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Helander, A. 1997. Ett Terra sigillata-kärl i Linköping - det hittills nordligaste fyn
det. (A Terra Sigillata vessel in Linköping.) Fornvännen 92. Stockholm. 

A rare artefact came to light in Linköping during an exeavation in 1990. The 
sherds of a half Terra Sigillata vessel, type Dragendorff 33, were found in a grave 
together with other finds dating from the period 550-800 AD. Though half the 
base, and therefore half the stamp, was missing the maker could neverthdess be 
identified—the potter's name was Cintusmus. He worked at Lezoux in Central 
Gaul in 160-180 AD. This is the third find of Terra Sigillata in Sweden. The 
sherds hitherto known, from Känne, Gotland and Kroneborg, Skåne, have no 
stamps, so that it has not been possible to establish a provenance as precise as in 
this case. 

Annika Helander, Riksantikvarieämbetet, UV-Linköping, Järnvägsgatan 8, SE-582 22 
Linköping, Sweden. 

Ett för Sverige unikt fynd framkom vid en ar
keologisk undersökning i Linköping år 1990. 
Skärvorna av ett halvt Terra sigillata-kärl på
träffades i en vendeltida grav. Bortsett från det 
märkliga i att kärlet var minst 400 år gammalt 
när det nedlades som gravgåva, ligger det unika 
i att kärlet var stämplat i bottnen. Stämpeln har 
medfört att proveniens har kunnat bestämmas 
på en detaljerad nivå. Av de kända förekoms
terna av Terra sigillata är detta fynd det enda i 
Sverige med stämpel och dessutom är Linkö
ping den hittills nordligaste fyndplatsen. 

Bakgrund 

Terra sigillata-kärlet framkom i en miljö som 
bör ha varit betydelsefull i strategiskt perspek
tiv - invid Stångåns östra strand i anslutning till 
Gamla Stångebro. Området , som undersöktes 
under tre säsonger, utgjordes av en lägre åsrygg 
med dess sluttningar, dels åt väster ned mot ån, 
dels åt öster där ett låglänt parti vidtog. På 
åsens sydligaste d d står ännu Gumpekullaste-
nen, RAA 143, som bör vara en rest sten och ut
gör en synlig rest efter ett gravfält. Ett antal 

långa stenar på åsen, både stående och lig
gande, omnämns av P. Schenberg år 1733 (s. 30 
not L) och enligt B. Cnattingius skall det enligt 
äldre topografiska beskrivningar också ha fun
nits en domarr ing vid Gumpekulla (1946 s. 
48). Vid åsens norra del, invid Gamla Stånge
bro, har det funnits ett gravfält bestående av 
fem gravhögar (Nordenskjöld 1874 s. 67), varav 
en finns kvar idag, RAA 142. An mer intressant 
är att en »ättehög» skall ha funnits i o m r å d e t 
I högen var enligt en gammal sägen en höv
ding vid namn Lingur begravd och hans hustru 
Gumfrid eller Gumbrå i »Gumpekulla-backe», 
som åsen kallades tidigare. Storhögen nämns i 
flera skrifter ( bl.a. Cnattingius 1946 s. 47; Ner
man 1957 s. 162; Rhyzclius 1733 s. 4) men idag 
finns inga spår kvar efter graven. En mängd lös
fynd som tidigare påträffats vid Gamla Stånge
bro, såsom spännbucklor, korsformiga fibulor 
och en knapp till ett vikingatida svärdsfäste, 
kan dock ursprungligen ha varit gravgåvor i 
både storhögen och de fem mindre grav
högarna. 

Att platsen varit gynnsam ur flera perspektiv 

Fomvännnen 92(1997) 



50 Annika Helander 

framgår kanske främst av att en kungsgård kal
lad Stång bör ha varit belägen i området, enligt 
uppgift strax intill staden på östra sidan av 
Stångån. Kungsgården Stång nämns första 
gången i ett diplom från 1351. Det tidiga 
kungsgårdsläget kan dock inte uttydas i de älds
ta kartorna, men läget indikeras av Kungsladu
gården som karterades med början år 1761. 
Med denna bakgrund och med de resultat som 
undersökningarna gav bör platsen ha utgjort 
ett lokalt eller kanske regionalt centrum, even
tuellt med maktpolitisk roll, under vendel- och 
vikingatid. 

