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Den mellersta och yngre
Vendeltidens gotländska keramik
Av Birger N e r m a n

Keramiken har två högkonjunkturer under Nordens forntid. Bägge
gångerna följs blomstringen av en mycket läng och utpräglad nedgångstid.
Den första högkonjunkturen inledes med döstiden och när sin
höjd under gånggriftstiden, då en både i fråga om formernas och
ornamentikens rikedom och smakfullhet hög standard utvecklas. Men
därpå följer hällkisttidens både vad formvärld och ornamentik beträffar enkla keramik, och under hela bronsåldern och den förromerska järnåldern står den nordiska keramiken på en låg nivå, mestadels utan ornamentik.
Eörst omkr. Kr. f. börjar åter ett uppsving för den nordiska keramiken, till att börja med tydligen under inflytande av den romerska
med stram formgivning och ornamentik, så småningom, från och
med 300-talet, med ett självständigare kynne, manifesterat i en mera
varierande formgivning och en på motiv långt rikare och yppigare
ornamentik. Höjdpunkten nås under folkvandringstiden, skedet ca
400 - ca 550. Ä n n u ett stycke in på Vendeltiden fortsätter blomstringen, även om både form- och motiv rikedomen märkbart avtar.
Och ungefär vid Vendeltidens mitt se vi, hur keramiken på nytt
degenererar, en tillbakagång, som varar hela forntiden ut.
Vända vi oss särskilt till Gotland och dess Vendeltid, finna vi där,
h u r den otroligt rika och omväxlande keramik, som funnits på ön
.sedan omkring år 300 e. Kr. och som är en speciellt gotländsk företeelse, 1 med Vendeltidens inträde omkr. år 550 förenklas (en viss
förenkling har inträtt redan med mitt skede VI: 2, tiden ca 475 - c a
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Se Almgren, O. och Nerman, R., Die ältere Eisenzeit Gotlands— Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademiens monografiserie nr 4, .Stockholm 1914-1913, sann
Nerman, B., Die liilkeneanderungszeit Gotlands, samma serie nr 21. .Stockholm 1935.
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550). Så försvinner hanken, som under tiden ca 300 - ca 550 varit så
vanlig, likaså de under denna tid så ofta förekommande vulsterna.
En rad ornamentmotiv falla bort, t. ex. virvlarna och raderna av
korta snedstreck, ofta på vulst, och stick. Även anordningen av ornamentiken förenklas; det blir n u framför allt rader av runtgäende
motiv, som mest hålla sig till de mittre partierna av kärlen och ett
stycke därovanför, ehuru det även förekommer enstaka höga kärl med
vertikal ornering, som går ned till eller nära intill bottnen.
Innan vi gå närmare in på den mellersta och yngre Vendeltidens
gotländska keramik, må förutskickas, att, medan jag i arbetet »Gravfynden på Gotland under tiden 550-800»- (citeras i det följande GG)
kunde indela denna tid i 4 skeden (ca 550 - ca 600, ca 600 - ca 675,
ca 675 - ca 725(?) och ca 725(?) - ca 800), har jag sedermera lyckats
åstadkomma en 5-delning: skede 1 ca 550 - ca 600, skede 2 ca 600 - ca
650, skede 3 ca 650 - ca 700, skede 4 ca 700 - ca 750, skede 5 ca 750 ca 800; den senare indelningen har jag i korthet framlagt i uppsatsen
»Die Vendelkultur im Lichte der gotländischen Funde». :!
Under mitt skede 2, alltså i stort förra hälften av 600-talet, inskränkes motivkretsen ytterligare; båda de ovannämnda grupperna
av lerkärl förekomma alltjämt, den med långsträckta kärl och vertikal ornering något talrikare företrädd än tidigare, ehuru fortfarande
i minoritet.
När vi komma till skede 3, alltså tiden ca 650 - ca 700, ändras
bilden. Fr. o. m. nu bli under Gotlands Vendeltid lerkärlen mycket
sällsynta. Från skede 3 känner jag endast 8 lerkärl. Av dessa äro blott
2 ornerade. I fig. 1 se vi ett kärl, som jag grävde u p p 1916 vid undersökningen av en brandgrav på gravfältet vid Trullhalsar i Angå
socken (SHM inv.nr 15796: grav 22). Det är emellertid med någon
tvekan, som jag för denna grav till detta skede och inte till det närmast föregående. Anledningen till dateringen till skede 3 är främst,
att i graven anträffats fragment av ett nyckelax, som haft 4 klor,
något som i det hittills tidsbestämbara nyckelmaterialet först börjar
med skede 3; vidare verkar pärlinventariet att stå på övergängen från
skede 2 till skede 3. Kärlet, till färgen ljusgrått, är, som vi se, litet,
men högt, har ingen tydlig bukkant, och orneringen består av runtgäende motiv: två rader runda gropar med rutad botten, en övre
- Antikvarisk Tidskrift för Sverige 22:4, Stockholm 1919.
a
Pirmä baltijas '•'tttimleku konference. Riga, 16.-20. VIII, 1937. Riga 1938, sid. 9 4 ! .
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lig. 1-2. Lerkärl, i. Trullhalsar. Angå socken, Gotland: grav 22 1916
Hejnums socken, Gotland: grav 27. 2 / 3 . — Gotlandic pottery.
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och en undre grop förenad genom en tangent, härunder en rad rutade
romber, delvis alldeles tätt ställda, och därunder en rad S-figurer, allt
placerat mellan dubbla runtgående linjer. Det andra ornerade kärlet
återges i fig. 2 och upptogs 1886 av Fredrik Nordin i en skelettgrav,
nr 27, på gravfältct vid Bjers i Hejnums socken (SHM inv.nr 8062:
27). Graven, som publicerats i Antikvarisk Tidskrift för Sverige 15: 3
sid. 4 ff., 67 ff., får sin datering av det med djurhuvuden i ganska sen
stil II försedda bronsbeslaget a. a. sid. 68 fig. 22 och huggkniven a. a.
sid. 69 fig. 23-25 likaledes med ornering (av träskidan) i yngre stil
II. Av kärlet, som ävenledes är litet och särskilt på utsidan mörkare
grått, finnas endast mittre och undre partier bevarade. Buken är rundad, och orneringen utgöres av rader av romber, delvis mycket tätt
ställda, samt under dessa ganska långt ned två runtgående linjer,
motiv, som alltså även återfinnas på kärlet fig. 1.
Övergå vi till de oornerade lerkärlen, upptog Nordin 1885 smärre
rester av ett sådant i en annan grav, denna en brandgrav, nr 13, på
gravfältet vid Bjers i H e j n u m (SHM inv.nr 8062: 13). Denna grav,
publicerad av Nordin i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift 8,
sid. 14 f., kan dateras bl. a. genom fiskhuvudformade hängsmycken
som GG fig. 114. Lerkärlet, som är grått med nägon dragning ät
brunt, har utsvängd hals och rundad buk.
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Fig. 3-4. Lerkärl. 3. Gervide, Sjonhems socken, Gotland.
socken, Gotland. '/„. — Gotlandic pottery.

