtrådar. Dels framställs enorma mängder salt. Dels att 

salt och jordbruk hänger ihop. Man ger boskapen salt att äta, för att stärka fertiliteten, säger 

han. Det blev mer krigiskt med jordbruk, säger många forskare, även om jag personligen 

ställer mig lite skeptisk till samlarna/jägarnas påstådda fredlighet och hänvisar med varm 

hand till urbefolkningen på Nya Guinea – huvudjägarna. Nötboskap hänger ihop med 

jordbruk och huden av nöt är bäst i många avseenden.  

 

Nu säger visserligen Nenquin, att det är svårt att bevisa saltutvinning före neolitikum. De 

neolitiska föremålen i Hallstatt tolkar Nenquin till att det har utvunnits salt här även under 

neolitisk tid. Jag tycker det står mycket klart och tydligt, att det utvanns ENORMA mängder 

salt under Hallstatt C och D, och inte bara eller ens främst i just Hallstatt. Det fanns många, 

många andra ställen där man utvann salt.  

 

Jag tror vi lugnt kan säga att salt var viktigt. Det var enormt vikigt till och med. Bara det 

faktum att det finns omnämnt i så många olika källor talar ju sitt tydliga språk.  

 

Dessutom tycker jag det står mer än klart att romarna var mycket intresserade av salt. Inte 

minst, att av de 60 bosättningarna de hade i Storbritannien var 28 sådana att de hade en 

saltindustri.  
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I Frankrike nämner Nenquin 25 platser där det ska ha funnits salt och förhistoriskt material. 

Jag har tagit upp 9 av dessa. I Tyskland/Österrike har jag tagit med 11 varav Hallstatt är en. 

Halle och Hallen vid Dürnberg är två stora orter till. I England har vi 28 orter med 

saltindustri, men flera av dessa har mer än ett ställe där de framställt salt. Vi har dessutom 77 

”redhills” som författaren tolkar som saltindustri, men kan inte riktigt bevisa detta. I Belgien 

fanns bara 3 ställen och Polen var outforskat. Att antal platser med saltutvinning har ökat 

markant har Nenquin bevisat med all tydlighet (se figur 16). Mycket salt kan ha använts till 

annat. I Egypten var salt så viktigt att det var en statsangelägenhet, enligt Nenquin. Egypten 

gjorde också av med mer salt efter år 1000 f.kr än före, eftersom de gjorde flera mumier, inte 

minst de av djur till votiv. De födde till och med upp djur, bara för detta ändamål 

 

Till vad använt saltet? 

Nenquin menar att det kan ha använts till jordbruket. Man gav helt enkelt djuren salt. Det kan 

också ha använts till lagring av mat, speciellt under sjöfärder. Den forskningen överlämnar jag 

med varm hand åt någon annan. Så gör jag även med hans teori, att dyrbara metaller krävde 

salt vid bearbetningen. Han tror även på mumier och läder. 

 

Traditionen att framställa mumier är också mycket gammal. Den fanns redan för 6000 år 

sedan men under 1000-talet f.kr verkar denna industri har exploderat. Inte bara gemene man 

lät mumifiera sig själv efter döden, man hade dessutom ett stort antal djurmumier till 

offergåvor. 

 

Nenquin säger att läderindustrin behövde enorma mängder salt, och att läder användes till 

sköldar och kläder samt när man arbetar med dyra metaller. 

 

Läder 

I avdelningen om lädertillverkning lär vi oss, att det behövs stora mängdes salt till råhuden 

och att torkad råhud, aldrig blir lika bra skinn som saltat. Vi lär oss att just nötboskap har en i 

många avseende mycket bra hud.   

 

Det viktigaste ur min synvinkel ur detta material är att det behövs mycket salt till råhuden. Att 

torkning finns i U-länderna men inte ger lika bra skinn som saltat. Klart intressant är att häst 

nästan inte använts alls, för de har så ojämnt skinn och att får inte heller duger till mycket. 

 

När man garvar skinnet verkar det mest vara fett eller mineraler man använder sig av, så det 

lämnar jag därhän.  