Fyndkontext 

Terra sigillata-kärlet framkom i gravmiljö till 
skillnad från de två övriga fynden i Sverige som 
båda påträffats på boplatser. Gravfältet, som var 
beläget inom kv. Paragrafen, utgjordes av fem 
brandgravar från äldre järnålder, en 50 m lång 
vikingatida skeppssättning samt ett gravröse 
från vendeltid. Av skeppssättningen återstod 46 
stenfundament men inte någon av de stenar 
som stått resta på dessa. Ingen samtida grav 
fanns i anslutning till skeppssättningen varför 
den bör ha haft en annan funktion, eventuellt 
som tingsplats. Att skeppssättningen tidigare 
varit okänd kan bero på att de resta stenarna 
undanförslats på ett tämligen tidigt stadium 
och därmed aldrig noterats i de tidiga skrift-
och kartmaterialen. Denna skeppssättning är 
störst i Östergötland och bör vara Sveriges 
femte största från denna tid. 

De äldre brandgravarna låg samlade vid 
skeppssättningens södra hälft medan roset var 
beläget ca 15 m öster därom. Gravröset, som 
var ca 12x12m, var täckt med skärvsten och 
uppbyggt på en uppskjutande bergklack. 
Centralt i anläggningen fanns ett benlager vars 
vikt uppgick till drygt 9 kg. Den osteologiska 
analysen visade att det var två individer som 
gravlagts, en vuxen, troligtvis man, och en ton
åring eller ett barn. Huvuddelen av de brända 
benen här rörde från djur bl.a. kloleder från 
brunbjörn, ben från häst och från två hundar. 

I benlagret fanns bl.a. fynd och fo rmde
ment som låter sig dateras till vendeltid - bäl
tebeslag med dekor av skrafferingar i romb-
form och framför allt ett huvud av en vendel

kråka i brons. Även andra gravgåvor framkom 
såsom nitar som ursprungligen varit silverbe
lagda, en kam och bronspärlor. Inget tyder på 
att det skulle röra sig om två begravningar, 
skilda åt i tid. 

Terra sigillata i Linköping - ett unikt fynd 
Centralt i benlagret fanns delar av ett kera
mikkärl av ordinärt gods, i vilket en del av de 
brända benen ännu låg. Kring detta kärl och 
utspritt i benlagret återfanns keramikskärvor 
av en helt annan kvalitet - godset var välbränt, 
gråbeige till färgen och saknade synliga mag-
ringskorn. Skärvorna var endast ca 0,5 cm 
tjocka. De var släta och täcktes av ett tunt lager 
av jord och lera men bitvis kunde en brunsvart, 
målad yta skönjas bakom lerhöljet Skärvorna 
var förvillande lika keramik av modernt utse
ende! 

Först efter rengörning av skärvorna fram
trädde stämpeln i kärlets botten. Skärvorna 
kunde sammanfogas till ett halvt kärl i form av 
en kopp på fot. Alla skärvor kunde passas ihop, 
dvs. inga blev över, varför man kan antaga att 
kärlet var halvt redan när det nedlades i gra
ven. Sannolikt var det redan då i skärvor, då 
det låg utspritt kring det andra kärlet. 

Terra sigillata-kärlet är av typen Dragendorff 
33 (Dr 33) och är 5 cm högt och 9 cm i diame
ter vid mynningen. Det har lätt utsvängda väg
gar och mitt på kärlväggen finns två tunna, pa
rallella linjer som vågrätt följer runt buken, och 
utmed mynningens insida finns ännu en tunn 
linje. Foten är ungefär 1 cm hög. Ytfärgen är 
kraftigt avflagnad men där den ännu finns kvar 
är den brunsvart, vilket är typiskt för ett bränt 
Terra sigillata-kärl (muntl. C. Johns) . Att kärlet 
är sekundärbränt bör i detta fall innebära att 
det varit med på gravbålet. 

