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Abstract
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The thesis aims to study the pottery of the Bronze Age and Early Iron Age societies in Eastern Central Sweden (Uppsala and 
Västmanland counties). The basis of the thesis is the material from c. 70 sites in the region. The majority are rescue excavations. 
The focus is on the function of the pottery, both technically and socially. It is a long-term study where changes in the traditions of 
handicraft are important. The handicraft is studied by analysis of ware, surface treatments and vessel forms. Lipid analyses have 
been made to determine probable functions of different vessels. The vessels are regarded as parts of different services or assem
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och romersk järnålder. Maximum grain size of the temper from the base registration of some of the 
major sites. The tendency is clear with a coarser temper during LN-EBA and PRIA-ERIA and a finer 
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Figur 21. Överregional jämförelse med magringens maximala kornstorlek utifrån tunnslipen.
Magringen är något grövre i Mälardalen under hela perioden än i Sydsverige. Under bronsålder och
romersk järnålder är magringen överlag mer finkomig. Supra-regional comparison of maximum
grain size based on the thin-section analysis. The grains are finer during the BA and RIA. The
temper is coarser in Uppland during the whole study................................................................................. 96

Figur 22. Kvintilindelning av magringsvolym kontra skärvtjocklek i Skåne kontra Uppland under 
bronsålder och äldre järnålder utifrån tunnslipen. Under bronsålder har upplänningarna haft en mycket 
strikt tradition där magringsvolymen ökade med väggtjockleken, något som skiljer sig från den skånska 
traditionen under samma period. Classification of amount of temper contra wall thickness in Uppland
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Figur 23. Maximikornstorlek kontra skärvtjocklek utifrån tunnslipen. Mängderna har indelats i 
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Figur 25. Diagram med magringskomens maximistorlek kontra magringsvolym och ytbehandling 
under mellersta och yngre bronsålder i Uppland och Hal lunda. Resultaten grundar sig på 
tunnslipsanalysema. Det framgår tydligt att de rabbade kärlen har grövre magring i större volymer 
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Figur 26. Diagram med magringskomens maximistorlek kontra magringsvolym och ytbehandling 
under äldre järnålder i Uppland. Resultaten grundar sig på tunnslipsanalysema. Det framgår tydligt 
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Figur 27. Magring under mellersta och yngre bronsåldern utifrån resultaten från tunnslipen. Magringen 
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based on the result from the thin-section analysis. The Scanian tradition with well-crushed temper 
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Figur 28. Magring under forromersk till äldre folkvandringstid utifrån tunnslipen. Gotland representeras 
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Figur 30. Två typiska gods från förromersk järnålder. Överst en en strimmig morbyskärva med ett for 
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PRIA ware from Ärentuna parish, Uppland. Above a Morby sherd from Kyrsta.with low amount of 
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Figur 31. Asbestkeramik från Tierps gamla kyrka i norra Uppland. Fragmenten påträffades tillsammans 
med bland annat rabbad bronsålderskeramik (UM 20609). Foto T. Eriksson. Ceramics tempered with 
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Figur 33. Fraktionsdiagram över ytbehandlingar över tid. Sammanräkning per period för de olika 
ytbehandlingarna i materialet i norra Mälardalen. Summeringarna har gjorts på vikt i gram. 
Beräkningsgrunden innebär att tjockväggiga kärl som exempelvis rabbiga kärl gynnas medan 
tunnväggiga (polerade) kärl missgynnas. Bottnar och keramik med odefinierbar ytbehandling har 
inte tagits med. Asbestgods stär för både asbestgods och asbestkeramik. Diagram with the frequency 
of different treatments of surface in Uppland and Västmanland. The percentages are based on weight
1. LN-EBA; 2. MBA-LBA; 3. BA-EIA; 4. EIA; 5. PRIA-ER1A; 6. RIA; 7. RIA-Merovingian period. 
Rabbig=rusticated; Grov=grainy; Slammad=slipped; Polerad=burnished; Strimmig=striated;
Textil=textile impression; Slät=smooth/polished; Asbest=asbestos; Avstruken=stroken..........................110

Figur 34. Fraktionsdiagram över kärlens buktjocklek kontra ytbehandling. Statistiken bygger på 
antalet kärl med rekonstruerbar form. Under bronsåldern och äldre järnålder syns ett klart samband 
mellan tunnväggiga kärl och polerade ytor. De tunnväggiga äldrej ärnålderskärlen tillhör framförallt 
äldre romersk järnålder. På samma sätt syns ett samband mellan tjockväggiga kärl och rabbade ytor 
under bronsåldern och ett något otydligare samband mellan avstruken yta och tjockväggiga kärl under 
äldre järnålder. Distribution of surfaces deployed on wall thickness. There is a clear correlation 
between burnished vessels and thin walls and between rusticated and smooth surfaces and thick 
walls. For abbrevations, see fig. 33.............................................................................................................Ill

Figur 35. Fraktionsdiagram över ytbehandlingar över tid. Ytbehandlingar kontra antal leder i 
kärlprofilen över tid. Studien bygger på de rekonstruerbara kärlen. Ett klart samband mellan 
flerledade kärl och polering syns i hela materialet. Likaså finns en korrespondens mellan kärl 
med grov yta och enkla former. Diagram with the correlation between surface and complexity 
in the profile of the vessel. There is a clear correlation between burnished vessels and a greater 
complexity in profile as well between simple profiles and grainy surfaces............................................... Ill

Figur 36. Rumslig fördelning av ytbehandlingar i Mälardalen under bronsålder beräknad på vikt. 
Gravmaterialen från Vallby och Alvesta har en stor andel polerade kärl. Annars är det den rabbade 
keramiken som upptar mer än 50 %. Grundkarta från SGU med vattenstånd ca 3000 BP vilket bör 
motsvara period III. Distribution of different surfaces in the Mälaren Basin during the Bronze Age.
The rustication dominates on all sites except in the grave in Vallby. Water level around 3000 BP.......... 112

Figur 37. Rumslig fördelning av ytbehandlingar i Mälardalen under äldre järnålder beräknad på 
vikt. Det är den släta och avstruken keramiken som dominerar helt. Den strimmiga keramiken på 
Hälla och Valloxsäby är snarats av en inhemsk grovt avstruken typ. Grundkarta från SGU med 
vattenstånd ca 2000 BP vilket bör motsvara tiden runt Kristi födelse. Distribution of different 
surfaces in the Mälaren Basin during the Early Iron Age. The smooth, polished and slightly brushed
surfaces dominate on all sites. Water level around 2000 BP..................................................................... 113

Figur 38. Keramik med grov yta, den undre har med klattar av magrad lerslamma. Alla kommer
från äldre järnålder. Foto T. Eriksson Examples of vessels with grainy coarse surfaces. The examples
are taken from the EIA...............................................................................................................................114

Figur 39. Exempel på slät yta. En situla från en vapengrav från grav A30820 från yngre förromersk
järnålder i Holmsmalma, Köpings och Kolsva socknar i Västmanland. Foto T. Eriksson. Example
of a smooth surface. A LPRIA situla from a weapon-grave at Holmsmalma, Västmanland..................... 115

Figur 40. Exempel på finslammad mynning från gravfåltet vid Holmsmalma, Köpings och Kolsva 
socknar i Västmanland. Från grav A938 som kan dateras till förromersk eller romersk järnålder. 
Foto T. Eriksson. Example of fine-slipped surface. A rim from a PRIA-RIA grave from 
Holmsmalma in Västmanland............................................................................................................. 115
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Figur 41. Summering av sannolikheterna för tjugo AMS-dateringar på organiska beläggningar från 
rabbig keramik. Grafen visar att rabbig keramik med 68 % sannolikhet finns under period II och 
framåt. Enligt den nya korrelationen av de kulturhistoriska perioderna och kalibrerade 14C-dateringar 
ska period II dateras till 1500-1300 BC. Om man i stället räknar med två sigma för sannolikheten så 
finns rabbig keramik redan under period Ib. Beräkningen är gjord i OxCal 3.10 (Reimer et al. 2004;
Bronk Ramsey 2005). Datings and estimated probability of rusticated vessels in Central Sweden. 
Rustication is introduced in period II in the region....................................................................................117

Figur 42. Olika typer av rabbning från olika uppländska bronsålderslokaler. Ett av kärlen från
Fullerö och ett från Snåret är semirabbat. Foto T. Eriksson. Different types of rustication at BA
sites in Uppland.......................................................................................................................................... 118

Figur 43. Den fingerstrukna rabbade keramikens utbredning enligt Anders Kaliff. Kartan är baserad 
Kenneth Gustavsson 1997. Denna typ av ytbehandling finns dock i varierande omfattning i hela 
mellersta och södra Skandinavien samt Nordtyskland. (Kaliff 2001 :fig. 10). Spatial distribution of 
rustication with finger furrows according to Kaliff 2001 and Gustavsson 1997. The distribution is 
much wider than the one presented in the map.......................................................................................... 121

Figur 44. Fingerfårad rabbning från Vrå-boplatsen i Uppland, F11513& 11546. (pl. 2:1). Kärlet som 
är en stort tunnformig kruka är AMS-daterad till period I/II. Insidan är polerad (se fragmentet högst 
upp till vänster) till skillnad från de på Otterböte som ofta är strimmiga. Foto T. Eriksson. Finger- 
furrrows on rustication dated to period II at the settlement of Vrå in Uppland......................................... 121

Figur 45. Ett "Otterböte"-kärl från Skottorp i Halland, det vill säga en plats utanför det antagna 
området för Otterbötekeramiken. Kontexten är daterad till period IV. Teckning Eva Crafoord.
(Artelius & Lundqvist 1989:fig 13). A rusticated jar with finger furrows from Halland in Western 
Sweden. Dated to period IV........................................................................................................................122

Figur 46. Avstruket mynningsparti från Dragby, Bälinge socken. Kärlet kommer från graven Al51 
och kan dateras till yngre bronsålder-förromersk järnålder. Smooth, slightly stroken surface from 
a LBA-PRIA grave in Dragby....................................................................................................................124

Figur 47. Exempel på polerad keramik från bronsålderslokaler i Uppland. Different examples of 
burnished surface from BA sites in Uppland............................................................................................. 125

Figur 48. Insidan av en Jenisovice-kopp av kopparlegering. Här syns nitama som har satt fast den 
kannelerade hänkeln. I Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin. Foto T. Eriksson. The inside 
of a Fuchsstadt cup with the rivets visible..................................................................................................126

Figur 49. Del av en bortfallen hänkel från Bredåker, Gamla Uppsala sn, Uppland. Till vänster syns 
hänkeln och till höger lerpluggen som suttit i kärlet. Foto T. Eriksson. A part of a dropped-off handle 
with the peg visible.....................................................................................................................................126

Figur 50. Skål av bronsåldersmodell från okänd fyndort. Här syns hålen efter pluggarna till hänkeln. 
(UMF). Foto T. Eriksson. A bowl showing the holes after the joints of the handle...................................126

Figur 51. Olika typer av strimmig yta från bronsålderboplatsen vid Laasola Kitulansuo d, Ristiina i 
sydöstra Finland. Fragmentet till vänster har en regelbunden strierad yta, det i mitten en oregelbunden 
striering och det till höger har gropdekor samt oregelbunden strimmig yta. Boplatsen tillhör Sarsa- 
traditionen, det vill säga den västliga textilkeramiken i Finland och Karelen. (Lavento 2001:238;
Finska Nationalmuseet samlingar KM 28960). Foto T. Eriksson. Different types of striated surfaces 
from South-eastern Finland........................................................................................................................ 127

Figur 52. Exempel på strierat kärl från Lausitzkulturen i Sachsen. Olika typer av borstade ytor/ 
striering är vanliga i området. Kärlet är påträffat i en grav tillsammans med bl a en buckeldekorerad 
amfora (Grönberg 1943:taf. 4). An example of a striated Lusatian vessel from Saxony........................... 128

Figur 53. Strimmig keramik från centrala och norra delen av Uppsala län. Fynden från Kyrsta och 
Svanby kan definieras som Morbykeramik genom kombinationen av dekor, gods och ytbehandling. 
Fynden kan dateras till bronsålderns period V-VI och förromersk järnålder. Foto T. Eriksson. Striated



16

pottery of eastern character from the central and northern part of Uppsala Province. The specimens 
from Kyrsta and Svanby may be regarded as influenced from the Finnish Morby-tradition. The 
pottery can be dated to the LBA and PRIA................................................................................................130

Figur 54. Strierad keramik av sydlig karaktär från Uppland. Keramiken kan dateras till period IV-VI.
Foto T. Eriksson. Pottery with striation of a southern character. The finds can be dated to the BA 
period IV-VI............................................................................................................................................................ 131

Figur 55. En av ledartefaktema för bronsåldern i Mälardalen är lerkliningen med gräsintryck. Här 
är det klining från området runt Hus I i Vrå, Knivsta socken (F4203). På ena sidan har kliningen 
intryck av vidjor, på den andra gräs. Intrycken är mycket lika den grovstrimmiga keramiken.
Foto T. Eriksson. Impressions of grass on wattle-and-daub from an MBA house in Uppland. The 
impressions resemble the deeper striation on pottery................................................................................ 132

Figur 56. Textilintryckt keramik från Kättstagravfältet i Ärentuna sn, Up. Intrycken kommer 
sannolikt från ylletyg som är vävt med tuskaft av entrådigt spunnet garn. Tätheten i inslag och varp 
är ca 6 trådar per cm". Det är ett grovt vävt tyg av en typ med paralleller under bronsålder.
Blockgraven som kärlet kommer från grovt kan dateras till förromersk järnålder. Foto T. Eriksson.
Textile impressions on a PRIA bowl from a grave in Kättsta, Uppland. The impressions derive from 
a coarse two-leaved twill............................................................................................................................135

Figur 57. Mynningsfragment med textilintryck från en skärvstenshög i Sneden, Litslena sn, Uppland 
(F6312 & 6920). Fragmenten tillhör en stor terrin som är kontextdaterad till förromersk järnålder.
Den släta mynningskanten bildar en raffinerad kontrast till den tygintryckta ytan. Godset med sina 
grova magringskom är typiskt för den strimmiga och textil intrycka keramiken. Övrig keramik på 
platsen är slät med inslag av strimmig keramik. Foto T. Eriksson. Textile impressions on a pot 
from a burned mound at Sneden in Uppland. It can be dated to the PRIA................................................135

Figur 58. En jylländsk kvinna, Fru Hansen, gör en jydepotte enligt en tradition med rötterna i
förhisto-rien. Buken formas mot knäet som är täckt med ett grovt vävt förkläde. Resultatet borde
bli att kärlet får svaga textilintryck. Foto från första halvan av 1900-talet. (Steensberg 1939:P1.
20b=Fotografi från Folk-Liv 1939:2-3). A photo of a Jutish woman making ajar during the first
part of the 20th century. The jar will get textile impressions.....................................................................137

Figur 59. Överst foto in situ på hänkelskålen från Skeke, Rasbo socken, Uppland. Därunder en 
rekonstruktion av kärlet. Hänkeln är degenerad och är daterad till förromersk järnålder. Foto T. 
Jakobsson-Holback, UV & 111. T. Eriksson. A degenerated handle on a PRIA bowl from Rasbo,
Uppland......................................................................................................................................................141

Figur 60. Det enda exemplet på figurativ dekor på bronsålderskeramik i Mälardalen: Ansiktsurnan 
från Vallby, Skerike sn, Vs. Till höger syns den ena av de parstälda hästarna. Den till vänster är något
fragmentarisk. Nedtill syns den lilla ansiktsprofilen med runda ögon. Foto T. Eriksson. The only 
example of a figurative decor on a BA and EIA vessel. The face urn from Vallby, Västmanland.
The little face on the knob and the pair of animals above are unique in Scandinavia...............................143

Figur 61. Dekorerad keramik av typ 3 och 4 från bronsåldersboplatsen vid Vrå, Knivsta sn, Up.
Teckning Eva Crafoord. Vessels with a decorations of pits from the MBA at Vrå in Uppland.................143

Figur 62. Exempel från Apalle, på nagelintryck på keramik. Typen är vanlig bland annat under 
period IV i Danmark, Sverige och Nordtyskland och har ofta ett fint lergods. Teckning E. Craaford. 
(Eriksson 2003a:fig. 61). Typical MBA pottery with decoration of nail impressions...............................143

Figur 63. Två exempel på en av de vanligaste dekorformerna under äldre förromersk järnålder: den
vågiga mynningen. Exemplen kommer från Kättstagravfältet, Ärentuna sn, Up. Foto T. Eriksson.
One of the most common types of decoration during the EPRIA: the waved rim. Example from 
Kättsta, Uppland.........................................................................................................................................144

Figur 64. Mynningsparti från Skälby i Västmanland. Nagelintryck längs med skuldran på en grov 
situla. Datering äldre förromersk järnålder. Foto T. Eriksson. Decorated EPRIA situla from Skälby, 
Västmanland.............................................................................................................................................. 145
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Figur 65. Hänkelkärl från kammargrav 22 i Gödåker, Tensta sn, Up. Dekoren är starkt påverkad av 
den på guld- och silversmide. Kärlet är av insulär karaktär men tillverkad på fastlandet. SHM 17698:22. 
Foto Yliali Asp, SHM. A jug with handles from a chamber grave at Gödåker in Uppland. The style is 
influenced by decor on metal and made in a Gotlandic/Ölandic Style. Analysis shows that it is made
by clay from the Swedish mainland. Dated to LRIA................................................................................ 146

Figur 66. De rombiska falten förekommer även på andra kärl från yngre romersk järnålder och tidig 
folkvandringstid. Oftast är utförandet betydligt enklare. Här är ett exempel från Vallby södra, Tierps 
sn. Up. Foto T. Eriksson. A rough imitation of the frieze with rhombs. Example from the LRIA............ 146

Figur 67. Den dekorerade skafthålsyxan av brons från Fellingsbro kyrkby, Fellingsbro socken i 
Västmanland (SHM 11267) Teckning av Olof Sorting. (Montelius minnen 811). Yxan kan dateras till 
period I. Till höger syns en liknande dekor kärl från Vrå, Knivsta socken, Uppland Därunder ett kärl 
från hällkistan i Dragby, Bälinge sn, Up. Kärlet och kontexten har daterats till SN2 och period I. 
Teckningar av Eva Crafoord. & T. Eriksson. Transference of decoration from pottery to bronze 
during the EN and EBA. This kind of transference was very rare during later periods.............................147

Figur 68. Frekvensdiagram över andelen dekorerad keramik över tid. Andelen dekorerade kärl utifrån 
minimiantalet kärl på varje lokal. Här har bara rena dekorer som gropar, linjer, stämplar etc tagits med 
och inte olika ytbehandlingar och inte hänklar eller knoppar. Brottet i den neolitiska traditionen syns 
klart. Frequency of decorated vessels in the material over time. The earliest tradition is remnant of the 
Neolithic tradition to decorate vessels with impressions, lines, pits etc. (Black=decorated vessels)....... 149

Figur 69. Andelen dekorerade kärl utifrån de rekonstruerbara kärlen. Här har hänklar och knoppar 
tagits med som en sorts dekorativa element. Återigen ses brottet från den neolitiska traditionen under 
bronsålders period IE The frequency of decorated vessels. Handles and knobs have been seen as 
decoration here. The break in tradition between the LN-EBA-tradition is visible also here.................... 149

Figur 70. Schematisk översikt över olika typer av dekorer i ett långtidsperspektiv. Metall- och 
järnföremålen är osäkra i denna framställning eftersom många av de dekorerade föremålen kan vara 
tillverkade utanför regionen. Klart är att dekoren flyttar från keramiken till metallföremålen under 
bronsåldern, under förutsättning att man inte betraktar arbetskrävande ytbehandlingar som dekorer.
I så fall är bronsålderskeramiken en av den mest dekorerade under hela förhistorien. Vitt: Ingen eller 
liten förekomst. Ljusgrått: Sporadisk förekomst. Svart: Riklig förekomst. Kursivt: Figurativa 
framställningar. Decoration on different kinds of material over time........................................................ 150

Figur 71. En liten situla från en äldre förromersk grav i Kättsta, Uppland. Gropdekoren är inspirerad 
av östliga dekorer men är vid detta stadium en inhemsk tradition. Jfr pl. 19:19. Foto Bengt Backlund, 
Upplandsmuseet. A small situla from an EPRIA grave at Kättsta in Uppland. The decoration of pits is
inspired by traditions in Finland and Estonia but have a local character...................................................150

Figur 72. Schematisk framställning av olika mynningsläppars och fotpartiers utformning. Framförallt 
de facetterade mynningsläpparna kan ha en mängd olika utseende. Schematic drawings of different 
types of rims and foots on the base.............................................................................................................152

Figur 73. Förändringar i mynningsläppens utformning över tid. Under bronsålder dominerar de enkla 
mynningarna medan mer avancerat utformade mynningar blir vanligare under förromersk och äldre 
romersk järnålder. ÄJÅ står främst för förromersk och äldre romersk järnålder. Changes in the shape 
of the rim over time. 1. LN-EBA; 2. MBA-LBA; 3. PRIA-RIA; 4.RIA-Migration period. Black= 
angular rim; White=rounded rim; Lightly oblique hatches=pointed rim; Vertical hatches= Rim with 
rounded ditch; Grey=Facetted rims; Oblique hatches=Brim.....................................................................154

Figur 74. Förändringar i fotpartiets utformning över tid. Under bronsålder har foten oftast en rundad 
övergång mellan buk och botten. Från och med förromersk järnålder och framåt blir den allt oftare 
avsatt i Mälardalen- ett drag som skiljer sig åt från Sydskandinavien. Changes in the shape of the foot 
over time. 1. LN-EBA; 2. MBA-LBA; 3. PRIA-RIA; 4.RIA-Migration period. BIack=Angular shape; 
White=Rounded shape; Waves=Indented shape; Hatched=Accentuated shape.........................................155

Figur 75. Fördelning av kärlstorlekar över tid. För indelningen se tab. 4. Andelen miniatyr—och små 
kärl är som störst under bronsåldern. Något som bör höra samman med tidens bordskultur. Andelen stora 
förvaringskärl ökar under järnålder. 3. ÄJÅ står i huvudsak för förromerska och äldre romartida kärl.
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Changes in vessel size over time. 1. Miniature, 2. Small; 3. Medium; 4. Large; 5. X-Large. 1. LN- 
EBA; 2. MBA-LBA; 3. PRIA-ERIA; 4. RIA-Merovingian period.........................................................158

Figur 76. Förändringar i kärlens öppenhet över tid. De öppna kärlen är vanligast under bronsålder 
och minskar sedan kontinuerligt. Man kan se bronsåldersfenomenet som ett uttryck för en kollektiv 
bords- och serveringskultur som går över i en allt mer privat ideologi där förvaring och personliga 
kärl blir viktigare. Changes in the vessel forms over time. The open forms during the MBA-LBA 
reflect an ideology with collective eating and serving. The restricted forms during the EIA are 
probably an expression for a more private ideology with individual drinking vessels and large 
containers. White=Restricted forms; vertical hatching=vessels with straight form; Black= 
unrestricted, open forms.............................................................................................................................159

Figur 77. Fraktionsdiagram som visar förändringar i kärlprofdemas komplexitet över tid. Diagrammet
är baserat på antal kärl i databasen över rekonstruerbara kärl. De oledade kärlen är vanliga under 
förromersk och äldre romersk järnålder. De flerledade kärlen är vanligast i de romartida kontexterna 
och uttrycker en dryckeskultur hos eliten där kärlen antagligen har tillverkats av specialister.
Changes in the complexity of the vessel form over time. The simple contours are most frequent 
during PRIA and ERIA. Complex forms occur in elite contexts during the RIA..................................... 159

Figur 78. Fördelning av organiska beläggningar på keramik över tid. Baserat på 5579 fyndposter. 
Svart=organisk beläggning; Vitt=Ingen beläggning. Changes in frequencies of organic residues inside 
the pots. Black=organic residues; White=No residues.......................................... .................................... 161

Figur 79. Exempel på förekomst av organiska beläggningar på keramiken från bronsålder respektive 
äldre järnålder på boplatsen vid Bredåker, Gamla Uppsala socken i Uppland fördelat på buktjocklek. I 
samtliga material är det buktjocklekar på ca 7-11 mm som vanligtvis har beläggning. Troligen är det 
ofta fråga om kok- eller beredningskärl.Fördelningen går igen i de flesta material. Correlation between 
wall thickness and presence of organic residues on one site at Gamla Uppsala with pottery from the BA 
and EIA. The walls between 7-11 mm in all sites have residues. This should be considered a good wall 
thickness for cooking vessels..................................................................................................................... 162

Figur 80. Förenklad redovisning av resultaten av lipidanalyserna från E4-undersökningama. Här har 
de olika grupperna slagits samman för att göra tendenserna tydliga. Tabellen nedanför anger antalet 
analyser. Materialet från äldre järnålder är i minsta laget för att kunna vara statistiskt relevant. Med 
detta i åtanke syns en klar skillnad vid övergången till bronsålder då en ny matsedel introduceras.
Det är de animal iska födoämnena som tar överhand, något som speglar den nya agrara ekonomin. 
Samtidigt börjar man medvetet täta kärlen med tjära och harts. Vad som är ännu viktigare i 
sammanhanget är de antydningar på olika typer av sötade drycker som finns. Under äldre järnålder 
finns inga belägg för tjära/harts längre. 1 stället domineras material av an i mal i ska födoämnen och 
möjliga sötningsmedel eller sötade drycker. Simplified diagram with the results of lipid analysis. 
Grey=vegetable lipids; Black=tar/resin; Waves=marine lipids; White=animal; Diagonal hatching= 
possible beverages.................................................................................................................................................... 163

Figur 81. Detaljerad uppdelning av keramiken under bronsålder kontra äldre järnålder. Lipidrester 
har delats upp utifrån kärlstorlekama. Tabellen nedanför redovisar antalet observationer för att man 
ska kunna bedöma om underlaget är någorlunda statiskt. Under bronsåldern är många av de större 
kärlen tätade med tjära och/eller hartsprodukter. Ofta finns dessutom rester efter olika animaliska eller 
vegetabiliska födoämnen. Under äldre järnålder faller denna tjärtätning bort. Kärlen fortsätter dock att 
användas för drycker, kött och i mindre utsträckning av vegetabilier. Diagram with the result of lipids 
sorted by size of vessels. Tom=Empty; Odef=Indefinable; Anim=Animal; Veg=vegetables; 
Dryck=possible beverages; Id=Ruminants; Tjära=tar or resin; Mjölk=Milk?.......................................... 164

Figur 82. Lipidresultat jämfört med de funktionella tolkningar som gjordes innan dessa blev kända. 
Forvarings- och beredningskärlen under bronsåldern har rymt en mängd olika produkter. Gemensamt 
för dem är att de har tätats med tjärprodukter. Detta måste ha påverkat smaken men även gett viss 
konserverande effekt. De finare serverings- och dryckeskärlen har istället en större andel vegetabiliska 
rester, men materialet är litet. Under äldre järnålder upphör tjärtätning i omfattning och olika vegetabilier 
och möjliga sötade drycker har förvarats i dryckes- och serveringskarlen. Result of the lipid analyses 
correlated with the presumed function of the vessel. Förvaring=Storage; Odef=Indefmable; 
Servering=serving vessels; Ritual=ritual.................................................................................................... 165
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Figur 83. Diagram över påverkan av rök och/eller sot utifrån lipidanalyser kontra ytbehandling. De 
rabbade kärlen uppvisar förhållandevis hög andel av påverkan, något som kan tyda på att de har 
utnyttjats som kokkärl. Under järnålder övertar de släta kärlen denna roll. Diagram showing pottery 
affected by smoke and/or soot according to lipid analyses correlated with type of surface...................... 166

Figur 84. Påverkan av hög värme utifrån lipidanalyser kontra ytbehandling. Återigen visar det sig att 
de rabbade kärlen antagligen har varit kokkärl och att de släta och avstrukna kärlen har övertagit denna 
roll under järnåldern. Diagram showing pottery affected by high temperature based on lipid analyses 
correlated with type of surface...................................................................................................................166

Figur 85. Översikt av lipid och FTIR-analys kontra kärlformer. Tolkningarna är i vissa fall osäkra, 
framförallt de som kan härröra från drycker. Klart är dock at både både dryckeskärl och rabbade 
fövarings- och beredningskärl vara tätade med tjära under bronsåldern. De kärl som kan ha rester av 
fetter från idisslare kan i vissa fall ha rymt mjölkprodukter. The result of the analyses of lipids and FTIR 
versus vessel form.Tjära=tar; Idisslare=ruminate; Vegetabilisk=Vegetable lipids; Rök=smoke; 
Socker=Sugar; Dryck=liquid? The results are in some occasions preliminary..........................................167

Figur 86. Spridningsdiagram som visar förändringar i kärlstorlekarnas frekvens över tid. Kärlen från 
senneolitikum och äldsta bronsålder utmärker sig genom att vara betydligt högre och slankare än 
merparten av de andra kärlen. De äldre kärlen har oftast ett höjd/mynningsindex på över 100. Under 
bronsålder finns både höga förvaringskärlen, som dock är underrepresenterade i den här studien, samt 
låga skålar och fat med index under 70. Proportions of vessels based on the correlation between height 
and diameter of rim. The BA-pottery is characterized by a large amount of open vessels with index 
around 33-75. This is diametrically opposed to the pottery from the other periods, especially the one 
during the LN-EBA.................................................................................................................................................171

Figur 87. Bubbeldiagram som visar spridningen av kärlstorlekar i form av maxdiameter och höjd 
kontra buktjocklek. Du tunnväggiga och öppna bronsåldersskålarna och faten utskiljer sig från de övriga 
periodernas keramik. De romartida dryckeskärlen är visserligen tunnväggiga men har inte lika öppna 
former. Diagram with changes over time in the relation between vessel height, maximum diameter and 
wall thickness. The BA pottery is again characterized by thin-walled open vessels in a larger amount than 
during the other periods...............................................................................................................................172

Figur 88. Spridningsdiagram som visar sannolika kärlfunktioner kontra höjd och mynningsdiameter 
under SN2-bronsåldems period I. Possible function intepreted by size, form and surface correlated with 
vessel height and diameter of rim during the LN-EBA. Dryck enkel= Simple drinking vessel; Dryck 
fm=elaborate drinking vessel; Förvaring liten=small storage; Förvaring/beredning=storage/preparing; 
Rituell?=ritual?; Servering=serving vessel; Gravuma=grave urn............................................................. 173

Figur 89. Spridningsdiagram som visar sannolika kärlfunktioner kontra höjd och rekonstruerad 
mynningsdiameter under bronsåldern period Il-VI. Stora förvaringskärl är underrepresenterade i den 
här studien bevaringsförhållanden och att det finns ytterst få stora kärl i gravarna. Annars framgår 
bronsålderns bordskultur väl i diagrammet med låga dryckesskålar och något vidare serveringsfat. 
Distribution during the MBA-LBA............................................................................................................ 173

Figur 90. Spridningsdiagram som visar sannolika kärlfunktioner kontra storlekar under förromersk 
järnålder och äldre romersk järnålder. Bronsålderns bordskultur med öppna kärl har helt försvunnit 
och ersatts med kärl som har ett höjdindex på över 75. Dryckeskärlen finns men representeras av höga,
privata muggar. Distribution during the PRIA-ERIA........................................................................................173

Figur 91. Spridningsdiagram som visar sannolika kärlfunktioner kontra storlek under yngre romersk 
järnålder och äldre folkvandringstid. Här syns klart den privatiserade dryckeskulturen med höga och 
slutna kannor och bägare. Distribution during the LRIA-Merovingian period.........................................173

Figur 92. Fraktionsdiagram som visar förändringar i sannolika kärlfunktioner över tid. Diagrammet är 
baserat på antal kärl i databasen över rekonstruerbara kärl. Den differentierade kärlanvändningen med 
många olika kärl under bronsålderns period II-VI framträder klart. Materialet från stapel kan främst 
dateras till förromersk och äldre romersk järnålder. Diagram with changes in the presumed functions of 
vessels over time. The service seems to have been most complex during the BA Dryck enkel= Simple 
drinking vessel; Dryck fin=elaborate drinking vessel; Förvaring liten=small storage;



20

Förvaring/beredning=storage/preparing; Rituell?=ritual?; Servering-vessel for table; Gravurna- 
grave um....................................................................................................................................................180

Figur 93. Ceremoniellt drickande ned en låg, metallskål med godronnering. Skålens form och 
dekor är besläktad med de i Hökbacken,, jfr fig. 96. Antagligen finns inga direkta förbindelser 
mellan Mälardalen och Assyrien, men ett gemensamt tankegods har antagligen spridits i ledarskiktet. 
Relief med Ashurnasirpal II (883-859 BC) i British Museum, London. Foto T. Eriksson. Assyrian 
relief with ceremonial drinking in open metal bowls of the same type as the ones from Hökbacken 
in Västmanland: see fig. 96........................................................................................................................181

Figur 94. En av dryckesbollarna från Høstad. (Marstränder 1967:Fig. 1: Fotografi från Viking 1967 - 
Bind XXXI). One of the LBA drinking bowls from Høstad in Norway. It is a part of an wooden 
service found together with a wooden stool............................................................................................. 185

Figur 95. Detalj från figurfrisen på Situla Benvenuti, Este i Italien. Till vänster syns en står en ställning 
där en bland annat ciste a cordoni hänger. Till höger serveras en hattprydd man dryck i sin dryckesskål. 
Datering ca 600 f Kr. Efter Frey 1968:Beilage 1 med digital efterbearbetning. Drinking scene from
Situla Benvenuti, Italy. Hanging in the stand is a Ciste a Cordoni, of the same type as in Hassle........... 186

Figur 96. De två dryckesskålarna från period VI av brons från Hökbacken, Hubbo socken i
Västmanland (Mn 1413-1414). Bronze bowls from Hökbacken, Västmanland. They are dated
to period VI and are probably ritual items.................................................... ............................................ 187

Figur 97. Exempel på formlikheten mellan de polerade keramikskålama och bältesskålama från yngre bronsålder. 
Likheterna bör har även en ideologisk koppling där metallskålama antingen fungerade som serveringskärl eller 
imiterade dessa.(Mn 1482; Stråle 1873:pl. IV). The resemblence between pottery bowls and hanging bowls of 
bronze during LBA.The similarities must have had an ideological ackground.................................................188

Figur 98. Kärlet från Tibble på Badelundaåsen. Ett av de äldsta och fåtaliga fynden av hänkelförsedda 
kärl i Mälardalen från järnålder (VLM 9388; pl. 16:7). Foto Susanne Granlund, Västmanlands läns 
museum. An ERIAjug or cup from Tibble in Västmanland. One of the oldest and most rare Iron Age 
finds of jugs with handles in the region..................................................................................................... 190

Figur 99. Provinsialromerska dryckeskärl från äldre kejsartid. Karnisprofilen och den avsatta foten går 
igen i "Ölandskrukoma". Vulstdekorer finns även på en terrin från Gödåker, pl. 16:8. Formerna finns 
även på keltisk och kontinentalgermansk keramik från tiden före Kristi födelse. Keramik från British 
Museum. Foto T. Eriksson. Roman beakers and jars with a form similar to the Ölandic beakers. The 
form have older Celtic counterparts.......................................................................................................... 192

Figur 100. Tre så kallade Ölands- eller Gotlandskrukor. Krukan till vänster är hittad i Brillingegraven i 
Vaksala socken i Uppland (SHM 21683; pl. 16:4). De två till höger kommer från okända fyndplatser på 
Öland (ur Museum Gustavianums samlingar). Likheterna är så pass stora att man får lov att se dem som
resultat av en mer specialiserad tillverkning. Foto T. Eriksson. Thee so-called Ölandic or Gotlandic 
beakers. One of them was found in a grave in Brillinge in Öland. The others were found at Öland........192

Figur 101. Den lösfunna "Ölandskrukan" från Äs, Romfartuna socken i Västmanland har en mer 
provinsiell karaktär (VLM 14546; pl. 16:5). Foto Susanne Granlund, Västmanlands läns museum. A 
local imitation of an Ölandic beaker? A beaker found in Äs in Västmanland...........................................193