 

Lädrets historia 

Traditionen att framställa läder finns på bild i Egypten. Det finns även redskap för detta. I 

boken textil och läder finns det också nämnt att torkning av hud, ger ett sämre läder och vilket 

sorts skinn som kan med fördel användas till vad. Det jag tog fasta på var att häst var dåligt 

skinn samt att oxhud verkar vara bäst om man vill ha läder. 

 

Läder till krig 

I avdelningen om romarna framkom, att de krigade mycket och att de använder mycket skinn. 

Stora kulturändringar sker cirka 800 f.kr säger Thylander i sin bok Det romerska riket.  
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Salt var tydligen så viktig att själva staden Rom lades vid vägen som gick mellan bergen och 

saltbassängerna. Runt 500 f.Kr börjar romarna använda en annan stridsmetod med ”tungt 

beväpnade soldater” (Thylander 42) som de tar efter grekerna.  

 

Sköldarna som romarna hade bestod av ett lager skinn ytterst. De hade dessutom tält av skinn. 

Slutsatsen blir naturligtvis, att det går en massa skinn till den romerska armén. En fullvuxen 

tjur mäter runt bröstet 2 meter. Detta betyder att en tjur av idag - som är större än de som 

fanns då – ger en hud som är cirka 2x2 meter. Det borde räcka till två sköldar om man har 

skinn i endast et lager.  Ur samma skinn kan man nog få ut de delar som behövdes till tunikan. 

Till hästtäcket behöver vi en ny hud. Till tälten verkar det gå många tjurars skinn. Till detta 

kommer sadeln samt sandalerna. En legion består av 5500 man (Thylander 1973: 41). Till 

detta kom kejsarens personliga livvakt, som kejsar Augustus utvidgade till att omfatta 9 

kohorder, totalt 4500 man. Naturligtvis kanske inte alla behövde samma mängd läder. Tälten 

var till för 8 man och större för officerare.   

 

Eleni Andrikou säger dessutom, att under harnesken av metall fanns läder. Detta för att de nya 

harnesken skulle skydda lika bra som tidigare, enligt författaren. Författaren säger sig ha bevis 

att det fanns läder under harnesken som fanns i Mykene. Där fanns harnesk att låna, allt för att 

stärka lojaliteten med soldaterna. Lädret var naturligtvis för att skydda mannen under 

rustningen bättre. 

 

Vikingarna verkar ha använt skinn i hjälmen och troligen hade de även en rock av läder. 

 

Jaha. Kan vi få det tydligare? Bronsharnesken hade läder under för att ge lika bra skydd som 

de som var av bara läder. 
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13 Tolkning  
 

Hallstatt 

Kulturen Hallstatt kännetecknas av många rika gravar, gärna i gravhögar. De innehåller gärna 

en vagn eller som i öst, riktigt stora högar med massor av gods.  

 

I Hallstatt-gravfältet har vi många krigare begravda. Jag har uppriktigt sagt svårt att tro, att 

alla dessa krigare INTE hade ett bröstharnesk av läder. Självklart har det i varje grav vi ser 

med krigar utrustning, funnit minst ett harnesk av skinn/läder. En hjälm utan skinn skyddar 

ingenting. Harding låter oss ana, att före sköldar av metall fanns sköldar av läder. Jag ställer 

mig helt bakom den tolkningen. Gravfältet är extremt rikt, och anledningen till det måste vara 

att det är synnerligen lönsamt att bedriva gruvdrift på salt.  

 

Antalet krigare blir dubbelt så många andra perioden som första och så även antal arbetare. 

Detta betyder att man utvinner mer salt här nu än tidigare. Det måste finnas en anledning till 

det.  

 

Gruvdriften har även den behövt läder, i sina ryggsäckar i kläderna och de toppiga mössorna. 

Gruvan är djup mycket djup mot 200 meter. Det måste ha varit mörkt och kallt och farligt att 

hålla på med gruvdrift, men som sagt lönande.  

 

Byn Salzkammergut vid gravfältet ligger långt inne i en otillgänglig dal. Det har varit svårt att 

ta sig dit och därifrån. Det måste ha krävts en enorm logistik att få in respektive ut det gods 

man behöver. In ska hackor, alla lyxföremål, keramikkärlen men framför allt, all mat. Visst 

man kan salta ner maten och transportera den några gånger om år och lagra. Men å andra 

sidan ska ju saltet ut därifrån, så troligare är väl att när saltet gick ut, gick maten in. 