l

/ , ; 4. Brucebo, Vestkinde

Svag bukkant förekommer på det lilla kärlet fig. 3, upptaget 1873
av Hans Hildebrand i en skelettgrav vid Gervide i Sjonhems socken
(SHM inv.nr 5159 a), vilken bl. a. dateras av en bronsarmring av
huvudtyp GG fig. 136. Kärlet är brett och har närmast skålform; det
har en mörk patina. Ett liknande kärl, ehuru med än svagare bukkant och till färgen grått, anträffades 1933 av Harald Hansson i en
brandgrav på gravfältet vid Broa i Hälla socken (SHM inv.nr 20517:
grav 22) utan andra fynd än kärlet. Tydligare utbildad bukkant har
lerkärlet fig. 4, som emellertid föreligger utan närmare fynduppgifter
ifrån Brucebo i Vestkinde socken (SHM inv.nr 17795 A); då kärlet,
som ungefär har tegelfärg, närmast överensstämmer med lerkärlet
fig. 3, har jag räknat det till min period 3. Samma ovisshet gäller
lerkärlet fig. 5, jämte andra föremål upptaget av tjuvgrävare på det
starkt plundrade gravfältet vid Kvie, Endre socken (SHM inv.nr
13854); om något av de samtidigt förvärvade föremålen hör samman
med vårt kärl kan ej avgöras. Halspartiet på det gråa kärlet visar
likhet med det å fig. 4, ehuru det är kortare och den därigenom högt
u p p liggande bukkanten är skarpare.
Slutligen föreligga fragment av ett lerkärl, fig. 6, i grav 162, en
brandgrav, på det väldiga gravfältet vid Ihre i Hellvi socken, vilken
grav 1933 undersöktes av Nils Gillgren (SHM inv.nr 20550: 162).
( . i . n e n dateras av ett eneggat kortsvärd med viss linjeornering å
klingan närmast till mitt skede 3. Kärlets form kan på grund av fragmentens obetydlighet icke bestämmas. Intressant är emellertid, att
den obetydligt inböjda mynningen på överkanten är försedd med
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I"ig. 5-6. Lerkärl och Icikärlslragnient. 5. Kvie, Endre socken, Gotland. '/,; 6. Ihre, Hellvi
socken, Gotland: grav 162. 2 / 3 . — Gotlandic pottery and fragments.