Halva bottenbiten är borta men stämpeln 
har trots det kunnat tydas - krukmakarens 
namn var Cintusmus. Stämpelns text lyder 
CINTVSMIM, vilket betyder Cintusmi m som i 
manu, dvs. gjord av Cintusmus hand. Cintus
mus var verksam i Lezoux i Centralgallien mel
lan ca 160 och 180 e.Kr. (muntl. B. Dickinson). 
Det innebär att kärlet varit 400 år eller äldre 
när det nedlades i graven, vilket gör det till ett 
av de ytterst få exemplar som överlevt en så 
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Fig. 1. Teckning av Terra sigillata-kärlet från Linköping (Cecilia Bonnevier, SHM). - Drawing of a Terra Si
gillata vessel found at Linköping. 

lång tidsperiod (muntl. I. Zetsche). Terra sigil
lata-kärlet har sannolikt varit ett högt skattat ar
vegods, som ärvts i generationer innan det slut
ligen nedlades som gravgåva. Möjligheten finns 
även att man under vendeltid »råkat på» ett se
dan tidigare deponerat kärl. Mer att läsa om 
undersökningarna i kv. Paragrafen finns i UV-
Linköpings rapportserie 1995:46 »Paragrafen, 
Arkeologisk slutundersökning av gravfält och 
boplats ...» av Annika Helander och Peter Zet
terlund. 

Terra sigillata i Sverige 

Detta Terra sigillata-fynd är det tredje som 
framkommit i Sverige. De två tidigare är på
träffade i boplatssammanhang. De har dock 
saknat stämpel och skärvorna har heller inte 
kunnat sammanfogas till sammanhängande 
kärl. 

Är 1928-31 undersöktes en gårdsanläggning 
i Känne, Burs sn på Gotland. Utspridda i ett 
kulturlager, som bedöms ha avsatts ca 200 e.Kr., 
hittades 39 skärvor av ett och samma Terra si-

Fig. 2. Stämpelns ursprungliga text - CINTVSMIM. -
The original inscription of the stamp - CINTVSMIM. 

gillata-kärl. Skärvorna hade den karakteristiska 
röda färgen och på en del skärvor syntes spår 
av enkel ornamentik i låg relief (Selling 1938 s. 
101, 111). Kärlet är av den form och typ som 
benämns Dr 37 och är troligen producerad i 
Westerndorf, i Ostgallien (Lund Hansen 1987 
s. 182). 

Det andra kärlet, eller de andra kärlen, på
träffades i Kroneborg, Hardeberga sn i Skåne. 
Även här fanns skärvorna i ett kulturlager, som 
bedöms ha tillkommit under tidig romersk 
järnålder. Skärvorna var endast två till antalet 
och antogs härröra från två olika kärl då de ut
seendemässigt skilde sig så pass mycket åt 
(Bunte 1960 s. 216-220). 

Terra sigillata i Skandinavien 
Vad gäller förekomst av Terra sigillata i övriga 
Skandinavien saknas de helt i Norge och Fin
land medan Danmark kan uppvisa nio fynd
platser. Där finns Terra sigillata i både boplats-
och gravmiljö, men majoriteten av fynden har 
framkommit i gravar. Efter vad som framgår i 
publicerat material har man främst funnit skär
vor från ett kärl per fyndlokal, medan ett grav
fält på M0llegaardsmarken utmärker sig då det 
där fanns fynd av Terra sigillata i sju gravar 
(Lund Hansen 1981 s. 156-160, 1987 s. 182). 

De danska fynden härstammar främst från 
östgalliska verkstäder som Rheinzabern och 
Westerndorf, men två av dem kommer från Le-
zoux liksom Linköpingsfyndet. Av de identifie
rade kärlen är alla utom ett av typen Dr 37, en 
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halvsfärisk skål med dekor i låg relief. Den 
andra typen, Dr 54, har snarare formen av en 
bägare. Att så många Dr 37 har kunnat identi
fieras bör ha sin förklaring i att typen var 
mycket vanlig under denna period. 

De skandinaviska Terra sigillata-fynden har 
tillverkats och nedlagts under en kort tidspe
riod, från ca 150 till en bit in i 200-talet Även 
den övriga romerska importen under denna 
tid tenderar att bli nedlagd i gravar kort tid ef
ter att den blivit införskaffad (Lund Hansen 
1981 s. 161). Denna tendens har sannolikt inte 
brutits p.g.a. Linköpingsfyndet då en så lång 
överlevnadstid även internationellt sett är ett 
undantag. 