Figur 102. Fraktionsdiagram som visar en översiktlig jämförelse av kärluppsättningarna i gravar i norra 
Mälardalen kontra den östgermanska Wielbarkkulturen och lerkarsgravarna på mellersta Jylland. Även 
om materialet delvis är oliktida och sammanställningen av kärlfunktioner är impressionistisk så framstår 
Mälardalen som en egen kulturell tradition där keramiken användes förvaringskärl. De danska och 
östgermanska traditionerna är däremot betydligt mer inriktade på en mer avancerad bordskultur med 
serveringskärl, kannor och andra kärlformer. Även antalet kärl är där betydligt större än i Mälardalen. 
Jämförelsematerial från Norling Christensen 1954 & Wołagiewicz 1993. Comparison between types of 
vessels found in graves from the 1st and 2nd century AD in three regions. The left bar shows vessels from 
The Wielbark-culture in northern Poland, the bar in the middle Central Sweden and the right one shows 
vessels from Aarhus amt in Jutland, Denmark. The black and white bars stand for domestic container 
and the rest are different kind of table- and drinking vessels. The tradition in Central Sweden greatly 
differs from the contemporary traditions in Germanic areas on the continent.......................................... 196
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Figur 103. Översikt över inre gravskick från senneolitikum till tidig folkvandringstid i norra Mälardalen. 
Skelettgravskickets stora genomslag syns i tiden runt Kristi födelse. Keramiken har delvis spelat olika 
roller i brand- respektive skelettgravarna. ÄJÅ står för framförallt förromersk och äldre romersk 
järnålder. E 1791 gravar. Different kind of burials over time. Black=cremation; White=No remains; 
Hatched=Inhumation. E 1791 graves......................................................................................................... 208

Figur 104. Till vänster ett litet miniatyrkärl med indragen fot från grav A347 på Dragbygravfältet.
Graven är troligen en brandgrav utan daterbara fynd. Den kan grovt dateras till sen bronsålder eller 
förromersk järnålder. Kärlet med sin osäkra kontext och datering kan få representera 
tolkningsproblematiken. Till höger ett liknande kärl från ett gropsystem från Skämstaboplatsen,
Tierps socken (F264). Kärlet kan troligen dateras till yngre bronsålder. Likheterna visar också att
det inte går att skilja mellan boplats- eller gravkeramik. Foto T. Eriksson. To the left a miniature
cup from a grave at Dragby, Uppland. Probably LBA-PRIA. To the right a similar vessel from a
LBA settlement at Skämsta in Northern Uppland......................................................................................209

Figur 105. Keramikförekomst i skelett kontra brandgravar. Det kan röra sig om allt från enstaka 
fragment till hela kärl. Det framgår att skelettbegravningarna under äldre järnålder inte inbegrep 
keramik i samma omfattning som brandgravarna. E 1778 gravar. I många fall är dock keramikmängden 
i graven mycket låg. Occurrence of pottery in any amount in cremations and inhumations. Inhumations 
rarely contained pottery during the EIA. The amount of pottery in the grave is often very small............ 209

Figur 106. Osteologiska köns- och åldersbedömningar kontra benmängder. Studien bygger på 226 
gravsättningar där benmängden har angivits i gram. Barn har genomgående de lägsta benmängderna 
och vuxna, framförallt män, har de högsta vikterna. 1 medeltal ska de kremerade benen efter en vuxen 
individ väga ca 2000-2500 gram (Hoick 1986; Sigvallius 1994:27ff). Anthropological appraisals 
of sex and age versus weight of cremated bones in the graves. Grey=children; Hatched=female; 
Black=male................................................................................................................................................ 210

Figur 107. Val av benbehållare ställt mot mängden brända ben i graven. Det är i det närmaste ett 
negativt samband mellan mängden brända ben och förmodad behållare av keramik. De hartstätade 
kärlen uppvisar bättre korrespondens mellan förmodad benbehållare och förväntad benmängd. The 
materia] of presumed containers or cinerary urns for cremated bones and the total weight of bones 
in the grave. There is a negative correlation between pottery and the amount of bones. White 
bars=no remains of a container; Hatched=bark vessels; Black=pottery; Dotted=organic vessel.............. 210

Figur 108. Två exempel från gravfålt från sen bronsålder och äldre järnålder: Holmsmalma i Köping 
och Kolsva socknar, Västmanland och Kättsta i Ärentuna, Uppland. Här har den bevarade kärlvikten 
per kärl summerats. Helt kärl av de typer som fanns på gravfalten bör ha vägt minst 0,4 kg eller snarare
över 1 kg. Det innebär att högst 40 % av kärlen i Holmsmalma och 25 % i Kättsta kan ses som 
fullständiga. Antagligen är andelen ännu lägre. Two examples of vessel amounts recovered in grave 
fields from the Late Bronze Age and Early Iron Age. The amounts are most often too small to 
represent whole vessels.............................................................................................................................. 212

Figur 109. Förekomst av keramik kontra antalet metallfynd i gravarna. Ett visst samband finns mellan 
keramik och högre antal metallföremål. The occurrence of pottery in any amount versus number of 
metal objects. There is a slight correspondence between pottery and richer graves..................................213

Figur 110. Diagram över benhållare i gravar fördelat på tid. Diagrammet bygger på basdatabasen med 
gravar och tolkningen av om det rör sig om egentliga benbehållare kan vara osäkra. Här baseras 
studien på totalt 906 gravar från Uppland och Västmanland. Frequency of the use ceramic vessels 
as possible bone containers in cremations in the region. The most frequent use was during the PR1A 
and ERIA................................................................................................................................................... 214

Figur 111. Valet av benbehållarens material satt mot osteologisk bedömning av ålder under äldre 
järnålder. Barnen har fått en lägre andel av behållare med sig. Männen förefaller att oftare ha fått 
hartstätade kärl. Bone containers of various material in EIA-cremation graves. The choice of material is 
compared to age. Barn=children; Vuxen=adult; Black=pottery; Dotted=organic; Hatched=bark-vessels; 
White=none................................................................................................................................................214
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Figur 112. Valet av bikärl i brandgravarna under äldre järnålder satt mot osteologisk bedömning av 
kön. Barnen har fatt något färre bikärl och männen har något färre keramik kärl. Materialet är dock 
mycket litet. The choice of secondary vessels for food offerings in the graves versus sex and age in 
cremations. The material is very small but a tendency is that children do not get secondary vessels.
The males rarely get pottery......................................................................... ............................................. 214

Figur 113. Andelen bevarade mynnings- och bottenpartier på kärlen från Kättstagravfältet. Merparten 
av kärlen bör inte ha varit fullständiga när de lades ned. The preserved proportion in percentage of rims
and bottoms of the pots from the LBA-EIA graves in Kättsta in Uppland. Most of the pots were 
probably not complete when they were buried. Mynning=rim; Botten=bottom.......................................216

Figur 114. Uppskattad bevaringsgrad av hela kärl respektive mynningsomkretsen i Holmsmalma.
Många kärl saknar mynningspartier. Estimation of the preserved amount of the vessels and the rims 
on the gravefield in Holmsmalma.........................................................................................................................216

Figur 115. Bevaringsgrad kontra arkeologernas tolkning av kärlfunktion. Benbehållama är oftare mer 
fullständiga men även de är i många fall inkompletta. Preserved proportion of vessel versus 
interpreted function of the vessel............................................................................................................... 216

Figur 116. En stor situla i från vapengraven A30820. från yngre förromersk järnålder i Holmsmalma. 
Kärlet innehåll ett lans och brända ben (Wikborg & Ahlström 2005). Foto T. Eriksson. A big situla 
from a LPRIA grave containing weapon and cremated bones from Holmsmalma................................... 217

Figur 117. En liten situlaformad kopp funnen i en grav som är tolkad som en barngrav i Holmsmalma. 
Foto T. Eriksson. A small cup or situla found in a PRIA grave of a child? in Holmsmalma.....................218

Figur 118. Förglasad keramik från anläggningen A359 syd på Dragbygravfältet i Skuttunge socken,
Up. Foto T. Eriksson. Sintered pot from a PRIA grave at Dragy in Uppland............................................219

Figur 119. Antropomorf symbolik hos rabbade B-krukor. Överst en halsring från period IV funnen i 
Skåne (Mn. 1123). Därunder ett halländsk semrirabbat kärl med dekorerad vulst. Kärlet har använts 
som benhållare (Mn. 1440). En möjlig tolkning är att det rör sig om en kroppsymbolik där vulsten 
kan ses som en halsring. A semi-rusticated jar from Halland, Southern Sweden. The cordon can be 
interpreted as a neck-ring (see above). The jar can in that case be seen as anthropomorphic...................221

Figur 120. Buktjocklekarna från boplatskontexter kontra gravkontexter under bronsålderns period II/III 
till och med VI. Frekvenserna har räknats om till procentsatser för att bli lättare att jämförbara. 
Diagrammet bygger på 1518 fyndposter från boplatskontexter och 101 fyndposter från gravkontexter.
I gravmaterialet ses två klara koncentrationer av buktjocklekar dels rund 6 mm, dels runt 8 mm, det 
vill säga tunnväggiga kärl respektive medelstora serverings eller beredningskärl. Däremot saknas de 
riktigt tjockväggiga förvaringskärlen i gravmaterialet. The frequencies of wall thicknesses in different 
contexts during the MBA-LBA. Settlements (black bars) have a higher degree of thick-walled pot 
than the pots in the grave contexts (hatched bars). The selection of vessels to grave contexts was 
composed of mainly small and medium sized vessels...............................................................................224

Figur 121. Buktjocklekarna från boplatskontexter kontra gravkontexter under förromersk järnålder 
till och med äldre romersk järnålder Diagrammet bygger på 465 fyndposter från boplatskontexter och 
267 fyndposter från gravkontexter. Materialet kommer från lokaler som har en datering till förromersk 
järnålder med en fortsättning in i äldre romersk järnålder. I jämförelse med bronsåldern har något 
tämligen drastiskt hänt med keramiken, de tunnväggiga kärlen har blivit betydligt farre och materialet 
domineras helt av medeltjocka och tjockväggiga kärl. Däremot saknas de riktigt tjockväggiga kärlen 
återigen i gravarna, som har en något större ande 1 av medeltjocka väggar. Utifrån kärlformerna kan 
man sluta sig till att det framförallt rör sig om medelstora forvarings- och beredningskärl i gravarna.
The frequencies of wall thicknesses in different contexts during the PRIA-RIA. Settlements (black 
bars) have a higher degree of thick-walled pot than the pots in the grave contexts (hatched bars).......... 225

Figur 122. Buktjocklekarna från boplatskontexter kontra gravkontexter under romersk järnålder till 
och med tidig vendeltid. Diagrammet bygger på 377 fyndposter från boplatskontexter och 46 fyndposter 
från gravkontexter. I gravmaterialet ses en tydlig tvedelning av kärlen utifrån väggtjocklekarna, även 
om materialet är relativt litet. Dels syns en klar förtätning av tunnväggiga kärl med tjocklekar på 4-5 mm. 
Det är framförallt polerade fingodset av gotländsk/öländsk karaktär i skelettgravama som har de måttet.
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Dessutom ser man den vanliga förtätningen av medeltjocka väggar runt 7-9 mm. Det förefaller som 
de riktigt tjockväggiga förvaringskärlen har blivit ovanliga på både boplatserna och i gravarna.
Antagligen är det träkärl, till exempel laggade kärl, som har tagit över roller som förvaringskärl. The 
frequencies of wall thicknesses in different contexts during the RIA-Merovingian period. Settlements 
(black bars) have a higher degree of thick-walled pot than the pots in the grave contexts (hatched 
bars). The extreme thick-walled pots seem to have diminished in both contexts...................................... 225

Figur 123. Bränning och färg på kärlens utsidor i grav- respektive boplatskontexter. Inga större 
skillnader finns. The colour of the outside of vessels grouped by context. No major differences can 
be seen. Bopl=settlements; Grav=graves; Dotted=sintered; Black=reduced/black; Hatched=streaked; 
white=oxidized........................................................................................................................................... 226

Figur 124. Bränning och farg på kärlens insidor i grav- respektive boplatskontexter. Gravarna har 
något mindre andel mörka insidor än på boplatserna under äldre järnålder The colour of the inside of 
vessels grouped by context. The pots from graves from EIA have somewhat more oxidized interiors 
than the pots on the settlements. Bopl=settlements; Grav=graves; Dotted=sintered; Black=reduced/
black; Hatched=streaked; white=oxidized................................................................................................. 226

Figur 125. Den starkt fragmenterade bikoniska urnan från Alvesta i Västmanland. Den nedre delen är 
finrabbad. Jfr pl. 5:13. Foto T. Eriksson. A LBA urn from a grave in Alvesta, Västmanland....................228

Figur 126. En liten slät eller avstruken kopp från övergången mellan bronsålder och äldre förromersk 
järnålder. Påträffad i A361 på Dragbygravfåltet. Graven har dock ingen osteologisk analys. Foto. T. 
Eriksson. Jfr. pl. 8:6. A small cup from a LBA/EPRIA grave in Dragby................................................... 228

Figur 127. Överst skålen från den så kallade Forsahögen. Därunder två skålar från kulthuset på östra 
kullen vid Ryssgärdet. Platserna låg ca 1 km i från varandra. Above a MBA bowl from a mound at 
Forsa. The bowls below are found nearby in a cult house in Ryssgärdet...................................................234

Figur 128. Val av möjliga bikärl i skelettgravar under äldre järnålder. Bikärlets material är satt mot 
osteologisk bedömning av kön och ålder. Materialet är litet men männens preferens för hartskärl är 
tydlig. Keramik förekommer dock i gravar som utifrån fyndsammansättning även kan vara manliga.
The choice of secondary vessels for food offerings versus sex and age in inhumations. The material is 
very small but males seem to have had a preference for bark-vessels. Black=pottery & bark-vessel;
Fine oblique hatching=Bark- and wood-vessel; Coarse oblique hatching=Bark-vessel; Vertical 
hatching=vessels of bronze or glass; White=no vessels. Bam=children; Kv=female; M=male...............235

Figur 129. Sammanställning av skelettgravar med keramik från äldre romersk järnålder. Den dödes 
läge i Carlsund är schematiskt tolkat. I gravarna från Bastubacken, Carlslund och Brillinge syns 
”ölandskrukorna” samt matoffer uppdukade vid huvudänden eller längs gravens östra kant. I 
Gödåkersgraven är krukan ersatt med ett större vasliknande kärl. Dateringarna ligger i period Bl-B2. 
Sammanställning av T. Eriksson. Grundteckningar av föremål: E. Crafoord, A. Eide och I. Koshonti.
Plans with the layout of ERIÄ inhumation graves with pottery in the region. All graves contain the 
same type of “Ölandic” or “Gotlandic” beakers................................................................................................. 236

Figur 130. Sammanställning av skelettgravar med keramik från yngre romersk järnålder, period C2-3.
De dödas läge i Skuttunge och Valsta är mycket schematiskt in tolkade. Skuttungegraven var dessutom 
skadad innan undersökningen (de streckade områdena anger skadade områden). Framförallt gravarna i 
Valsta och Gödåker har mycket snarlik scenografi och inventarium. Sammanställning av T. Eriksson. 
Föremålsavbildningar av A. Eide, T. Eriksson och foton från SHM. Plans with the layout of ERIÄ 
inhumation graves with pottery in the region. The graves contain different types of vessels but have 
the same layout......................................................................................................................................................... 237

Figur 131. Totenmahl framställning på provinsialromersk gravsten från Bonn. Början av 2:a århundradet 
e. Kr. De samtida keramikförande skelettgravama från Mälardalen kan ses som gestaltningar av samma 
tanke. Foto Hans Weingartz, Wikipedia. Scene from a Roman grave stele depicting a so called 
“Totenmahl" — a meal with the deceased. The stenography in the contemporary Swedish inhumations 
may be influenced by the same eschatology...............................................................................................238
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Figur 132. Hänkelpipkannan från Skuttunge. Buckeidekoren på skuldran syns liksom de triangulära 
fälten och "solarna" pahaisen. (SHM 18675; pl. 17:17). Foto T. Eriksson. A LRIA jug from a chamber
grave from Skuttunge, Uppland. The handle is an also a spout.................................................................240

Figur 133. En buckelvas från en skånsk skelettgrav i Åkarp, Burlövs socken. Dekoren på halsen 
skiljer sig från den i Skuttunge men i övrigt är de mycket snarlika. SHM 29892. Foto T. Eriksson. A 
Scanian jug in the same style as one from the Skuttunge............................. ............................................ 240

Figur 134. Utbredningen av textilkeramik och IT-keramik enligt Kosmenko 1996a:fig. 1:1. ”Wafer” 
ceramic (ungef. IT-keramik). 2. Net Ware (textilkeramik). 3. Textilkeramikens äldsta område. Återigen 
är det en fråga om förekomst och frekvens. Äkta textilkeramik med rik dekor förekommer i 
Mellansverige i så liten frekvens att man inte kan definiera området som tillhörande det textilkeramiska 
komplexet. Distribution of Net Ware in Northern Europe according to Kosmenko 1996a:fig. 1.1.
“Wafer” ceramics; 2. Area of Net Ware; 3. The area in the early stage. The distribution of Net-Ware 
is a matter of occurrence and frequency. Net ware is, with a few exceptions, very scarce in Central 
Sweden. Real Net Ware with abundance of decoration, is unusual in the region. There are eastern 
influences but the region is not a part of the Net Ware Culture.................................................................247

Figur 135. Holkyxomas korologiska spridning under yngre bronsålder. Yxor av nordiska typer har en 
tendens att återfinnas både i kustnära och inlandslägen. De östliga yxtyperna ligger dragna mot den 
dåtida kusten. Likaså har den östliga keramiken i Mälardalen. Havsnivån ligger här på ca 3000 BR 
Karta T. Eriksson. The corological distribution of different types of BA celts. The Nordic types, from 
period 11—VI have a main distribution to the hinterland and the eastern types (Manninka, Ananino and 
Kelty Akozinsko-Melarski= KAM) are spread to the coastal areas. The same can be said about the 
eastern influenced pottery. Water level c. 3000 BP................................................................................... 249

Figur 136. Typer av KAM-yxor (mälardalsyxor). Den övre raden (A), är de typer som finns i Ryssland. 
Den undre (B) är Baudous indelning. Typerna liknar varandra men är inte identiska. (Efter Kuz’minych 
1996:7). Different types of KAM-celts. The upper row shows types found in Russia. The lower are 
the types found in Scandinavia. The Scandinavian types resemble the Russian but are not identical......249

Figur 137. Översiktsbild med frekvenser av ytbehandlingar under mellersta och yngre bronsålder.
I fallet med Darsgärde kan delar av materialet vara från äldre förromersk järnålder. För referenser se 
tab. 2. Sammanräkningarna från Finland (förutom Åland) bygger på Lavento 2001:52ff. Vissa 
förskjutningar finns i materialet: Den släta keramiken ökar mot sydväst i Finland, strimmig keramik 
är något vanligare i västra Estland än i Finland, rabbig keramik förefaller vara ovanligare i södra 
Sörmland och Östergötland än i Skåne och norra Mälardalen. Skillnaderna i frekvenser Sverige 
beror på tre faktorer: 1. Inblandning av äldre järnåldersmaterial som ökat andelen slät keramik. 2. 
Funktionsrelaterade faktorer på platsen: en plats med trantillverkning/fäboddrift har antagligen haft 
större andel rabbad keramik än en kultplats. 3. Externa influenser som Darsgärde. Dessutom är 
materialets storlek alltid avgörande för hur pass representativt det är. Distribution of different kinds 
of surfaces in Sweden, Denmark, Finland and Estonia during the MBA-LBA. The material in the 
Mälaren Basin, Scania and on Åland is dominated by rustication of different types. The sites in 
southern Södermanland and Östergötland have a smaller amount of rusticated pottery. The LBA- 
EPRIA site at Darsgärde is more similar to material in Estonia and Finland than the rest of Uppland. 
Rabbig=rusticated; Grov=grainy, coarse; Polerad=burnished; Avstruken=stroken; Strimmig=striated; 
Textil=textile impressions; Slät=polished/smooth.....................................................................................252

Figur 138. Överst kronologisk sekvens över kärlformer i Lausitzkulturen i östra Tyskland. De romerska 
siffrorna i tredje kolumnen syftar på Montelius perioder. Rikedomen på dekorer och kärlformer är stor 
och serviserna komplexa. Därunder en bearbetning av Bucks framställning för att åskådliggöra de kända 
kärltyperna i Mälardalen. Primärformerna: de rabbade krukorna och de polerade skålarna samt enstaka
avvikande kärl, är de samma. Nästan alla Lausitzområdets särtyper och ledartefakter saknas dock i 
regionen, (efter Buck 1989:Abb. 9). Above a chronological sequence of Lusatian pottery in eastern 
Germany. Below a revised version with the forms found in Eastern Central Sweden during MBA- 
LBA. The basic forms are the same but all more exclusive index forms are missing in Sweden.............257

Figur 139. Kannelerade skålar från Apalle. Flera av dem kommer från ett brunnskomplex. Teckningar 
E. Craaford och A. Åkermark. (Eriksson 2003a:fig. 67). Fluted bowls from Apalle, Uppland. Many 
of them are found in a MBA well...............................................................................................................258



Figur 140. Kannelerade koppar från brunnen I Berlin-Lichterfelde, Tyskland, (v. Müller 1964:
Tafel 46). Fluted bowls from a MBA well in Berlin-Lichterfelde, Eastern Germany................................258

Figur 141. Sammanställning av olika data från arkeologiska och paleoklimatiska studier. Överst 
syns två sammanställningar av rekonstruerad medeltemperatur utifrån dendrodateringar från Torne 
Träsk i Lappland. Fluktuationerna under forromersk järnålder visar på ett instabilt klimat med låg 
tillväxt av furor (Grudd et al 2002). Därunder syns en klimatstudie från Jämtland som antyder ett 
kallt och vått klimat under bronsålderns period V och VI (Gunnarsson 2008): Kurvorna därunder 
kommer från klimatstudier baserade på pollenstaplar från norra Västmanland. Dateringarna där är 
av låg upplösning men tyder på en klimatförsämring under yngre bronsålder och tidig förromersk 
järnålder. Underst syns dels kalibreringskurvan med den så kallade Hallstattplatån mellan ca 800-400 
BC. Den kan bero på skillnader i solaktiviteter som i sin tur har påverkat klimatet. Den tjocka kurvan 
visar offerfynd i Västmanland och Uppland. Den visar en klar uppgång i antal offer samtidigt med 
klimatförsämringen. Underst syns alla koldateringar från Uppsala och Västmanlands län. De uppvisar 
en klar nedgång i mänsklig aktivitet just under period V-VI samt äldsta delen av förromersk järnålder. 
Enligt min tolkning har en bland annat klimatförändringarna orsakat en samhällskris under sen 
bronsålder. Denna i sin tur har gjort att även keramikhantverket har förändrats drastiskt vid 
övergången till äldre järnålder. Summary of different data from archaeological and 
palaeoclimatological studies.......................................................................................................................266

Figur 142. Överst klimatdata från borrkärnor från Grönlands is. Kurvan visar värden av 8lsO i 
atmosfären mätt vart tjugonde år. Värden på -34 och högre innebär oftast varmare år, värden på -35 
och lägre innebär kallare år. Nedgången i temperaturen runt 800-400 f Kr syns tydligt liksom en 
köldperiod under yngre förromersk järnålder, (http://www.gfy.ku.dk/~www-
glac/data/GICC05_NGRI P_GRIP_20y_27nov2006.txt). Den mellersta kurvan visar kalibreringskurvan 
för 14C-halterna i atmosfären. Den så kallade Hallstatt-platån 800-400 korresponderar väl med 
klimatförsämringen. Den svarta kurvan längst ned visar samkalibreringen av l4C-värdena från 
Uppsala och Västmanlands län. Nedgången i dateringar sammanfaller väl med klimatförsämringen 
under bronsålderns period V och VI. Den kraftiga nedgången av temperaturen runt 500-450 f Kr 
sammanfaller med bronsålderskeramikens slut. Därefter sker en uppgång av dateringarna och de 
mänskliga aktiviteterna igen. Above climatic changes due to changes in 8lsO in the Greenland Ice 
Core. The amounts show a colder climate c. 800^100 BC and c. 100 BC. The curve in the middle 
shows the calibration curve for l4C: The black curve below is the summed probabilities for carbon 
datings in Uppland and Västmanland. A decrease in datings is to be seen around 800^400 BC and 
during the migration period, c. 550-600 AD..............................................................................................267

Figur 143. Här har istället endast centralvärdena för l4C-dateringarna använts. Antalet centralvärden 
har räknats samman per 50 års period och sedan har värdena "kalibrerats" mot de arkeologiska 
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kalibreringskurvan. The central means of the datings have been totalled at every 50 year period.
This has been adjusted to fit the calibrated dates.
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FÖRORD

Intresset för keramik började när jag började gräva i 
Apalle år 1986. Där var kulturlagren späckade med 
kärl av alla de former. Efter en kurs med inspirerande 
lärare, vid Keramiska Forskningslaboratoriet i Lund, 
något år senare var jag obotligt fast i magringskornens 
och krukornas fantastiska värld. Och så har det fort
satt.

Mycket av materialet har jag varit med och grävt 
fram men mycket kommer från undersökningar utför
da av andra arkeologer En grundförutsättning för att 
jag skulle kunna göra denna studie är att jag har fått 
tillgång till deras material. Så ett stort tack till alla de 
som har lånat ut hela eller delar av sina keramikmate
rial och resultat. Ni har låtit mig studera keramiken 
och till och med att ha sönder den för att ta prover. Till 
alla dessa hör: Andreas Hennius, Anna Berggren, 
Anna Egebäck, Anna Östling, Anna-Lena Hallgren, 
Anton Seiler, Bent Syse, Berit Schütz, Bo Annuswer, 
Camilla Forsman, Dan Fagerlund, Fredrik Larsson, 
Hans Göthberg, Helena Victor, Håkan Aspeborg, Inga 
Ulien, Ivonne Dutra Leivas, Jan Ahlström, Johan 
Åstrand, Jonas Wikborg, Kalle Lindberg, Kajsa Här- 
inge-Friberg, Karin Pettersson, Katarina Appelgren, 
Kerstin Åberg, Lars-Inge Larsson, Leif Karlenby, Ma
lin Gustafsson, Maud Emanuelsson, Niclas Björck, 
Niklas Ytterberg, Per Frölund och Susanna Eklund. Så 
ett stort tack till alla dessa som företrätt UV (Riksan
tikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet), 
SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis), Upp
landsmuseet, KM (Stiftelsen Kulturmiljövård Mälar
dalen) och Västmanlands läns museum, utan er hade 
det inte blivit någon avhandling.

Ett stort tack riktas också till Vägverket och alla 
andra exploatörer, som via Länsstyrelser indirekt är 
bidragsgivare till denna studie. Det material som har 
kommit fram under de senaste 25 årens exploaterings- 
undersökningar har gjort att mycket av Mälardalens 
förhistoria har kunnat omtolkas.

Jag har besökt olika museer som har öppnat sina 
portar för studier eller kommit med information om 
sina samlingar. Till dessa hör Historiska museet med 
Inga Ullén, Siv Falk, Kent Andersson och Zuzana 
Polåskovå; Universitets fornsakssamling med Christi
na Risberg och hennes stab; Västmanlands läns muse- 
um/WestmannaArvet med Susanne Granlund och Roy 
Cassé, Ola George vid Länsmuseet i Västernorrland,

Johan Ågren vid Gävleborgs läns museum; Berit 
Schütz vid Upplandsmuseet, Leena Ruonavaara och 
personal vid Museiverket/Museovirasto i Helsingfors, 
Margite Guséus-Nordenstam och John-Björn Huber 
vid Svensk Museitjänst.

Det är framförallt vid UV som jag har fått min 
skolning som fåltarkeolog. Alla som har jobbat vid 
UV Mitt, UV GAL/Uppsala/E4 och UV Bergslagen är 
värda ett stort tack för stöd, intressanta diskussioner, 
tips, upplysningar och synpunkter. Mina chefer har 
också bidragit med stöd och tjänstledigheter. Så ett 
stort tack riktas till bland annat Anders Biwall, Anders 
Hedman, Anders Kaliff, Britta Rosborg, Daniel An
dersson, Fredrik Larsson, John Hamilton, Johan 
Anund, Lars Ersgård, Leif Karlenby, Lena Grandin, 
Mathias Bäck, Niclas Björck, Niklas Ytterberg, Tor
björn Jakobsson Holback, Ulf Strucke och Åsa Öst
lund och alla andra (bland annat de som redan är om
nämnda som bidragsgivare med keramikmaterial).

Mesta doktorandtiden har jag suttit på institutionen 
som har varit en inspirerande miljö, både i den övre 
korridoren och i den nedre. Så ett hjärtligt tack till 
Ann-Sofie och Bo Gräslund, Birgitta Leppänen- 
Sjöberg, Birgitta Karlsson, Eva-Lena Wahlberg,
Frands Herschend, Gullög Nordquist, Henrik Gerding,
Kjel Knutsson, Lars Karlsson, Paul Sinclair, Yvonne 
Forsberg och Władysław Duczko.

Alla doktorander och doktorer har också gjort sitt 
till, med allt från luncher, genomläsningar, bowling, 
resor till intressanta diskussioner och skratt. Så ett 
stort tack till Andreas Winkler, Anna Gatti, Anna 
Karlström, Annika Larsson, C-G Ojala, Cecilia Lid
ström Holmberg, Daniel Löwenborg, Fredrik Hall
gren, Gunilla Larsson, Helena Victor, John Ljung
kvist, Julia Mattes, Kalle Lindholm, Karin Bengtsson,
Lotta Mejsholm, Lotta Hillerdal, Linda Öhman, Maria 
Petersson, Sara Hagström och sist men inte minst Åsa 
Larsson.

Andra som har bidragit med allt från råd till att 
göra faktiska analyser är Sven Isaksson och Christina 
Karlsson vid Forskningslaboratoriet i Stockholm. Tor
björn Brorsson har alltid kommit med information om 
sina keramikrön. Erik Siira, Petra Wåhlin och Göran 
Wallby vid Universitetsbiblioteket har hjälpt till med 
layout och tryck. Elisabeth Green har gjort min eng
elska engelsk.

\ '
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För att få lite information om världen utanför Mä
lardalen har jag vänt mig till ett antal olika arkeologer 
som är värda att uppmärksammas: Ett Tack/Danke/ 
Kiitos/ Thanks riktas till Anna Wickholm och Mika 
Lavento (Helsingfors), Anne Lene Melheim (Oslo), 
Beate Herring (Münster), Henrik Asplund (Åbo), Jutta 
Kneisel (Berlin), M. G: Kosmenko (Petrozavodsk) 
och Ørjan Engedal (Bergen). Eventuella missuppfatt
ningar om era länders arkeologi är mina egna.

För att kunna göra resor, tryckning, analyser och 
dryga ut tiden har jag också fatt ekonomiskt stöd från 
Berit Wallenbergs Stiftelse, Gustav Adolfs Akademin 
för svensk folkkultur, UV Riksantikvarieämbetet, 
Rektors Resebidrag från Wallenbergsstiftelsen samt 
Mårten Stenbergers minnesfond för arkeologisk 
forskning. Ett stort tack för dessa bidrag.

Utan handledare hade det inte heller blivit någon 
avhandling alls. Först var det Bo Gräslund som antog 
mig. Anders Kaliff började sedan handleda mig efter 
några års uppehåll med stort intresse. När Anders för
svann till andra tjänster övertog Ola Kyhlberg mig. 
Genom sin inspirationsförmåga och sporrande sätt har

han hjälpt mig att nå fram till målet. Han har försökt 
inviga mig i formuleringens konst och alltid varit en 
stimulerande diskussionspartner. Ole Stilborg har ge
nom insiktsfulla kommentarer och stor kunskap gett 
stöd och varit lots bland keramikens alla grynnor och 
magringskom. Eva Hjärthner-Holdar har redan innan 
jag börjat doktorera varit en frisk fläkt och kunskaps
källa att ösa ur.

Sist men inte minst har familjen varit en bas och 
stöd där jag har kunnat fa ro, nöje och allt annat som 
en familj innebär. Det är mina gamla föräldrar Maja 
och Hans och min syster Lotta som har stött mig i vått 
och torrt. Mina döttrar Cecilia och Sofia har påmint 
mig om att det finns ett annat och kanske bättre liv 
utanför arkeologin. Ofta har de undrat hur man kan 
skriva så mycket om så lite och dessutom om gamla 
krukor. Men nu har jag gjort det i alla fall. Mats har 
givit ett helt ovärderligt stöd med allt. Dessvärre tar 
det tid och ork att skriva en bok som den här och jag 
har försakat er alla ibland. Så förhoppningsvis kan jag 
återgälda allt nu, nu när jag far lite fritid?
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1. INLEDNING

”Dwelling on the subtleties of theoretical 
and philosophical debate does not necessarily 
give understanding. We are, after all, archae
ologists and not philosophers. In the end, the 
measure of our theory is not how well it fits 
some school of thought, how erudite and so
phisticated it is, or how it reflects all the nu
ances of a philosophical debate. In the end, our 
theory should be judged by how well it allows 
archaeologists to deal with the real world - the 
real world of what happened in the past, and 
the real world of how our interpretations of the 
past serve of the present. ”

McGuire 2002:14.

FRÅN SKÄRVA TILL KÄRL TILL 
KULTUR
Den här avhandlingen ska behandla keramikkärl som 
en del i den samtida kulturen, från bronsålder till och 
med romersk järnålder. Fokus kommer inte att vara på 
keramikens tillverkningsprocess utan snarare på ke
ramikkärlens användning och liv i det sociala spelet. 
De tekniska aspekterna på keramikens framställning 
och godskvalitetens betydelse för kärlfunktionen är 
dock oundgängliga faktorer för förståelsen av kera
mikkärlens funktion. Men här kommer de tekniska 
studierna att vara en av många metoder för att försöka 
förstå kärlen i deras respektive kontexter. Det viktiga 
är att få en uppfattning om kärlens funktion i samhäl
let i ett långtidsperspektiv.

En grundförutsättning är att kärlen ses som föremål 
som varit aktivt använda i olika sociala sammanhang. 
Kärlens funktioner har varit både praktiska och även 
haft djupare ideologiska innebörder. Kärlformer, de
korer och ytbehandlingar kan inte bara ses som tek
niskt och funktionellt betingade, utan är framförallt 
markörer i det sociala spelet. En utgångspunkt är ock
så att kärlen både påverkade och påverkades av den 
gestik som användes för att bekräfta olika sociala rol
ler. Keramik är inte något homogent material utan har 
använts för en mängd skilda funktioner. Denna upp
sättning av verktyg eller kärl ska ses som en servis, 
vars sammansättning speglar kulturella handlingar. En 
hypotes är att servisens komplexitet är en spegling av

komplexiteten hos de handlingar den har varit rekvisi
ta i.

Serviser eller kärluppsättningar har man sällan ar
betat mer explicit med i Sverige. Ett undantag är dock 
Berta Stjemquist som påpekade att hon kunde se fast
ställda serviser i det romartida skånska materialet 
(1955:70f). Servisbegreppet är dock ett mycket opera
tionellt begrepp som kan förklara allt från de enskilda 
fyndkontextema till att överregionala likheter i ytbe
handlingar. Begreppet har använts i den tyska littera
turen, framförallt när man studerat centraleuropeiska 
serviser i gravar under bronsålder och Hälistättperio- 
den (Coblenz & Nebelsick 1997:17ff; Heyd 2002; 
Nebelsick 1994).

Den brons- och järnålderskeramik man hittar i Mä
lardalen är oftast anonym, odekorerad och hårt frag- 
menterad. Dessutom är fyndmängderna betydligt 
mindre än under motsvarande tider i Sydskandinavien 
och på kontinenten. Det innebär att man måste använ
da sig av längre tidsrymder och fler lokaler för att 
kunna studera materialet. Den här studien är således 
upplagd som en långtidsstudie av nödvändighet för att 
överhuvudtaget kunna uppfatta förändringar i kerami
ken. Samtidigt har det blivit ett av huvudmålen i av
handlingen att studera dessa traditionsbrott och försö
ka analysera orsakerna till dessa.

