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I Fornvännen 2006 presenterade vi nya upptäck-
ter om Gerumsmanteln. Manteln, som 14C-dat-
erats till 360–100 cal BC, hittades 1920 i Hjort-
mossen i Östra Gerums socken i Västergötland
och införlivades samma år i Statens historiska
museums samling (inv.nr 16719). Sedan hösten
2005 finns den utställd i SHM:s utställning Forn -
tider. 

Rundväv
Vändande trådar i både varp- som inslagsrikt-
ning som upptäcktes i samband med översynen
inför utställningen har gett ny kunskap om man -
teln. De ger oss en möjlighet att förstå hur den
har vävts. Att trådar vänder i långsidorna av en
väv är inte förvånande. Det är inslagstrådar som
tillsammans med de yttersta varptrådarna bildar
stadkanter. Trådar som vänder även i varprikt-
ning är inte lika vanligt. Vid det idag vanligaste
sättet att väva slutar varptrådarna i öppna ändar.
De vändande trådarna i varpriktningen hjälper
oss att förstå att manteln har vävts som en rund-
väv. För att åstadkomma det krävs att varptrå-
darna arrangeras i vävstolen så att de vänder
kring en horisontell grov tråd eller tvärslå. Trå-
den/tvärslån låser på detta sätt varpen som i
genomskärning har en rund form. Inslaget förs
in som i en vanlig väv på ena sidan om tråden/
tvärslån. När väven är klar avslutas den på den
andra sidan om tråden/tvärslån. Nedtagen ur
vävstolen har väven formen av en cylinder. Om
tråden/tvärslån dras ur väven löses cylinderfor-
men upp och det blir ett platt tygstycke. På detta
sätt är Gerumsmanteln framställd.

I dag förstår vi principen för rundvävning,
men vi vet inte hur den vävstol såg ut som man-
teln framställdes i. Rundvävning praktiseras än
idag på många håll i världen och på varierande
sätt. Både horisontella och vertikala vävstolsty -
per förekommer, liksom ryggbandsväv vars varp
sträcks mellan vävarens kropp och en fast punkt.

Färg och fiber
I samband med exponeringen av manteln togs
prover av den för nya färg- och fiberanalyser.
Manteln är idag brun i två olika nyanser. Så har
den ursprungligen inte sett ut. Gustaf Sellergren
och Carl Setterberg gjorde på 1920-talet fiber-
analyser av manteln men kunde inte finna några
spår av färgning. De drog slutsatsen att den var
av naturfärgad brun respektive vit ull. De nya pro -
verna som undersökts av Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium i Belgien, Labora-
toire de Recherche des Monuments Historiques
i Frankrike och The Anglo-Saxon Laboratory i
England bekräftar tidigare forskning. Manteln
var ursprungligen naturligt färgad brun och vit.
Den bruna färgen manteln har i dag beror på
den infärgning som sker naturligt under århund -
raden i en fuktig mosse.

De nya fiberanalysresultaten visar att ullen
till manteln kom från får som var naturligt färga -
de i vitt och brunt. I den vita tråden finns inslag
av enstaka bruna fibrer. Ullkvalitén på den vita
och bruna tråden skiljer sig åt: den vita är finare
än den bruna. I båda trådarna finns inslag av
stickelhår, d.v.s. döda hår med märgkanal. Vid
1920-talets fiberanalys kom man fram till att
tråden troligen var spunnen av ull med inbland-
ning av fibrer från rådjur, hjort och eventuellt
också nötkreatur. The Anglo-Saxon Laboratory
menar att det var inslagen av stickelhår i ullen
som ledde till den tolkningen och att manteln
enbart är av ull från får med stickelhår.

Inslaget av bruna fibrer i den vita ullen tyder
på att fåret troligen har varit tvåfärgat. Fårets ull-
stapel har bestått av bottenull och täckhår. Bot -
tenullen sitter närmast fårets kropp. Täckhå ren
är grövre och längre vilket medför att de lägger
sig över bottenullen och skyddar mot väta. Den
vita tråden i manteln med sin finare ullkvalitet
kommer sannolikt från bottenullen. Den grövre
bruna kommer troligast från fårets täckhår.
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Fig 1. Vändande trådar i inslagsriktning. Foto Gabriel Hildebrand, Raä. —Threads turned over at the edge and
returning into the weave, weftwise.

Fig 2. Vändande trådar i varpriktning. Foto Gabriel Hildebrand, Raä. —Threads turned over at the edge and
returning into the weave, warpwise.
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De nutida får vars ull liknar det förhistoriska
fåret är Mouflon och Soay. Mouflon är en vild får-
 ras på Korsika och Sardinien som anses komma
från en neolitisk stam. Soayfåren härstammar
från engelska bronsåldersfår och finns idag bl.a.
på St. Kildaöarna utanför Skottland. Både Mou-
flon och Soay-fåren har vit bottenull och bruna
täckhår. 

Vid undersökning av fibrerna vid Textile
Research i York fann man enstaka fibrer med
bevarad hårsäck. Detta tyder på att fårets päls
sannolikt inte har klippts: ullen har antingen
fått lossna av sig själv eller så har man plockat
den från fåret. 
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Fig 3. Principskiss av rundväv.
Cecilia Bonnevier, teckning bear-
betad efter Hald 1950. –Schematic
round weave.
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