Bakgrundshistoria 

Vad är då Terra sigillata? Termen introducera
des på 1890-talet av den tyske forskaren Hans 
Dragendorff och avsåg det som benämndes 
»Samian ware», »Arretine ware» och »Roman 
redgloss pottery» - kärl av fina leror som till
verkats i formar, bränts i hög temperatur och 
vars yta var röd. Termen härrör från latinets 
»sigillatus» som betyder »dekorerad med små 
figurer» och syftar då på de reliefdekorerade 
kärlen men inkluderar även fat och den ode
korerade typ som kallas »plain sigillata», eller 
på tyska »Glatte Sigillata» (Wetter 1993 s. 15). 
Denna släta Terra sigillata, som jag fortsätt
ningsvis kommer att benämna den, var mycket 
vanligare än den dekorerade. 

Terra sigillata-kärl och -fat finns i många 
olika utföranden och har klassificerats av några 
forskare som givit kärlen sitt namn. De är namn
givna efter Dragendorff som nämnts, Déche
lette och Knorr som även gav formerna en lö
pande numrering (de la Bédoyére 1988 s. 14). 

Tillverkningsorter 

Terra sigillata började tillverkas unde r år
hundradet före Kristi födelse i Italien ined bas 
i Arezzo. Varför denna typ av kärl började till
verkas har tidigare diskuterats och en domine
rande teori var att traditionen introducerades 
av grekiska slavar som förts till Italien efter Au
gustus seger vid Actium. Idag antar de flesta 
forskare att Terra sigillata utvecklades ur det 
italienska svartglänsande godset, det s.k. Cam-

panian- eller Etrusco-Campaniangodset Ingen 
förnekar dock influenserna från östlig import 
(Wetter 1993 s. 20). De varor som tillverkades 
i Arezzo, dvs. »Arretine ware», har oftast matt 
röd yta i motsats till den galliska varan med 
blank yta. Kärlens väggar är också tunnare än 
de galliska (de la Bédoyére 1988 s. 9) . 

Arezzo var produktionscentrum fram till ca 
50 e.Kr. Här fanns en lång keramisk tradition 
med skickliga hantverkare. Däremot var det 
geografiska läget mindre bra med hänsyn till 
distribution och export (Wetter 1993 s. 20). 
Produktionen flyttades nor ru t till sydgalliska 
verkstäder som t.ex. La Graufesenque, Mon-
tans och Banassac. Från ca 50 e.Kr. anlades 
också verkstäder i Centralgallien, som övertog 
den sydgalliska exportmarknaden från början 
av 100-talet Betydelsefulla verkstäder var pla
cerade i bl.a. Lezoux, Vichy och S:t Rémy. De 
många östgalliska verkstäderna närmare impe
riets nordliga gräns började anläggas endast 
litet senare än den centralgalliska produktio
nen. Viktiga östgalliska fabriker var Trier, 
Rheinzabern och Westerndorf och produktio
nen pågick här till ungefär mitten av 200-talet 
(Lund Hansen 1981 s. 159) 

Förutsättningar för tillverkning 

Varför vissa platser utvecklades till centra för 
Terra sigillata-tillverkning är inte klarlagt men 
vissa faktorer var mycket viktiga. Tillgång till 
den rätta leran med mineralen illi t: var bety
delsefull liksom arbetskraft och timmer till ug
narna. Handelsvägarna var viktiga och då fram
för allt vattenvägarna. De sydgalliska verkstä
derna växte upp vid Garonnes vattensystem, de 
centralgalliska kring Loire och de östgalliska 
växte upp vid Rhen och Mosel (de la Bédoyére 
1988 s. 9). Romarna försökte etablera produk
tion även i England ined mindre lyckat resultat 
Terra sigillata producerades även i Spanien och 
Nordafrika (Lund Hansen 1981 s. 160). 