Möjligheter att förstå
Från bronsålder och äldre järnålder i Norden finns i 
huvudsak endast ett källmaterial, nämligen det arkeo
logiska. Ingen av de enstaka antika skriftliga källor 
som berör äldre järnåldern i Nordeuropa kan beteck
nas som primärkälla för förståelsen av de historiska 
och sociala skeendena här. För det första är de mycket 
knapphändiga. För det andra kan källorna i de flesta 
fall endast betecknas som sekundära eller tertiära 
återupprepningar av muntliga traditioner eller förlora
de skriftliga källor av osäkert värde. Givetvis går det 
inte att levandegöra eller förstå de arkeologiska käl
lorna utan analogier från de skriftliga källorna eller 
andra exempel från etnologin eller antropologin, men 
för en arkeolog är grunden för tolkningen de materiel
la lämningarna. Arkeologin som vetenskap har gått 
från att ha hämtat sina exempel och narrativ från 
konsthistoria till att under den postmoderna eran ha



30

blivit allt mer influerad av filosofi och sociologi. Det 
är en utveckling som har gett nya infallsvinklar för 
förståelsen av de förhistoriska processerna. Den har 
inneburit att man har insett att de linjära sambanden 
mellan de mätbara kvarlevorna efter de förhistoriska 
samhällena inte finns. Tolkningarna är istället oändligt 
mer komplexa än vad de mest positivistiska modeller
na under den processuel la eran gav vid handen. Man 
kan i viss mån ta en liknelse från grammatiken att det 
processuella narrative! försökte förstå de lagbundna 
fasta verbböjningarna, men att den postprocessuel la 
skolan har koncentrerat sig på att visa det finns ore
gelbundet böjda verb. Det går dock inte att undvika att 
använda sig av begreppsapparaten från den processu- 
ella arkeologin, eftersom den i många fall var anpas
sad efter det arkeologiska källmaterialet, visserligen 
sett genom kulturantropologiska glasögon.

Den nya postmoderna teoribildningens epistemolo- 
gi har även den hämtat inspiration från kulturantropo
login, men även från sociologi, filosofi och psykologi 
där studieobjektet oftast är människan i sig som social 
och kulturell varelse. I vissa fall har detta lett till att 
man inte använder de primärkällor som förhistorisk 
arkeologi är hänvisad till: nämligen de materiella ting 
som människan använde sig av som verktyg och som 
symboliskt laddade redskap. I och med att det post
moderna paradigmet i sina mest radikala yttringar har 
hämtat hela sin begreppsapparat och frågeställningar 
från ämnen som har helt andra källmaterial än vad 
som står arkeologin till buds, har den i vissa fall kant

rat mot en nihilistisk inställning till de arkeologiska 
källorna i synnerhet. Det har i sin tur lett till en sub
jektivism där alla är utsagor är lika värda. Givetvis 
styrs vetenskap och frågeställningar mer eller mindre 
av de aktuella politiska, ekonomiska och ideologiska 
referensramarna både på det formella och informella 
planet. Men att godkänna subjektivismen som led
stjärna är inte till gagn för någon forskning. Grunden 
måste vara humanismens grundbudskap att det går att 
förstå människor från andra kulturer och andra tider. 
Även utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv är 
människan förståelig som biologisk varelse eller djur, 
eftersom många av våra handlingar och beteenden 
styrs av instinkter och gener. 1 människans fall har de 
biologiska beteendena omformats av kulturen. De 
biologiska drifterna har även i vissa fall belagts med 
tabu eller förändrats av den kulturella präglingen. 
Likväl går sannolikt fler beteenden än vi egentligen 
vill erkänna att förklara utifrån naturliga behov av 
näring, luft, sömn, gemenskap, kärlek och trygghet. 1 
en kombinerad förståelse för människan som både 
kultur- och naturvarelse måste det vara möjligt att 
tolka även de materiella lämningarna efter förhistoris
ka samhällen, under förutsättningen att humanistisk 
forskning överhuvudtaget är möjlig. Keramiken är en 
möjlig väg att studera människan som kulturvarelse. 
Här kommer ett sådant försök göras: en kvantitativ 
och kvalitativ analys av ett massmaterial för att förstå 
kvalitativa yttringar av mänsklig kultur.
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2. FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE

FRÅGESTÄLLNINGAR
Mycket lite är beforskat av keramikens utveckling i 
Mälardalen från och med senneolitikum till vikinga
tid. Man kan inte förutsätta att utvecklingen här har 
varit densamma som i Sydskandinavien. Snarare är 
det tvärtom utifrån mina förkunskaper i ämnet. Därför 
måste avhandlingen till stor del bygga på grundforsk
ning och bearbetning av själva källmaterialet. Basen i 
hela studien har därför utformats som en empirisk 
grundforskning i framförallt kapitlen 5 och 7. Detta är 
ett positivistiskt förhållningssätt, men det är de facto 
den enda vägen för att kunna tolka materialet. I kapit
len 6, 8-10 mynnar dessa analyser ut i mer teoretiskt 
och analyserande delar.

Mina huvudfrågor kan delas upp i tre kategorier, näm
ligen typologi är:

• Typologi och funktion:
o Hur kan man funktionsbestämma 

keramiken?
o Hur såg kärluppsättningarna ut un

der olika perioder och framförallt: 
hur speglar de sociala och kulturhi
storiska kontexter?

o Vilken roll hade keramiken i olika 
sammanhang? Återfinns vissa typer 
av kärl i vissa specifika kontexter 
och hur har man använt sig av kärl i 
gravarna?

o Kan kärlformerna ha påverkat och 
konserverat sociala mönster och 
gestik?

• Kronologi:
o Finns klara traditionsbrott och när 

infaller de i så fall?
o Hur kan man förklara traditionsbrot

ten i tillverkningen? Utgångspunk
ten är att keramiken är en longue- 
(/«rée-faktor och att brott i traditio
nen beror på mer genomgripande 
samhällsförändringar.

• Korologisk spridning och kontakter:
o Hur skiljer sig den keramiska ut

vecklingen i östra Mellansverige åt 
från övriga Östersjöområdet? Vilka

tecken på externa kontakter finns 
det, hur omfattande är de och i vilka 
riktningar går de?

SYFTE
Utgångspunkten för studien är att keramikmaterialet 
inte ska ses som en enhetlig grupp utan istället som en 
mängd olika artefakter som tillsammans har bildat en 
eller flera typer av kärluppsättningar eller serviser där 
kärlen har haft skilda funktioner inom hushållet. Gi
vetvis har denna servis varit kompletterad med kärl av 
andra material, såsom trä, näver, bark, horn och i fö
rekommande fall kanske även av metall och glas. 
Framförallt är organiska material underrepresenterade 
i det bevarade materialet. Trots representationspro- 
blemet kommer fokus att läggas på de former som har 
manifesterats i keramik. Servisuppsättningamas inne
håll har flera olika aspekter. Först och främst har 
kärluppsättningama sin förklaring i de olika funktio
nella krav som ställdes på olika typer av ändamål: 
förvaring, servering och beredning, samt vilka typer 
av ämnen som kärlen skulle förvara. Till dessa pre
misser far även den ekonomiska bakgrunden fogas. 
En ekonomi med ett stort mått av självhushållning har 
ställt stora krav på forvarings- och olika berednings- 
kärl för framförallt matvaror och vatten. Här har san
nolikt keramikkärl spelat en viktig roll, men givetvis 
har samma funktion fyllts av kärl av organiska materi
al.

Den andra aspekten på servisuppsättningens utse
ende är givetvis de kulturellt betingade ramarna inom 
vilka kärl har använts. Rent allmänt kan man säga att 
leran inte har varit en bristvara för de samhällen som 
fanns i norra Mälardalen under brons- och järnålder. 
Boplatserna var till övervägande del bokstavligen 
byggda på lera och de stora bygderna var koncentre
rade till lerslätterna. Alla leror var inte lämpade för 
keramiktillverkning, till exempel på grund av kalkhal
ten. Man kan ändå anta att råvaran var relativt lättill
gänglig. Inte heller var magringen, som till största 
delen utgjordes av krossad bergart, någon bristvara. 
Lättsmulad skörbränd sten har dessutom funnits i 
mängder i boplatsernas härdar och kokgropar.
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Tillverkningen av keramiken fordrar ett stort prak
tiskt kunnande i form av materialkännedom och form
känsla men kunskapen kan ändå inte sägas vara oö
verkomlig att inhämta rent praktiskt. Däremot kan det 
ju ha funnits sociala och kulturella normer för vem 
som fick befatta sig med keramiktillverkning. Inte 
heller bränningen av keramiken bör ha varit något 
större praktiskt problem. Man har sannolikt inte haft 
någon större brist på bränsle i form av ved och brän
ningen har troligen skett i öppen eld utan några större 
krav på särskilda konstruktioner. Bränning i öppen eld 
upp till 500-800° C går relativt fort. På en timme är 
processen över. (Gosselain 1992; Lindahl & Matenga 
1995:33ff; Livingstone Smith 2001; Tite 1995:39). 
Man kan således förmoda att tillverkningen och råva
rutillgången inte har varit hämmande för keramikpro
duktionen utan att den i stället har varit kulturellt be
tingad. En grundläggande tes är därför att keramik
produktionen har styrts av kulturella val. Vilka kärl 
man har tillverkat av lera, hur de såg ut och i vilken 
omfattning man använde sig av keramikkärl är val 
som inte enbart har styrts av funktionella behov utan 
varit kulturellt betingade.

Ett av avhandlingens huvudsyften är att försöka be
lysa bakgrunden till dessa kulturella val. Den kommer 
att bygga på olika empiriska analyser. De olika kultu
rella valen har med största sannolikhet varierat över 
tid och därför är även en huvuduppgift att försöka se 
dessa förändringar. Materialet kommer från en lång 
tidsperiod, som sträcker sig över 2000 år. Tidsrymden 
som avhandlingen spänner över har sin förklaring i att 
keramikkärlens utformning var tämligen konstant un
der långa perioder. Ett långt tidsperspektiv eller long- 
ue-durée, är därför ett måste för att överhuvudtaget 
kunna studera förändringar. Regionens keramik har 
inte undergått samma snabba stilmässiga förändringar 
som i den samtida metallkonsten. Om keramikens 
förändringar har haft en annan tidsmässig takt än 
andra artefakter blir frågan vad det beror på.

Att se keramikkärlen som en kulturell och social ar
tefakt innebär också att man kan spåra handlings
mönster och diskutera orsakerna. Här kan man dela 
upp studien i två delar. Den första är vad vi som arke
ologer ser, nämligen deponeringsmonstret for kerami
ken. Vilka kärl har deponerats medvetet eller av en 
slump i gravar och på boplatser? Både de depositio- 
nella och postdepositionella faktorerna måste stude
ras: hur hanterades avfall, i vilken omfattning offrades 
kärl och hur har sedan nedbrytningsprocesser påverkat 
materialet? En tes är att det som påträffas på boplat
serna är mer representativt än det som har lagts ned i 
gravarna. Men inte heller boplatskontextema är 
oproblematiska. På dem har det funnits olika aktivi- 
tetsytor där skilda aktiviteter har använt sig av olika 
typer av keramik. Detta innebär i sin tur, med reserva

tion for deponeringsmonstret, att kärlen kan användas 
for att belysa olika aktivitetszoner på en boplats. Det 
finns också många exempel på att samma plats har 
används for olika aktiviteter under skilda perioder. 
Dessutom har med största sannolikhet det kulturellt 
styrda avfallshanteringsmönstret gjort att använda kärl 
inte nödvändigtvis måste ligga där aktiviteten har 
skett.

Den andra aspekten är keramikens roll i gravarna. 
Keramikkärl i gravkontexter har, framförallt i Syd- 
skandinavien och på kontinenten utgjort grunden för 
olika kronologier och typologier för keramik (t ex. 
Albrectsen 1954, 1956 & 1968; Grünberg 1943; 
Hulthén 1975; Schindler 1940; Stjemquist 1955 & 
1961; Wołągiewicz 1993). Gravarna med sina förhål
landevis slutna kontexter är idealiska för just kronolo
giska studier. En frågeställning som infinner sig är hur 
pass representativa keramikkärlen i gravarna var för 
hur kärluppsättningama såg ut i det levande livet. 
Gravgods är sällan representativt för hur ett hushålls 
uppsättning av artefakter har sett ut. Snarare utgör de 
ett mycket begränsat urval av de artefakter som har 
brukats under livet. Urvalet har skett utifrån bland 
annat religiösa, sociala och ekonomiska premisser och 
speglar kanske mer olika eskatologiska och rituella 
tankar än det är ett representativt urval av vardagsfö- 
remål. En viktig uppgift är därför att studera om det 
finns en dikotomi mellan keramikkärlen i gravarna 
och de på boplatserna. Framförallt under äldre järnål
der finns ett stort jämförelsematerial mellan samtida 
gravfalt som Kättsta i Ärentuna socken, Graneberg 
och Djurby i Litslena socken, Uppland samt Holms- 
malma i Köpings och Kolsva socknar i Västmanland 
(Eriksson & Ählstrand 1997; Eriksson & Lang 1998; 
M. Eriksson 2005; Gustafsson et al 2006; Wikborg & 
Ählstrand 2005). Genom att jämföra keramiken i de 
olika kontexterna bör man kunna se om och i så fall 
vilka skillnader som finns mellan keramiken i de olika 
kontexterna. Detta i sin tur kan vara ett underlag för 
att skönja de bakomliggande val som ligger till grund 
för vilka kärl som valdes ut för att användas i gravar
na eller för de ritualer som utförts i och runt graven. 
De kärl som har valts ut kan berätta framförallt om 
ritualerna kring den döde men även de kärl som inte 
har valts men som fanns på den samtida boplatsen. 
Detta utgör ett symbolspråk som måste tydas.

Slutligen är ett av målen att försöka förstå det ideo
logiska regelverket bakom användningen av kärlen. 
Kärlen har utformats for att passa både funktionella 
krav men också de kulturella handlingsmönstren. 
Kärlformerna har i sin tur påverkat handlingsmönster 
och gestik. Den har påverkats av kärlens fysikaliska 
egenskaper: var tyngdpunkten sitter, deras grad av 
öppenhet, mynningsrandens utformning och före
komst av hänkel. De har då indirekt konserverat ritua
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ler, seder och bruk. En tes är att man genom att stude
ra kärlformemas frekvenser kan spåra kulturella ytt
ringar och ideologi.

Tematiska studier

Kärl och mat
Studiet av keramikkärl är egentligen en studie av för
historisk matkultur. Oftast har denna aspekt glömts 
bort och man har istället fokuserat på kärlets inre och 
yttre morfologi för att tolka användningsområdena 
(Parker Pearson 2003). Merparten av de kärl som vi 
påträffar har använts antingen för förvaring eller be
redning av mat eller som bordskärl. I det mellan
svenska materialet är det framförallt forvarings- och 
beredningskärl som överväger, medan bordskärlen 
förefaller att ha varit vanligast under bronsåldern då 
skålar och koppar har varit relativt vanliga.

Under bronsåldern verkar keramikkärlen ha haft en 
viktig symbolisk roll vid måltiden som särskilt mani
festerades i de ovannämnda skålarna. En hypotes är 
att dessa skålar som har spelat en viktig roll i den 
symposiekultur som fanns i Medelhavsvärlden, har 
spritt sig norrut till stora delar av Centraleuropa under 
loppet av bronsåldern. Skålarna kan vara en materiell 
manifestation av en då ny paneuropeisk tradition med 
rituellt drickande, som sannolikt har varit kopplat till 
den offentliga arenan med kollektiva fester och ritua
ler som även kan förknippas med maktsymboler 
(Sherratt 1997).

Kontakter över regiongränserna
Keramikkärlens och servisernas utseende är kulturellt 
styrda och meningsbärande. Det finns mer eller mind
re stora likheter mellan keramiken i olika regioner i 
norra Europa. Likheterna är ibland så stora att de inte 
går att förklara med annat än att det har funnits över
regionala kontakter. Frågan är hur dessa ska kunna 
förklaras: genom handel, migrationer, eller giftermåls- 
allianser?

Mälardalen ses i denna studie som en region, även 
om det kan finnas mindre lokala skillnader och här 
kommer då framförallt förhållandena i norra Mälaren 
att belysas. I ett större perspektiv utgör Mälaren under 
bronsåldern en del av den sydskandinaviska bronsål- 
derskulturen. Även under äldre järnålder har regionen 
en materiell kultur som har stora likheter med det syd
skandinaviska området. Mälardalen kan ses som nord
lig utkantsområde för der Nordische Kreis. Begreppet 
används här för den delvis gemensamma materiella 
kultur som fanns i Syd- och Mellanskandinavien, 
Nordtyskland och med vissa nedslag i Nordskandina
vien och sydvästra Finland under mellersta och yngre 
bronsålder. Norr om Dalälven och på andra sidan 
Åland fanns kulturer som till stor del tog sig ett annat

materiellt uttryck och som sannolikt i norr även hade 
en annan ekonomi.

Keramik har använts och används än i dag i arkeo
logisk forskning som markörer för materiella kulturer 
som antas symbolisera olika etniska grupper. Forsk
ningstradition och metodiken har sina rötter i Kossin- 
nas Siedlungsgeschichte. Hans huvudtes var att:

”Scharf umgrenzte Kidturprovinzen decken 
sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völ
kern oder Völkerstämmen” (Kossinna 1911:3).

1 Sverige blev denna forskningstradition i sin ex
trema form med rätta starkt ifrågasatt, framförallt efter 
nazismens fall i Tyskland. Traditionen lever dock 
kvar, mer eller mindre explicit uttryckt. Kossinnas 
ideologiska bakgrund och hans värdering av olika 
raser var starkt förenklade och felaktiga, (t ex Kossin
na 1926). Metodisk hade skolan rätt till viss del, åt
minstone på ett övergripande plan. Likheter inom ma
terial kultur har ofta, men inte alltid, sin grund i ett 
gemensamt talspråk. Men vad händer om man använ
der sig av Kossinnas metod på mellansvenskt material 
och jämför det med annat ”germanskt” material från 
Väst- och Sydskandinavien? Skulle det visa sig att 
regionerna skiljer sig markant beror det då på olika 
etniska grupper med skilda språk har funnits i de olika 
regionerna? Ett av de fundamentala problemen med 
metodiken är kopplingen mellan språk och materiell 
kultur. Krukor talar inte och vårt behov av att få veta 
vilka språk som talades i norra Europa före Kristi fö
delse kommer att för alltid förbli obesvarat. I stället 
får man anta att skillnader i stil i vissa fall kan bero på 
etniska skillnader, men att stil i många fall kan sträcka 
sig över etniska gränser.

Inriktning kom trots sin ideologiska barlast, att på
verka till exempel Gordon Childe i sina arbeten om 
Europas förhistoria. Inriktningen kom exempelvis att 
fortleva i den gamla Warszawapaktens länder (Trigger 
1993:199ff & 275ff). Redan på 1910-talet fick dock 
Kossinna kritik för sina skarpa kopplingar mellan fö
remål, folk och raser (Brather 2004: 24). Senare under 
både den processuella arkeologin och speciellt under 
den postprocessuella eran inom den anglosaxiskt på
verkade arkeologin har den kulturhistoriska äldre ar
keologin blivit starkt ifrågasatt (Olsen 2003:25ff). 
Enkla kopplingar mellan enskilda föremål, dekorer 
och etnicitet är omöjliga att göra och framförallt etni- 
citetsbegreppet ses i dag som ett betydligt mer kom
plicerat och mångfacetterat begrepp som där etnicite- 
ten är i sig situationsbetingad och kan växla i både tid 
och rum (Barth 1969; Eriksen 1998).

I praktiken är det svårt att inte använda sig av inar
betade namn på folk och etniska grupper, såsom väst- 
germaner, goter, svear, balter, samer etcetera. Allra 
helst under äldre järnålder är det nästan oundvikligt 
att föra en diskussion utan att nämna kulturgrupper 
bland de korologiska artefaktgrupperingar som kan
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skönjas i det arkeologiska materialet. Begreppen mås
te dock användas med försiktighet då de historiska 
källor som belyser folk och språkgrupper är mycket 
sparsamma under hela äldre järnåldern. Exempelvis 
kan keramikstilar och ytbehandlingar ha en betydligt 
vidare spridning än till enskilda etniska grupper.

För enkelhetens skull används här begreppet kultur. 
Begreppet är så belastat med olika etniska kopplingar 
att man kanske borde använda begreppet tradition i 
stället. Kultur och tradition är något som skapas, åter
skapas och omvandlas mer eller mindre kontinuerligt 
av brukarna (jfr kulturbegreppet i F. Hallgren 
2008:30ff). När det gäller keramik är det många gång
er stilar som åsyftas och inte etniska kulturgrupper. En 
keramisk stil kan överbrygga etniska gränser och sna
rare vara kopplad till övergripande ideologiska hand
lingsmönster.

I Dalarna och södra Norrland saknas keramikmate
rial från bronsålder och äldre järnålder. Därför går det 
inte att göra några komparativa studier mellan Mälar
dalen och de regionerna. Från mellersta och norra 
Norrland finns ett rikare material och enstaka fynd 
visar på möjliga kontakter med detta område.

De sydliga kontakterna

Mälardalen har ofta setts som den nordligaste utposten 
för en mer sammanhängande skandinavisk befolkning 
under främst bronsåldern. Ofta betonas likheterna med 
Sydskandinavien. Kulturen söder om Dalälven har 
mer eller mindre explicit bildat normen för hela lan
dets förhistoria. Likheterna mellan det nordtyska om
rådet, som har haft delvis likartad materiell kultur 
under bronsålder och äldre järnålder, har i stället un
der de senaste decennierna tonats ned. Om man bort
ser från att vi har en delvis gemensam materiell kultur 
som Nordtyskland under bronsåldern glömmer man 
även bort de naturliga kontaktytor detta har gett mel
lan den skandinaviska kulturen och de samtida kultu
rerna i Centraleuropa. I stället har kontakterna med 
Lausitzområdet i nuvarande Polen betonats (Gustafs
son 1997; Jaanusson 1981; T. Larsson 1993; Larsson

& Hulthén 2004). Likheterna är visserligen stora men 
många viktiga drag i Lausitzområdets keramik saknas 
i Mälardalen. Frågan är vad vi har fatt som ett gemen
samt kulturgods i kontakterna inom ”der Nordische 
Kreis” och vad som vi fått direkt från Lausitz och vad 
vi har fått från Syd- och Centraleuropa via Lausitz
eller Nordtyskland. Givetvis har de tysk-polska flo
derna spelat en avgörande roll för kontakterna söder
ut, floder som Elbe, Oder och Weichsel/Wisla. Många 
av de särdrag som finns i keramiken i söder saknas 
dock i Mellansverige varför en diskussion måste tas 
om vilka kulturella filter som har sållat bort dessa 
drag och varför.

De östliga kontakterna

Mälardalen öppnar sig mot Ålands hav och Finska 
viken. Från kustområdena i Ryssland och Baltikum 
finns dessutom naturliga kommunikationsvägar i form 
av floder som Daugava (Dvina/Düna) och Nemunas 
(Memel) med sina förbindelser till avrinningsområde- 
na för Dnjepr och Volga samt vägen Neva-Ladoga- 
Volgafloden.

När det gäller keramiken har man länge diskuterat 
likheterna under senneolitikum med Kiukaiskulturen i 
Finland och även framhävt skandinaviska inslag i 
framförallt kustregionen i det Egentliga Finland under 
bronsålder och äldre järnålder (Meinander 1954a & b, 
1969; Salo 1968). Det finns i Mälarregionen också 
många drag i den materiella kulturen som visar ett 
motsatt förhållande, nämligen att många östliga ele
ment uppträder framförallt i yngre bronsålder och 
förromersk järnålder (Hjärthner-Holdar 1993; Jaanus
son 1981; Reisborg 1989).

En diskussion måste tas om de östliga influenserna 
i Mälarregionen, influenser som förefaller att tillta 
under yngre bronsålder och förromersk järnålder. Ska 
influenserna ses som resultatet av giftermålsallianser, 
finskugrisk inflyttning, handelskontakter eller bara 
som enstaka nedslag av östliga kontakter? Och fram
förallt, går det att göra sådana diffussionistiska tolk
ningar utifrån enstaka morfologiska drag?
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3. FORSKNINGSHISTORIK OCH INLEDANDE
DISKUSSION

FORSKNINGSTRADITIONEN 
INOM DET KERAMISKA 
FÄLTET
I ett europeiskt perspektiv har intresset för keramik 
varit mycket stort allt sedan den moderna arkeologins 
födelse på 1800-talet. Keramiken har utifrån form och 
dekor ofta använts för att definiera skilda kulturgrup
per. I Mellansverige har dock keramiken haft en un
danskymd roll i de arkeologiska diskussionerna kring 
det mellansvenska materialet från och med att strid- 
syxekulturen försvinner. I Danmark, Sydsverige, Nor
ge, Norrland och Finland har däremot keramiken spe
lat en mer livaktig roll i definitionerna av kultur och 
kulturella yttringar. Även om den sällan har utnyttjats 
fullt ut i Mellansverige har keramiken en mycket vik
tig roll i förståelsen av den kulturhistoriska utveck
lingen.

Man kan dela upp studiet av förhistorisk keramik i 
några huvudströmningar. En av de viktigaste och kan
ske äldsta är den som har koncentrerat sig på kerami
kens yttre former. Där har definitioner och försök att 
hitta paralleller till formerna spelat en viktig roll. Röt
terna finns i 1800-talets norm där föremål skulle kate
goriseras, dateras och bedömas utifrån sin yttre form. 
Basen för dateringsmetoden var de slutna fynden och 
ytterst daterbara importföremål som lade grunden för 
en kedja av korsdateringar (B. Gräslund 1974). Bak
grunden till teorierna var i grunden den typologiska 
metoden och synsättet var konsthistoriskt till sin ka
raktär. Föremålen bedömdes ofta som konstföremål 
där dekor, form och design var de viktigaste kriterier
na. I och med att keramiken i Mellansverige från och 
med senneolitikum till och med medeltid ofta är ett 
odekorerat vardagsgods kom materialet inte att få nå
gon centralare roll i regionens forskning. I stället kom 
den att inrikta sig på gravar och metallföremål. Exem
pelvis karaktäriseras Gordon Childe keramiken från 
bronsålder i Skandinavien som

”Late Bronze Age pottery in the Teutonic pro
vince is extremely dull. The only attempt at 
decoration was to smear over the surface with 
the fingers or a stiff brush...The dullness ofpot
tery is counterbalanced and explained by a

wealth of bronze and gold vessels. ” (Childe 
1930:219).

Typologi och morfologi
Att i ord beskriva kärlformer lättförståeligt är svårt. 
Framförallt gäller detta de mer komplicerade geomet
riska formerna. Få personer har en så pass utvecklad 
känsla för språk och form att de intuitivt kan beskriva 
och än mer verkligen förstå verbala beskrivningar av 
former, lukter, smaker och färger. Vår humanistiska 
kultur har ibland en övertro på att kunna verbalt be
skriva föremål som sedan är förståeliga (jfr Malmer 
1963:18ff). I många fall måste man förlita sig på att 
beskriva materiella ting med bilder och låta bilden ha 
ett lika högt vetenskapligt värde som texten.

Den borgerliga typologin
En av de första som arbetade med en keramiktypologi 
och kronologi i Norden var dansken med det passande 
namnet J. B. Sorterup. Redan 1845 publicerade han i 
Annaler for Nordisk Oldkyndighed en översikt av de 
då kända danska kärlen från stenålder till och med 
järnålder, knappt ett decennium efter Thomsens epok
görande publicering av sin uppdelning av fomsaksma- 
terialet i de tre olika huvudperiodema (B. Gräslund 
1974; Sorterup 1845). Vid sin indelning upptäckte han 
att termerna inte alltid var lätta att applicera på ett 
heterogent, förhistoriskt kärlmaterial, där formerna 
inte var drejade. I sin indelning anmärkte han att:

”Det vil her blive nødvendigt, at af og til noget 
forskjellige Kar henföres til samme Afdelning, 
naar Formen i det Hele ere lignende, thi skulde 
de mindre forskjelligheder bestemme nye Clas- 
ser, vilde næsten hvert enkelt Kar kommet til at 
utgjöre en Classe for sig, og Hovedhensigten av 
denne Classification, Indførelsen af en saavidt 
mulig simpel Nomenclatur ikke opnaaes.” (Sor
terup 1845:349)

Anmärkningen är helt berättigad. Sorterup insåg 
svårigheterna med att kategorisera de ofta skeva och 
ojämna förhistoriska kärlen. När Sorterup gick genom 
materialet använde han referensramar som hade sin 
grund i 1800-talets borgerliga danska kultur. Flertalet
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av hans beteckningar var hämtade från de förkunska
per han fick när han öppnade dörrarna till porslins
skåpen och köks förråden i sitt hem eller när servisen 
redan var framdukad. Hans indelning och definitioner 
var en blandning av välkända begrepp som boj aner, 
kannor och nyare sammansättnigar som flaskformiga 
kärl etcetera. (Sorterup 1845:349-357, Tab. IV-IX)

Tennerna var och är än i dag funktionella. Hans de
finitioner var dock mycket lösa och byggde på att lä
sare hade samma kunskap om dåtida husgeråd och 
servis. Bland annat saknas i hans indelning kategori
erna vas och fat. Svagheten i indelningen var bland 
annat att typindelningama saknade måttuppgifter och 
kärlproportionema inte angavs (jfr Malmer 
1963:16ff). Till en stor del stödde sig Sorterup på bil
der, varje typ presenterades av en eller flera figurer. 
Terminologin fortsatte sedan att användas i den skan
dinaviska forskningstraditionen med olika smärre för
ändringar av både termerna i sig och definitionerna av 
dessa.

Sorterup ansåg dessutom att bronsålderskeramiken 
var kvalitativt underlägsen stenålderskeramiken och 
förmodade att man enbart hade använt kärlen till 
gravurnor. Han framhåller att även gravurnorna var 
vårdslösa till sin utformning. Han slog fast att fin- 
slamningen hade upphört under bronsåldern och det 
var karaktäristiskt att man i stället strödde grus över 
leran, med andra ord var rabbningen beskriven av 
honom. Under yngre bronsålder poängterade han att 
även polering var typisk (Sorterup 1845:341).

Sorterups indelning fick en svensk efterföljare i den 
första monografin över svensk förhistorisk keramik av 
ägaren till Rörstrands porslinsfabrik, G. H. Stråle 
(Stråle 1873). 1 hans ”Grafkärl funna i Svensk jord - 
Ett bidrag till keramikens historia” gjordes en brett 
upplagd studie om keramikens historia från de första 
kärlen i Egypten till och med svensk vikingatid. Bo
ken omfattar även flera etnografiska paralleller från 
exempelvis indiansk område (fig. 1).

När Stråle 1873 publicerade en liknande samman
ställning över det svenska keramikmaterialet från 
gravfynden använde han i stort sett Sorterups indel
ning. Därefter förefaller den svenska och danska tradi
tionen ha gått skilda vägar. I den danska litteraturen 
kom Sorterups embryo till indelning av kärl att vida
reutvecklas och används än i dag i modifierad form 
(se t ex Becker 1961; Broholm 1933; Jørgensen 
1997). Likaså används liknande indelningar i hela 
Centraleuropa, inte minst i de tyska och polska forsk
ningstraditionerna (Schindler 1940; Wolagiewicz 
1993). Till skillnad från den danska och kontinentala 
traditionen kom den mellansvenska forskningen att 
låta bli att ägna sig åt keramikkärlen och deras defini
tioner. Sannolikt beror detta på att de första ledande 
gestalterna uppvisade ett relativt litet intresse för ke

ramiken utan i stället fokuserade på metallföremålen. 
Montelius berör keramiken i sina arbeten mycket 
översiktligt. Även arkeologer som Oskar Almgren och 
Birger Nerman berörde keramikkärlens formspråk 
ytterst summariskt när de gick igenom det gotländska 
materialet från äldre järnålder. Detta trots att den got
ländska keramiken, från romersk järnålder till och 
med vendeltid är för nordiska förhållanden, rik på 
både dekor och former (O. Almgren 1914; O. Alm
gren & Nerman 1923; Nerman 1935 & 1969; Nerman 
& Lundström 1969). Två undantag finns, nämligen 
Berta Stjemquist och Evert Baudou (Baudou 
1960:95ff; Stjemquist 1955:69ff & 1961:28ff). Bau
dou distanserade sig i viss mån från det borgerliga 
arvet genom att kalla kärlen för ”terrinenförmige Ge
fäße” och ”Schalenförmige Gefäße”. Antagligen var 
orsaken just den som är denna typ av nomenklaturs 
stora nackdel, nämligen att namnet leder tanken till 
1880-talets matbord med soppan som serveras från 
terrinen. Det är givetvis inte fastställt att terrinerna 
från brons- och järnålder användes för detta ändamål, 
samtidigt som det är troligt att det ändå var syftet som 
denna formtyp användes för; nämligen som ser
verings- eller möjligen förvaringskärl.

Inom den danska arkeologi har den borgerliga tra
ditionen varit stark, med en humanistiskt präglad ter
minologi där kvantifieringar och mått sällan används. 
Stor uppmärksamhet har ofta getts enskilda formele
ment och dekor, det vill säga kärlens yttre morfologis
ka drag. Däremot har ytbehandlingen aldrig fatt sam
ma genomslag i bearbetning som den har fått i den 
svenska traditionen. Ett huvudsyfte för keramikstudi
erna i Danmark har ofta varit att bearbeta materialet 
systematiskt för att upprätta detaljerade kronologier 
(Albrectsen 1956 & 1958; Becker 1961; Draiby 1984; 
Hansen 1976:107ff; Hvass 1985:66ff; C-K. Jensen 
2005; J. Jensen 1968 & 1997; S. Jensen 1977; Liver- 
sage 1980). Studierna är i allmänhet mycket välgjorda 
och analyserande men är svåra att använda som jäm
förelsematerial eftersom de ofta saknar kvantifiering
ar. Däremot är de oumbärliga för att kunna datera och 
förstå den arkeologiska kontexten under enskilda tids- 
faser. Den enda studie som egentligen har behandlat 
kärlen och deras gods är Stilborgs studie av äldrejäm- 
ålderskeramiken från Fyn (Stilborg 1997). En annor
lunda vinkling har också Kirsten Juhls metodologiska 
studie av jylländsk romartida keramik (1995). Där har 
hon delat upp kärlen i olika funktioner utifrån form, 
storlek och framförallt kärl kropparnas tyngdpunkt och 
masscentrum kontra kärlens höjd och basyta. De är de 
parametrar som kanske mest påverkar de egenskaper 
man vill ha för att få ett funktionellt kärl för att förva
ra vätska, servera eller dricka från.
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Figur 1. Exempel på rabbad och polerad bronsålders- 
keramik från Skåne och Halland i G. H. Stråles sam
manställning av "Grafkärl funna i Svensk jord - ett 
bidrag till keramikens historia". Det är den första 
systematiska sammanställningen av förhistorisk kera
mik från Sverige. (Stråle 1873:pl. IV). The first sys
tematic publication ofprehistoric pottery from Sweden 
in Stråle 1873. The figure shows examples of Bronze 
Age pottery from Southern Sweden.

Den tekniska kärltypologin
Som en reaktion på den borgerliga traditionen kom 
den nya processuella arkeologins kritik. Den vände 
sig mot typdefinitioner via bilder där mått och av- 
gränsningar mot andra typer sällan redovisades (Mal
mer 1963:16ff). En som använde sig av andra, mindre 
värdeladdade typdefmitioner av keramik var Anna 
Shepard. Hon publicerade 1956 sina analyser av kärl
former utifrån brytpunkter i kärlens profil, kärl for
mens komplexitet, kärlets och mynningens lutning 
samt graden av öppenhet respektive slutenhet (ftg. 2). 
Fördelama var att man i stort sett kunde beskriva alla 
kärlformer med tekniska, ickevärderande termer. 
(Shepard 1971:224ff)

I Sverige är det framförallt Hille Jaanusson som har 
använt sig av hennes metod i sina studier av bronsål- 
derskeramiken från Hallunda (fig. 3; Jaanusson 
1981:6661). Metoden är ett objektivt instrument att 
beskriva olika kärlformer, men utgår inte från funk
tion eller storlek. I stället är den ett sätt att definiera

mer eller mindre komplicerade geometriska former. 
Svårigheten med metoden är att begreppen är mycket 
abstrakta och inte alltid lätta att omsätta i praktiken 
eller att översätta till andra språk, till exempel till 
svenska. Få personer skulle fa en uppfattning om själ
va kärlformen utifrån definitionen utan att ha sett 
formen i bild. Shepards terminologi kan upplevas 
komplicerad och har fatt få efterföljare i svensk arkeo
logi under de senaste decennierna.