 

Skyter m.fl 

Skyterna, detta ”folk” har spelat en mycket stor betydelse för folket i Europa under första 

årtusendet före Kristus. De har förekommit som insinuationer i bibeln och grekerna verkar ha 

både fruktat och beundrat dem. De spelade en mycket stor och aktiv roll i handeln. 

Vi lär oss att skyterna härjar ganska vilt runt i Europa. De flyttar till Rumänien och Ungern. 

Detta är inte så långt från Salzkammergut. Nyheten att skyterna tränger längre västerut har 

säkert nått denna dal, det byggs ju befästningsverk i området. Under den andra tidsperioden 

finns det just pil och båge i gravarna, troligen har dessa nymodigheter kommit med skyterna. 

Jag tycker att det är mer än intressant att det är just 800 f.Kr som skyterna kommer och det är 

ungefär samtidigt som Hallstattgruvan har sin, enligt Kromer m.fl första stora period. Nenquin 

tror visserligen att det brutits salt där under neolitikum också, men det verkar finnas få belägg 

för det. Kvar står alltså, när skyterna kommer, bryts det salt. Det börjar brytas mycket salt i 

hela Europa.  

 

Skyterna var ryttare. Till ryttarens utrustning hör sadel och betsel, båda av läder. För att få 

fram läder behövs salt. Det faktum att vi har vilda krigare som far fram och tillbaka i Europa, 

gör att ”vanligt” folk behöver läder till sina krigsutrustningar om nu dessa bestod av brons, 

med läder under, eller bara läder harnesk. 

 

Nu ska vi inte skylla allt på skyterna. Grekland kom ur sin mörka period. Etruskerna i Italien 

börjar röra på sig, så även hettiterna, fenikerna. Detta att både fenikerna och grekerna vill 

anlägga kolonier måste ha betytt stridigheter, krig dels mellan kolonisatörerna och 

ursprungsbefolkningen, dels mellan greker och feniker själva.  
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Handel 

Självklart har handeln spelat en viktig roll. När det handlas med mycket och dyrbart gods, 

leder detta automatiskt till större oroligheter. Folk vill komma åt dessa fina varor helt enkelt. 

Under denna tid kom handeln igång på riktigt, både av grekerna, men även av etruskerna. 

Detta ledde till många konflikter av krigisk natur.  

 

Både grekerna och etruskerna handlade salt med Hallstatt säger Bernard Boulomié. Detta är 

minst sagt mycket spännande. Vad skulle etruskerna - som krigade som bäst med sina grannar 

(och grekerna, som for land och rike runt för att grunda kolonier) -  med salt till? Till 

läderrustningar så klart!  

 

Befästningsverk 

Vi ser att folket hukar ihop i stugorna, som de för säkerhetens skull flyttar in i ”städer”, som 

senare befästs. En del är befäst med enorma anläggningar. Skyterna är naturligtvis delvis 

ansvariga för detta. De var fruktade krigare, som dessutom red, när de stred. De var en högst 

reell fara. (Skyterna höll dessutom på med handel med, i vart fall de greker som bodde 

omkring Svarta Havet.) Bra Böckers lexikon säger klart och tydligt att många befästningsverk 

byggdes i Hallstattområdet under den tid skyterna var som mest aktiva. Det finns ingen som 

helst anledning att lägga ner så mycket tid, pengar och kraft på något onödigt. Naturligtvis var 

det nödvändigt med alla dessa befästningsverk. Jag anser att befästningsverken i sig är ett 

klart och entydigt svar, på frågan om det var extra oroligt under Hallstatt C och D. Det var 

oroligt.  

 

Jag tror vi lugnt kan anta, att under Hallstatt C cirka 800 f.Kr blev det större oroligheter i 

Europa. Delvis kan det naturligtvis ha med salt att göra. Alla ville åt saltgruvorna. Det kan ha 

andra anledningar, bronset. Vi ser att man flyttar in i byar, för att senare befästa dessa. 

Heunenburg är ett bra exempel på befäst bosättning. Den är – som jag ser det – inte bara 

befäst, den är mycket befäst. Den har många och stora murar. 