Handelsvara 

Terra sigillata var en betydande handelsvara i 
själva Romarriket men även i det germanska 
området som gränsade mot provinserna och 
som låg utmed handelsvägarna. Varan uppträ
der frekvent i Frisland, Polen och Västtyskland 
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Fig. 3. Digitalt rekonstruerad modell av Terra sigillata-kärlet (Peter Zetterlund, UV-Linköping). - Computer 
reconstructed model of the Terra Sigillata vessel. 

och utmed Romarrikets gränser. Längre bort 
från gränsen, som i Skandinavien, påträffas den 
oftast i gravsammanhang, medan man på ger
manska boplatser använde kärlen »till var
dags». Mängden Terra sigillata i Skandinavien 
är liten i jämförelse med annan romersk im
port såsom glas och bronskärl (Lund Hansen 
1981 s. 161). 

Organiserad tillverkning 

Man vet ganska litet om organisationen kring 
Terra sigillata-verkstäderna. Produktionen bör 
ha krävt en hel del arbetskraft för att gräva 
fram lera, fälla och transportera virke och elda 
i ugnar. Att det fanns flera slavar eller arbetare 
i varje verkstad är känt och det teoretiseras om 
antalet arbetare per krukmakare. Man vet 
också att personal flyttade mellan olika verk
städer (Wetter 1993 s. 22). Att verkstäderna 
samarbetade på så sätt att de delade ugnar 
framgår av ett större material i La Graufesen-
que, där en stor mängd stämplade kärl och fat 
har påträffats i samband med en ugnskon-
struktion. Inskrivet med en stylus fanns upp
gifter om hur många och vilka sorters kärl varje 
krukmakare skulle bränna vid denna t idpunkt 
Denna kooperativa organisation kan ha haft 
betydelse för den stora produktion av den gal
liska varan, som avspeglar sig i mängden och 
den geografiska spridningen (Wetter 1993 s. 
23; de la Bédoyére 1988 s. 13). 

Tillverkning av släta och reliefdekorerade kärl 

Som nämnts var den släta varan vanligare än 

den dekorerade. Den fanns i många olika for

mer och var inte alltid stämplad. Typen Dr 33 
var populär under en lång period som sträckte 
sig från mitten av första århundradet till 200-
talet och tillverkades i alla större produktion
sorter (Arretine and Samian Pottery, Plate 10). 
Under den långa tiden kärlformen levde varie
rades detaljerna något, så som dekorlinjerna 
och kärlväggarnas konkavitet (Oswald & Pryce 
1920 s. 189-190). 

Terra sigillata av typen Dr 33 tillverkades på 
drejskiva där den formades summariskt Däref
ter formades den inre övergången mellan bot
ten och vägg samt mynningen med hjälp av-
redskap av trä, metall, sten eller ben, varefter 
stämpeln placerades i bottnens insida. Kärlet 
placerades uppochned för utformning av fo
tens utsida och applicering av utvändig dekor
rand. Den första arbetsfasen har kunnat beläg
gas efter att man funnit en verkstad med en 
halvfärdig Dr 33 i Schwabegg, Stadt Schwab-
iniinchen, Augsburg. Vid utformning av utsi
dans profil ocb fot har man, vad gäller en an
nan kärltyp, Dr 31 som är en låg och vid skål, 
kunnat konstatera användning av en profilmall 
eller drejschablon. Mallen placerades i en en
kel konstruktion som nedsänktes över ett 
uppochnedvänt kärl på en roterande skiva var
vid utsidan skapades i standardiserad form 
(Czysz 1983 s. 310-318). 

De släta kärlen tillverkades på drejskiva me
dan de reliefdekorerade huvudsakligen fram
ställdes i forman En form tilverkades av lera 
med inpressade figurer och mönster samt stäm
pel. Formen brändes och därefter tillverkades 
kärlet genom att lera pressades mot dess väg-
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gar. Kärlväggen drogs upp ovanför formens 
mynning. När kärlet tagits ur formen sattes fo
ten på plats. Så långt var det skillnader mellan 
släta och dekorerade kärl i framställningstek
nik. Därefter doppades kärlen i en engobe som 
gav ytfärgen, genom att man med handen höll 
i fotpartiet, varför man ibland kan se fingerav
tryck. Efter torkning brändes de i stora ugnar i 
ca 1 000 grader. Liksom i vårt inhemska kera-
ntikmaterial fanns även här oxidations- och re
duktionsbränning, där det förstnämnda ger 
den så karakteristiska rödglänsande färgen. En
dast ett fåtal krukmakare tillverkade reduk
tionsbrända, svarta kärl; mest känd är Libertus 
som arbetade i Centralgallien. De rednk-
tionsbrända kärlen får inte förväxlas med de 
sekundärbrända, som får en svart eller djtiplila 
färg (de la Bédoyére 1988 s. 21-22, 58). 