SIMPLE AND DEPENDENT RESTRICTED VESSELS

OG o

INDEPENDENT RESTRICTED VESSELS

Figur 2. Anne Shepards definitioner från 1956 av
kärlformer i en processuell anda (Shepard 1971:fig. 
22). Digital bearbetning T. Eriksson. Anne Shepard’s 
definitions of vessel shapes from 1956.

1 stället kom proportionalitetsmetoden att börja an
vändas. Den kan utnyttjas på hela kärl och mäter de 
brytpunkternas relativa belägenhet. Metoden fick ett 
stort genomslag i den svenska forskningen och bland 
andra har Birgitta Hulthén använt sig av den i flera av 
sina verk (Hulthén 1975 & 1977; Nordström 1972). 
Fördelen med metoden har varit att göra just formana
lyser där kärlens inbördes proportioner och utseende 
spelar en viktigare roll än storlek och funktion. Ofta 
har objektiviteten gjort att förhållningssättet har blivit 
kliniskt och inriktad på kurvatur och stil. Kärlfunktio
nen har ibland fatt stå i bakgrunden.
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Figur 3. Hille Jaanussons definitioner av kärlformer 
som hon använde sig av på materialet från Hallunda 
(Jaanusson 1981 fig. 28). Digital bearbetning T. 
Eriksson. Definitions used by Hille Jaanusson (1981) 
of vessel shapes in the material from the Bronze Age 
site at Hallunda, Södermanland.

KRONOLOGISKA ÖVERSIKTER
För kunna ställla avhandlingens resultat i relation till 
tidigare resultat görs en forskningshistorik. Delvis 
kommer den att vara av diskuterande art. För att lätta
re få överblick över periodindelning och kulturer se 
tab. 1.

Forskningsöversikt över bronsålder
Bronsålderskeramiken i Mälardalen uppmärksamma
des först i samband med Greta Arwidssons undersök
ning år 1940 av ett skärvstensröse eller grav i Skrävs- 
ta, Botkyrka socken i Sörmland (Arwidsson ms). An
läggningen var mycket rik på keramik och bland annat 
framkom polerade skålar och lerskedar. Ett manus om 
keramiken skrevs men kom aldrig att publiceras. Nå
got som hon framhävde var den starka Lausitzpåver- 
kan man kunde se i keramiken (Arwidsson ms:5). Det 
är sedan ett tema som kommer att genomsyra hela 
forskningsfältet om regionens keramik. Det är det 
samt det östliga inflytandet som har dominerat diskus
sionen. Det senare är något som Bengt Schönbäck såg 
i delar av materialet från Broby, Börje socken och som 
sedan kom att ytterligare befastas av undersökningar

na av de äldre lagren i Darsgärde, Skederid socken, 
båda i Uppland (Ambrosiani 1959; Schönbäck 1959). 
Temat har bearbetats av flera arkeologer och man har 
oftast pekat ut antingen Baltikum eller Ryssland som 
givande part (Hjärthner-Holdar 1993 & 1998;
Hjärthner-Holdar & Risberg 2003; Jaanusson 1981; 
Reisborg 1989).

Den första stora sammanfattningen av keramikma
terialet från Mälardalen gjordes av Hille Jaanusson 
(1981). Hon publicerade ett omfattande material från 
ett komplext boplats-, grav och verkstadsområde vid 
Hallunda i Botkyrka socken i Sörmland. Hon fram
hävde där att den skandinaviska keramiktraditionen 
var gemensam med Lausitz men visade också på en 
underström av östliga influenser. 1 övrigt är det ensta
ka artiklar och rapporter som har tagit upp keramiken 
i Mälardalen (Forslund 1991; Johannesson & Hedman 
1972; Knape 1997). I samband med de större exloate- 
ringsundersökningama från mitten av 1980-talet och 
framåt har återigen keramiken lyfts fram (Karlenby 
1998; Eriksson 2002a, 2002b, 2003a, 2006c, 2008a & 
2008d).

Utanför Mälardalen har intresset för bronsålderske
ramiken varit koncentrerat till Skåne. Där publicera
des tidigt boplatskeramik från perioden (Stjemquist 
1961; Strömberg 1954). Det stora genombrottet for 
keramikens kronologiska betydelse kom med Fosie- 
undersökningarna, där de båda A- och B-grupperna 
definierades utifrån bland annat ytbehandlingar och 
dekorer (Björhem 1983; Björhem & Säfvestad 1993). 
Genom att Birgitta Hulthén började göra tekniska ana
lyser av keramikgodset och startade det Keramiska 
Forskningslaboratoriet kom materialet att granskas 
systematiskt. Resultatet har blivit att både gods och 
kärlformer är mycket välanalyserade i regionen (Bror
son & Hulthén 2007; Hulthén 1975 & 1977).

I östra Sverige är det annars flera undersökningar i 
Östergötland och Småland som har visat periodens 
keramik. Ofta har Lausitzinslaget poängterats (T. 
Carlsson 1995 a & b; T. Larsson 1993; Larsson & 
Hulthén 2004; Persson 2001; S. Selling 2001; Stålbom 
1998a).

Något som är gemensamt för de flesta verken är att 
man talar om keramiken från bronsåldern som om den 
bara är från yngre bronsålder. Ofta har man försökt 
pressa in hela materialet i bronsålderns perioder IV till 
VI, även om l4C-värdena har antytt längre och fram
förallt äldre tidsintervall.

Diskussion kring Lausitzkulturen och 
Skandinavien
En av de mer omdiskuterade frågorna när det gäller 
bronsålderskeramiken i Skandinavien är Lausitzkultu- 
rens inflytande. Framförallt har keramiken framhävts 
som ett tydligt tecken på kontakter mellan de olika
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regionerna under mellersta och yngre bronsålder. Lau
sitzkulturen är ett samlingsnamn för de olika regionala 
grupper som fanns från period II/III till och med peri
od VI i nuvarande Polen, Brandenburg och Sachsen i 
östra Tyskland samt delar av Slovakien och angrän
sande områden. I ett större perspektiv kan man se 
Lausitzkulturen som en del av den större Urnefåltskul- 
turen som sträckte sig över stora delar av Mellaneuro
pa (Bukowski (red) 1988; Coles and Harding 
1979:335ff). Att keramiken i Mälardalen och stora 
delar av södra halvan av Skandinavien har många 
element som är gemensamma med Lausitzkulturens 
keramik står utom allt tvivel, men många av dessa 
drag är gemensamma med hela Umefältskulturen 
samt äldre kulturer som Unétice, Zok och Hatvan i 
Centraleuropa. Hille Jaanusson kom i sin studie fram 
till att den keramiken i den nordiska bronsålderskultu- 
ren och Lausitz tillhörde samma keramiktradition (fig. 
5; Jaanusson 1981). Senare har dock enstaka dekorer 
och kärlformer börjat ses som mer Lausitzinspirerade 
än andra (T. Carlsson 1995b; Gustavsson 1997; Kaliff 
2001:50ff; Larsson & Hulthén 2004). Till de gemen
samma dragen hör bland annat den rabbade kerami
ken, de polerade skålarna, bikoniska kärl, ”äggkop
par”, miniatyrkärl med urnyp längs mynningen och de 
flesta dekorer. Frågan är alltså inte om keramiken var 
påverkad från Urnefaltskulturen i allmänhet och Lau
sitzkulturen i synnerhet, utan i vilken omfattning man 
verkligen kan tala om en påverkan och vad i så fall de 
bakomliggande kulturella och sociala orsakerna var.

När Oscar Montelius presenterade sin periodindel
ning av det skandinaviska materialet år 1917, var det 
metallföremålen som användes för periodindelningar
na (Montelius 1917). Keramik kom att avbildades 
endast under perioderna V och VI, beroende på att det 
var först då han kände säkra gravkontexter med dater- 
bara fyndkombinationer. Det är ett faktum som mer 
berättar om gravritualerna än om bronsålderns före- 
målsbestånd (Mnl415—27 & 1485-6). Explicit nämns 
bara de ytterst fåtaliga husumorna och deras likheter 
med urnor från Elbeområdet och Italien. Däremot 
nämns inget om de senare så kallade Lausitzskålama, 
som bara beskrivs som skålar med ett eller två öron.

Tio år senare publicerade Harald Hansson det got
ländska bronsåldersmaterialet (Hansson 1927). Han 
påpekade då likheterna mellan hos ett gotländskt 
gravkärl från period IV vars semirabbning, höga hals 
och dekor av snedställda kannelyrer, med kärl från 
Lausitzkulturen. Han tog detta som ett ytterligare in
dicium på de rika kontakterna mellan det området och 
Gotland, något som även visade sig i bronsmaterialet 
(Hansson 1927:57 & Pl. 16:81a). Däremot nämner 
han inte att en ”Lausitzskål” från Bläsnungs i Väskin- 
de socken skulle ha någon parallell i Lausitzkulturen 
(Hansson 1927:61 & Pl. 39:170).

Gordon Childe framställde Lausitz som den mest 
betydelsefulla representanten inom urnefaltskulturen. 
Lausitzkulturen beskrevs som ett invandrande folk 
som hade sina rötter i den sydöstligaste delen av den 
nordeuropeiska slätten. De antogs vara illyriska ut
vandrare som spritt sig mot norr för att behärska 
malmförekomster och handelsvägar. För att ytterligare 
betona deras roll som kolonisatörer framhävde Childe 
att de byggde timmerhus likt de nordamerikanska pi
onjärerna. Deras keramikhantverk beskrivs som fram
stående och ska ha inspirerat krukmakare i hela Cen
tral-, Väst- och Nordeuropa (Childe 1930:205ff).

En av de första som påpekade likheterna mer expli
cit mellan Lausitzkeramiken och den sydskandinavis- 
ka bronsålderskeramiken var H. C. Broholm i sin stu
die över yngre bronsåldern i Danmark (Broholm 
1933). Han målar upp en bild där Skandinavien står 
för en högt driven inhemsk hantverkstradition i brons, 
men där keramiken stod under inflytande från andra 
kulturer. Just keramiken från Lausitz beskrivs som

”Nord om Alperne har der kun et eneste Sted 
udenfor Hallstattomraadet udviklet sig en Pot- 
temagerkunst, der har mere end lokal Betyd
ning, nemlig i Lausitz. Her kan man virkelig 
anvende Ordet Kunst om de keramiske Arbej
der. Formerne er fortrinlige, de faa Ornamenter 
anvendt med sikker smag. At Oldtidens Folk 
har været klare over, at der her virkelig var no
get at lære, fremgaar tydeligt deraf at Lausitz- 
keramikken baade med Hensyn til Former og 
Dekoration fik en gennemgribende Indflydelse 
paa Naboernes Pottemageri. Danmark fulgte 
med. Det er let nok at se, hvad man har villet 
gøre: men indrømmes maa det jo, at Evnen ikke 
alltid har svaret till Viljen ” (Broholm 
1933:1821).

Broholm såg inte inflytandet från Lausitzområdet som 
helt genomgripande. Det hade skett i vågor till Dan
mark och att många drag inte anammades och andra 
förenklades. Dessutom ansåg Broholm att Lausitzin- 
flytandet var tidigast och störst i de östra delarna av 
nuvarande Danmark. Han menade också att 
Lausitzkulturens keramik inte var uppkommen genom 
en endogen process utan att den var i sin tur påverkad 
av bland annat den italienska bronsålderskulturen 
(Broholm aa).

En av de första som påpekade likheterna mellan det 
skånska materialet och det från Lausitz var Bror- 
Magnus Vifot (Vifot 1938). Likheterna mellan deko
rer, ytbehandlingar och kärlformer visade enligt Vifot 
att de båda regionerna på var sida av Östersjön hade 
haft många kontakter. Han menade att man från och 
med period III kunde se klar påverkan från Lausitz
kulturen i dels kremeringsgravskicket, dels i kerami
ken. Framförallt förde han fram skånska kärl med 
kannelerade skuldror och former som kunde definie-
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ras som kannor samt bikoniska och terrinformade kärl 
som Lausitzinspirerade. Däremot nämnde han inte 
explicit den form som senare har fatt benämningen 
Lausitzskål, nämligen de låga, öppna, polerade skålar 
som oftast är hankförsedda (Vifot 1938:77ff). Vifot 
fick kritik från bland annat Althin som också utifrån 
det skånska materialet hävdade att flera viktiga drag 
från Lausitzkulturen saknades i den skånska kerami
ken. En av de främsta buckelomamentiken, som var 
vanlig under den äldre Lausitzkulturen (fig. 4). Likaså 
förde han fram att seden att lägga ned hela serviser i 
gravarna saknas i Skåne (Althin 1944:80).

När Evert Baudou gick igenom det nordiska mate
rialet från yngre bronsålder poängterade han åter lik
heterna mellan keramiken i det skandinaviska området 
och Lausitzkulturen (1960). Bland annat har de ägg- 
formade krukorna, de dubbelkoniska kärlen med kraf
tigt markerad skuldra, kägelhalsurnorna, vaserna och 
slutligen de tvåledade skålarna enligt Baudou sina 
ursprung i Lausitzkulturen (Baudou 1960:95ff). När 
det gäller metallfynden poängterade han att det nor
diska området föreföll att ha mest kontakter under 
period IV och V med det mellaneuropeiska området, 
det vill säga umefaltskulturen väster och söder om 
Lausitzkulturen (Baudou 1960:148). Baudous studie 
omfattade inte någon heltäckande inventering av mu
seisamlingarna i Polen eller Östtyskland. Vissa nor
diska föremålsgrupper han redovisade har dock en 
klar spridning längs södra Östersjökusten och kan 
således visa kontakter med Lausitz. Bland annat är 
den gotländska holkyxan, med bågformade kantlister 
från period V och VI, vanlig i norra Tyskland och Po
len och framförallt på Gotland. Enstaka exemplar 
finns även i Mälardalen av denna typ. Spridnings- 
mönstret visar att man i Mälardalen kan ha haft kon
takt med Lausitzkulturen, med Gotland som mellan
hand. De snarlika holkyxoma av uppländsk form har 
sin huvudutbredning i Uppland. Då fanns de inte kän
da söder om Östergötland (Baudou 1960:25 & karte 
16). Däremot är de Lausitzinfluerade holkyxoma 
mycket sällsynta i Skandinavien (se även Kristiansen 
1998:fig. 53). Även vissa skandinaviska rakknivar, 
halsringar och dubbelknappar med spröt har en rela
tivt stor spridning i det norra Lausitz området (Bau
dou 1960:taf. 21, 35 & 47). Annars är Lausitzbronser 
mycket ovanliga i Mälardalen. I stället domineras de 
importerade bronsföremålen av typer utanför Lausitz, 
såsom Tyskland, Ungern och Tjeckien. De områdena 
hade också gemensamma drag i keramiken med den i 
Mellansverige.

Ett år efter Baudous överregionala sammanfattning 
kom Berta Stjemquist ut med en monografi över 
bronsåldersgravama i Simris med detaljstudier av det 
skånska materialet. Även hon påpekade i flera fall 
Lausitzinflytandet i den skånska keramiken både när

det gäller dekortyper, former och ytbehandlingar, men 
hon visade också att många av formerna har en betyd
ligt vidare utbredning utanför både Lausitzkulturen 
och den nordiska kretsen. Bland annat poängterar hon 
i flera fall samhörigheten med keramiken från Tysk
land och Centraleuropa (Stjemquist 1961:3Iff). Men 
hon poängterar också samhörigheten med Lausitzkul
turen och den yngre undergmppen Billendorf. Dessa 
ska ha förmedlat såväl keramikformer som brandgrav
skicket till Skåne (Stjemquist 1961:119ff).

Figur 4. En liten dryckesbägare med kannelerad 
skuldra och buckeldekor. Från Lausitzområdet. Kärl i 
Uppsala Universitets fornsakssamling. Foto T. Eriks
son. A small beaker from the Lusatian culture with 
decoration of bosses and flutes. Vessel from the anti
quities collection at Uppsala University.

När Per Lundström publicerade Fiskebygravfaltet 
år 1965 och 1970 såg han Lausitzkulturen avspeglas i 
några av de östgötska kärlen från yngre bronsålder. 
Det var framförallt de öppna, vinklade skålarna och 
den rabbade ytan. (Lundström 1970:19ff). De kärl han 
benämnde koppar, och som han inte såg några direkta 
paralleller till, benämns idag som typiska ”Lausitzskå- 
lar.” (jfr Lundström 1965:P1. 2:11-13 kontra T. Carls
son 1996a: fig.3).

Jørgen Jensen gick på 1960-talet igenom flera stora 
material bland annat Voldtofte på Fyn och Gevninge 
på Själland (J. Jensen 1966 & 1968). I framförallt 
materialet från Gevninge tog han upp den dekorerade 
keramiken som har både diagonala, vågräta och cir- 
kelformade kanneleringar och menar att dessa dekor
element är inspirerade från Centraleuropa och Lau
sitzkulturen Även de skarpkantade, facetterade for
merna och strieringen, som framförallt uppträder un
der period IV och V i Danmark, ansåg Jensen vara 
inspirerade från tyskt område. (J. Jensen 1966:196ff). 
Jensen antydde att det tidigare diskuterade inflytandet 
från Lausitzkulturen var överdrivet och poängterade 
istället de stilmässiga likheterna med keramik i norra 
Tyskland (J. Jensen 1966:198f).
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I sin klassiska översikt över de externa kontakterna 
mellan Sydskandinavien och Väst- och Centraleuropa 
visade Henrik Thrane mångfalden av importerade 
bronser i materialet under period IV och V. Bronser 
som visar täta överregionala förbindelser (Thrane 
1975). Bronser av skilda slag åskådliggör kontakter 
från Bretagne och Irland i väster till Tyskland och 
Schweiz i söder till Polen och Ungern i öster. När det 
gäller keramiken lyfte Thrane fram Lausitzkulturen 
som impulsgivare för den sydskandinaviska kerami
ken. Han ser likheter i bland annat formerna men 
framförallt i de olika typer av dekorerade kärl som har 
påträffats i Danmark. Framförallt framhäver han de 
vågräta kanneleringama som är vanliga i Lausitzkul
turen i period IV och V. Ett utmärkt exempel är ett 
terrinliknande kärl med smal, hög hals från den rika 
graven Lusehøj vid Voldtofte som har både vågräta, 
lodräta och halvcirkelformade kannelyrer med nära 
paralleller i Sachsen och Schlesien. Även om det är i 
dekoren han ser de största likheterna poängterar han 
att Lausitzkeramiken är betydligt mer dekorerad än 
den danska (Thrane 1975:l78ff). Han tolkade annars 
likheterna i keramiken som ett resultat av giftermåls- 
allianser mellan kvinnor från Lausitzområdet och män 
från Danmark (Thrane 1975:182). Oavsett hur influ
enserna gick till, finns betydligt många flera av Lau- 
sitzkeramikens ledartefakter i östra Danmark än vad 
som är fallet i Mälardalen. Avståndet från exempelvis 
Lolland och Falster till Lausitzområdet i Tyskland är 
också bara några kilometer.

Birgitta Hulthén
Några år senare sammanfattade Birgitta Hulthén i sin 
avhandling keramikutvecklingen i sydöstra Skåne från 
Ertebølle till och med yngre bronsålder (1977). Mate
rialet från bronsålder utgjordes till större delen av 
gravmaterial från Löderup och kunde dateras till peri
od IV till och med övergången till forromersk järnål
der. Keramik från äldre bronsålder saknades således 
till stor del. Övergången från den senneolitiska kera
miktraditionen till den under yngre bronsålder var 
därför svår att studera. Hulthén såg en tydlig Lausitz- 
påverkan i materialet. Flera nya drag hade kommit in i 
den skånska keramiken: de bikoniska formerna, den 
delvis reducerat brända keramiken, bergartsmagring 
blandad med chamotte, de rabbade och polerade ytor
na samt den nya skålformen med profilerad utsida och 
hänkel. Utifrån leran och magringen ansåg hon att de 
nya Lausitz-dragen inte berodde på direktimport utan 
snarare på kontextuella influenser. De bör ha kommit 
bland annat med ett nytt bordskick (Hulthén 
1977:193ff). En sammanfattning var att

”...Most of the innovations, technical or 
aesthic, which have been recorded during the 
investigation, obviously originate from the 
same source of influence — the Lusatian Cul
ture. The biconical shape, tempering with 
crushed rock mixed with chamotte, coarse- and 
fine-slipping, polishing of the surface, firing in 
a reducing atmosphere, vessels with a conical 
neck, all these ceramic “novelties ” are typical 
elements of Lusatian pottery. ” (Hulthén 
1977:203)

Hille Jaanusson
Den som har behandlat bronsålderskeramiken i Mä
lardalen mest ingående är Hillevi Jaanusson. Hon 
skrev sin avhandling utifrån Hallundakomplexet i 
nordöstra Södermanland med sina gravar, skärvstens- 
högar och boplats (Jaanusson 1981). I den tog hon 
upp keramiken från Hallunda och jämförde den med 
material från flera andra boplatskomplex runt hela 
Östersjön. I sin brett upplagda studie jämförde hon 
bland annat materialet från Mälardalen med det från 
Polen och norra Tyskland (Jaanusson 1981:55ff). Hon 
kommer i sin studie fram till att:

” ...with regard to surface finish, Nordic and 
Lusatian Late Bronze Age pottery is remarkably 
similar. The same applies to temper as far as 
can be judged...There are some quantitative 
differences with regard to vessel shape, but oth
erwise the shape of the vessels is fairly similar. 
Nordic pottery is seldom deco
rated.. .Practically all decorative motifs known 
in Nordic pottery also occur in Lusatian pot
tery...Thus both Nordic and Lusatian Late 
Bronze Age pottery probably belong to the same 
main ceramic culture ” (Jaanusson 1981:121).

Jaanusson poängterade med andra ord starkt likheter
na i keramikmaterialet mellan de båda regionerna (fig. 
5). Vad som är anmärkningsvärt är annars att den kärl
form, som kallas Lausitzskålar, av Jaanusson be
nämndes som en ”... fairly simple, ”timeless” sha
pe...” och att den har en mycket vid rumslig sprid
ning. Hon tillbakavisade även estniska arkeologer som 
hade sett kärltypen som ett utslag för Lausitzpåverkan 
och menade i stället att ”... in view of their common
ness in Nordic pottery... and rarity in the Lusatian 
region their occurance suggests instead an influence 
from the west... ” [från Skandinavien till Estland] (Ja
anusson 1981:92f). Annars såg hon det svenska mate
rialet och det från Lausitzkulturen som gjort i samma 
keramiska tradition. Enstaka kärl kunde dock vara 
direktimporterade till Hallunda. Det gäller framförallt 
ett litet polerat omfaloskärl samt en timglasformad 
pokal med konkav fot. Resten av det mycket omfat
tande materialet på boplatsen är till större delen tolkat 
som lokalt producerat (Jaanusson 1981:124).



42

Figur 5. Jaanussons karta över brons- och keramikregioner under yngre bronsålder: 1. Sarsa-Tomitsa. Textilintryck 
vanligt samt dekorer av gropar och kamintryck. 2. Strimmig keramik vanlig med dekor av gropar i rader. 3. Asbest- 
magrad keramik. 4. Fingerdragningar i rabbningen samt strimmig yta på insidorna (Otterböte). 5. Östgräns för 
västlig keramik: Nordisk och Lausitz. 6. Östgräns för nordiska bronser. 7. Västgräns för Lausitzbronser. (Jaanusson 
1981 :fig. 59) Digital bearbetning T. Eriksson.

Jaanussons interpretation of main Late Bronze Age ceramic and bronze work regions. 1. Sarsa-Tomitsa: textile- 
impressed ware with decoration of pit-and-comb motifs. 2. Striated common pottery with decoration of horizontal 
rows of pits. 4. Dominant rusticated pottery with finger-streak (furrows) marks and internal striation (Otterböte). 5. 
Eastern boundary of “western ” pottery (Nordic and Lusatian). 6. Approximate eastern boundary of the Nordic 
bronze work region. 7. Approximate western boundary of the Lusatian bronze work region. (Jaanusson 1981. Fig. 
59).

Från polskt håll kom kritik av en av de ledande 
Lausitzforskama, Jan Dąbrowski, mot tolkningarna av 
de nära kontakterna mellan Lausitz och Hallundake- 
ramiken (Dąbrowski 1984). Han menade att påverkan 
från Lausitzkulturen var överskattad i Sverige. Stora 
likheter finns mellan de båda kulturerna men det rör 
sig om gemensamma drag för hela umefältskulturen 
och der Nordische Kreis. Han menade att kontaktzo
nen mellan Skandinavien och kontinenten, och inspi
rationsområdet för keramiken, antagligen var att söka 
i området väster om den egentliga Lausitzkulturen. 
Återigen påpekade han likheterna framförallt i terrin- 
formade, bikoniska och amforaliknande kärl men me
nade att även de finns inom en större region. Han på

pekade att en stor del av keramiken i Lausitz har varit 
producerad av mer specialiserade hantverkare. Något 
som sannolikt inte har haft sin motsvarighet i Skandi
navien. Han poängterade även att införseln av bronser 
från Lausitzkulturen till Sverige borde ha varit större 
om det hade funnits mer direkta kontakter. Slutligen 
och kanske det viktigaste är att man bör tala om en 
Lausitzstil snarare än en Lausitzkultur. Det är en stil 
som omfattar flera av de centraleuropeiska kultur- 
grupperna där begravningsskicket har varit en gemen
sam kulturbärande tradition (Dąbrowski aa). Hans 
slutsats är att:

"...der Frage nach der Relation der Keramik 
der Lausitzer Kultur zu jener des nordischen
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Kreises. Es ist die Frage, die übrigens nur ei
nen Ausschnitt der Problematik von verschie
denseitigen Auswirkungen der Lausitzer Kultur 
bildet. Man hatte dies Auswirkungen zu jener 
Zeit offenbar überschätzt. “ (Dąbrowski 
1984:146ff).

Några år senare skriver dock han i en artikel att sto
ra likheter finns mellan materialet i Hallunda och oli
ka material i Polen och menar att ca 86 % av karlen i 
Hallunda har sina motsvarigheter i det polska Woryty. 
Men det finns även tekniska olikheter i exempelvis 
sammanfogningen mellan botten och buken i kärlen 
(Dąbrowski 1989:70f).

Vistad, Lausitz och Östergötland 
I inlandet i västra Östergötland undersöktes på slutet 
av 1980-talet en boplats som blivit mycket uppmärk
sammad och omdiskuterad, nämligen Vistad i Väder
stad socken (T. Larsson 1993; T. Larsson & Hulthén 
2004). Boplatsen har daterats till framförallt period V 
och VI och tolkats som en befäst

. .”Lausitzkoloni ”, med bl. a. keramiker 
och timmermän från Mellaneuropa, knutna till 
en hövdingagård i Östergötland,...” (T. Larsson 
1993:147).

Utgångspunkterna för tolkningen är huvudsakligen 
tre. För det första har de stolphål som påträffats på 
platsen tolkats som tillhörande enskeppiga hus av en 
kontinental modell med fa paralleller i Sverige, men 
med nära paralleller i Polen och Tyskland (T. Larsson 
1993:32ff & 85ff). För det andra har stenfyllda rännor 
tolkats som fundament för en omgivande palissad. 
Även här har Larsson dragit paralleller med de befästa 
gårdar och byar som finns under yngre bronsålder 
inom Lausitzkulturen (T. Larsson 1993:50ff & 85ff). 
Det tredje beviset för Lausitzkopplingen är kerami
ken. Materialet består av totalt ca 2,3 kg keramik med 
184 bestämbara fragment. Vad som är anmärknings
värt är att den rabbade keramiken saknas och att den 
släta, slammade och polerade överväger. Det är i mot
sats till andra platser i Mälardalen. Det står också i 
motsats till de flesta boplatser i Polen och Tyskland, 
där rabbig keramik är mycket vanligt. Bland keramik- 
formerna finns fragment tolkade som tallrikar, pokaler 
samt mynningar med vågräta kannelyrer på insidan. 
Keramiken har tolkats som klara indikationer på Lau- 
sitzinfluenser.

Analyser av lerorna i keramiken visar att två av de 
totalt 15 analyserade kärlen har tillverkats av lera som 
är atypisk för regionen och perioden (T. Larsson & 
Hulthén 2004:26ff & 37ff & 46ff). Godset på platsen 
avviker från de andra samtida östsvenska materialen 
(se kap. 5).

Tolkningarna är mycket intressanta men man kan i 
viss mån ifrågasätta deras grundvalar. Stolphålen från 
boplatsen kan mycket väl tolkas som tillhörande tre- 
skeppiga, mindre hus av en typ som är vanlig i hela

Mellansverige från yngre bronsålder och förromersk 
järnålder. Att inte stolphål i vägglinjerna var bevarade, 
på det sätt som de är i många fall i Sydskandinavien, 
är typiskt för husen i Mellansverige. När Vistad pre
senterades för första gången var dock husen rekon
struerade som treskeppiga hus (T. Larsson 1990:4ff jfr 
T. Larsson & Hulthén 2004:17ff; Petersson 
2006:25ff). Större delen av den tolkade yttre palissa- 
den är osäker, eftersom den bara är spårad i tre mindre 
sökschakt som var ca 1,5-2,0 meter breda.

Keramiken är dock bestickande men flera av de 
publicerade mynningsfragmenten kan även vara från 
förromersk järnålder med tanke på de förtjockade 
mynningarna. Det skulle förklara frånvaron av rabbad 
keramik (jfr Becker 1961:5; T. Larsson 1993:fig. 
58:14, 101 & 162). Men det är vanskligt att överföra 
jylländsk kronologi på mellansvensk mark. Förtjocka
de mynningar finns dock även på boplatsen i Pryss- 
gården men är där vanligast under äldre järnålder 
(Stålbom 1998a: 124f). Klart är att det insides kannele- 
rade kärlet, ”Eierbecher”-kärlet och faten är inte ty
piska för keramiken i Mellansverige under yngre 
bronsålder och tidig förromersk järnålder. Tunnslipen 
visar också att keramikern från Vistad är atypisk för 
regionen (se kap. 5).

Även förhållandet med den lilla andelen av rabbad 
keramik är inte helt unik för Östergötland. Som jäm
förelse kan man ta Ringebygravfaltet från yngre 
bronsålder. Där var knappt 18 % av keramiken rab
bad, sett till antalet fragment, medan slät och slammad 
keramik upptar drygt 67 % av materialet (T. Carlsson 
1995b:64f). Även på bronsåldersdelarna av boplatsen 
vid Pryssgården upptar den rabbade keramiken totalt 
43 % beräknat på vikten eller 27 % på antalet frag
ment (Stålbom 1998:11 Iff). Alltså något mindre andel 
än i norra Mälardalen. På grav- och boplatskomplexet 
vid Tallboda utanför Linköping påträffades drygt 7 kg 
keramik. Lämningarna har sin tyngdpunkt i bronsål
der, men även stenålder och äldre järnålder fanns på 
platsen. Vad som är intressant är dock att den rabbade 
keramiken, liksom i Vistad, helt lyser med sin frånva
ro (Äijä et al 1996:49ff). Att den rabbade keramiken 
saknas i Vistad behöver således inte vara något helt 
anmärkningsvärt för Östergötland. Ett av de utmär
kande dragen för Lausitzkeramiken på de polska och 
tyska boplatserna är annars att merparten av kerami
ken är just rabbad. Uppskattningsvis består materialen 
där av mellan 50 och 90 % rabbad keramik (Jaanusson 
1981:561). Den låga andelen av rabbad keramik kan 
alltså antingen bero på att den undersökta ytan vid 
Vistad är, såsom Larsson påpekar, snarast är en rituell 
plats med specialiserade aktiviteter (se fig. 137).

Under 1990-talet och under första åren efter mil- 
lennieskiftet har flera andra artiklar, avhandlingar och 
rapporter berört likheterna mellan de olika regionerna.
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Det är framförallt likheterna med skålarna och Lau
sitzkulturen berörts samt likheterna i umebrandskicket 
(Carlsson 1995a:46ff; Kaliff 1999:60; Stålbom 
1994:28) Ofta är det just de enklare skålarna som har 
lyfts fram som det som är typiskt för de externa im
pulserna. Några mer ovanliga exempel är de två fin- 
rabbade skålar från Pryssgården, vars yttre morfologi 
är mycket avvikande för Mellansverige. De tekniska 
analyserna av godset har dock inte visat på någon 
skillnad mot den övriga, sannolikt lokalt tillverkade 
keramiken. Skålamas yttre drag är dock mycket ovan
liga i östra Mellansverige (Lindahl & Hulthén 1998; 
Stålbom 1998:129).

Otterböte, Lausitz och Åland
Otterböte på ön Kökar i den Åländska skärgården är 
en av de klassiska bronsålderslokalema i Upplands 
närhet. Boplatsen och keramiken har publicerats i en 
avhandling av Kenneth Gustavsson (1997). Platsen 
kännetecknas av sin rikedom på rabbning med dekora
tivt dragna mönster. Typen har gett upphov till be
greppet ”Otterböte-keramik” (fig. 6). TL- och 14C- 
dateringar från platsen sträcker sig från ca 1700-500 f 
Kr med tyngdpunkter i ca 1500-1200 och 1100-800 f 
Kr det vill säga motsvarande period II-V. Huvudfasen 
på Otterböte förläggs av Gustavsson till period IV. 
Utifrån de hyddkonstmktioner som har undersökts 
och framförallt det osteologiska materialet har platsen 
med rätta tolkats som en station för jakt av säl och 
ejder. Trots att platsen inte ses som en permanent bo
plats, eller kanske på gmnd av detta, har över 250 kg 
välbevarad keramik påträffats. Cirka 80 % av kerami
ken är rabbad och en stor del av denna har dekorativt 
utformade faror i rabbningen (fig. 6). Denna typ av 
rabbad keramik har ofta benämnts Otterbötekeramik 
utifrån just denna fyndplats. Gustavsson ser starka 
kopplingar mellan denna typ och keramiken i Lausitz
kulturen och hävdar utifrån de yttre morfologiska dra
gen att platsen har varit utnyttjad som säljägarstation 
av folk från Lausitzområdet. Som ytterligare indicier 
har framförts de polerade skålarna. Dessutom har 
tunnslipen av keramiken visat likheter mellan godsen i 
Polen och de på Otterböte (Gustavsson 1997; Hulthén 
1997a & b).

Om man strukturerar de olika argumenten för Ot
terböte som en ”Lausitzdominerad” plats är dessa för 
det första de yttre morfologiska likheterna mellan den 
dekorativt utformade fåmingen av rabbningen på plat
sen och den i Polen (Gustavsson 1997:79). Otterböte 
på Kökar är utmärkande för sin stora andel av denna 
typ av keramik, men denna typ av ytbehandling före
kommer på de flesta boplatserna i Mälardalen. Där
emot förekommer den inte i samma omfattning där 
som på Åland. På Åland förekommer den dock i stora

mängder på samtliga bronsålderslokaler (K. Gustavs
son 1997; Meinander 1953:1 OOff; se kap. 5). Den rab- 
bade fingerdragna keramiken är snarast ett särdrag för 
hela Åland. Inte sällan är insidan på kärlen strimmig. 
Det är ett drag som förekommer men är ovanligt i 
Mellansverige. Den stora andelen rabbad keramik hör 
sannolikt samman med platsens karaktär av jaktstation 
och att man därigenom har haft behov av speciella 
kärl för förvaring av exempelvis sötvatten och tran. 
Rabbning av denna typ förekommer i hela Sydskandi- 
navien liksom Polen och Tyskland och kan inte ses 
som en indikation på import i sig. Den är alldeles för 
vanlig och en av ledtypema för de skånska A- 
krukoma (Björhem & Säfvestad 1993). Tunnslip har 
visat att uppländsk ”Otterbötekeramik” från bland 
annat två platser i Vendel socken är tillverkad av 
samma lera som den övriga bronsålderskeramiken på 
de båda platserna (kap. 5; Lindberg (red) 2006:39ff; 
Stilborg & Brorsson 2007). Det är mycket osannolikt 
att alla kärl som är dekorerade i Otterbötestil skulle 
vara importerade. Däremot är keramiken överlag 
mycket välbevarad på Otterböteboplatsen., som san
nolikt bara varit en säsongsboplats och aldrig blivit 
plöjd. Den höga bevarandegraden kan ha gjort kera
miken framstår som mer annorlunda än den är.