 

Salt 

Det har utvunnits ENORMA mängder salt under Hallstatt C och D. Någon användning måste 

man ha haft till all denna salt. Överallt är det lagt ner mycket jobb och pengar för att kunna 

utvinna salt. I Frankrike och England har man speciellt keramik och saltbassänger. Gruvorna 

kunde bestå av flera år improduktivt arbete, innan man äntligen kom åt saltet. Någon måste ha 

betalat för det, samt tjänat stora pengar på saltet när det äntligen kom fram.  

 

Att saltbrytningen och jordbruket hänger ihop enligt Nenquin är klart intressant. Jag har 

personligen svårt att tro, att så mycket salt behövdes till att ge nötboskapen och att det skulle 

ha lönat sig. 

 

Saltet har utvunnits på väldigt många olika orter. Detta tolkar jag som att det dels är lönande, 

dels att det är svårt att transportera salt långa sträckor.  

 

Jag är övertygad om att det bröts mycket mer salt under Hallstatt C och D än före och 

även tiden efter. På figur 16 syns det tydligt, att antal orter där det utvunnits salt ökar 

markant. 

 

Mumier 
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Omkring år 1000 f.kr.  -  alltså just före Hallstatt stora tidsepok – blev det mer allmänt att göra 

mumier i Egypten. Något som jag tolkar att flera använde sig av den metoden. Det blev 

dessutom vanligt med mumifierade djur som offergåvor till gudarna, tydligen ofta framburna 

av pilgrimer.  

 

Egypten behövde mycket mer salt till alla sina mumier, men det ledde egentligen bara till att 

de inte kunde exportera salt. De har säkerligen tillgång till salt närmare än i Hallstatt. De har 

troligtvis tagit sitt salt någon annanstans ifrån. Men deras ökade behov kan ha lett till mindre 

export från Egypten av salt. En anledning till att bland andra Hallstatt-gruvan intensifierade 

sin brytning, var kanske att det egyptiska saltet uteblev.  

 

Till vad använts saltet? 

Salt kan naturligtvis användas till mycket. Min tes är att det använt mest till skinn, bygger på 

att det blev mer oroligt under Hallstatt C/D, vilket jag tycker mig kunna se. Jag tror inte det 

användes till jordbruk i någon större skala. Då skulle man fortsatt att bryta salt efter romarna 

var i Hallstatt. Men det är ett uppehåll på 1000 år i saltutvinningen där och den kommer igång 

igen under medeltiden, på 1300-talet. När etruskerna blev Romarriket, invaderar de kort sagt 

hela Europa, och bosätter sig där det finns salt.  

 

Salt till råhuden 

Jag har kommit fram till att det behövs mycket salt till råhuden. Om man torkar huden blir det 

inte lika bra läder. Alltså saltar man ner den. Även betningen kräver salt, troligen även 

garvningen. 

 

När man betar skinnet går det även då åt stora mängder salt. Det recept som jag har använder 

100 g salt/liter vatten och varje skinn behöver 10-20 liter vatten.  

 

15 kg salt 

När jag räknar ihop hur mycket salt det går åt till ett skinn, eftersom författaren pratar mycket 

om de olika fårraserna, tar jag för givet att ovan nämnda beskrivning gäller ett fårskinn.  

1/2 kg+2kg. Betning 20liter x 100 g = 2 kg salt. Jag får detta till cirka 4-5 kg salt. En högst 

personlig gissning är att ett nöt har cirka 3 gånger så stor hud. Det verkar enligt ovan nämnda 

beskrivning dessutom vara viktigt att byta ut saltet och inte använda det till mer än ett skinn. 

Jag får det till att varje nöthud behöver cirka 15 kg salt. 

 

Jag påstår att allt skinn/läder som folk behövde som skydd kräver salt för att ta fram skinnet. 

En liten del användes säkerligen till de förkläden som smederna behövde när de stod vid 

hässjan. Mycket skinn gick också åt till de tält som de krigförande folken behövde. 

Sadlar/betsel krävde också skinn. 

 

Rom 

Rom grundades under 700-talet på vägen till saltbassängerna. Först bor man på kullarna sedan 

på sankmarken mellan. Att man tar sig mödan att dika ut sankmark, måste betyda att läget var 

bra. Det var viktigt att bo just där. Expansionen av Romarriket har redan börjat vid cirka 700 

d.v.s. Hallstatt C.  