Stämplar 

Varför kärlen stämplades är också en fråga som 
diskuterats. En teori är att de olika tillverkarna 
skulle kunna hålla reda på sina kärl i de ge
mensamma bränningsugnarna (Wetter 1993 s. 
22). En annan hypotes är att namnet skulle pla
ceras framträdande på kärlet (gäller de pres
sade kärlen) i »reklamsyfte» (de la Bédoyére 
1988 s. 10-11). En del tidiga stämplar har for
men av en fotsula, »planta pedis». Det finns 
olika teorier om vad fotsulan symboliserar, men 
somliga anser att det är en symbol för lyckan ef
tersom det med få undantag är högerfoten 
som avbildas. Man fick aldrig beträda ett tem
pel med vänsterfoten först Det fåtal vänster
fötter som är instämplade bortförklaras som 
misstag av krukniakaren (Wetter 1993 s. 22). 
Det finns många spegelvända och uppochned
vända bokstäver i alla sorters stämplar, vilket 
berodde på tillverkningssättet och även på 
skrivkunnighet 

Det finns tre olika slags stämplar. Den första 
typen är en stämpel som pressas in före brän
ningen. Stämpeln användes för släta kärl och 
placerades oftast centrerat på bottnens insida. 
Stämpeln bär arbetsgivarens namn eller nam
net på den individ som tillverkade kärlet. 
Denna sorts stämpel, som finns på Linkö-
pingsfyndet, användes sällan på dekorerade 
kärl. 

I de fall de ovan beskrivna stämplarna an
vändes på dekorerade kärl kallas de »bowl-
finishers' stamps» och indikerar att någon an
nan än form tillverkaren har tillverkat själva kär
let. En sådan stämpel placerades i bot tnens 
mitt på sydgalliska kärl och på utsidan vid myn
ningen eller foten på centralgalliska produk
ter. Detta kan ha inneburit att det existerade 
en handel med formar och att köparen, dvs. 
kärltillverkaren, satte sin egen stämpel på ett 
reliefdekorerat kärl som även bar formtillver-
karens namn (de la Bédoyére 1988 s. 10-13). I 
den äldre litteraturen tolkar man det dock som 
om personen i fråga arbetade för den krukma
kare som hade sitt namn på formen (Stantidd 
& Sirnpson 1958 s. 274). 

Den tredje typen av stämpel är formtillvir-
karens namn som ofta placerades väl synligt på 
formen, kanske för att göra reklam för tillverk
ningen. Denna typ är vanligast under mitten 
av 100-talet. Det finns även handskrivna signa
turer, s.k. kursiva, vilka vanligen visar namnet 
på den anställde som tillverkat kärlet. 

Stämplarnas innebörd 

Stämplarna har många olika grammatiska böj
ningar med olika innebörd. Vissa stämplar har 
ett enkelt namn, medan andra indikerar att 
krukniakaren själv tillverkade kärlet och var 
personligt ansvarig genom tillägget av ändei
sen m eller maiör manu, J d i e r fec för fecit. Lin-
köpingskärlet har änddsen m som visar att det 
var Cintusmus själv som var tillverkaren. En an
nan ändelse var of för officina, dvs. verkstad, 
vilket indikerar att en anonym anställd an
vände krukmakarens stämpel. En del var illi t— 
terata och använde symboler istället, t.ex. en 
blomma. 

Det finns tusentals kända stämplar och kruk
makarna använde ett antal varianter av sitt 
namn beroende på vem som tillverkade kärlen 
(de la Bédoyére 1988 s. 10-13). Krukmakare 
med samma namn uppträder under olika pe
rioder men vanligen är stämplarna så karakte
ristiska att det är möjligt att avgöra vem de till
hör. 