Figur 6. Exempel på rabbning med dekorativa finger
dragningar från Otterböte på Kökar, Åland. Efter 
Gustavsson 1997'.fig. 58. Examples of rustication with 

finger-furrows from Otterböte at Åland.

Ett annat tecken på eventuella sydliga kontakter i 
Otterböte som har framförts är de intryck i keramiken 
som finns av olika fröer och kärnor (Gustavsson 
1997:1 OOff; Hjelmqvist 1997:158ff). Intrycken i ke
ramiken visar att den har tillverkats på en plats där 
man har hanterat säd och andra nyttoväxter. Samman
sättningen av säd har stora likheter med den som finns 
under samma tid i Mälardalen med skalkom som do
minerande sädesslag. Dessutom finns inslag av na
kenkorn och olika vetesorter (Eriksson 1997; Ranhe- 
den 2007:87ff). Vad som avviker på Kökar är två av
tryck av hirs, en växt som anses fordra ett varmare 
klimat än det i Mälardalen och på Åland i dag (Gus
tavsson 1997:103; Hjelmqvist 1997:160). Hirs är
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ovanligt i bronsåldersmaterialet i Mälardalen men ett 
avtryck av hirs finns i Boda, Bred socken, Uppland. 
Däremot förekommer det hitintills inte i det förkolna
de makrofossilmaterialet i regionen. Historiska källor 
visar att hirs har odlats i Sverige sedan 1600-talet, 
vilket innebär att klimatet inte bör utgöra något större 
problem (Eriksson 1997; Hjelmqvist 1955:67; Ranhe- 
den 2007; http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/pa- 
nic/panimil.html). Några mer ovanliga intryck finns 
slutligen. Det är intryck av kikärt (Cicer arietinum) 
och plattvial (Lathyrus sativus). Särskilt den först
nämnda arten är ovanlig i Nordeuropa och kan tyda på 
kontakter med sydligare liggande regioner, eftersom 
arten är värmekrävande. Ärtor och bönor har annars 
sannolikt odlats i Mellansverige, ett intryck av en 
bondböna (Vicia faba) finns i bronsålderskeramik från 
Sneby i Litslena socken i Uppland (Hjelmqvist 
1955:67). Kikärtsintrycket kan med andra ord vara ett 
tecken på sydliga kontakter. Sädesintrycken i kökarke
ramiken visar att kärlen i sig eller fröerna i form av 
föda har tagits till platsen, eftersom Kökar under 
bronsåldern inte bör ha lämpat sig för något större 
jordbruk.

Förutom dessa argument finns även ceramologiska 
studier (för hjälp med utvärderingen av dessa tackas 
fil. Dr. Daniel Andersson, UV GAL). Studien omfat
tade 23 skärvor från Otterböte som jämfördes med 
skärvor från två andra lokaler på Åland, nämligen en 
skärva från Syllöda och tre från Tjärnan. Slutligen 
fanns sex polska bronsåldersskärvor med som refe
rens. (Hulthén 1997a: 145ff). Skärvorna från Otterböte 
omfattar 12 rabbade kärl varav 10 har olika typer av 
faror i rabbningen, ytterligare sju prover är gjorda på 
polerade kärl varav två är skålar och slutligen har två 
kärl textilintryck. Resten av proverna är gjorda på 
skärvor utan bevarad ytbehandling, inga analyser har 
gjorts på strimmiga kärl. Merparten av kärlen, arton 
av de tjugotre, har tillverkats av en mycket fin lera. 
Då framhävdes detta som ett klart tecken på att kera
miken var av polsk härkomst, eftersom denna typ av 
lera inte skulle ha funnits i Skandinavien (Gustavsson 
1997:108; Hulthén 1997a: 151). När avhandlingen 
skrevs fanns inget större referensmaterial från Åland 
eller Mälardalen, men det finns idag. Finleror i brons- 
ålderssammanhang är inget ovanligt i regionen, utan 
förekommer på Tjäman på Åland, Apalle i Uppland, 
Snåret och Glädjen i Vendel socken, Ryssgärdet i 
Tensta socken, Kättsta i Ärentuna socken samt i Hal- 
lunda i Botkyrka socken (Hulthén 1997a: 146; H-Å 
Nordström 1988:34; se kap. 5 & bil. 1-3). Att kerami
ken skulle vara typiskt polsk är därför inte speciellt 
troligt. Däremot kan det vara riktigt att finlera inte 
förekommer på Kökar, men sannolikt är inte kerami
ken tillverkad där utan ditförd dit, frågan är bara var
ifrån. Finlera är annars vanligt förekommande i hela

Mälardalen och finns även på andra delar av Åland (se 
t ex Grånäs 1989; http://geokartta.gtk.fi/karttafra- 
me.htm).

Förutom leran har även olika bergarter och mineral i 
keramikens magring setts som tecken på att den har ett 
polskt ursprung. Knappt hälften av keramikprovema 
från Otterböte innehåller krossad granit med myrmekit, 
som är en sammanväxning av kvarts och plagioklas. 
Enligt publikationen skulle denna vara unik för Otter- 
böte och för Polen. Myrmekit finns naturligt på Kökar 
och är vanlig i rapakivigraniten, som är ett av känne
tecknen för Ålands berggrund (http://de.wikipedia.org/ 
wiki/Rapakiwi; http://de.wikipedia.org/wiki/ Myrmekit). 
Men detta bortförklaras med att bergarten och myrme- 
kiten är istransporterad till norra Polen, där den inte 
finns i berggrunden:

“...At first this fact may seem rather confus
ing. Northern Poland has no granitic bedrock, 
but still Polish pottery sherds sometimes con
tain a temper materiaI almost identical to gran
itic rocks found in the ground at Otterböte. Yet, 
the explanation is very simple. ” (Gustavsson 
1997:108).

Det är trots allt mer troligt att stora delar av kera
miken på Otterböte kan vara producerad på exempel
vis Åland, än att det rör sig om transporterad keramik 
från Polen med återbördad granit. Myrmekit före
kommer även på boplatsen i Tjärnan på Åland samt i 
Uppland, till exempel i bronsålderskeramiken i Apalle 
i Övergran (Hulthén 1997a: 146 & ms). Dessutom 
hävdas det att lcucit och nosean, som förekommer i ett 
av proverna i Otterböte, inte finns i Skandinavien, 
utan bara på vissa platser på kontinenten (Gustavsson 
1997:86 & 108f; Hulthén 1997a: 149). Dessa två mi
neraler finns dock bland annat vid Särna, Ekorråsen 
och Älvdalen i Dalarna, norr om Fuluijället, vid Alnö 
utanför Sundsvall samt i Almungetrakten i Uppland 
(Lindström et al 2000:185; muntl. Fil. Dr. Daniel An
dersson, UV GAL). Från lokalerna i Dalarna kan mi
neralet ha blivit istransporterat till Mälaren och från 
Alnön kan mineralet ha transporterats till bland annat 
Åland. Almunge har dessutom vid den aktuella tiden 
legat nära vattenleder med direkt förbindelse med 
Ålandshav.

Ingen närmare diskussion förs kring två prover av 
keramik av östlig karaktär. Det är keramik med textil
intryck som utmärkande för de textilkeramiska kom
plexen i öster (Lavento 2001). Vad som är anmärk
ningsvärt i Otterböte är att denna keramik inte avviker 
från den övriga. Men ändå konstateras det att ”...Only 
the few textile-impressed vessels might have been 
made in an Åland environment...” (Gustavsson 
1997:110). Ändå räknar Hulthén i samma bok dem till 
gods av grupp lb, som består av vanligt rabbad, Ot- 
terböterabbning samt polerad keramik, en grupp som 
annars ses som polsktillverkad (Hulthén 1997a: 146ff). 
Man skulle alltså kunna tolka keramiken som en
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blandning av drag från södra Östersjöområdet, det 
textilkeramiska området samt Mälardalen. Det skulle 
vara naturligt med tanke på Ålands geografiska läge.

Slutligen tas ett nytt fynd från Chojna, nära Oder- 
mynningen, upp som en indikation på att Otterböteke- 
ramiken kommer från Lausitzområdet. Det rör sig om 
ett bottenfragment med fåror i rabbningen med en 
mycket likartad magring som godsgrupp la i Otterbö- 
te (Hulthén 1997b: 184). Likheterna kan bero på att 
lerorna i hela Östersjöbäckenet är sekundära och täm
ligen likartade i hela regionen, liksom att magrings- 
materialet kan vara istransporterat till Polen. En annan 
aspekt är också att området från Odermynningen un
der period IV och V är mycket påverkad av den så 
kallade ”Nordische Kreis” i Sydskandinavien och 
Nordtyskland. Området sågs av Kossinna som ger
manskt redan under period III och framåt (Kossinna 
1926:Abb. 52). Som redan nämnts är etniska 
kopplingar till arkeologiskt material mycket vanskli
ga, men klart är att området runt Oder inte hade en 
entydigt Lausitzpräglad kultur, utan kan karaktäriseras 
som en blandkultur med både nordiska, pommerska 
och Lausitzinspirerade former (Fogel 1988:karte II— 
IX; Sprockhoff 1956a:280ff).

Man kan se dessa indicier som belägg för att kera
miken skulle vara ditförd från nuvarande Polen. Det 
kan vara så, men det är i mitt tycke rimligare att för
moda keramiken är gjord någonstans på Åland. De 
yttre morfologiska likheterna med keramiken från 
Tjäman på Åland tyder på det. Formspråket och tek
niken keramiken är gjord i, är dock gemensam med 
stora delar av södra och västra Östersjöområdet. In
slagen av textilkeramik och i viss mån även den 
strimmiga keramiken talar även för att man har haft 
kontakter eller en viss kulturgemenskap med den östra 
sidan av Östersjön, det vill säga nuvarande Finland, 
Estland eller Ryssland. Med tanke på hur pass kom
plicerad fyndbilden är på den södra Östersjökusten, 
liksom i resten av området, får man lov att se kerami
ken som en del i ett komplext utbyte av varor, idéer 
och människor, något som kommer diskuteras senare.

Alla keramikformer på Otterböte förekommer såle
des på resten av Åland samt i Mälardalen. De keram- 
ologiska referensprover som kommer från Tjäman och 
Syllöda på Åland, går inte att skilja från Otterbötepro- 
vema. Det skulle i så fall kunna tolkas som att all ke
ramik på Åland har förts dit från nuvarande Polen 
efter att ha först magrats med granit, som har förts 
under istiden från Åland till Polen. Den enklaste för
klaringen bör istället vara att merparten av den 
åländska keramiken är lokalt tillverkad på Åland och 
att ögruppen har haft en regional särkaraktär där den 
fmgerdragna rabbningen var vanligare än i Mälarda
len. Givetvis har influenser, och kanske även enskilda 
kärl, förts in från området vid södra Östersjön. Det

böljande formspråket i fingerdragningen är dock så 
nära besläktat med den nordiska stilen under period V 
och VI att det är svårt att inte se dem som ett uttryck 
för inhemsk formgivning.

Forskningshistorik järnålder

Tyskland och Polen
Den keramiska utvecklingen i det som i dag är Polen 
och Tyskland utanför det romerska rikets nordgräns 
kännetecknas av en betydligt större formrikedom än 
vad som är fallet i det samtida Norden. Antagligen är 
det flera faktorer som ligger bakom denna formrike
dom. För det första är det sannolikt att man i området 
har haft fler kontakter med folken i mellersta, västra 
och södra Europa. Keramiken och framförallt skålar 
och dekorerade kärl, ska antagligen till stor del ses 
som bordskärl och tecken på den dryckeskultur som 
har förekommit i området från neolitikum och framåt 
(Boardman 2001; Scheibler 1983; Vend 1994). 
Mycket av keramiken i området kan utifrån formerna 
tolkas översiktligt som dryckesbehållare och dryckes- 
skålar eller matskålar (Dąbrowską 1997; Godlowski 
1970; Hingst 1959; Kruger (ed ) 1976:148 & 384; Ma- 
chajewski 2001; Pietrzak 1997; Schindler 1940; Wo- 
lagiewicz 1993).

Keramiken var en av de viktigare ledartefaktema 
för att dela in den materiella kulturen i olika regionala 
grupper. En av de viktigare geografiska avgränsning- 
ama inom området är den mellan de västliga och öst
liga kulturgrupperna utifrån främst språk och historis
ka källor. Till den västliga kan man räkna Elbe-, Rhe
inweser- och Nordsjögermanerna. Det är grupper i de 
historiska källorna som benämns som bland annat 
angler, jutar, frieser, sveber, Cherusker, markomanner 
med flera. Till de östliga, det vill säga de grupper som 
bodde öster om öder räknas germanerna i våra dagars 
Polen och Ostpreussen/Kaliningrad Oblast. Till dessa 
grupper får bland annat goterna räknas och arkeolo
giska grupper som Wielbark- och Przeworskkulturer- 
na (Dąbrowską 1988). Skillnaderna i den materiella 
kulturen syns i viss mån i keramikdekorer, dräkt
smycken, gravskick samt det östliga eneggade svärdet 
och det västliga tveeggade svärdet. De förmodade 
skillnaderna har kritiserats och är inte helt självklara 
(O. Almgren 1897 & 1927:Karte 1 & 2; Malmer 1963; 
Moberg 1940:116; Willroth 1998:514ff). Språkliga 
skillnaderna har funnits mellan dessa regioner, med de 
från de historiska källorna kända väst- respektive öst
germanska språken. I keramiken är i viss mån en av 
skiljelinjerna att östgermanemas ftnkeramik under 
äldre romersk järnålder hade meandermönster med 
streckdekor, medan västgermanernas meandermönster 
var framställda med tandhjulsteknik. Även denna 
uppdelning har dock kritiserats (Kossinna 1926:12;
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Moberg 1940:116ff; Schindler 1940; Wolagiewicz 
1992:197).

Givetvis finns även kontakter mellan dessa båda 
grupper. Bland annat är påverkan från Jastorfkulturen 
stark i Przeworskkulturen. Danmark och då framför
allt Jylland har av naturliga skäl haft starkast inflytan
de från sydväst, medan de stora Östersjööarna har haft 
östliga kontakter och givetvis även i viss mån västliga.

Keramiken i området är mycket formrik och ofta 
dekorerad. Framförallt i öster finns under förromersk 
och romersk järnålder såväl strimmiga, rabbade, släta 
som polerade kärl. Formerna varierar mellan enkla 2- 
ledade krukor, situlaformade kärl, samt en uppsjö av 
skålar, vaser, kannor, fat, miniatyrkärl och dekoratio
ner. Flera dekorationstyper går att geografiskt urskilja 
(Wolagiewicz 1992).

Danmark
Det danska materialet från förromersk och romersk 
järnålder är det klart största och formrikaste i Norden. 
Materialet är inte enhetligt utan visar på olika regiona
la grupper. Jylland är snarast att betrakta som en fort
sättning på det nordsjö- eller västgermanska området, 
med en stor rikedom av kärl former medan Östdan- 
mark delvis följer en sydlig Östersjötraditon. Jastorf- 
kulturen slår igenom i materialet på södra Jylland. 
Från hela området finns även importerad keramik från 
keltiskt område, bland annat drej ad och målad kera
mik (Becker 1961:264; Klindt-Jensen 1950). Från 
Jylland utgår sedan i stor utsträckning influenser mot 
Norge och Bohuslän (Cullberg 1973:111; Klindt- 
Jensen aa:53ff). De danska öama uppvisar en delvis 
annan utveckling och far delas i flera delområden: 
Bornholm, Själland och de andra öarna runt Stora och 
Lilla Bält samt Skåne, som uppvisar likheter med 
främst Själland (C. K. Jensen 2005a).

Mycket av den danska beskrivningen av keramik 
och materiell kultur har fokuserats på periodindelning. 
Få egentliga kulturhistoriska tolkningar av keramiken 
har gjorts, annat än studier rörande tidsställning och 
överregionala kontakter. Mycket har gjorts för att re
videra bland annat Beckers kronologi (Martens 1997; 
C.K. Jensen 2005). Studierna har inriktats på dekorer, 
olika dekorer på samma kärltyp har ofta splittrat kärl
typen i flera olika typer i stället för att utgå från kärl
form och sedan använda dekoren som en undertyp (t 
ex S. Jensen 1977). I senare tid har det dock gjorts 
uppmärksamt på att servisens intåg i det danska mate
rialet sker under yngre förromersk järnålder, något 
som måste visa uppträdandet av en ny bordskultur och 
elit (C. K. Jensen 2005:174).

Materialet från den förromerska järnåldern i Dan
mark är välpublicerat (Albrectsen 1954; Becker 1961; 
C. K. Jensen 2005a & b; J. Jensen 1997). Framförallt 
är det jylländska materialet som har stått som mall för

området. Ofta har det setts som det kulturbärande om
rådet som influenserna utgår ifrån till det östliga om
rådet. En stor vikt har lagts vid enkla formelement 
som mynningsläppens utformning och hankarnas ut
formning, medan ytbehandlingen i den danska tradi
tionen ofta blivit förbisedd. Trots att ytbehandlingar 
som rabbning, och glättning och polering går att ur
skilja. En annan avsaknad är statistiska bearbetningar 
av kärlformemas frekvens, både över tid och i rum
met.

Även den romerska perioden är välpublicerad (Alb
rectsen 1968 & 1956; Norling-Christensen 1954; 
Ethelberg 1986; Ethelberg et a! 2000; Liversage 1980; 
Rindel 1992). Även här har materialet studerats fram
förallt vad gäller yttre morfologi och kronologi. På 
framförallt östra Jylland finns de så kallade lerkars- 
gravama, skelettgravar med hela bordsservisen upp
dukad. Serviserna har mycket klara paralleller i konti
nentalt material och uppvisar stora likheter med ex
empelvis romerska bordsserviser. Fokus har lagts på 
det enskilda kärlet och dess utformning. Ofta har va
ser, dryckesbägare och mindre skålar ställts framför 
den dödes ansikte och ett stort fat vid föttema. Dess
utom har kärl offrats ovanpå graven (Brøndsted 
1966b: 144ff; Jensen 1979:158).

En annorlunda inriktning har Kirsten Juhl i sin av
handling (Juhl 1995). Flon har bearbetat kärlformer 
utifrån formens fysiska egenskaper och stabilitet. 
Denna har beräknats på hela kärl enligt tyngdpunktens 
läge, kärlets vidd vid botten, buk och mynning samt 
höjd. Flon har därefter relaterat kärlets fysiska egen
skaper med dess förmodade praktiska funktion.

Ett mer tekniskt tillvägagångssätt har Stilborg haft i 
sin avhandling. Där har han studerat gods och yttre 
morfologi på kärlen i Gudme-Lundborg-området på 
Fyn. Utifrån bland annat godsen kunde han studera 
produktionsområden och distribution på ett lokalt plan 
runt en av periodens centralplatser (Stilborg 1997).

Norge
Det norska materialet är väl genomgånget. Redan 
1931 publicerade Bøe sin ”Jernalderens keramikk i 
Norge”. Den bild han ger av norsk keramik under för
romersk och äldre romersk järnålder är inriktad på 
gravfynd där enkla vas- eller situlaformer dominerar. 
Danskt och framförallt jylländskt inflytande finns i 
södra Norge när det gäller kärldekorer och -former. 
Nyare tunnslip tyder på att det antagligen rör sig om 
lokal norsk tillverkning (Bøe 1931; Hinsch 1953:66ff; 
Resi 1986:521). Inga säkert daterade fynd finns från 
äldre förromersk järnålder, däremot går det att särskil
ja två faser under period 3, en äldre med situlafonnade 
lerkärl som benbehållare och en yngre fas utan lerkärl 
i gravarna (Nybruget & Martens 1992:75ff).
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Under yngre förromersk järnålder och framåt sker 
en märkbar förändring i gravskicket. Hänkelförsedda 
skålar kommer in i materialet, något som visar att det 
kontinentala dryckesmodet har återkommit (Bøe 
1931; Vibe-Müller 1987:67ff; Wolf & Eldridge 1994). 
Klara paralleller finns till kärltypema i Danmark och 
på kontinenten. Kärltyperna går att systematisera ut
ifrån form och då framförallt halsens längd. Sina tyd
ligaste paralleller har kärlen i Jylland (Stout 1986).

Under senare delen av yngre romersk järnålder 
kommer på Vest- och Sorlandet även de spannformade 
kärlen, som ofta har en mycket avancerad dekor. Sin 
riktiga glansperiod har de under folkvandringstiden. 
De särskiljer sig mycket från det övriga skandinaviska 
keramikmaterialet genom sin form och framförallt 
genom att de ofta är asbest- och talkmagrade. Dessut
om har de ofta flätverksdekorer som klart anknyter till 
metallkonsten. Under 2000-talet har de också bildat 
utgångspunkt för mer postmodernistiska tolkningar av 
keramikkärl, social praxis och transformation (Bøe 
1931:164ff; Fredriksen 2005 & 2006).

I övrigt finns i Nordnorge rikligt av asbestmagrad 
keramik, liksom i resten av Nordskandinavien. Gods
typen har ibland förknippats med protosamiska grup
per. Flera varianter finns, bland annat Kjelmöykera- 
miken. Dateringsmässigt spänner godstypen från sen 
stenålder till åtminstone äldre romersk järnålder. 
Mynningsläppens utformning förefaller dock att del
vis följa de sydskandinaviska strömningarna med enk
la mynningsläppar under bronsålder som sedan för
tjockas gradvis under yngre bronsålder och förro
mersk järnålder (Jörgensen & Olsen 1988; Ågotnes 
1986:11111). Förhållandet bör tyda på kontakter med 
Sydskandinavien, trots en förmodad språk- och kul
turgräns (jfr mynningsformerna i Jylland i Becker 
1961:5).

Rent allmänt kan man säga att det sydnorska mate
rialet skiljer sig från Mälardalen genom sin högre an
del av avancerade mynningsformer, dekorerade kärl 
och förekomst av hänklar. Under tiden från yngre för
romersk järnålder och framåt anknyter det norska ma
terialet mer till en Skagerackkrets.

Sverige
Sverige under äldre järnålder är inte någon enhetlig 
region när det gäller keramik. Ingen har dock gjort 
någon översikt över olika keramiska traditioner i det 
som idag är Sverige

Den kanske bäst genomgångna regionen är Skåne, 
där verk av Berta Stjernquist, Birgitta Hulthén och Ole 
Stilborg varit normbildande (Bergenstråhle & Stilborg 
2002; Hulthén 1975; Hulthén & Janzon uå; Lindahl et 
al (red) 2002; Stilborg 2006; Stjernquist 1951 & 
1955). Det västskånska och halländska materialet hy
ser stora likheter med det samtida själländska materia

let. Där förekommer exempelvis förromerska/äldre 
romerska X-formade hankar i få exemplar, drag som 
annars är vanliga på Fyn och Jylland. Kärl- och myn
ningsformer ansluter som sagt till Själland, även om 
det finns olikheter (Liversage 1980; Stilborg 2008a; 
Svensson 1986:411). Det östskånska materialet har 
däremot större likheter med Bornholm och Östersjö
området. Det förromerska materialet i Skåne är rela
tivt litet, bland annat fortsätter flera bronsåldersdrag i 
keramiken såsom rabbning och fingertrycksdekorera- 
de vulster (Lindahl et al 2002:94ff). Under äldre ro
mersk järnålder kommer fotbägarna in, liksom i stora 
delar av Sydskandinavien och kontinentalgermanskt 
område. De blir dock aldrig lika vanliga som på Själ
land.

Under yngre romersk järnålder och folkvandrings- 
tid blir istället de ofta dekorerade hankförsedda skå
larna vanliga. Även de ligger ofta i gravar och bör 
tolkas som dryckeskärl (Stjernquist 1955). På senare 
tid har också problematiken kring keramikproduktion, 
centralplatser och omland kunnat belysas genom un
dersökningarna vid Uppåkra (Engblom 2001; Ram
stedt & Dahlström 1999; Stilborg 1998 & 2001a).

På Västkusten finns flera boplatsfynd från Halland 
med relativt stora keramikmängder. I Göteborgstrak
ten har några större förromerska gravfält undersökts 
(Gullberg 1973). Här är det inte de själländska influ
enserna som är tongivande, utan istället den så kallade 
Kragshedegruppen på norra Jylland. Liksom tidigare 
har nämnts förefaller Västkusten, Sydnorge, Fyn och 
Jylland ha tidvis stora likheter (Moberg 1941). Ett 
välbevarat och välgenomgånget material är det från 
offersjön Käringsjön från romersk järnålder och folk- 
vandringstid. De situlafonnade kärlen av samma typ 
som de mellansvenska men annars är formrikedomen i 
det halländska fyndet betydligt större än i Mälardalen. 
(Arbman 1945a; Carlie 1998; Stilborg 2009) Från 
Halland har dessutom keramikmaterial från boplatser 
bearbetats nyligen. Flera olika aspekter på de speciella 
korologiska och tafoniska aspekterna på materialet har 
bland annat behandlats (Ahlgren & Sjödin 2004; L. 
Carlie 2004; Toreld 2005).

Ett annat stort keramikmaterial från inlandet, är 
Homsgravfaltet i Västergötland. På den äldre delen av 
gravfältet, som förefaller att sträcka sig från ca 300 f 
Kr-50 e Kr, är keramikkärl mycket vanliga (Sahl- 
ström & Gejvall 1948). Kärltypema är betydligt mer 
varierade än på exempelvis samtida gravfalt i Öster
götland och Mälardalen, även om situlaformade kärl 
är klart vanligare i materialet från Hom, liksom i Nor
ge och i Östsverige (Eriksson 2005d). Anmärknings
värd är också den klara tendens som finns på Horn- 
gravfaltet och som är ännu mer påtaglig längre östemt 
och normt, nämligen att keramiken försvinner under 
yngre romersk järnålder. I stället ersätts kärlen under
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de följande perioderna med hartstätade askar, på ett 
sätt som inte förekommer i samma omfattning söder
ut. Andelen dekorerade kärl är i samma områden be
tydligt lägre än i Sydskandinavien och på kontintal- 
germanskt område och talar för en tydlig kulturskill
nad.

Keramikens kvalitet på Gotland och Öland är lika 
anmärkningsvärd som obearbetad. Från Öland finns 
en materialpublikation av Ölands järnåldersgravfålt i 
fyra volymer. Hela keramikkärl är tecknade och till
gängliga med kontexter (Beskow Sjöberg (red) 1987; 
Hagberg (red) 1991 & 1996; Rasch (red) 2001). På 
Gotland har framförallt den dekorerade gravkerami
ken dokumenterats, men inte heller där har några 
egentliga bearbetningar gjorts av keramiken i sig. Den 
stämpelomerade keramiken från framförallt yngre 
romersk järnålder - vendeltid har gåtts igenom och 
flera olika verkstadstraditioner har kunnat definieras, 
liksom en typologisk utveckling (Polaskova 1997 & 
2001). I övrigt har materialet presenterats i Nerman 
och Almgrens stora föremålspublikationer (O. Alm
gren 1914; O. Almgren & Nerman 1923). Materialet 
från yngre förromersk järnålder har dessutom behand
lats av Erik Nylén, men även då mest i form av krono
logiska frågor. De enda kulturhistoriska tolkningar 
han gör av keramiken är att den i grupp B, med skarp- 
kantad skuldra, har klara bomholmska paralleller, 
medan keramiken i grupp C och D har mer gemen
samt med Öland (E. Nylén 1955:523ff). Ett rikt mate
rial av keramik finns även från den yngre romartida 
och folkvandringstida boplatsen Vallhagar. På platsen 
fanns välbevarade hus med bevarade kärl in situ. En 
för tiden och Sverige relativt omfattande tolkning 
gjordes av kärlens funktioner och kontexter (Stenber- 
ger 1955:1113ff). Annars kan de båda stora Östersjöö- 
ama sägas ha en mycket avancerad keramiktradition 
under framförallt romersk järnålder och folkvand- 
ringstid. Kannor och hankkärl i gravarna tyder på att 
en kontinental dryckeskultur har anammats, åtminsto
ne av en del av befolkningen.

Det väst- och östgötska materialet utnyttjades tidigt 
av Oxenstierna för att visa likheter med det gotiska 
materialet i Polen (Oxenstierna 1948). Sett i efterhand 
finns likheter men även mycket stora skillnader efter
som keramiken användes på ett helt annat sätt i gravri- 
tualema i Polen och finkeramik är betydligt vanligare 
där (se kap. 7; jfr Wolagiewicz 1993). Typindelningar 
av keramiken har senare gjorts utifrån gravfälten vid 
Fiskeby och Viby (Lundström 1965 & 1970; Nilsson 
1977).

I Mälardalen har keramiken ofta förbisetts, ingen 
egentlig översikt har gjorts. Här förefaller rabbningen 
att helt ha gått ur bruk vid övergången till förromersk 
järnålder, till skillnad från förhållandena söderut. 1 
stället förekommer ytbehandlingar som inte är lika

vanliga söderut. Till denna grupp hör enstaka nedslag 
av textilkeramik, en typ som finns under både yngre 
bronsålder och förromersk järnålder. En mer betydan
de keramikgrupp är i stället den strimmiga keramiken 
som förekommer i varierande omfattning på olika 
platser från yngre bronsåldern till åtminstone äldre 
romersk järnålder (Hjärthner-Holdar 1994; Hjärthner- 
Holdar & Söderberg 1987; Olausson 1989; Reisborg 
1989). Likheter finns med sydskandinaviskt material 
och försök har gjorts att applicera den jylländska 
mynningsformskronologin på Uppland och Västman
land, men med varierande resultat. Vissa grunddrag 
går igen med en större andel mer avancerat utformade 
mynningar under period III och IV. Vid jämförelser 
med 14C-dateringar av keramikkon texterna förefaller 
dock inte den jylländska kronologin att hålla 
(Hjärthner-Holdar 1999; Lindborg & Schönbeck 
1992). I den lokalt tillverkade keramiken förefaller 
kok- och förrådskärl att överväga under hela perioden.

Norr om Mälardalen är keramik av sydskandina- 
visk karaktär mycket sällsynt. Så saknas exempelvis 
jämålderskeramik nästan helt i Dalarna. I Norrland 
vidtar istället andra keramiska traditioner, bland annat 
hårmagrad keramik och asbestgods. Asbestgodset är i 
våra grannländer Norge och Finland associerat med 
föregångarna till samer och har anor från sen stenål
der. I Sverige har denna etniska koppling varit betyd
ligt känsligare att föra fram. Keramiktypen förekom
mer även på till synes helt ”germanska” boplatser i 
Norrland, till exempel i Gene i Ångermanland 
(Hulthén 1991; Ramqvist 1983:219). Nedslag av as
bestgods förekommer ned i Mälardalen (se kap. 5).

Finland och Baltikum
Keramikstudiema i Finland har traditionellt varit in
riktade på ytbehandling, dekor och gods. Fokus har 
inte alls på samma sätt som i exempelvis Danmark 
legat på kronologiska frågeställningar och kärltyper. 
De finska och baltiska fomlämningama från äldre 
järnålder innehåller förhållandevis få daterbara arte
fakter. Det har inneburit att detaljkronologier inte har 
varit möjliga att göra på samma sätt som i Danmark. 
Den finska och baltiska traditionen har i stället delvis 
varit inriktad på att koppla materiell kultur med olika 
språk- och folkgrupper.

Finland domineras av flera olika keramiska tradi
tioner under äldre järnålder och flertalet av dem hade 
tidsmässiga band med yngre bronsålder och ännu äld
re inslag. I kusttrakterna från Österbotten i norr till 
ryska gränsen i öster och även på Åland domineras 
materialet av Morby keramiken. Typen tillhör den epi- 
neolitiska traditionen i Finland och definierades för 
första gången av Meinander 1954. I Sverige finns ke
ramiken bland annat på Darsgärdeboplatsen i Skede- 
rid socken i Roslagen (Reisborg 1989). Keramiken
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kännetecknas av att dels ha en strimmig yta, dels en 
typisk dekor av stämplar och gropar på skulderpartiet. 
Morbykeramiken sätts ibland i samband med en möj
ligen delvis skandinaviskt influerad befolkning i kust
trakterna under förromersk och romersk järnålder 
(Meinander 1969:67). Alltså motsatt betraktelsesätt 
mot i Sverige, där Morbytraditionens uppträdande ses 
i ljuset av östligt inflytande (Ambrosiani 1985; Reis
borg 1989).

I inlandet och i norra Finland fortsätter olika tradi
tioner med strimmig keramik och keramik med talk- 
och asbestmagring. Traditionerna lever obrutna från 
bronsålder och har starka östliga drag. Asbestkerami
ken i norr brukar sättas i samband med samemas före
gångare (Edgren & Törnblom 1993: 158ff; Lavento & 
Homytzkyj 1996; Äyrenpää 1953).

Inslag av påverkan från Mälardalen finns även i 
området. I Åbotrakten finns flera gravfält vars yttre 
morfologi, gravskick och fynd har mycket klara paral
leller i Mälardalen. Det kanske främsta exemplet är 
Maria-gravfaltet i Kärsämäki. Keramiken där är till 
större delen strimmig och den och gravinventariema 
uppvisar klara paralleller med exempelvis Åbygrav- 
fältet i Västerhaninge, Sörmland (Salo 1968: 33ff och 
228ff; Äijä 1993:57).

En märkbar tendens i de relativt unga nationerna i 
Baltikum samt Finland är den etniska diskussion som 
förs. Arkeologiska kulturer identifieras med kända 
språkgrupper och folk på ett i många fall mycket fritt 
sätt. Till exempel ses avsaknaden av slaviska drag i 
nutida dialekter som ett kriterium på att ett område i 
östra Estland var estniskt redan under järnålder (Seli- 
rand & Tönisson 1984:97f). Tarandgravamas utbred
ning under århundradena kring Kristi födelse längs 
med de baltiska och finska kusterna (med nedslag i 
östra Mellansverige) har setts som ett tecken på den 
finsk-ugriska invandringen (Ambrosiani 1985; Feldt 
2002; Moora 1932; Salo 1968). Klart är dock de star
ka sammanhangen mellan Finland och Estland under 
perioden (Selirand & Tönisson 1984:87). I Estland 
finns gotiska influenser under romersk järnålder, men 
detta märks inte i keramiken. Denna präglas i stället 
av strimmiga ytbehandlingar, textilintryck, epineoli-

tiska dekorer och större kärl med en ofta konkav
konkav profil med skarpkantig skuldra (Lang 2007; 
Moora 1932:29ff). Materialet i Lettland, vars metall
föremål tyder på täta kontakter med Weichselområdet, 
uppvisar inte några starkare Wielbarkinfluenser i ke
ramiken. I stället förekommer lerkärl mycket spar
samt. Den lettiska keramiken har tidigare delats in i 
två huvudgrupper: finkeramik som är tunnväggiga 
kärl med skarp skuldra, reducerat brända och sand- 
magrade, antagligen är de tillverkade under influens 
från Weichselområdet och Schlesien, samt grov kera
mik. Den sistnämnda kan ha textilintryckt eller 
strimmig yta. Något som lever kvar in i mellersta 
järnåldern. Dessutom förekommer miniatyrkärl ofta i 
gravarna, med grova ytor och ett gods som är typiskt 
för Memelområdet, Samland och Masurien (Moora 
1938:555ff; Vasks 1991).