 

Senare ser vi klart och tydligt att romarna bosätter sig just där det finns salt. Speciellt tydligt 

blir detta i England. Detta måste också betyda något. Salt är viktigt. Men till vad användes allt 

salt? 
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En rent hypotetisk uträkning: Ett tält behöver 6 hudar, delas med 8 man. Varje man har 

dessutom minst en hud till sin sköld, sandaler, bälten mm. Detta ger att varje man behöver 

nästan 2 skinn och 5000 man alltså 10 000 skinn. Har vi en armé på 30 000 man blir det 

60 000 skinn. Hur ofta dessa hudar måste bytas vet jag naturligtvis inte. Troligen klart färre 

gånger än eskimåkvinnorna med sina renskinn, som byttes flera gånger om år. Min uträkning 

må vara lite i det blå, men jag tror inte två skinn/soldat och år är för mycket räknat. Då har vi 

dessutom inte räknat med att romarnas officers-tält var klart större och hästarna hade 

skinntäcken till skydd. 

 

Jag hävdar, att romarna gjorde av med enorma mängder skinn, till sköldarna, till kläder/skor 

samt inte minst till alla sina tält. Min lilla uträkning gav ju 2 skinn/soldat och år. Självklart 

användes stora mängder skinn, även före romarna. 

 

Eleni Andrikou stödjer också min teori, det går mycket läder till skydd och jag har otroligt 

svårt att tro att man skickar ut sina söner/män i krig utan ett ordentligt skydd. Bronset skyddar 

inte så bra. Det är helt enkelt för tunt. Dessutom behöver man ett fjädrande underlag som 

fångar upp stöten. Gör gärna följande experiment själv. Sätt en kastrull på huvudet och be 

någon slå på den. Hela stöten känns på skallen, om inget skyddande lager av ex läder fördelar 

och fjädrar stöten.  

 

Vikingarna 

Dessa fornnordiska krigare har jag egentligen bara sneglat lite på, eftersom jag här ville visa 

på att man behöver läder under hjälmen. Det vadderade rockarna är jag övertygad om, bestod 

av läder. Varför skulle man vaddera dem annars? De går som syntes av bilden ner till låren. 

Alltså precis så långt att det blir bekvämt att kliva upp och ner från hästarna. Skyterna var 

som vi lärde oss ett ridande krigarfolk. Vad är det som säger, att inte de också kommit på 

denna ”rustning”? En lång kappa av läder till skydd mot nattväta, vind och framför allt 

svärd/spjut från fienden, är ju en sorts rustning. 

 

Vad är det som säger att det inte fanns skinntält även i Hallstatt-gravarna? Jag har inte lyckats 

få fram om det fanns ett tält i Osebjerg skeppet, som var en vikingatida begravning, men jag 

har för mig det. 

 

Få saker kostar så mycket som krig. Gravarna i Hallstatt var mycket rika. Vem betalar 

för allt salt? Varför slutar man bryta salt i Hallstatt under 1000 år och återupptar det 

först under medeltiden, när det var så lönande förr? Enkelt, ingen ville betala för det. 

Stormaktstiderna tog slut och därmed även lönsamheten i saltet. 
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14 Slutord 

 
Det blir en orolig tid i Europa årtusendet före Krist. Anledningarna kan vara brons/järn eller 

jordbruk eller salt. Kanske helt enkelt för mycket rikedom hos för få människor? 

Befästningsanläggningarna blir fler och större. I krig kan man använda läder som skydd. 

Alltså gör man det. För att få fram bra läder behöver man salt, alltså framställer man mer salt. 

 

”There seems to be a link between the human mental capacity and 

the use of salt, and more salt is generally consumed by those who 

develop a more individual, intellectual way of thinking.”  (Jan 

Bouzek 1997:213).  

 

Utvecklar man ett mer individuellt sätt att tänka (jag ska ha och jag stjäl det av grannen) 

konsumerar man mycket salt. Det vill säga, om man vill ha mycket (fina saker, guld, pengar) så 

krigar man. Den som är intelligent, krigar, för då får man mycket. Eller för att säga som 

Hagbard Handfaste gjorde: ”I got mine”. Jag nöjer med lite. 
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