Vanligt är atl skärvor med namnstämpel har 
brutits mitt av vilket kan lämna missledande 
suffix eller prefix. Vad gäller Linköpingsfyndet 
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är stämpeln identifierad av Brenda Dickinson, 
Leeds. Enligt bl.a. en Terra sigillata-specialist i 
Tyskland, Ingeborg Zetsche, Frankfurt am 
Main, är B. Dickinson tillsammans med prof. 
Brian Hartley de verkliga experterna på stämp
lar från denna tid, varför hennes identifiering 
får anses högst trovärdig (muntl. Zetsche). 

Cintusmus 

En dimension öppnar sig med Linköpingsfyn
det som vi ytterst sällan får uppleva. Ett namn 
på en person som levt och verkat i Lezoux up
penbarar sig på ett Terra sigillata-kärl i nordliga 
Linköping. Vilka vägar det har tagit innan det 
hamnade här och hur det har kunnat överleva 
i minst 400 år är frågor som stannar kvar. Men 
kärl tillverkade av krukmakaren Cintusmus el
ler hans personal har påträffats på andra håll. 
Den Cintusmus som tillverkat Linköpingskär-
let skall dock inte förväxlas med den östgalliske 
krukmakaren med samma namn (Stanfield & 
Sirnpson 1958 s. 274). 

Förutom att Cintusmus drejade släta kärl 
har man kunnat konstatera att han var en 
»bowl-finisher», dvs. han tillverkade kärl i for
mar som andra producerat (de la Bédoyére 
1988 s. 10). Under perioden 145-180 skedde 
den viktigaste tillverkningen av dekorerad 
Terra sigillata i Centralgallien i Cinnamus verk
stad. Man vet att bl.a. Cintusmus har använt for
mar som tillverkats av Cinnamus och även av 
Albudus. Hans namnstämpel finns vid myn
ningen och formtillverkarens namn längre ner 
på kärlet, vilket tyder på att han köpt och an
vänt deras formar eller möjligen varit anställd 
hos förmtillverkaren. Enligt den äldre littera
turen tycks en av hans stilar vara så pass distinkt 
och exklusiv för honom att det är möjligt att 
han under någon period under sin verksamma 
tid designade egna formar (Stanfield & Sirnp
son 1958 s. 274; de la Bédoyére 1988 s. 37). 

I England, utanför Kents kust, i närheten av 
Wbilstable finns en plats som kallas Pudding 
Pan Rock. Platsen är uppkallad efter alla »pud
ding pans» som fiskare hämtade upp ur havet 
för ett par hundra år sedan. Det visade sig att 
kärlen här rörde från lasten i ett eller flera 
skepp som förlist under resan från Gallien lill 
London. Platsen för vraket eller vraken har 

dock inte kunnat fastställas. Lasten har bestått 
av Terra sigillata-kärl, alla av den släta typen, 
och en del andra varor från Centralgallien. 
Föremålen är alla från ca 160-200 och bland 
dessa finns kärl tillverkade av bl.a. Cintusmus 
(de la Bédoyére 1988 s. 55-56). 

Kärl tillverkade av Cintusmus har hittats 
även på andra platser, t.ex. i England, i bl.a. 
York, Binchester, Corbridge och Munnills samt 
i Kastell Pfunz, Tyskland (se bl.a. Stanfield & 
Sirnpson 1958 s. 272 ff.; Oswald 1931 s. 79; Fab
ricius m.fl. 1914 s. 52; Miller m.fl. 1986 s. 188). 

Slutord 

Vi har i Linköping funnit det hittills nordligaste 
fyndet av Terra sigillata, i en miljö som visar på 
att området utgjort ett slags cent rum under 
vendel- och vikingatid. Det sydligaste är ett fynd 
som nyligen framkom på Ceylon då man vid ut
grävningar på öns sydspets, vid Tissamaharama, 
fann ett tidigt Terra sigillata-kärl som tillverkats 
i Arezzo (Zick 1995 s. 167-168). 

Terra sigillata-kärlet från Linköping är utlå
nat till vandringsutställningen »Romerska speg
lingar», som är ett samarbetsprojekt mellan 
Malmö museer och de Capitolinska museerna 
i Rom och Museo Nazionale i Neapel. Utställ
ningen öppnade i Malmö den 6 oktober 1996 
och kommer att vandra mellan olika museer i 
Skandinavien innan den avslutas i Rom våren 
1998. 
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