SAMMANFATTNING
Den äldsta forskningen kring keramiken kom av na
turliga skäl att koncentrera sig på typologi och katego
risering av olika typer av kärl. Kulturantropologiska 
analogier hade dock överraskande stort inslag i denna 
tidiga forskning, av bland annat i Stråles första sam
manfattning av det svenska materialet. De fortsatta 
mellansvenska föremålsstudierna kom dock kerami
ken att inta en förhållandevis liten roll. Ingen allmänt 
vetdertagen terminologi har fatt genomslag här, något 
som innebar att redskapen för en diskussion och ana
lys av materialet saknades.

En stor del av keramikstudiema har under 1900- 
talet fått en mer kulturhistorisk inriktning. Allt från 
hela kärluppsättningar till enskilda morfologiska drag, 
har bedömts som etniska markörer. När det gäller 
bronsåldern är det Lausitzkulturen respektive östliga 
inflytanden som har diskuterats. Orsakerna till de 
överregionala likheterna har förklarats med allt från 
en gemensam keramikstil som uppkommit genom 
reciproka kontakter till import och kolonistation.
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4. TEORI, METOD OCH MATERIAL

TEORETISKA STÅND
PUNKTER: KERAMIK OCH 
MATERIELL KULTUR

Kulturbegreppet
“Archaeology is, of course, the discipline of
things par excellence(Olsen 2003b:89) 

Betydelsen av begreppet arkeologisk kultur är oftast 
en samling arkeologiska fenomen och artefakter som 
bildar en kontextuellt sammanhållen grupp i tid och 
rum. Begreppet har ofta mer eller mindre explicit 
kommit att förknippas eller användas liktydigt med 
etnicitet. Avgränsningen av kulturen görs oftast i tid 
och rum. Däremot används mer sällan begreppet tre
dimensionellt, där sociala strata utgör den tredje di
mensionen. Undantagsvis har försök gjorts att se kul
turen som differentierad i olika sociala strata. Två 
exempel är studier av brittisk keramik under senneo- 
litikum och bronsålder (Jones 2002:103ff; Thomas 
2002:148ff).

Givetvis har begreppet präglats av den tid då det 
skapades, då nationalstaten och nationalismen stad
fästes alltmer och brukades aktivt för att skapa en 
illusion av ett gemensamt förflutet. I många fall kan 
de materiella yttringar som vi låter definiera en arke
ologisk kultur endast ha tillhört en elit, medan de 
bredare befolkningslagren inte hade tillgång till dessa 
artefakter. Dessutom är etniciteter, i form av språk
grupper och raser, omöjliga att likställa med de arke
ologiska kulturerna i form av artefakter. Totala skill
nader i den materiella kulturen tyder dock mer på 
etniska skillnader än motsatsen. Likhet i materiell 
kultur behöver dock inte nödvändigtvis betyda likhet 
i exempelvis språk. Snarare ska kanske många kul
turgrupper som vi kan urskilja ska tolkas som stilar. 
En stil är något som kan överbrygga etniska och 
språkliga gränser och är något som uppstår genom att 
återskapas och traderas vid tillverkningen. Stilen kan 
oftast bestämmas tidsmässigt och i viss mån även 
avgränsas i rummet. Den är också menad att visuali
sera föremålens ideologiska budskap. Att använda 
viss en typ av föremål kan ge konnotationer som för
stärker det man vill uppnå med handlingen. En kultur 
är något som återskapas genom mänskliga möten och

handlingar (Hallgren 2008:17ff). Givetvis är möten 
alltid enklare om man talar samma språk men i de 
flesta samhällen finns någon typ av gemensamt språk 
som överbryggar sådan skillnader. Förekomsten av 
olika typer av importföremål under brons- och äldre 
järnålder från olika delar av Europa kan ses som ett 
tecken på detta. Ett delvis gemensamt språk bör ha 
varit ett krav för att få detta kontaktnät att fungera. 
Man anser att de germanska folken, åtminstone under 
äldre järnålder, kunde förstå varandra utan större pro
blem. Detta utesluter dock inte att det även har fun
nits andra språk som har fungerat vid kontakter med 
andra språkgrupper (Bågenholm 1999; Wikander 
2008).

Under de senaste åren har resandet och Odyssén 
lyfts fram som en arketyp för bronsåldern. Resorna, 
som ingick i elitens ideologi, har setts som förklar
ingen till likheterna i materiell kultur från Grekland 
och Mindre Asien i sydöst till Sydskandinavien i norr 
(Kristiansen & Larsson 2005:32ff). Även i detta fall 
är det eliten, liksom kungen Odysseus, som reser och 
inhämtar kunskap om främmande länder och kulturer 
och för hem detta kulturella kapital till hemtrakten 
(Helms 1988). De stora likheterna i materiell kultur i 
allmänhet och keramik i synnerhet under metalltider
na måste delvis ha haft sin grund i just resandet.

Kultur är kanske mest föränderlig i detta övre so
ciala rum där materiell kultur används för att ge pre
stige (Hayden 1998). Personer med ett större materi
ellt välstånd har dessutom lättare att fa medel till att 
göra resor. Därigenom får man lättare nya impulser 
och kan förnya sin materiella kultur när det kulturella 
kapitalet har genomgått en inflation genom att ting 
och tankar har tagits upp av andra sociala grupper 
(Hayden aa). De skarpt avgränsade kulturgrupperna 
som man kan se på äldre kartor är lätta att uppfatta 
som nutida nationalstatsgränser. Man kan dock för
moda att i en tid då det inte fanns någon överregional 
centralmakt och utbytet framförallt skedde mellan 
närliggande regioner framträdde likheter och skillna
der gradvis i rummet i stället för att vara klart av
gränsade. Oftast har man tolkat bristen på juridiskt 
fasta gränser som ett incitament till att man har ac
centuerat skillnader i den materiella kulturen. Sett på 
en mikronivå kan detta vara fallet. 1 ett makroper
spektiv kan dock dessa skillnader snarast ses som



52

gradienter där frekvenser av morfologiska drag stän
digt förändras. Kontakter mellan olika kulturer har 
sannolikt även fått till följd att olika blandningar av 
materiella kulturer har uppstått, hybridkulturer eller 
kreoliseringar. Speciellt den postkoloniala inriktning
en inom arkeologin har uppmärksammat dessa hy
bridkulturer som kan ses där kulturer har mötts, fram
förallt då mellan kolonialmakter och de koloniserade 
folken. Formelement och större strukturer, blandas 
och en ny kultur uppstår (Bhabha 2001).

Kultur och tid
För att ytterligare komplicera begreppet måste man 
tillfoga tidsdimensionen. En kultur är inte statisk utan 
förändras i olika hastighet genom olika externa kon
takter av både fredlig och krigisk art, ideologisk på
verkan, genom intern utveckling, anpassning till för
ändringar i klimat, växtlighet, djurliv samt genom 
olika tekniska förbättringar och uppfinningar. Samti
digt finns en seghet i kulturen som gör att samhället 
inte tar upp alla påverkningar och att kulturen delvis 
förblir stabil. I alla dessa fall kan man se olikheter i 
skeendenas tempo.

Den tidsuppfattning som vi oftast använder är vår 
egen linjära tid, där konstruerade perioder får stå som 
förklaringsmodeller för olika skeenden som berörde 
den förhistoriska människan. Brott mellan olika peri
oder är sannolikt till viss del skapade av oss. Kultur
brotten var i många fall en process som sträckte sig 
över decennier eller sekler med olika regionala och 
kanske även sociala eftersläpningar

Bäst beskrivs dessa olika tidsförlopp av den histo
riska Annales-skolan och dess främste företrädare 
Ferdinand Braudel (Braudel 1980:27ff & 1997; 
Knapp 1992; Smith 1992). Braudel delade upp det 
historiska förloppet i flera olika hierarkiska tidsse
kvenser med olika hastighet och tidslängder. Det kor
taste tidsspannet var 1’histoire événementielle eller 
/’event, den enskilda händelsen: slaget, kriget eller 
det som vi oftast förknippar med den vanliga histo
rieskrivningen. Det är också det begreppet som står 
närmast termen innovation inom materiell kultur. Det 
andra och mellersta tidsspannet är la conjoncture, 
som kan översättas med längre händelseförlopp på de 
sociala, demografiska och ekonomiska planen. Den 
längsta epoken och kanske viktigaste tillskottet till 
historieskrivning och förståelsen som Annales-skolan 
har bidragit med är la longue durée. Termen står för 
de sega strukturer som naturlandskap och kulturella 
traditioner befåster och konserverar och som varar 
över sekel. För keramiken skulle man kunna använda 
begreppet för de mer konservativa delarna av bruks
karlen, som ofta är av former som har långa tillverk- 
ningsperioder (Braudel 1980:27ff & 1997:13f &

76Iff; Smith 1992:25ff). Terminologin är anpassad 
för en historieskrivning gjord där källorna i de två 
längre tidssekvenserna ses i ett sociologiskt och 
ekologiskt perspektiv. Källmaterialet som står arkeo
loger till buds gör att man inte rakt av kan använda 
sig av termerna. Översatt till arkeologisk vardag skul
le de tre olika sekvenserna kunna stå för den enskilda 
nedläggningen eller kasseringen av ett keramikkärl i 
en boplats- eller gravkontext. Mellansekvensen för 
hur keramiken dekorerades och användes under en 
viss epok utifrån ekonomi, ritual och externa kul
turinfluenser, framförallt då finservisen. Den längsta 
sekvensen kan snarast sägas vara hur man i Mellan
sverige tillverkade keramiken och hur man använde 
brukskeramiken.

Essens och accidens
Materiell kultur är inte bara en fråga om saker och 
artefakter som kan användas i olika funktionella kon
texter: föremålen har i sig alltid ett idémässigt värde 
som utnyttjas av användaren för att mer eller mindre 
medvetet signalera vem han eller hon är eller vill 
vara. I ett ickeskriftligt samhälle har denna typ av 
signaler ett oerhört värde som ett ickeverbalt språk, 
liksom det har än i dag i vårt skriftliga samhälle 
(Schiffer & Miller I999:30ff). Denna ickeverbala 
kommunikation har inte enbart sträckt sig till de en
skilda föremål utan omfattar i ännu högre grad de 
akter och handlingar som artefaktema utgör rekvisita 
till. Även här finns ett dialektiskt samband mellan de 
signaler som de handlingar som föremålet medverkar 
i och de som föremålet i sig sänder till såväl aktörer
na som betraktarna av handlingarna och föremålen. 
(Schiffer & Miller 1999:49f).

De olika värdeladdningar som föremålet har och 
kan ge kan också delas upp i två olika ontologiska 
begrepp, accidens och essens, som har sitt ursprung i 
Aristoteles filosofi och i essensialismen. Essensen är 
föremålet i sig, exempelvis den praktiska funktionen 
hos ett kärl, där formen är betingad av olika fysiska 
lagar och mänskliga önskemål. Det vill säga ett tings 
själva väsen eller essens. Dessa lagbundna former är 
genom sin natur mer eller mindre konstanta över tid 
och rum. Utöver dessa finns de egenskaper som kan 
förändras utan att funktionen äventyras. Det är de 
accidenser som föremålet har utfonnats med, egen
skaper som inte är nödvändiga för föremålets funk
tion eller essens. Det är dessa kronologiskt, kulturellt 
och socialt betingade accidenser som är meningsbä- 
rande för föremålets symboliska kapital. För att ex
emplifiera kan en dryckesritual under bronsålder i sig 
vara symbolladdad genom att skapa gemenskap och 
beroenden mellan den som bjuder och den som tar 
emot drycken. Kärlet de dricker ur ger ytterligare 
symboliska övertoner av skilda dignitet (Koch 2003;
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Sherratt & Taylor 1997). Att dricka ur en importerad 
”Fuchsstadtskål” av dekorerad och guldglänsande 
brons har gett akten en helt annan värdeladdning än 
om man gör det samma ur en odekorerad, slät och 
hänkellös lerbägare. Mängden av accidenser knutna 
till föremålet berättar om vilken rang och uppmärk
samhet man ville ge föremålet och de handlingar som 
det var involverat i. Å andra sidan innebär detta inte 
att föremål blir ointressanta om de saknar eller har få 
accidenser. Inom en kultur är inte bara de exklusiva 
föremålen meningsbärande utan kanske framförallt 
de vanliga föremålen, som människor har hanterat till 
vardags. Dessa föremål måste studeras för förståelsen 
av det dåtida samhället.

I sammanhanget måste man kombinera Annales- 
skolans differentiering av tidsskalorna med en social 
insikt där longue-durée får lov att stå för vardagsfö- 
remål som större delen av samhället använder. Essen
sen är en longue-durée-faktor medan accidenser of
tast har karaktären av l’event. De tidsbundna sekun
dära attributen/accidenserna byts ut i en snabbare 
takt för att skapa identitet. I och med att de sekundära 
attributen i elitkulturen, som ofta är överregional, 
börjar efterbildas av de bredare lagren måste eliten 
byta de yttre attributen för att motverka inflationen i 
föremålens symbolvärde (Hayden 1998). Äldre stil
drag kan sedan leva kvar längre i den mer folkliga 
materiella kulturen. Men hur komplex denna process 
är påverkas givetvis av komplexiteten hos samhället. 
I detta fall kan keramiken just vara en strålande stu
dieobjekt, eftersom den är lokalt tillverkat i merpar
ten av fallen under förhistorien i Mellansverige.

Prestige- och funktionsbundet hantverk
Två begrepp som kan vara centrala i förklaringen av 
vad som händer med keramiken är de som ingår i en 
förklaringsmodell av Brian Hayden (1998). Han för
klarar många av de centrala frågorna rörande föränd
ringar i materiell kultur. Det första är den praktiskt 
betingade tekniken, det vill säga en teknik eller hant
verk som används för att lösa funktionella problem 
och för tillverkning av vardagsföremål. Det andra 
begreppet är prestigeteknik. Det är produktionen av 
föremål som ger brukaren prestige genom att ha en 
speciell funktion, utsmyckning eller bara ha ett högt 
ideologiskt värde. Detta är föremål som används för 
att få status genom att projicera makt och rikedom 
eller är nödvändiga vid handlingar där man knyter 
sociala band eller vid ceremonier (Hayden aa). Bin- 
ford skulle kalla dessa typer av föremål för ideo- eller 
sociotekniska artefakter medan den förstnämnda 
gruppen skulle vara teknomiska artefakter (B införd 
1972:23ff). Just prestigetekniken är en grundförut
sättning för att människor med en aggrandizer-profil 
ska kunna behärska andra människor (Hayden aa;

Lekberg 2002:27). En så kallad aggrandizer är en 
människa som utnyttjar sina sociala och politiska 
färdigheter för att garantera sig en social ställning. 
Det kan vara att knyta till sig personer genom gästa
bud, krigsföring, giftennålsallianser, gåvobyten, ha 
monopol på riter och kontakt med andevärlden samt 
använda sig av prestigeföremål. (Hayden aa). Under 
mellersta och yngre bronsålder stämmer denna bild 
väl med de materiella lämningar efter festmåltider på 
platser som Skrävsta, Apalle och Ryssgärdet med 
matavfall och krossade, polerade skålar. Den stäm
mer väl med de importföremål som finns i regionen 
såsom svärd, dryckeskärl av metall samt den rituella 
och enhetliga karaktär som många lämningar har. I 
Haydens modell kan även en föremålskategori sjunka 
från att ha tillhört prestigetekniken till att övergå till 
en vanlig, praktisk dylik. Det händer när aggrandizer 
inte behöver föremålen längre för att upprätthålla 
eller nå en prestigefylld position eller när brukandet 
av föremålstypen blir så vanlig att den inte längre 
utmärker honom eller henne. För att återknyta till de 
tidigare begreppen kan ofta innovationer bli prestige
tekniska variabler i och med att de är ovanliga och 
nya. Föremålen kan sedan antingen försvinna igen 
eller bli vanliga i den nya kontexten för att övergå till 
att bli konstanter. När de har degraderats till detta blir 
de i de flesta fall också uttryck för praktiskt betingad 
teknik och eliten söker nya variabler för att kunna 
markera sin ställning. Undantag finns givetvis där 
föremål behåller sin elitära prägel och inte sprids till 
nya sociala strata, till exempel kan det röra sig om 
liturgiska föremål, regalier eller motsvarande föremål 
vars användning har varit begränsad av stränga kon
ventioner.

Föremålstatus
Braudels modell har fått kritik för att vara alltför 
ekologiskt deterministisk och att den bara beskriver 
symptomen men inte förklarar orsakerna till olika 
förändringar. Hans modell kan dock ge uppslag till 
hur man kan beskriva de arkeologiska källorna. Ett 
förslag är att se de arkeologiska föremålen från Mä
lardalen i tre olika kategorier som har haft olika has
tighet i sina förlopp. De kategorierna är högstatusfö
remål, stilföremål med relativt kort tillverkningstid 
samt funktionsbundna föremålsformer med lång till
verkningstid.

Högstatusjoremål
Till gruppen hör ovanligare importerade föremål eller 
artefakter av ovanliga råvaror till exempel guld och 
bärnsten. Många av dessa föremål har haft en kort 
produktionstid och varit underkastade modeväxlingar. 
Däremot är möjligt att de har cirkulerat länge i ett
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gåvoutbyte och genom sin cirkulation av ägarbyten 
kan de ha fatt en allt högre status.

Även om föremålen i sig är och har varit uppseen
deväckande är det frågan om de verkligen har påver
kat den kulturella miljön i de förhistoriska samhällen 
de har nått. Många gånger har de med stor sannolik
het bara varit att betrakta som kuriosa, som visserli
gen kan ha förhöjt statusen hos ägaren, men som san
nolikt har betytt relativt litet i det verkliga livet.

Få keramikkärl från Mellansverige kan föras till 
denna kategori. Möjligen kan ett dekorerat, äldre ro
martida hänkelkärl från Tibble, Badelunda socken i 
Västmanland, räknas hit. Kärlet kan vara ditförd från 
södra östersjöområdet (se nedan; Stenberger 
1956:369f). Den rikt dekorerade ansiktsurnan från 
sen bronsålder från Vallby, Skerike socken i Väst
manland kan också möjligen tillhöra denna grupp. 
Kärlet är en så avvikande företeelse i Mälardalen att 
det måste ha fyllt en mycket speciell roll (Eriksson 
2005f:374ff). Sannolikt bör dessa två kärl dock räk
nas till nästa nivå.

Stilföremål med relativt kort produktionstid.
Med denna term menas här föremål som har fått en 
estetisk utformning i form av ett elegantare form
språk med ett linjespel som är tidsbundet, det vi skul
le beteckna som design. Framförallt rör det sig om 
dekorerade föremål. De har ofta fått tidstypisk ut
formning där enstaka motiv eller motivdetaljer eller 
kurvaturen i sig är typisk för en speciell period. Fö
remålen kan vara lokalt eller regionalt tillverkade. De 
kan både ha varit funktionella verktyg men kan även 
ha fyllt ideologiska ändamål som att till exempel ge 
brukaren status. För att föremålen skulle kunna upp
fylla just det sistnämnda kriteriet har design använts 
medvetet. Designen har förändrats kontinuerligt över 
tid för att upprätthålla föremåltypens, och därmed 
användarens, status. Moderniteten har varit ett tecken 
på att man inte bara har råd att ha föremålet utan även 
att byta ut det med modets växlingar (Flayden 1998).

Till denna kategori kan till exempel bronsålderns 
dekorerade rakknivar, spännen och holkyxor räknas 
liksom järnålderns fibulor och lansspetsar. Produk
tionen har sannolikt varit mer eller mindre centralise
rad, antingen till vissa platser och/eller till vissa per
soner.

Från en mellansvensk keramikhorisont kan möjli
gen vissa typer av finare skålar räknas till denna ka
tegori, även om förändringarna i utformningen har 
varit långsammare än hos metallföremålen. Som ett 
exempel kan nämnas de kannelerade skålarna och 
kopparna från Apalle, Övergran socken i Uppland 
(Eriksson 2003a: 107ff). Beroende på om man ser 
gotländsk/öländsk och västsvensk keramik som 
inom- eller utomregional kan även de skålar och kan

nor från romersk järnålder som har påträffats i Mä
lardalen antingen räknas till denna nivå eller till den 
översta, första kategorin.

Funktionsbundna föremålsformer med lång 
produktionstid
Denna grupp av föremål är den som har haft den 
längsta produktionstiden. Det är föremål där funktio
nen har stått i centrum och inte form eller design. 
Föremålen är oftast lokalt tillverkade och tillverk
ningen decentraliserad. Föremålen kan då komma att 
tillhöra en tradition som inte undergår stilistiska för
ändringar på samma sätt som de båda ovannämnda 
grupperna. Det är funktionella föremål av den typ 
som Binford kallar för ”technomic”, som ska behand
las, det vill säga föremål där de tekniska funktionerna 
har varit bestämmande för föremålets utseende (Bin
ford 1972:23). En premiss är att dessa typer av före
mål produceras under långa tider, för att de har nått 
en optimal form för sin funktion. Om denna form 
ändå förändras bör detta bero på mer grundläggande 
omstruktureringar i samhället än vad som är fallet 
med de kontinuerligt förändrade formerna hos den 
andra och första nivåns föremål. Just keramiken från 
brons- och järnålder i Mälardalen är ett sådant mate
rial som nästan bara kan studeras i ett långtidsper
spektiv: den är oftast odekorerad, med enkla former 
och har därför få typologiska element. Förändring i 
utformningen av exempelvis enkla förrådskärl bör 
tyda på större och mer genomgripande förändringar i 
samhället. Sådana brytpunkter kan ses i materialet 
vid övergången mellan bronsålderns period I och II 
och mellan bronsålderns slut och järnålderns början, 
samt vid övergången till yngre romersk järnålder. Ett 
av avhandlingens mål är att försöka förklara orsaker
na till dessa brott. Den äldre migrationsteorin kan inte 
ses som den enda och inte heller alla gånger den bäs
ta förklaringen till kulturella och kronologiska brott 
som vi kan eller tror oss kunna se i det arkeologiska 
källmaterialet.

Sannolikt har dessa föremål utgjort den numerärt 
största gruppen i det förhistoriska samhället och mer
parten har kanske varit av organiskt material. De är 
därmed i regel försvunna i de arkeologiska kontex
terna. Vissa föremål har dock även varit av mer be
ständiga material och därmed överlevt till våra dagar. 
Till den senare gruppen hör löpare, mal- och knack- 
stenar, enkla skafthålsyxor, bronssylar, benspetsar, 
bennålar och sist men inte minst vardagskeramiken. 
Det enskilda föremålet har ofta haft en kort livslängd, 
på grund av slitage och att de har varit enkla att till
verka. Föremålsformema i sig kan i många fall ha 
tillverkats under mycket långa perioder. Sannolikt 
beror detta på tre olika faktorer. Den första är att pro
duktionen i de flesta fall har varit starkt decentralise-
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rad, att man har tillverkat föremål av denna kategori 
på många eller de flesta boplatser. Utlärningen av 
framställningen har sannolikt skett vertikalt, från ge
neration till generation och formen har därmed blivit 
permanentad i det allmänna medvetandet över långa 
perioder. En annan viktig faktor som har gjort att 
utseendet inte har förändrats är att det framförallt 
varit den praktiska funktionen som har styrt utseen
det, föremålen har haft en mer eller mindre optimal 
utformning för sitt ändamål och därför inte behövt 
förändras. Den tredje faktom, som hänger samman 
med de andra två, är att föremålen inte i sig har haft 
ett statusvärde som har behövt markeras med dekor 
eller förändringar i form. Den status föremålen har 
haft har sannolikt varit helt betingad av den praktiska 
funktionen och inte behövt någon utsmyckning. Fö
remålen i sig har dock sannolikt haft ett symbolvärde 
för den funktion de har haft eller gett brukaren en 
viss social status. Däremot bör de inte ha fyllt någon 
roll för att ge brukaren eller hushållet någon högsta
tus i traditionell mening.

En av avhandlingens viktigaste teser är att försöka 
se brytpunkter i utvecklingen av denna tredje och 
”nedre” nivå av artefakter. Att föremål tillhör den 
tredje, långsamma nivån ska inte ses som något ned
värderande. Det är istället denna nivå av föremål som 
kan berätta något om de stora, sega stmkturerna i den 
kulturella och sociala utvecklingen. Att statusföremål 
hela tiden har fatt lov att byta yttre form för att behål
la sin status över tid är inget anmärkningsvärt (Hay
den 1998).

Sammanfattning av föremålsgrupperna 
En grundläggande faktor för alla de tre kategorierna, 
är att produktionssättet har bidragit till att förändra 
eller konservera föremålen. De två översta nivåerna 
domineras av föremål där produktionen sannolikt har 
varit centrerad till vissa personer eller till särskilda 
platser. Utlärningen har antagligen skett vertikalt, 
från generation till generation men även horisontellt, 
där nya konstnärliga och funktionella drag har häm
tats från andra hantverkare. De nya impulserna har 
sannolikt lärts in genom både direkta eller indirekta 
kontakter, det vill säga att personer har mötts eller att 
hantverkare har sett de nya föremålens utseende och 
inspirerats av dessa. I viss mån kan man även uppfat
ta denna produktion som marknadsanpassad.

Arkeologer har länge försökt tidsbestämma dessa 
kategorier av föremål till allt från 15 till 170 år med 
produktions-, användnings- och nedläggningstid in
räknad (B. Gräslund 1974:69ff). Jag har oftast låtit 
keramikdateringarna gå ned till ett enskilt sekel, men 
har inte kunnat göra närmare dateringar på grund av 
materialets beskaffenhet.

Den nedre kategorin av föremål, de med en lång 
produktionstid, kan således ha betydligt längre bruk- 
ningstider än ett sekel. Enskilda keramikkärl har ofta 
haft en kort användningstid på runt 10-15 år (Arnold 
1985:152ff; B. Gräslund 1974:74). Däremot har pro
duktionstiden för en enskild kärlformstyp sannolikt 
varit betydligt längre. Slutsatsen av resonemanget 
och en grundtes för avhandlingen är således att för
söka se keramikens förändringar över tid som uttryck 
för olika nivåer i funktionsstatus, produktionssätt och 
sist men inte minst som fysiska uttryck för mänskliga 
handlingar och kulturella mönster, som också har 
förändrats över tid.

Förändringar i kultur
“ What makes humans unique, then, is that we 
take part in diverse interactions with innumer
able kinds of artifacts in the course of daily ac
tivities. Indeed, from a sacred ceremony to the 
most common craft, human activities - virtu
ally without exception — have specific artifact 
requirements... ” (Schiffer & Miller 1999:2)

Den bild jag har målat upp av kultur är delvis statisk. 
Det är en bild av en samhällsstruktur som konserve
rar handlingsmönster, artefakter och idéer snarare än 
främjar en utveckling och nya infall. Innebörden i 
begreppet kultur är framförallt det oskrivna regelverk 
som lärs in socialt från generation till generation och 
från individ till individen. I ett större perspektiv är 
dock kultur föränderlig både i tid och rum och även 
heterogen i olika sociala skikt. Även om enstaka drag 
alltid omvärderas och förändras kontinuerligt över tid 
och rum fordrar större förändringar någon typ av 
energi för att kunna slå igenom. En av de modeller 
som har konstruerats för att förklara större föränd
ringar har Brian Hayden lagt fram där han har lyft 
fram elitens roll i prestigebundet hantverk (1998).

Kultur och förändring
En kultur är statisk under en viss tid. Det är det som 
gör att vi kan placera en samling av observationer 
och artefakter under ett samlingsbegrepp såsom Nor
dische Kreis eller Sarsa-Tomitsa-kulturen. Den är 
statisk men kan, som redan nämnts, ha både lokala 
och sociala skillnader. Samtidigt sker alltid en ut
veckling av accidenserna på artefaktema: glasögon
spännena blir större över tid, Ornamentiken förändras 
men själva grundformen och funktionen består. All 
förändring och avvikelse från nonnen kan av samti
den upplevas som stor. En ständigt pågående modifi
ering i mindre av de kulturella objekten skala kan ha 
dock skett, förändringar som har varit mer fonnella 
till sin natur än basala för kulturen.

I samhällen av mer lågteknisk typ, sådana som vi 
har haft i regionen under brons- och järnålder, kan 
man tänka sig att utveckling och innovation har skett



56

i fyra olika dimensioner av delvis skilda orsaker. Den 
första är de mer eller mindre kontinuerliga omför
handlingarna av exempelvis keramikens framställ- 
ningsteknik, dekorelement och ytbehandlingarnas 
detaljer. Förändringarna av denna typ är snarast att se 
som longue-durée eller möjligen som conjoncture- 
anpassningar av längre förlopp. Här är det den en
skilda individens småskaliga omarbetningar av redan 
accepterade element i den kulturella repertoaren som 
är det bärande inslaget. Det kan vara förändringar 
som får ett större genomslag, men även nytänkande 
som stannar hos den enskilde individen. Några ensta
ka gånger kan dessa lokala innovationer ha haft en 
sådan dignitet och ha blivit accepterade och därige
nom förändrat kulturen. Om en innovation får ge
nomslag i ett samhälle beror oftast på innovatorens 
socioekonomiska ställning. Han eller hon bör ha en 
aktad ställning i samhället för att få sina idéer accep
terade (D. Arnold 1985:220; Hayden 1998).

Den andra orsaken till förändringar är givetvis ex
terna influenser, en modell som kan ses som diffussi- 
onistisk men som inte går att bortse från. Framförallt 
är det sannolikt en elit med kontakter över region
gränserna som kan föra in och implementera nya 
element i den egna kulturen. De som på en nordeuro
peisk bas har diskuterat detta mest under den senare 
tiden är Kristian Kristiansen och Thomas B. Larsson 
med utgångspunkt i förhållande under äldre bronsål
dern. De har sett resandet som ett ideal för eliten som 
har skapat grunden för en gemensam materiell och 
ideologisk kultur över stora delar av Europa och 
Mindre Asien. Enskilda föremålsformer, idéer och 
kosmologi har förts från framförallt högkulturema 
vid nordöstra delen av Medelhavet till Skandinavien 
via direkta kontakter mellan de båda områdena. Det 
importerade kulturella godset har sedan omformats i 
den lokala kulturen (Kristiansen & Larsson 2005). 
Deras idéer har fått viss kritik för att de använder sig 
av diffussionistiska teorier och enskilda analogier 
från Medelhavsvärlden utan att se olikheterna i de 
enskilda kontexterna (Klein 2008; Nordquist & Whit
taker 2007). Likheterna inom en rad olika företeelser 
mellan stora delar av Medelhavsvärlden, Centraleu
ropa och Skandinavien är dock för stora för att helt 
kunna avfärdas. Det finns en stor äldre litteratur om 
detta gemensamma kulturgods under bronsålder 
(Kossack 1954 & 1999; Harding 1984; Lindgren 
1938; Montelius 1885:94ff; Sprockhoff 1930; Thrane 
1963, 1966 & 1975; Åberg 1930-35). Sannolikt har 
direktkontakterna mellan Medelhavet och Skandina
vien varit ytterst marginella. De materiella lämning
arna och föremålen visar dock att de direkta eller 
indirekta kontakterna med Centraleuropa har varit 
omfattande. Det området har i sin tur haft kontakter 
med Balkanområdet och Norditalien. Kontaktnätet

har då sträckt sig ned till de klassiska högkulturema 
runt Medelhavet. Något som har inneburit delvis 
gemensamt tankegods och materiell kultur. De är 
något som också avspeglar sig i keramiken där 
många av kärlformema, dekorer och ytbehandlingar 
uppträder ungefär samtida i Norditalien, Centraleuro
pa och på Balkan under bronsålder (Buck 1989; Czy- 
borra 2001:58ff; Furmanek et al 1991;Kalicz 1968; 
L. Karlsson 2006:82ff & 119ff; Modesti et al 1999; 
Müller-Karpe 1970; Patek 1968). Skillnader finns 
och formrikedomen är betydligt lägre i Mellansverige 
än i söder. Likheterna är dock så pass stora och sam
tida att de är svåra att förklara utan att influenser har 
färdats med människor. Däremot ska man vara försik
tig med att se influenserna som något statiskt. 1 ett 
innovationsförlopp kan influenserna spåras i initial
skedet och ses då som en ny variabel. Sedan inkorpo
reras vissa av innovationerna i den lokala kulturen. 
De blir då till konstanter som inte kan användas för 
att påvisa influenser. Det är på det sättet man exem
pelvis ska se de så kallade Lausitzskålama och olika 
typer av rabbad och strimmig keramik (fig. 7).

Figur 7. Exempel på en servis från Hallunda, Botkyr
ka socken i Södermanland. Dateringen ligger i mel
lersta och yngre bronsålder. Muggar till vänster och 
hänkelskålar varav en skopliknande till höger. Foto 
T. Eriksson. Example of a MBA LBA service from 
Hallunda.

Man kan även tänka sig att en eller flera enskilda 
individer och gmpper från en annan extern kultur 
som bosätter sig eller utnyttjar platser i Mellansveri
ge, för med sig nya element som övertas och omför
handlas av den lokala kulturen. I fallet med Mellan
sverige och regionerna runt om har exempelvis loka
ler som Otterböte, Darsgärde och Vistad tolkats som 
externa kolonier som fört med sig en annan kultur 
(Ambrosiani 1985; Gustavsson 1997; T. Larsson & 
Hulthén 2004; Reisborg 1989). Om dessa iakttagelser 
stämmer kan platserna i sig vara innovationscentra 
som spridit nya idéer men frågan är om dessa platser 
verkligen har haft denna status (Hägerstrand 
1953:295).



4. TEORI, METOD OCH MATERIAL 57

Den fjärde modellen för innovation och förändring 
inom den materiella kulturen är den orsak som fram
förallt den marxistiska och historiematerialistiska 
skolan har framfört som sin huvudorsak till föränd
ringar genom historien, nämligen revolutionen eller 
den genomgripande och snabba samhällsomdaningen. 
Genom historien finns en mängd exempel på politis
ka samhällsomdaningar där man har avlägsnat delar 
av en intern samhällselit av främst ideologiska skäl. 
Även införandet av den allmänna röströsträtten, som 
sammanföll med industrialismens höjdpunkt och 
bondesamhällets slut, kan ses som liknande händelser 
som omdanade hela samhällets fundament samt den 
materiella kulturen. Alla dessa händelser eller events 
har även inneburit omfattande förändringar i den ma
teriella kulturen, där klädedräkt, husgeråd, skrift
språk, metriska system, möbler och byggnadskultur 
har förändrats snabbt och genomgripande samtidigt 
som helt nya ideologier har implementerats, åtmin
stone på det officiella planet.

Slutligen finns även katastrofteorin som en för
klaringsmodell till snabbare förändringar av samhäl
len. En utlösande faktor kan exempelvis vara en kli
matförändring som försätter samhället i stress (Tain- 
ter

Innovation
Särskilt den historiematerialistiska skolan har påpekat 
det dialektiska förhållandet mellan samhällets kultur 
och den enskilde individen: människor formas av 
kulturen, samtidigt som kulturen är resultatet av de 
mänskliga handlingarna.

”If archaeologists accept the ambiguity in 
the notion that human action is both deter
mined by these conditions and the determinant 
of them, we should seek our explanations for 
history in the real dialectical interplay of na
ture, structure, culture and agency in the spe
cific cases we study." (McGuire 2002:143 f).

Det är just detta dialektiska förhållande som inne
bär att kulturer ändå kan förändras. När förhållandet 
blir labilt av yttre och inre faktorer kan själva sam
hällssystemet förändras, det kan vara allt från enstaka 
individer som utnyttjar en svaghet i systemet, miljö
förändringar, tekniska förbättringar till influenser 
som når lokalsamhället som utgör en grund för lik
nande förändringar. Innovation i det här samman
hanget är inget som måste uppfinnas på plats, utan 
kan vara ett äldre element som sprids i en ny miljö 
(Eerkens & Lipo 2005; S. Svensson 1942; Hägers- 
tand 1953). Själva uppfinningen av innovationen kan 
däremot ha skett på en annan plats. Sett i korologiskt 
perspektiv måste sedan de materiella eller ideologis
ka elementen spridas genom upprepad information på 
det privata planet för att gradvis i både tid och rum 
bryta det kulturella motståndet mot innovationen. 
Forskning kring korologiska innovationsförlopp i

Östergötland har visat att det ofta är de näst största 
eller mindre gårdarna som först tar till sig innovatio
ner, innovationer som sedan sprids ytterligare i både 
tid och rum och att det kan bildas innovationscentra 
där nyheter tas upp snabbare för att senare spridas 
(Hägerstrand 1953: 279ff).