rundade intryck, s. k. tumning. Färgen är mörkgrått, och i godset äro
inblandade fältspat-, kvarts- och glimmerkorn.
Under skede 4 bli kärlen ännu enklare. Jag känner endast lerkärl
ifrån 5 gravar, och av dessa kärl kunna 2 icke till typen bestämmas.
Alla äro oornerade.
Obetydligt buktade sidor och mynningen icke mycket vidare än
bottnen ha lerkärlen lig. 7 och 8, det förra ganska lågt och därför
mera skälformat. Fig. 7 härrör från brandgrav 360 på gravlältet vid
Ihre i Hellvi socken, vilken grav 1934 undersöktes av Nils Gillgren
(SHM inv.nr 20826: 360). Den dateras till skede 4 av bl. a. ett ryggknappsspänne med djur i ej degenererad stil III och bandflätning och
fiskhuvudformade bronshängen av storlek och huvudtyp GG fig. 115.
Kärlet är ljust gråbrunt och har inblandade kvartskorn. Det andra
bärrör frän brandgrav 12 på gravfältet vid Mangsarve i Ekeby socken,
vilken grav 1940 undersöktes av Mårten Stenberger och bl. a. innehöll fiskhuvudformade bronshängen av nyssnämnda typ (SHM inv.nr
2261g: 12). Det har mörk konsistens och inblandade kvartskorn.
Något buktande starkt inåt sluttande sidor och alltså med bottendiametern vida mindre än mynningens genomskärning har lerkärlet
fig. 9, vilket härrör från en icke sakkunnigt undersökt brandgrav vid
Hallfoser i Dalhems socken (SHM inv.nr 5644). Detta lilla koppformiga kärl får sin datering av flera medföljande föremål, bl. a. ett
spänne av huvudtyp GG fig. 14, som tillhör början av skede 4. Färgen
är gul- och gråbrunt, och godset har inblandade kvartskorn.
T i l l typen obestämbara äro lerkärlen i två icke sakkunnigt undersökta, men genom vissa föremål till skede 4 daterbara gravar: en
skelettgrav från Gudar i Öja socken (SHM inv.nr 19863) och en
7 — 674297 Fornvännen H. 2, igÖ7
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Fig. 7-9. Lerkärl. 7. Ihre, Hellvi socken, Gotland: grav 360. '/,; 8. Mangsarve, Ekeby

socken, Gotland: grav 12. l j a ; 9. Hallforser,
Dalhems socken, Gotland. '/,. — Gotlandic
pottery.

brandgrav (möjligen äro föremålen sammanblandade från en brandoch en skelettgrav) frän Lilla Gläves i Burs socken (SHM inv.nr
19911), i förra fallet 3 gulbruna bitar och en mörk, i det senare en
gråsvart, alla med inblandade kvartskorn.
Från skede 5 är lerkärlsmaterialet ännu torftigare. Fragment föreligga av 3 kärl. På intet kan formen bestämmas.
En sidobit med övergången till bottnen, fig. 10, kan konstateras
bland 5 bitar av ljust gråbrunt gods med inblandade kvartskorn i
grav 22 c — till typen svårbestämbar — vid Broa i Hälla socken,
undersökt 1933 av Harald Hansson (SHM inv.nr 20517:22 c). Bl. a.
anträffades i graven 5 fiskhuvudformade bronshängen, större än GG
fig. 115.
En oornerad ljust gråbrun lerkärlsbit med inblandade kvartskorn
föreligger i brandgrav 354 på gravfältet vid Ihre i Hellvi socken
(SHM inv.nr 20826: 354), vilken grav 1934 undersöktes av Nils Gillgren och bl. a. innehöll en spjutspets av typ Petersen B (eller C). 4
Och i en av Greta Arwidsson 1949 undersökt brandgrav vid Laxarve
i Boge socken anträffades ett litet grått lerkärlsfragment med inblan-

* Petersen, J., De norske Vikingesverd ( = Videnskapsselskapcts Skrifter. II. Hist.-Filos.
Klasse 1919. No. I. Kristiania) sid. 23 ff.
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Fig. 10. Lerkärlsfragmcnt. Broa, Hälla socken, Gotland: grav 22 c 1933.
'/ a . Fragment of Gotlandic pottery.

dade kvartskorn; graven innehöll bl. a. ett ryggknappsspänne av brons
med ornering i senare stil III (Gotl. Fornsal Visby inv.nr C 10038:
grav 4).
Den här framlagda redogörelsen för keramiken från mellersta och
yngre Vendeltid torde kunna ge viss ledning för bedömningen av
keramiken i andra delar av Skandinavien, om vilken föga finnes
publicerat — tydligen är den överallt sparsamt företrädd och kvalitativt lågtstående. En publicering har också varit lämplig, då man på
sina håll 8 trott keramiken på Gotland under hela Vendeltiden ha
ornering och över huvud taget icke haft riktig kännedom om öns
Vendeltida keramik, något som ju ej heller varit lätt att få.

Summary
T h e a u t h o r shows that, contrary to what was earlier considered probable, the
G o t l a n d i c pottery of the m i d d l e and låter Vendel era (ca 650-ca 800 was small
in q u a n t i t y a n d of low quality.
6

T. ex. Dagmar Selling i sin avhandling Wikingerzeitliche
Keramik in Schweden, Stockholm 1955, sid. 119.
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