Eftersom det finns många drag i den mellansvens
ka keramiken som tyder på externa kontakter, vilket 
har uppmärksammats mycket, kommer en ny genom
gång göras av dessa drag. Kvalitativt sett är de vikti
ga för förståelsen av de externa kontakterna och in
fluenserna men de måste även bedömas kvantitativt: 
hur pass omfattande de är, hur de uppträder korolo
giskt och när de börjar uppträda. Dessutom måste 
man komma ihåg att mer eller mindre energi behövs 
för att en innovation ska fa acceptans och övervinna 
de äldre normerna och strukturerna. Kan innovatio
nen användas för att ge användarna prestige kan den 
vara mycket lätt att få accepterad. Ju mer energi be
hövs desto mer omdanande innovationen är. När en 
extern influens har integrerats i den lokala kulturen 
behövs mindre energi för att vidmakthålla den, den 
har blivit till en konstant i traditionen. Man kan då 
som arkeolog inte längre använda den som ett tecken 
på en extern influens. (Eerkens & Lipo 2005; Hayden 
1998; Hägersten 1953) Som ett exempel kan nämnas 
olika keramiktyper och ytbehandlingar som har upp
märksammats som tecken på externa influenser i Mä
lardalen. En influens eller nyhet är bara en innovation 
i sin första fas. När en form eller teknik senare har 
implementerats och assimilerats i den lokala kulturen 
kan den inte längre ses som tecken på någon aktiv 
influens. I synnerhet inte om den inte längre följer de 
modeväxlingar som sker i ursprungsområdet. En in
novation är med andra ord ett objekt som först är en 
ny variabel i den nya kontexten för att sedan antingen 
försvinna eller assimileras och bli en konstant. 
Många av de enskilda morfologiska drag som vi ser 
hos keramiken i Mälardalen är konstanter. Som några 
exempel kan nämnas slät yta, dekor med gropar och 
rundade mynningsläppar. Men de förekommer i olika 
frekvens och tillsammans med andra morfologiska 
eller tekniska drag. En förändring i frekvensen över 
tid kan således exempelvis bero på en extern influens 
även om det enskilda draget har förekommit tidigare 
men förändringen kan även ha endogena orsaker. 
Keramikstudier måste därför alltid kvantifieras för att 
se förändringar och förlopp och enskilda drag är of
tast inte tillräckliga som bedömningsgrund.

Ett exempel på hur innovation kan fungera i prak
tiken ges i figuren nedan (fig. 8). Här är det ett me
tallkärl som illustrerar förloppet men det kan även 
vara keramikkärl:

1. Innovation genom externa influenser
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A. Importerat kärl
B. Kärl gjort av invandrad kärltillverkare.

2. Lokal implementation: Form, function och hant
verk transformeras till att passa den lokala traditio
nen.

C. Kärl lokalt gjorda men i en främmande stil. 
Det yttre kan vara lik originalmodellen men god
set skiljer sig från prototypen.

3. Tradition. Delar av den externa influenserna har 
smält samman med den lokala och bildat en ny tradi
tion.

D. Enstaka främmande drag har tagits upp i den 
lokala traditionen. De nya elementen kan ha trans
formerats för att passa och kan användas i nya 
kombinationer.
E. Influenserna är inkorporerad i den lokala tradi
tionen och kan inte längre ses som markör för in
fluenser.

Figur 8. Exempel på hur inno vatio nsfö r loppet kan ha 
påverkat keramiken. Här ett exempel på hur extern 
innovation i form av metallkärl övergår till lokal tra
dition med lerskålar. Model of innovation trough im
plementation transformed into tradition.

loppet måste beaktas när man pratar om innovation. I 
de fall en innovation accepteras övergår den nämli
gen i en traditionen som är lokal. Enskilda morfolo
giska drag kan då uppträda in nya kombinationer men 
kan egentligen inte längre ses som tecken på externa 
influenser.

Tabell 1: Kalibrerade dateringsintervall och arkeolo
giska perioder. Underlag från Asplund 2008; Buck 
1989; Bönisch 1996:59; J. Jensen 1997:46; Kristian
sen 1998; Hansen 1987; Hansel & Hansel 
1997:102f; Lang 2007:127ff; Lavento 2001; Martens 
1997:131; E. Nylén 1955; Reichel 2000; Vandkilde et 
al. ' 1996;
http://www. helsinki.fi/hum/arla/keram/#y leis kaavio. Kur
siv stil står för keramikstilar. Tumu- 
lus=Hügelgräber/höggravskultur, Ha=Hallstatt, 
Br=Bronzezeit, Urnenfelder=urnefältskultur, Ge- 
sichtsurnenkultur=ansiktsurnekultur

Korrelationerna mellan de olika perioderna, grup
perna och stilarna är givetvis schematisk och tids
gränserna flytande. 1 praktiken får man lov att sätta 
minst ±25 år på många av tidsgränserna. I Polen och 
Tyskland finns så pass många lokala kulturgrupper 
med separata kronologier att de är svåra att korrele
ra i en enda tabell. Kolumnerna för Polen, östra 
Tyskland, Finland och Estland har med olika kultur
grupper och keramikstilar för att underlätta läsning
en av texten. Märk att jag har valt att föra Montelius 
bronsåldersperioder II-IV till mellersta bronsålder, 
något som passar bättre med den materiella kulturen. 
Det passar även bättre med en kontinental kronologi 
där Mittlere Bronzezeit börjar ca 1500 BC. Till yngre 
bronsålder räknas här enbart period V och VI. Jag 
har också valt att inte använda detaljkronologin för 
romersk järnålder i någon större utsträckning. Mer
parten av keramiken i Mälardalen har sannolikt inte 
följt modets växlingar på samma sätt som metallfö
remålen då.

Calibrated datings and periods used in the study. The 
periods in Sweden have been correlated to cultures, 
periods and styles of pottery in Northern Europe, 
Poland/Eastern Germany, Finland and Estonia.

Modellen kan appliceras på många typer av influ
enser som kan ses i Mälardalens keramik. Tidsfor-
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SN 1 Senneolitikum 1 2300-1950
BC

Tredje gruppen? 
Senneolitisk keramik?

Br. Ala
Unétice (Vorklassische)

Unétice Kiukais/Kiukainen Villa

SN 2 Senneolitikum 2 1950-1700
BC

Senneolitisk keramik Br. Alb
Unétice (Klassische)

Unétice
Trzciniec

Kiukais Villa

B I Äldre bronsålder 1700-1500
BC

Senneolitisk keramik Br.A2-Br.Bl
Unétice (Späte Phase) 
Sögel-Wohlde
Tumulus

Spät Unétice
Trzciniec

Kiukais
Sarsa-
Tomitsa/Textilkeramik

Mia
Textilkeramik

B II Mellersta bronsålder 1500-1300
BC

Bronsålderskeramik (rab-
bad, polerad etc)

Br.B2-Br. C
Tumulus

Früh- & Vorlausitz (Buckel
keramik)
Mittlere Bronzezeit

Kiukais
Sarsa-Tomitsa
(Otterböte?)

Textilkeramik

Bill Mellersta bronsålder 1300-1100
BC

Bronsålderskeramik Br.D-Ha Al
Umenfelder

Trzciniec
Lausitz (Fremdgruppen, 
Buckel- & Rillenkeramik)

Sarsa-Tomitsa
Pemar/Paimo
Skålar/maljatyyppi
Otterböte

Textilkeramik

B IV Mellersta bronsålder 1100-900 BC Bronsålderskeramik Ha A2-Ha Bl
Umenfelder

Lausitz (Rillenkeramik &
“Fremdgruppen’j

Sarsa-Tomitsa
Pemar, Skålar 
Otterböte

Asva (grov- och finmagrad/
jämekeraamika /peenkera- 
amika)
Liiganuse
Ilmandu

B V Yngre bronsålder 900-750 BC Bronsålderskeramik
Östliga influenser bl a 
(Morby), Asva och Ilman- 
du

Ha B2-Ha CO
Umenfelder

Lausitz (Waagegerecht
geriefte Keramik = keramik 
med vågräta kanneleringar):

Sarsa-Tomitsa
Pemar, Skålar 
Otterböte
Morby?

Asva
Liiganuse
Ilmandu

B VI Yngre bronsålder 750-550 BC Bronsålderskeram ik
Östliga influenser

Ha Cl-Ha Dl
Hallstatt

Regionalgruppen der Lau
sitzer Kultur: 
Billendorf/Göritzer 
Pommersche Kultur 
/Gesichtsumenkultur 
Wessenstedt

Sarsa-Tomitsa
Morby/Ilmandu
Otterböte

Asva
Liiganuse

Ä Frjå Äldre förromersk
järnålder
Period Jl—2

550-200 BC Äldrejärnålderskeramik
Östliga influenser

Ha D2-D3
La Téne A & B
Jastorf
Ripdorf

Billendorf/Göritzer /Jastorf
Pommersche Kultur 
/Gesichtsurnenkultur

Sarsa-Tomitsa
Morby/Ilmandu

Morby/Ilmandu
Asva
Liiganuse
Snörornerade keramik
(nöörornamendiga
keraamika)
Kamstämplad kera-
mik(kammornamendiga
keraamika)
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YFrjå Yngre förromersk 
järnålder
Period J3
(Nyléns perioder y A- 
D)

200 BC-0 Aldrejärnålderskeram ik 
(grovmagrad)
Ostliga influenser

La Töne C-D
Ripdorf
Seedorf

Przeworsk
Oksywie

Morby Snörornerade keramik 
Kamstämplad keramik(

Ä Rjå Äldre romersk järnål
der
Period J4

0-160 AD A Idrejärnålderskeramik
(grovmagrad)
Gotländsk/Öländsk stil

B1 a-B2b Przeworsk
Oksywie
Wielbark

Morby Nurmsi
Sen textilkeramik

YRjå Yngre romersk järn
ålder
Period J5

160^100 AD A Idrejärnålderskeramik
(finare magring) 
Gotländsk/Öländsk stil

Cla-C3 Przeworsk
Wielbark

Nurmsi
Sen textilkeramik 
Salenieki-style

FVT Folkvandringstid 400-550 AD A Idrejärnålderskeramik
Gotländsk/Oländsk stil

D Sen textilkeramik
Salenieki

VETID Vendeltid 550-750/800
AD

AIV (Selling 1955) Salenieki

VIK
TID

Vikingatid 750/800-1050
AD

AIV (Selling 1955)
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Perioder och dateringar
Som bas för studierna måste det finnas en kronologi 
(tab. 1). I den svenska forskningstraditionen för brons- 
och järnålder har metallföremålen alltid bildat grund 
för periodindelningar medan keramiken har stått i 
skymundan. När boplatser i Mälardalen började un
dersökas med modernare metoder såsom större avba- 
ningar blev l4C-dateringar ett allt viktigare instrument. 
Den metodologiska utvecklingen av boplatsundersök- 
ningama påbörjades på 1960-talet men det var fram
förallt från 1980-talets mitt som större boplatsunder
sökningar blev legio (Östling et a\ 2008:43ff). Mycket 
i mellansvensk arkeologi skulle vara omöjlig att date
ra utan 14C, något som gäller både boplatserna och de 
många fyndtomma gravarna. Metoden har även inne
burit en revolution och behov av omvärderingar av 
många gamla sanningar om exempelvis gravskick, 
fyndtomma perioder och tron på den enfasiga under- 
sökningslokalen. Med få undantag är det bara enstaka 
gravar som går att datera utifrån metallföremål, efter
som drygt 40 % av alla säkra gravar från perioderna i 
undersökningsområdet saknar artefakter av metall 
eller järn. Av de föremålen går en mindre andel att 
datera. Givetvis kan istället andra föremål i förekom
mande fall gå att använda för datering. För att över
huvudtaget kunna göra en regional keramikkronologi 
måste man använda sig av 14C-dateringar. Sen kan 
man rangordna de olika dateringarnas värde för kera
miken (se nedan).

Alla l4C-dateringar som har använts har kalibrerats 
i programmet OxCal version 3.10 med atmosfäri ska 
data från Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk 
Ramsey (2005); cub r:5 sd: 12 prob usp[chron]. För 
alla värden har 1 sigmas standardavvikelse använts 
och anges då som BC/AD-värden. Okalibrerade vär
den anges som bc/ad eller som BP-värden (=Age Be
fore Present där present är år 1950 AD).

När det gäller de olika metallföremålen har jag an
vänt mig av de normala referensverken för Skandina
vien (O. Almgren 1914; O. Almgren & Nerman 1923; 
O. Almgren 1897; Baudou 1960; C.K. Jensen 2005a 
& b; J. Jensen 1997; Lund Hansen 1988; Montelius 
1917; E. Nylén 1955). Däremot finns det svårigheter 
att relatera de konventionella perioderna mot de kalib
rerade 14C-dateringarna. För det första finns alltid en 
osäkerhet om det enskilda provets kontext och ålder. 
Organiskt material kan vara kontaminerat av yngre 
material och mindre fragment kan röra sig i jordlagren 
genom exempelvis mänskliga aktiviteter, bioturbulens 
och tjäle. Till dessa osäkerhetsfaktorer kommer kalib- 
reringsproblematiken. Speciellt under yngsta bronsål
dern och äldre förromersk järnålder, ca 850-400 BC, 
är kalibreringskurvan är mycket komplicerad och pro
verna svåra att datera (se kap. 9). Det innebär att stan
dardavvikelserna ofta ligger över flera arkeologiska

perioder och dessutom inte har tyngdpunkten centralt 
inom någon period. Korreleringen mellan de kulturhi
storiska perioderna och de kalibrerade kalenderåren är 
osäker. Därför har jag inte använt mig av de kortare 
perioderna som används under äldre järnålder. Vissa 
av perioderna under exempelvis romersk järnålder är 
bara 10-25 år långa och kan äga relevans vad gäller 
dateringen av tillverkningen av vissa importerade fö
remål eller andra högstatusföremål (Hansen 1987:30 
& 1988:23). Däremot är den typen av dateringar med 
största sannolikhet inte relevant när det gäller kerami
ken i Mälardalen. Även om ett enskilt kärl skulle gå 
att datera till ett enskilt decennium är det inte sanno
likt att kärlformen bara skulle finnas under denna pe
riod. Snarare har tillverkningsperiodema och traditio
nerna för tillverkningen levt under minst en genera
tion och i de flesta fall under flera generationer, ge
nom traditionsoverforing av tillverkningen av de rela
tivt enkla former som finns.

För bronsåldern har utgångspunkten varit Monteli
us dateringar av hans periodsystem. Bronsåldersperi
oderna anges här alltid med romerska siffror. Monteli
us tidsangivelser har korrigerats utifrån dendrodate- 
ringar av de danska ekkistgravama samt kalibreringar 
av 14C-dateringar på perioddaterade föremål (J. Jensen 
2002:185ff; Vandkilde et aI 1996). De använda perio
derna har korrelerats mot de kontinentala kronologi
erna för att fa en bättre uppfattning om dateringsinter- 
vallen (Kristiansen 1998:32; Randsborg (red) 1996). 
Jag har också valt att dela in bronsålder i tre huvud
epoker. Detta passar bättre till såväl keramik hantver
ket som till den allmänna kulturutvecklingen. Äldre 
bronsålder här är bara period, som egentligen hör 
samman med SN2. Mellersta bronsålder står för peri
od II-IV och yngre bronsålder är perioderna V och VI.

För den förromerska järnåldern har jag valt att i 
stort sett följa de senaste inläggen i dateringen av de 
olika perioderna med en tvådelning av perioden (C.K. 
Jensen 2005: Martens (red) 1997). Den tredelning 
som Montelius och Becker har gjort av epoken före
faller att ha litet stöd i det arkeologiska materialet, 
framförallt är det period J2 som har blivit ifrågasatt. 
Jag har därför valt att följa Claus Kjeld Jensens indel
ning av epoken i två huvudperioder: den äldre och 
yngre förromerska järnåldern med ett brott vid ca 200 
BC (C.K. Jensen 2005; Martens (red) 1997; Montelius 
1895 & 1900; Stilborg 2006a). Materialet i Mälarda
len kan inte ge underlag för någon annan indelning på 
grund av fyndfattigdomen.

Den romerska järnåldern har bara blivit uppdelad i 
de två huvudperiodema äldre och yngre romersk järn
ålder med ett brott ca 150/160 AD (K. Andersson 
1995:17).

1 kapiter och 5 och 7 används beteckningen ”Äldre 
järnålder” i framförallt flera diagram. Fynden har då
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en allmän datering till huvudsakligen förromersk och 
äldre romersk järnålder.

Stilar, kultur och perioder
För att fa en uppfattning om samtidighet i olika feno
men runt Östersjön har jag samlat in några av de vik
tigare stilarna och kulturerna i en och samma tabell 
(se tab. 1). Förutom alla problem med den absoluta 
kronologin och korrelering mellan olika regioner finns 
kanske ännu mer fundamentala svårigheter i denna 
sammanställning. Det är vårt arkeologiska klassifice
ringssystem och behov av operativa begrepp som 
hjälpmedel men som även kan bli en hämsko for tan
ken. Svårigheterna blir extra tydliga i en samman
ställning i tabell som den ovan. De olika operativa 
begrepp som blandas står för olika nivåer och berör 
allt från olika tidsepoker, kulturgrupper med antagna 
etniska kopplingar till enstaka kärlformer.

Extra tydligt blir det Sverige jämfört med Finland 
och Estland. I Sverige har vi inga begrepp alls för de 
olika keramikstilar som finns efter stridsyxekulturen 
och den så kallade tredje gruppen till skillnad från 
våra östra grannländer (tab. 1; Granér & Larsson 
2004). Stensköld har framfört att senneolitikum skulle 
kunna ses som kulturlöst på grund av att det inte finns 
något begrepp för den syd- och mellansvenska materi
ella kulturen under perioden. Det skiljer sig från ex
empelvis gropkeramikema och stridsyxekulturen 
(Stensköld 2004:44f). Stenskölds synsätt är givetvis 
retoriskt och pekar på ett fundamentalt problem med 
våra definitioner. Definierade begrepp behövs för en 
diskussion samtidigt som definitionerna blir till lås
ningar för våra tankebanor. Kan exempelvis en textil- 
keramisk skärva vara textilkeramisk om den inte har 
textilintryck och omvänt: är alla textilintyckta skärvor 
textilkeramiska? Är alla ”Lausitzskålar ” tillverkade i 
Lausitz och är det en verkligen en endemisk Lausitz
form? Många gånger bör man i stället prata om olika 
traditioner eller stilar som kan sprida sig över etniska 
och tidsmässiga gränser. Bristen på olika definitioner 
av keramiktraditioner under metallåldrama i Syd- och 
Mellansverige är sannolikt en orsak till att man har 
ägnat faltet liten uppmärksamhet.

Den andra aspekten är särskilt uppenbar i mycket 
av finska och estniska litteraturen. Där har olika 
morfologiska drag på skilda hierarkiska nivåer hamnat 
på samma klassificeringsnivå. Många av de olika ke- 
ramiska företeelserna förefaller att förekomma samti
digt i samma kontexter. De är sannolikt i flera fall 
aspekter på olika kärlfunktioner inom en och samma 
servis. Några exempel kan vara pemarkeramiken och 
skålarna i sydvästra Finland. De förstnämnda skulle 
kunna vara beredningskärl och skålarna har då varit 
dryckeskärl i samma servis. En något annorlunda

aspekt på problematiken uppvisar exempelvis fom- 
borgen vid Asva (Lang 2007:60ff & 127ff). Där har en 
mängd olika typer påträffats där som delvis är samtida 
men givits olika namn. Dessutom har några av de 
andra estniska typerna stora likheter med Asva men är 
ändå inte definierade som det. Dit hör till exempel de 
samtida Ltiganuse- och llmandukeramiken. Å andra 
sidan splittras Asvakeramiken upp i fin- och grovgods 
(Lang aa). Uppdelningen kan mycket väl vara riktig 
men är definitivt på en annan hierarkisk nivå än den 
som är föreslagen i tabellen för Mellansverige och 
Tyskland. Asvakeramiken är därför ett typexempel på 
hur en komplex samling av olikartad keramik kan 
bilda en stil. Sett från svenskt perspektiv är keramiken 
där en hybrid mellan olika östliga, sydliga och kanske 
även västliga traditioner. Formen på de låga skålarna 
som finns där är typisk för exempelvis både Lausitz 
och skandinavisk bronsålder. Däremot är flera av skå
larna i Asva dekorerade på ett klart östligt sätt, i en 
hybridiserande stil (Lang 2007:fig. 59).

I en indelning av kulturgrupper och stilar måste 
man ibland se kärlformer, dekor och gods som utbyt
bara variabler snarare än som bestämmande konstan
ter, åtminstone i de fall man har haft mer komplexa 
serviser. I en typologi kan däremot de variablerna 
istället vara konstanter (Adams & Adams 1991; Read 
2007).

Keramikkärl som redskap
“Archaeologists should unite in a defence of 

things, a defence of those subaltern members of 
the collective that have been silenced and 
”othered” by the imperialist social and human
ist discourses, I am tired of the familiar story of 
that everything is language, action, mind and 
human bodies. I want us to pay more attention 
to the other half of this story: how objects con
struct the subject. This story is not narrated in 
the labile languages, but comes to us as silent, 
tangible, visible and brute material remains: 
machines, walls, roads, pits and swords... ” Ol
sen 2003b: 100

Keramik har ofta behandlats som ett odifferentierat 
mass- eller avfallsmaterial där fragmenten räknas, 
vägs och presenteras i långa fyndlistor. Ofta har den 
setts som något stort, homogent och ickemen ingsbä- 
rande. Detta gäller framförallt den mellansvenska ar
keologiska traditionen som rör brons- och järnålder.

Birgitta Hulthén var den första i Sverige som kon
sekvent gjorde keramologiska studier av keramik och 
gods som en långtidsstudie över förändringar 
(Fiulthén 1974, 1975, 1977, 1991). Målet var och är 
att utifrån studier av produktion och teknik sätta in 
keramiken i ett kulturhistoriskt sammanhang. Fram
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förallt har hennes arbete inneburit många nya och 
värdefulla insikter i de kulturhistoriska sammanhang
en och användningen av keramik under neolitikum i 
Sydsverige och Norrland. En spinn-off-effekt av Bir
gitta Hulthén och Keramiska Forskningslaboratoriet, 
som hon grundade i Lund, har varit en mängd teknis
ka analyser av keramiken från skilda undersöknings- 
lokaler i hela Norden.

Få har sett och studerat keramiken utifrån ett per
spektiv där kärlen har setts som redskap och verktyg, 
eller som David P. Braun skrev i sin artikel med klar
görande namnet ”Pots as Tools” att

“...Generally overlooked in the analysis of 
pottery, however, is the fact that pots were not 
made simply to be shaped, tempered, and deco
rated. Most pots are implements; they are made 
to be used as containers.” (Braun 1983:107)

Utgångspunkten för mitt arbete är att differentiera 
själva keramikkärlen i olika former och storlekar ut
ifrån grundtesen att kärlen har fyllt skilda funktioner. 
De har haft såväl skilda praktiska som symboliska 
funktioner. Antagandet är enkelt men man har sällan 
utnyttjat potentialen i denna synvinkel. Keramik ska 
ses som aktiva kulturbärare som en följd av den 
mängd olika funktioner den har haft. Den postmoder
na forskningen har ofta fokuserat på artefakter där
ibland keramiken som metaforer och symboliskt kapi
tal, där keramiken har fungerat som etnisk markör och 
metaforer för hemmet (Bourdieu 2003; Hauptman- 
Wahlgren 2002:142ff; Hodder 1979 & 1982). I många 
fall har den postmoderna skolan, i sin iver att bevisa 
att processualismens naturdeterministiska förklar
ingsmodeller var allt för enkla, glömt bort föremålens 
praktiska funktion. I stället betonar man idag ofta de 
metaforiska betydelserna och ser riten, kulten och 
metaforen som en orsak till alla kulturella yttringar. 
Man bör snarare se keramik och annan materiell kul
tur som utslag för en djupare liggande socioekono- 
misk struktur där såväl praktik som ekonomi, miljö 
och ideologi har format samhället. Föremålen och 
keramiken varit redskap för olika mänskliga behov, 
där handlingen har varit det viktiga. De enda resterna 
av dessa handlingar är de materiella lämningarna. Ar- 
tefaktema har i de flesta fall fyllt praktiska ändamål 
samt i ett dialektiskt förhållande samtidigt fungerat 
som ideologiska markörer. Fokus för mig är att söka 
nå de handlingsmönster som keramiken har varit in
volverad i.

Som redan nämnts har mycket av forskningen i 
Sverige varit inriktad på hur keramiken har tillverkats. 
Överföringen av hantverkstraditionerna var givetvis 
kulturellt bunden, i ett system av kulturell reproduk
tion där kunskap har traderats inom olika sociala en
heter. En sådan traditionsoverforing har i ett bronsål
ders- och äldrejämålderssamhälle, som det i Mellan
sverige, säkerligen gått inom släktens eller familjens

hägn. Liknande resultat finns när det gäller etnogra
fiska studier av inlärningen av keramikhantverk (jfr 
Apel 2001:46ff; Gosselain 2008a & b; Hegmon 
1992:526f).

I flertalet av de samhällen som har studerats etno
grafiskt brukar traderingen av den lokala, ickemark- 
nadsanpassade produktion ske från äldre kvinnor till 
yngre kvinnliga släktingar, barn eller ingifta yngre 
kvinnor (Arnold 1989:101 ff; Gosselain 1998:94 & 
2008a & b; Hegmon 1992:526f; Rice 2005:255; Sillar 
1997:8). Denna synpunkt har fått kritik, för att den 
ibland används slentrianmässigt och att den kopplas 
samman med kvinnans förmodade bundenhet till 
hemmets sfär (Nelson 2004:82ff; Sørensen 2000:17). 
Samtidigt är det ändå mer sannolikt att småskalig ke
ramikproduktion ofta har varit bunden till hemmet och 
framförallt till kvinnor (D. Arnold 1989:226; Rice 
2005:184).

Keramiken i Mälardalen under brons- och äldre 
järnålder bär fa tecken på att ha tillverkats i någon 
större skala för en ”marknad”. Om så hade varit fallet 
skulle sannolikt keramikkärlen ha varit mer standardi
serade och haft ett mer precist formspråk. I stället far 
man lov att anta att merparten av keramiken är gjord 
som en husbehovsproduktion. Det har i sin tur gjort 
att tradition har blivit en longue-durée eller seg struk
tur. För hushållsproduktionen talar de i många fall 
yttersta asymmetriska formerna där såväl kärlet i sin 
helhet som de enskilda delformema ofta är skeva. 
Exempelvis kan mynningsformema variera från runda 
till fyrkantiga och förtjockade på ett och samma kärl. 
Detta står i bjärt kontrast till exempelvis periodens 
metallföremål där symmetri och precision i såväl de
taljerna som helheten verkar ha varit en ledstjärna. En 
som tydligast har studerat detta är Sandy Budden i 
materialet från bronsålderstellen vid Szåzhalombatta- 
Földvår i Ungern. Hon har utifrån 17 olika variabler 
studerat hantverksskickligheten med hänsyn till ex
empelvis symmetri och distinktion i formspråket. Hon 
har därigenom kunnat se klara hantverkstraditioner 
där produktionen har varit mer professionell i såväl 
den professionella som kvalitativa betydelsen. Hon 
har också lyckats urskilja keramik som sannolikt har 
varit gjord av nybörjare eller av personer utan profes
sionell status. Den sistnämnda är betydligt mer lik den 
mellansvenska än den övriga produktionen. (Budden 
2008) Den ringa mängden keramik som påträffas i de 
flesta kontexter talar för att keramiken inte har varit 
ett massmaterial i det dåtida samhället.

Kärl till förvaring, fest och förtäring
”Människor utformar själva sin historia, men 

de gör den inte efter eget gottfinnande, inte un
der omständigheter de själva valt utan under 
omständigheter som är omedelbart förhanden-
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varande och nedärvda. Traditionen från alla 
döda släktled trycker som en mara på de levan
des hjärna. ” Marx 2003 (1852): 150

Huvudmålet för arkeologin är att försöka förstå den 
förhistoriska människan genom våra källor, det vill 
säga de materiella lämningarna. Ian Hodder beskriver 
i en av sina artiklar att problemet är att mycket av våra 
källor kommer från processer som varit knutna till de 
mest basala handlingarna i mänskligt liv: en kruka 
som har gått sönder, tillskärpning av ett flintföremål 
och andra enkla vardagshandlingar. Problemet är att 
nå insikt i de stora bakomliggande ideologiska struk
turerna (Hodder 2000:21). En inriktning inom arkeo
login som försöker förstå just individens roll och val i 
förhållande till samhälle och kultur är den Agency- 
inriktade arkeologin. Agency-skolan har sin bas i den 
sociologiska inriktningen kring Giddens och betonar 
vikten av individens val och hur valen påverkar sam
hället och det dialektiska förhållandet mellan individ 
och samhälle (Dobres & Robb 2000; Hodder aa; 
Gardner 2004; Giddens 1984; Shennan 2004).

Fest och kärl
Ur en ekonomisk synvinkel har sannolikt keramiken 
som förvaringskärl spelat den viktigaste rollen för det 
enskilda hushållet, men också sannolikt den minst 
uppmärksammade, både i det dåtida samhället och i 
dagens arkeologsamhälle. 1 det dåtida samhället var 
sannolikt kärlen en del av inventarierna inne i husen. 
Det finns inga indikationer i Mälardalen på stora, me
terhöga förvaringskärl av lera, såsom pithoikärlen som 
användes för central lagring av mat i palatsekonomi
erna i bronsålderns Grekland. Liknande kärl storlekar 
finns dock i Lausitzkulturen i Polen.

En uppsättning av välfyllda förvaringskärl i ett 
långhus i Mälardalen har givetvis inneburit en signal 
om hushållets välstånd och förmåga. Men de har 
främst varit synliga för de aktörer som har haft tillträ
de till husets inre. Sett i ett större perspektiv kan av
saknaden av riktigt stora kärl i Mellansverige ses som 
en indikation på att det inte har funnits en central redi- 
stributiv samhällsinstans som har förvarat ett samlat 
produktionsöverskott i lerkärl. Det utesluter givetvis 
inte att man har lagrat livsmedel i andra typer av kärl, 
till exempel av trä.

Något som har uppmärksammats alltmer under de 
senaste åren är det gemensamma ätandet och drickan- 
dets eller det rituella festandets roll i samhället för att 
skapa kontakter, knyta social band och beroendeför
hållanden, fira olika årstidsrelaterade eller rite de pas- 
stfge-fester (Arnold 1995 & 2001; Bray 2003; Dietler 
1990 & 2001; Eriksson 2006c; Enright 1996; Gomez 
de Soto 1993; Gurevitj 1979:95ff; Hayden 2001; Her
sehend 1998; 25ff; Kniisel 2002; Koch 2003; Mauss 
2002; Murray 1995; Parker Pearson 2003; Ralph

2005a & b; Sherratt & Taylor 1997; O. Sundqvist 
2007:94f; Vend 1994; Wolf & Eldrige 1994). Mycket 
av inriktningen har sin grund i ett Agency-artat be
traktande av det ekonomiska och sociala spelet, med 
sin grund i en gåvoekonomi. Ett av huvudbegreppen 
är då quid pro quo, en tjänst för tjänst eller lika för 
lika på ett informellt plan. En stor del av de sociala 
strukturerna i samhället grundar sig på reciprociteten 
mellan givare och mottagare. Givaren kommer i ett 
överläge i förhållande till mottagaren som kommer i 
psykologisk skuld. Det skapar i sin tur ett behov av att 
mottagaren återgäldar givaren med en ny gåva eller 
tjänst på sikt (Cheal 1998; Mauss 2002). I yngre jäm- 
åldersamhället är annars arketypen av hövdingen som 
gästabuds- och ringgivare ett tydligt utslag för denna 
ideologi.

Gemensamt för alla dessa sammankomster är det 
ritualiserade framträdandet där olika typer av kärl av 
skilda material har spelat en instrumentell roll, kanske 
en av de viktigaste rollerna vid sidan av de mänskliga 
aktörerna. Religiösa inslag - kult - har sannolikt spelat 
en viktig roll i dessa riter. De har dock inte varit den 
enda orsaken till merparten av dessa riter, utan orsa
ken ligger också på det ekonomiska, psykologiska och 
sociala planen. Ett av de grundläggande mänskliga 
beteendena, ett beteende som vi delar med de flesta 
flockdjur, är delandet av föda. I merparten av alla reli
giösa riter och profana ceremonier ingår mat och 
dryck som en viktig beståndsdel. Det är just i denna 
kontext som vissa keramikkärl kan spela en viktig 
roll.

Riten, kulten och den bakomliggande kosmologin 
är förklaringsmodeller som samhället lyfter fram för 
att klargöra och rättfärdiga sammanhang och sam
hällsordning. De skapar också en psykologisk gemen
skap för de invigda. Sannolikt har religiösa inslag 
varit en viktig del i intagandet av maten i såväl helg 
som socken och även profana akter och kärl kan ha 
kringgärdats med riter. Man far därför vara försiktig 
med att använda begrepp som rituella kärl på till ex
empelvis finkeramik eftersom begreppet i sig kan ge 
en förförståelse av att det rör sig om sakrala kärl. Kult 
och rit är för mig fenomen som hör samman med reli
gion och sakrala akter (jfr dock Bell 1997 & O. Sund
qvist 2002).

Ett rikt jämförelsematerial till den stora festmålti
den finns från hela mänskligheten och fenomenet är 
snarast att betrakta som ett nästintill arketypiskt sätt 
att handskas med såväl umgängesformer som kult. En 
aspekt ger potlach-traditionen hos nordvästkustindia- 
nema på stillahavskusten i nuvarande nordvästra USA 
och västra Kanada. Där ordnades fester som i engelsk 
litteratur går under begreppet Conspicuous Consump
tion (skrytkonsumtion), efter ett begrepp som mynta
des av Thorstein Veblen år 1899. Veblen utgick ifrån
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uppkomsten av den engelska överklassens nöjesliv på 
sin alltför väl tilltagna fritid. Begreppet har sedan an
vänts i ett betydligt vidare perspektiv (Veblen 1994). 
Hos nordvästkustindianema fanns potlachtraditionen 
där stora fester ordnades. Det var ritualiserade gästa
bud med överdåd av mat och gåvor. Bland annat spe
lade antalet mönstrade filtar en viktig roll för att kon
kurrera om vem som kunde manifestera sin rikedom 
mest. En stor del av ceremonierna hade som mål att få 
mottagaren att känna sig kränkt genom att han inte 
längre kunna återgälda sina gåvor. Potlachfestema 
kunde därför få till följd både personliga konkurser 
och stridigheter (Mauss 2004:6ff).

I vår egen skandinaviska tradition under historisk 
tid kunde i vissa regioner exempelvis rite de passage- 
fester som bröllop och begravningar ta liknande for
mer med ett överdåd av mat och öl, som både använ
des för att få en stor fest och för att öka statusen hos 
gästabudshållaren (Bringéus 1988b:255ff).

En annan tradition som fanns under yngre järnålder 
och tidigmedeltid i det germanska Nordeuropa var 
gästabudet och gåvorna som den fornisländska littera
turen tar upp i såväl de olika sagorna som Eddadikt- 
ningen. Där framställs stormannen oftast som gåvogi- 
vare, ringgivaren eller guldgivaren eller som den som 
ställer till med gästabud. Gåvorna och festerna hade 
bland annat sin grund i just att i ett förfeodalt samhäl
le skapa beroendeförhållanden, sociala band och för
väntningar på gentjänster (Gurevitj 1970:80ff; Mauss 
2004:77ff; O. Sundqvist 2000:170ff).

I bondesverige fanns arbetsgillet. Där hölls gästa
budet som tack och incitament för att få arbetsuppgif
ter gjorda som krävde kollektiva insatser. En yttring 
av denna form lever ännu kvar i taklagsfesten. I Skåne 
fanns denna institutionaliserade form av arbetsbyte för 
gille som slåttergillen för att fa hö och skörd bärgad, 
bykgillen, ystefest och slutligen klinegillen när kors
virkeshusen skulle klinas. Ofta skulle festerna vara 
just överdådiga och från Skåne heter det att ”Från ett 
riktigt klinegille skulle helst gästerna leda varandra 
hem, eller ännu hellre krypa”. I Mellansverige anord
nades dyngkalas när gödseln hade förts in till gårdstu
net, där det sedan fick ligga. Gödselhögen var både en 
materiell tillgång och en socioekonomisk manifesta
tion över gårdens rikedom. Vid själva dyngkalaset 
ordnades även riter där personer kläddes ut till brud
par (Hellspong & Löfgren 1972:29If; Hobroh 1939; 
Swahn 1961:4021).

Även inom den mykenska och de klassiska antika 
kulturerna har matoffret, dryckeslaget och symposie- 
traditionen haft oerhört centrala roller i såväl kult, 
privatliv och använts som maktmedel (Palaima 2004; 
Sherratt 2004; Wright 2004a & b). Vid ett grekiskt 
symposium, samtida med vår förromerska järnålder, 
samlades män ur den fria klassen för att diskutera och

dricka vin. Själva ordet kommer från grekiskans sym- 
potein: att dricka tillsammans. Tillställningarna kom
binerades ofta med olika typer av underhållning och 
samvaro, men även med libationsoffer till högre väsen 
och ibland även med kärlkrossning där dryckesskålar- 
na krossades mot olika typer av mål, efter att innehål
let hade druckits upp (Osborne 2007:3Iff). Vad som är 
intressant i sammanhanget är att bland annat de skålar 
eller kylikes som användes i dessa sammanhang har 
stora likheter med de delvis samtida skålar som påträf
fas i Mälardalen under mellersta och yngre bronsålder. 
Även de metallkärl som användes vid dessa samman
komster i Medelhavsvärlden har alltför stora likheter 
med metallkärl i de skandinaviska bronsåldersfynden 
för att kunna bortförklaras (Sherratt & Taylor 1997).

Sammanfattningsvis ska keramiken ses som rekvi
sita till olika handlingar där lerkärlens roll har haft 
stor kulturhistorisk och social betydelse. I alla exem
pel som har tagits upp, har kärl av olika material och 
utseende använts och varit en viktig komponent. Man 
bör se keramikkärlen som aktiva objekt i både den 
materiella och den immateriella kulturen. Därigenom 
kan man indirekt studera samhället och dess föränd
ringar i ett långtidsperspektiv. I vilken utsträckning 
lerkärl har använts som bordskärl eller enbart som 
förvaringskärl berättar en historia om i vilken ut
sträckning de har haft en symbolisk och social ladd
ning och hur detta värde kan ha förskjutits över tid 
och rum. För att studera detta kommer jag att använda 
olika kontextuella exempel för att se i vilka samman
hang och kombinationer kärlen uppträder och i vilka 
de saknas. Även kärlen i sig, den omsorg de är tillver
kade med och om de har dekorerats kan ge indikatio
ner på i vilka narrativ de har skapats och hur pass me- 
ningsbärande de har varit. Genom att mycket av an
vändandet och tillverkningen av keramik kan ses som 
longue-durée-faktorer, kan mer genomgripande för
ändringar i keramiken vara ett resultat av mer omväl
vande förändringar i hela samhället. Allra helst om 
förändringarna förefaller att ha skett snabbt.

MATERIAL
Avhandlingen baseras rent empiriskt på ett stort och 
redan registrerat keramikmaterial från Västmanlands 
och Uppsala län (tab. 2, fig. 9-12). Sammanlagt om
fattar det ca 70 lokaler med totalt ca 328 kg keramik 
med en spridning i tid en från senneolitikum till och 
med romersk jämålder/folkvandringstid. Merparten av 
materialet är bearbetat av mig personligen. I ett fall, 
från Skälby i Västmanland är keramiken registrerad 
av Eva Hjärthner-Holdar och bedömningarna där är så 
pass likartade mina egna att jag har tagit med materia
let helt.
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Annars består keramiken från varje enskild lokal 
kan endast behandlas översiktligt här och istället hän
visas till respektive registreringsrapport (se tab. 2). 
Summan gör att varje plats representeras i genomsnitt 
av ca 4,7 kg keramik. Detta ska jämföras med att ett 
enskilt helt kärl väger i medeltal mellan 0,5 och 3,0 
kg. Med andra ord är materialet mycket fragmenterat 
och medelvikten på fragmenten ligger på ca 3,5 gram. 
En stor del av diskussion kommer därför att ägnas åt 
källkritik, framförallt depositionsmonster och tafono- 
miska processer.

För att fa ett större underlag har jag dessutom an
vänt mig av keramikbearbetningar av andra material. 
Detta referensmaterial på ca 975 kg från Uppland, 
Västmanland, Södermanland samt Östergötland. Till 
referensgruppen hör dessutom 10 lokaler i ovannämn
da landskap, där endast antalet fragment är angivna. 
Att använda referensmaterial som någon annan har 
registrerat är alltid förenat med viss osäkerhet. Be
dömningsgrunderna och definitioner är inte alltid de 
samma. Jag har ändå tagit med dem för att kunna få 
jämförelsematerial till mina resultat.

Materialet har till största delen framkommit på ex- 
ploateringsundersökningar gjorda av Riksantikvarie
ämbetets undersökningsverksamhet (UV Uppsala, UV

E4 och UV GAL i Uppsala samt UV MITT i Stock
holm), Upplandsmuseet (UM i Uppsala), Västman
lands läns Museum (VLM i Västerås/Hallstahammar), 
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU i Uppsala) 
och Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM i Väs
terås) (se tab. 2, fig. 6-9).

Genom att exploateringsundersökningarna har skett 
i hela Mälardalen och berört båda boplatser och grav
fält från skilda perioder har ett unikt och mycket om
fattande material kunnat bilda en bas för studien. Få 
regioner, även globalt sett, är så välundersökta, även 
om kunskapsluckor finns. Genom att samtliga fram
komna fomlämningar undersöks, både mer anspråks
lösa och mer statusartade, får man sannolikt en betyd
ligt större variation och bredd i materialet än om bara 
kända och tydliga fomlämningar skulle ha valts ut 
utifrån avgränsade frågeställningar. Det antikvariska 
regelverket innebär dock att man försöker att undvika 
undersökningar av upplevelsebara och mer monumen
tala objekt. Dessutom innebär olika ekonomiska och 
antikvariska aspekter att man försöker undvika mer 
komplexa och omfattande objekt. De faktorerna inne
bär att exploateringsundersökningarna inte berör ex
empelvis rikare boplatsområden och stora monumen
tala gravfålt.

' HÄLSINGLAM
BOTTENHAVET

ALAtyD

I VAST--'
VARMLAND \MANLAND

NÄRKE/ LAND
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ÖLAND
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Figur 9. Undersökningsområdets läge i Östersjöregionen. Referenslokaler har lagts in. Numren refererar till tab. 2. 
Karta T. Eriksson. The area around the Baltic showing the investigation area: the counties of Uppsala and 
Västmanland. Reference sites outside the research area are indicated. Numbers refer to table 2.
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Tabell 2. Lokaler med keramik som har använts i avhandlingen. Sites with pottery used in the study. Sites 1-71 are my own registrations ofpottery; 72-103 are reference sites from 
Sweden and the area around the Baltic Sea.

Förkortningar: Övriga analyser: TS=Tunnslip (Thin-section analysis; se tab. 5 & kap. 5), L=Lipider och/eller FTIR (Analysis of lipids or FTIR; se kap. 5); Grovdatering (Da
ting): 1. SN-B=Senneolitikum-äldre bronsålder (per. I; LN-BA per. I.); 2. MB-YB=Mellersta och yngre bronsålder (BA per. II—VI); 3. B-ÄJ=Bronsålder och äldre järnålder (BA 
and EIA); 4. ÄJ=Äldre järnålder (framförallt förromersk och äldre romersk järnålder; EIA). 5. FRJ-ÄRJ= Förromersk och äldre romersk järnålder (PRIA-ERIA): 6. RJ=Romersk 
järnålder (RIA); 7. RJ-VET= Yngre romersk järnålder till vendeltid (LRIA Merovingian period); Typ: Bo=Boplats (Settlement), Gr=Grav (Grave), Skhög=Skärvstenshögar (Burned 
mound)

rNr Plats Referens Reg. typ Övr.
analy
ser

Grovdate
ring

Typ £ fragm £ vikt, gr Min. ant. 
kärl

1 Up, Björklinge sn, Björklinge-Tibble, RAÄ318 Eriksson, T. 2005a; Åberg & Svensson 2006 Total - 4. ÄJ Bo 641 4250 20
2 Up, Bälinge (Skuttunge) sn, Dragby, RAÄ86 Gräslund 1961; Jaanusson & Siiven 1962; Lindborg& Total 

Schönbeck 1992; Lundholm 1969; Rydh 1961 &
1962; Stenberger 1961; UMF 6001

TS 3. B-ÄJ Gr 3189 6555 65

3 Up, Fröslunda sn, Stolptorp, RAÄ30 Eriksson, T., Andemng-Nordin, C. & Wigg, A-S.
2005

Total - 1. SN-ÄB Bo+Skh
ög

197 157 iu

4 Up, Gamla Uppsala sn, Bredåker BÅ, RAÄ134 Eriksson, T. 2004c; Frölund & Schütz 2007 Total - 2. MB-YB Bo 598 1772 23
5 Up, Gamla Uppsala sn, Fullerö bopl, RAÄ598 Björck & Appelgren 2006; Eriksson, T. 2006a Total - 4. ÄJ Bo 40 194 14
6 Up, Gamla Uppsala sn, Fullerö Gr, RAÄ598 Björck & Appelgren 2006; Eriksson, T. 2006a Total - 2. MB-YB Bo/Gr? 536 2976 24
7 Up, Gamla Uppsala sn, Lövstaholm, RAÄ206,

531 & 608
Eriksson, T. 2007b; Häringe-Frisberg et al 2007 Total - 4. ÄJ Bo 64 379 13

8 Up, Gamla Uppsala sn, Skäma, RAÄ206 & 608 Aspeborg & Östling 2007; Eriksson, T. 2007a Total - 4. ÄJ Bo 109 691 22
9 Up, Gamla Uppsala sn, Bredåker ÄJÅ, RAÄ134 Eriksson 2004c; Frölund & Schütz 2007 Total - 4. ÄJ Bo 968 5210 18
10 Up, Järfälla sn. Barkarby, RAÄ248 Holmqvist 1956; SHM 21940, 20932, 21260 Total - 6. RJ Gr 1736 10116 15
11 Up, Knivsta sn, Vrå, RAÄ16 Eriksson, T. 2002b; Göthberg et al (red) 2002 Mynning och 

dekor
- 2. MB-YB Bo+Gr 12033 51048 350

12 Up, Lena sn, Trollbo, RAÄ84 & 85 Åstrand 1998 Översiktlig - 2. MB-YB Bo 254 600 15
13 Up, Lena sn, Årby, RAÄ 163 & 164 Göthberg et al 1997 Total - 2. MB-YB Skhög 52 165 16
14 Up, Lena sn, Årby, RAÄ310 Göthberg et al 1997 Total - 2. MB-YB Skhög 1 12 1
15 Up, Lena sn, Årby, RAÄ320 Göthberg et al 1997 Total - 4. ÄJ Bo 158 954 11
16 Up, Litslena sn, Djurby, RAÄ473 Eriksson, M. 2005 Total - 7. RJ-VET Gr 276 1150 13
17 Up, Litslena sn, Graneberg, RAÄ139 Eriksson & Ahlström 1997. Total - 6. RJ Gr 494 1467 13
18 Up, Litslena sn, Graneberg, RAÄ598 Eriksson & Lang 1998 Total - 4. ÄJ Bo 51 184 17
19 Up, Litslena sn, Sneden, RAÄ328 Eriksson i Fagerlund 1998; Fagerlund 1998 Stickprov på 

textilkeramik
- 4. ÄJ Skhög iu iu iu

20 Up, Simtuna sn, Ulleråkers slott, RAÄ60 Drakenberg & Gustawsson 1934; Oldeberg 1974 Total - 3. B-ÄJ Gr 350 1215 i
21 Up, Skuttunge sn, Skuttunge Prästgård, RAÄ50 Arbman 1932; Nicklasson 1997:262f; SHM 18675 Total - 6. RJ Gr 1 1776 i
22 Up, Tensta sn, Forsa, RAÄ442 Eriksson, T. 2006b; Fagerlund & Scheutz 2006; Total - 3. B-ÄJ Bo 10 37 4
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rNr Plats Referens Reg. typ Övr.
analy
ser

Grovdate
ring

Typ £ fragm £ vikt, gr Min. ant.
kärl

23 Up, Tensta sn, Forsa, RAÄ442 Eriksson, T. 2006b; Fagerlund & Scheutz 2006; Total - 5. FRJ-ÄRJ Gr 779 934 2
24 Up, Tensta sn, Forsahögen, RAÄ434 Aspeborg & Appelgren 2005; Eriksson, T. 2005h Total - 2. MB-YB Gr 8 38 1
25 Up, Tensta sn, Gödåker, RAÄ50 Almgren, O. 1916; Andersson, K. 2002; Ekholm

1925, 1927; Häringe 1991; Stenberger 1955c; SHM 
15368, 17698, 17936 & 25336

Total TS 6. RJ Gr 1702 4579 18

26 Up, Tensta sn, Ryssgärdet, RAÄ435 Eriksson, T. 2008a; Eriksson & Östling 2004; 
Hjärthner-Holdar et ai (red) 2008

Total TS+L 2. MB-YB Bo+Gr 3252 8751 111

27 Up, Tierp sn, Glädjen, RAÄ86 Lindberg, (red) 2006 Total TS 2. MB-YB Bo 84 589 5
28 Up, Tierp sn, Skämsta BÅ, RAÄ342 Frölund & Larsson 2002; Eriksson, T. 2002a Total - 2. MB-YB Bo 440 4128 33
29 Up, Tierp sn, Skämsta ÄJÅ, RAÄ203 & 342 Frölund & Larsson 2002; Eriksson, T. 2002a Total - 4. ÄJ Bo+Gr 76 597 12
30 Up, Tierp sn, Vallby Södra, RAÄ232 Häringe Frisberg & Seiler 2006; Eriksson 2006d Total - 7. RJ-VET Bo+Gr 1807 3515 26
31 Up, Uppsala/Helga trefaldighet sn, Håga,

RAÄ366
Victor 2002 Stickprov TS 2. MB-YB Bo+Gr iu iu iu

32 Up, Vaksala sn, Brillinge, RAÄ106 Arwidsson 1941; SHM 21683 Total - 6. RJ Gr i 191 i
33 Up, Vendel sn, Snåret, RAÄ291 Björck & Larsson 2007; Eriksson & Ytterberg 2005; 

Stilborg & Brorsson 2007
Total TS+L 2. MB-YB Bo 8911 26830 103

34 Up, Viksta sn, Sommaränge skog, RAÄ211 &
213
Up, Viksta sn, Sommaränge, RAÄ179

Eriksson, T. 2004b; Forsman & Victor 2007 Total - 1. SN-ÄB Gr+Bo 902 2205 33

35 Berggren, A. & Hennius, A. 2004; Eriksson, T. 2004a Total - 7. RJ-VET Bo 2073 4486 30
36 Up, Vänge sn, Ekeby, RAÄ76 Eriksson, T. 1999 i Fagerlunde/a! 1999. Total - 3. B-ÄJ Bo 197 1162 17
37 Up, Vänge sn, Långtibble, RAÄ230 Eriksson, T. 1999 i Fagerlund et al 1999. Total - 3. B-ÄJ Bo 1 2 1
38 Up, Vänge sn, Täby, RAÄ232 Eriksson, T. 1999 i Fagerlund et a! 1999. Total - 4. ÄJ Bo 11 43 3
39 Up, Vänge sn, Väsby, RAÄ231 Eriksson, T. 1999 i Fagerlund et al 1999. Total - 3. B-ÄJ Bo 58 222 8
40 Up, Ärentuna sn, Katista bopl, RAÄ355 Eriksson, T 2005b; Gustavsson, M et al 2006 Total TS+L 3. B-ÄJ Bo 1768 8290 23
41 Up, Ärentuna sn, Kättsta Gr, RAÄ56 Dutra Leivas 2007; Eriksson, T. 2005b; Gustavsson,

M et al 2006
Total TS+L 3. B-ÄJ Gr 27537 56652 153

42 Up, Ärentuna sn, Vaxmyra, RAÄ325 Eklund 2005; Eriksson 2005e Mynning TS 4. ÄJ Bo+Gr 5294 15785 48
43 Up, Ärentuna sn, Vaxmyra, RAÄ326 Eklund 2005; Eriksson 2005e Mynning TS 4. ÄJ Bo 11 25 5
44 Up, Östuna sn, Valloxsäby, RAÄ42 Ekholm 1939 & 44; UMF 5695 Total - 5. FRJ-ÄRJ Gr 3082 11533 19
45 Up, Övergran sn, Apallboda, RAÄ329 Eriksson, T & Anund, J. 1998 Total - 4. ÄJ Bo 10 21 2
46 Up, Övergran sn, Högsta bytomt, RAÄ280 Eriksson & Anund 1998 Total - 7. RJ-VET Bo 28 172 7
47 Up, Övergran sn, Högsta-Apalle, RAÄ330 Eriksson & Anund 1998 Total - 5. FRJ-ÄRJ Bo 37 204 4
48 Up, Övergran sn, Nyckelby, RAÄ22 Eriksson & Anund 1998 Total - 4. ÄJ Bo 97 311 10
49 Up, Övergran sn, Nyckelby, RAÄ273 Eriksson & Anund 1998 Total - 4. ÄJ Bo 2 7 1
50 Vs, Badelunda sn, Badelunda-Tibble, RAÄ585 Stenberger 1956:43; VLM 9388 Total - 5. FRJ-ÄRJ Gr 40 675 1
51 Vs, Fellingsbro sn, Hälla, RAÄ24 SHM 13007 Total - 5. FRJ-ÄRJ Gr 200 7454 2
52 Vs, Hubbo sn, Alvesta, RAÄ30 SHM 24815; Welinder 1990; Welinder 1984 Total - 2. MB-YB Gr 228 3343 10
53 Vs, Kolsva & Köping sn, Holmsmalma Gr, 

RAÄ102 & 287
Eriksson, T. 2005c; Wikborg, J. & Ahlström, J. 2005. Total - 4. ÄJ Gr 7812 28462 54
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rNr Plats Referens Reg. typ Övr. Grovdate- Typ £ fragm £ vikt, gr Min. ant.
analy- ring kärl
ser

54 Vs, Kolsva sn, Torp, RAÄ262 Eriksson, T. 2002e; Hallgren, A-L. 2004 Total - 7. RJ-VET Bo 498 3082 16
55 Vs, Kolsva sn, Åsby, RAÄ111 Hallgren, A-L et al 2004; Eriksson, T. 2002f Total - 7. RJ-VET Bo 585 1255 16
56 Vs, Kolsva sn, Åsby-Myra, RAÄ142 Egebäck et al 2004; Eriksson, T. 2004d Total - 6. RJ Gr 200 522 4
57 Vs, Kungsåra sn, Gottsta-Darsta, RAÄ26, 27 & 

29
Vs, Köping sn, Holmsmalma, RAÄ254

Nicklasson 1997:272; SHM 19999 Total - 4. ÄJ Gr 140 3494 3

58 Eriksson, T. 2005c; Wikborg, J. & Ahlström, J. 2005. Total 4. ÄJ Bo 100 507 10
59 Vs, Lundby sn, Skälby, RAÄ865 Aspeborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999 Total av E. H- 

H
Total

- 4. ÄJ Bo 1032 16683 102

60 Vs, Romfartuna sn, Äs, RAÄ- VLM 14546 5. FRJ-ÄRJ Gr 1 271 1
61 Vs, Skerike sn, Brottberga, RAÄ1049 Egebäck 2001; Eriksson, T. 2002d Total - 3. B-ÄJ Bo 42 224 7
62 Vs, Skerike sn, Brottberga, RAA639:3 & 1039 Ahlström 2004; Eriksson, T. 2002c Total - 3. B-ÄJ Bo 375 1478 30
63 Vs, Skerike sn, Lista, RAÄ85, 100,160 Eriksson, T. i Pettersson, K. 1995 Total - 2. MB-YB Bo 285 1569 12
64 Vs, Skerike sn, Vallby, RAÄ97 Eriksson, T. 2005f; Simonsson 1966; SHM 28405 Total - 2. MB-YB Bo+Gr 127 3020 5
65 Vs, Sura sn, Vågsjön, RAÄ132 Eriksson, T. 2001 Total L Sjö 8 2065 1
66 Vs, Svedvi sn, Årby, RAÄ340 Annuswer 1998; Eriksson, T. 1998b Total - 4. ÄJ Bo 271 3268 11
67 Vs, Svedvi/Kolbäck sn, Näs/Ågrens backe, 

RAÄ321
Nicklasson 1997:272; SHM 22464 Total - 5. FRJ-ÄRJ Gr 50 3178 1

68 Vs, Säby sn, Borgby, RAÄ142 Annuswer 1998; Eriksson, T. 1998b Total - 4. ÄJ Bo 262 1495 4
69 Vs, Västerås-Dingtuna sn, Erikslund, RAÄ482 Egebäck et al 2008; Eriksson, T. 2008e Total - 2. MB-YB Gr 19 12 2
70 Vs, Västerås-Dingtuna sn, Erikslund, RAÄ626 Egebäck et al 2008; Eriksson, T. 2008e Total - 1. SN-ÄB Skhög 705 765 10
71 Up, Övergran sn, Apalle, RAÄ260 Ullén et al 2003; Eriksson, T. 2003a Dekor TS 2. MB-YB Bo 593 5548 187
71 Up, Övergran sn, Apalle, RAÄ260 Ullén et al 2003; Eriksson, T. 2003a Översiktlig TS 2. MB-YB Bo 61366 359080 iu

Nr Plats, referenslokaler Referens Reg. typ Datering Typ £ fragm £ vikt, gr Min. ant. 
kärl

72 Up, Björklinge sn, Björklinge Prästgården, 
RAÄ41

Hjärthner-Holdar ms Total TS 5. FRJ-ÄRJ Gr iu iu 160

73 Up, Börje sn, Broby, RAÄ19 Jaanusson 1981 Total - 2. MB-YB Bo+Gr 1878 iu 98
74 Up, Danmark sn, Kumia, RAÄ38 Persson, M. 2002 Översiktlig - 2. MB-YB Bo+Gr 1382 3012 8
75 Up, Gamla Uppsala sn, Fullerö Björkgården, 

RAÄ601
Onsten-Molander & Wikborg 2006 Total - 3. B-ÄJ Bo 23 268 iu

76 Up, Gamla Uppsala sn, Fullerö Trekanten, 
RAÄ602

Onsten-Molander & Wikborg 2006 Total - 3. B-ÄJ Bo 437 4728 iu

77 Up, Härnevi sn, Lilla Hämevi, RAÄ35 Karlenby 1998 Total - 2. MB-YB Bo 481 2661 14
78 Up, Odensala sn, Åslunda, RAÄ6 & 386 Dunér & Wigg 2005 Total - 2. MB-YB Bo 2810 6344 iu
79 Up, Skederid sn, Darsgärde, RAÄ16 Ambrosiani 1958 & 1959; Jaanusson 1981; Reisborg 

1989
Total TS 2. MB-YB Bo 965 iu 124

80 Up, Tierp sn, Svanby, RAÄ233-235 Renck 2004 Total - 2. MB-YB Bo 338 270 iu
81 Up, Vårfrukyrka sn, Vårfru-Skälby, RAÄ552 Jaanusson 1981 Översiktlig, - 2. MB-YB Skhög 269 iu iu
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Nr Plats, referenslokaler Referens

82 Up, Ärentuna sn, Kyrsta, RAÄ327
83 Up, Ärentuna sn, Kyrsta impediment, RAÄ328
84 Vs, Tortuna sn, Bollbacken, RAÄ258
85 Ög, Kvillinge sn, Ringeby, RAÄ6
86 Ög, Rystad sn, Tallboda, RAÄ16, 18, 258, 269, 

270

Onsten-Molander & Wikborg 2006
Engström & Wikborg 2006
Artursson (red) 1996
Carlsson, T. 1996
Äijä et al 1996

87 Ög, Väderstad sn, Vistad, RAÄ35 Larsson 1993; Larsson & Hulthén 2004
88 Ög, Östra Eneby sn, Pryssgården, RAÄ166 & 167 Ståhlbom 1998a
89 Sö, Botkyrka sn, Hallunda, RAÄ13 & 69
90 Sö, Botkyrka sn, Skrävsta, RAÄ36
91 Sö, Tystberga sn, Rogsta, RAÄ78
92 Sö, Västerljung sn, Tuna, RAÄ-
93 Sö, Österhaninge sn, Åbrunna, RAÄ201

Jaanusson 1981
Jaanusson 1981
Forsberg 1991; Knape & Ringquist 1975 
Jaanusson 1981; SHM27466
Lindborg & Schönbeck 2006; Strucke & Holback 
2006

94 Sö, Östertälje sn, Igelsta, RAÄ19
95 Sö, Östertälje sn, Karleby, RAÄ1 & 2
96 Skåne, Bunkeflo sn, Svågertorp 8B-C, RAÄ82
97 Skåne, Lockarp & Oxie sn, Fosie IV: A-gruppen, 

RAÄ36
98 Skåne, Lockarp & Oxie sn, Fosie IV: B-gruppen, 

RAÄ36
99 Skåne, Vä sn, Snårarp, Vä, RAÄ232
100 Danmark, Fyn, Voldtofte 2
101 Estand, Saaremaa, Ridala

Jaanusson 1981
Forsberg 1991
v. Rostovånyi & Hydén 2002
Björhem & Säfvestad 1993; Björhem 1983

Björhem & Säfvestad 1993; Björhem 1983

Edring et al 2004; Svensson, C. 2004
Jaanusson 1981
Jaanusson 1981

102 Estland, Saaremaa, Asva Jaanusson 1981

103 Finland, Åland,Kökar, Otterböte Gustavsson 1997; Jaanusson 1981

Reg. typ Datering Typ

115 fragm
Total TS 3. B-ÄJ Bo
Total TS 5. FRJ-ÄRJ Gr
Total - 4. ÄJ Gr
Total - 2. MB-YB Gr
Total - 2. MB-YB Bo+Gr

Total TS 2. MB-YB Bo
Total TS 3. B-ÄJ Bo
Total TS 2. MB-YB Bo
Total - 2. MB-YB Bo+Gr
Total - 3. B-ÄJ Gr
Mynning - 2. MB-YB Bo
Total - 3. B-ÄJ Bo+Gr

Översiktlig - 2. MB-YB Bo
Total - 3. B-ÄJ Bo
Total - 2. MB-YB Bo
Total - 2. MB-YB Bo

Total - 2. MB-YB Bo

Total - 2. MB-YB Bo
Mynning - 2. MB-YB Bo
Mkt översik - 2. MB-YB Bo
tlig
Mkt översik 2. MB-YB Bo
tlig
Total TS+L 2. MB-YB Bo

£ fragm £ vikt, gr Min. ant.
kärl

1502 13345 iu
644 1165 iu

iu 28924 42
3709 24941 iu

iu 1446 iu

iu 1719 iu
6650 92290 iu

49035 377585 iu
1526 iu 51
785 iu iu

iu iu 59
iu 54357 iu

iu iu iu
2078 iu iu

iu iu 152
3050 iu iu

1840 iu iu

1193 iu iu
iu iu 690

4180 iu iu

29700 iu iu

6360 iu 302
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Ålandshav

UPPLAND

UPPLANDVÄSTMANLAND

Västerås
63 ,52 Q84

Köping 55'«53

Mälarei

Stockholi

SÖDERMANLAND

Östersjön

ÖSTERGÖTLAND

Teckenförklaring
• Lokal

▲ Lokal, endast dekor

O Referenslokal

Hav ca 1300-1100 BC

Hav ca 50 BC-50 AD

Figur 10. Översiktsplan över lokaler med lokaler med keramik östra Mellansverige. Numren refererar till tab. 2. Det 
inramade området runt Uppsala syns på fig. 8. Grundkarta med daterade höjdkurvor från SGU. Karta T. Eriksson.

Map with the sites with pottery in the Eastern part of Central Sweden. The numbers refer to table 2. Dots are sites 
with my own registrations of pottery. Unfilled crosses are reference sites. Dark grey indicates sea level c. 2000 BP, 
light grey is sea level c. 3000 BP (Sea level analysis from SGU). To study the area inside the frame around Uppsala: 
see next figure.
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Teckenförklaring
Vikt, gram
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Figur 12. Keramikmaterialets storlek mätt i gram per lokal. Många av platserna har förhållandevis små mängder 
keramik, något som är typiskt för regionen från senneolitikum till och med järnåldern. I många fall representerar 
dock vikten ett förhållandevis stort antal rekonstruerbara kärl. Karta T. Eriksson.

The amount ofpottery measured in grammes per site. Many of the sites have small amounts ofpottery; this is char- 
acteristical for the region from the Late Neolithic until the Viking Age. Nevertheless, the amounts often represent 
many reconstructable vessels. Map T. Eriksson.

Keramiken kommer från olika typer av exploate
ringar som är gjorda under perioden 1986-2006. Flera 
undersökningar har jag deltagit i själv eller lett, i sam
band med andra undersökningar har jag endast gjort 
en registrering av keramik på uppdrag. Till större de
len kommer materialet från olika linjeprojekt för ny
byggnation av järnvägar och framförallt vägar.

För att komplettera bilden av keramiken från ex- 
ploateringsundersökningama har jag även valt ut en
staka objekt från olika forskningsgrävningar. Det är 
framförallt undersökningar av gravar och gravfalt som 
har tillfogats för att kunna dels få fynddaterade kärl, 
dels få tillgång till gravar med ett rikare fyndmaterial 
vilka skulle kunna vara lämningar efter personer med 
högre social status. Det sistnämnda gäller till exempel 
gravar som de från Skuttunge prästgård i Skuttunge

socken och Gödåker i Tensta socken, båda i Uppland. 
På båda lokalerna har gravar påträffats med exempel
vis romersk import, vapen och ädla metaller tillsam
mans med keramik (Andersson 2002; Nicklasson 
1997). Även material från de stora gravfälten vid 
Dragby, Skuttunge socken och Valloxsäby i Östuna 
socken har gåtts igenom för att kunna ha som ett refe
rensmaterial som spänner över lång tid (Ekholm 1939; 
Lindborg & Schönbeck 1992). Vad som är problema
tiskt med de äldre gravundersökningarna, framförallt 
de som är gjorda före 1960, är att grävmetodiken i 
många fall var ytterst selektiv. Man torvade ofta av 
endast delar av den synliga gravöverbyggnaden och 
inte sällan gjordes bara en undersökning av gravens 
centrala del. Det var där den förmodade gravgömman 
med föremålen skulle ligga. Utifrån resultaten från de
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senaste decenniernas undersökningar är det inte sällan 
som gravöverbyggnaderna kan innehålla flera grav
läggningar och fynd, även acentralt i anläggningen. 
Dessutom finns på de totalavbanade gravfalten ofta ett 
stort antal mer eller mindre omarkerade gravar som 
inte kan upptäckas annat än vid totalavbaningar åt
följda av noggrann rensning.

Materialavgränsning i rummet
Rent geografiskt baseras avhandlingen alltså på mate
rial från norra Mälardalen och då närmare bestämt 
från Uppsala och Västmanlands län (tab. 2; fig. 9-12). 
Några fa undantag finns, nämligen keramik från Bar- 
karbygravfaltet i Stockholms län och äldre jämålders- 
gravar i den del av Örebro län som omfattar landska
pet Västmanland. Detta för att få daterade referensma
terial från gravundersökningar. Naturgeografiskt är 
avgränsningen relativt naturlig eftersom den i stort 
täcker de mer eller mindre sammanhängande vatten
systemen, lerdalarna och åsarna i norra Mälardalen. 
Materialet kommer främst från den södra delen av 
länen, det vill säga lerslätterna nännast Mälarens nor
ra strand. Mot norr finns en relativt klar avgränsning 
av landskapsrummet i form av större och förhållande
vis högläntare områden som domineras av morän och 
berg. Idag går den så kallade Limes Norrlandicus i 
norra delen av de båda länen. Gränsen står för en in
delning av regionen utifrån klimat, botanik och topo
grafi. Den bör ha relevans for åtminstone tiden efter 
800 f Kr. Däremot måste klimatgränsen ha varit an
norlunda under äldre bronsålder. Inget material som 
framkommit norr om denna gräns finns med i studien, 
dels på grund av det lägre exploateringstrycket där, 
dels på grund av att där finns färre fornlämningar är 
kända. Däremot har material från Tämnaråns dalgång 
i den norra delen av Uppsala län tagits med. Den regi
onen räknas inte till Mälardalen men är intressant ge
nom sitt läge, som en nordlig utpost för den så kallade 
nordiska bronsåldern i nuvarande Sverige.
Annars är den mest problematiska avgränsningen av 
regionen den mot Stockholms län. Topografiskt och 
fomlämningsmässigt utgör den södra delen av det 
gamla Attundaland en delvis naturlig fortsättning på 
naturmiljön i Uppsala län. Kuststräckan längs med 
Östersjön är relativt sent uppstigen ur havet och hör 
inte lika naturligt ihop med Mälardalen, som det ser ut 
idag. Under framförallt bronsåldern och i viss mån 
även äldsta delen av järnåldern har dock den nordöstra 
delen av Stockholms län varit en innerskärgård som 
hängt samman med Uppsala län. Gränsen för min in
samling av material har ändå fått lov att gå vid den 
nuvarande länsgränsen vilket kan ha vissa kulturhisto
riska implikationer. Man kan tänka sig att det i det 
östra området finns ett större inslag av östliga influen

ser än i den inre delen av Mälardalen (jfr Reisborg 
1989).

Materialavgränsning i tid
Om avgränsningen i rummet av undersökningsområ
det kan vara diskutabel är avgränsningen i tid ännu 
mer problematisk. För det första är de flesta undersök
ta lokalerna multikronologiska: det vill säga de inne
håller material och lämningar i varierande omfattning 
från den tid de steg upp ur havet till nutid. På de flesta 
boplatserna och även gravfalt finns nedslag efter akti
viteter från många olika faser. Få förhistoriska lokaler 
har vertikal stratigrafi så att man kan göra relativa 
dateringar. Platserna från bronsålder och äldre järnål
der innehåller sällan daterbara artefakter. Något som 
innebär att man inte kan bygga upp en fin detaljkrono
logi på det sätt som man har gjort i till exempel Dan
mark (Becker 1961; C. K. Jensen 2005a & b; S. Jen
sen 1977). I stället far man i högre grad gå på större 
kontexter och 14C-daterade anläggningar för att kunna 
få en kronologi på kärlen. I metoden finns givetvis 
felkällor både i kolets kontext, vad det representerar 
och igenfyllningsförloppet i den enskilda anläggning
en.

Eftersom detta är en studie som har ett långtidsper
spektiv och keramiktraditionerna har karaktär av 
longues durées måste man studera långa perioder för 
att uppfatta förändringar. Våra konventionella arkeo
logiska perioder är dessutom inte helt kongruenta med 
de kulturhistoriska förloppen i Mälardalen. Jag har 
ändå bestämt mig för att studera keramiken från 
bronsålderns början till slutet av romersk järnålder. 
Ser man till de keramiska traditionerna under denna 
tidsrymd tillverkas keramiken under bronsålderns 
period I i en tradition som är en direkt fortsättning på 
den under SN2. De flesta stora bronsåldersboplatsema 
med dateringar till mellersta bronsålder har också of
tast en grundläggningsfas som ligger just i SN 2, eller 
kanske i övergången mellan MN B och SN 1. Detta 
innebär att keramiken finns blandad på dessa platser. 
Likaså förefaller keramiktraditionen under folkvand- 
ringstiden att vara en fortsättning på den under yngre 
romersk järnålder. Även där har de flesta boplatser 
med dateringar till yngre romersk järnålder en fort
sättning in i äldre vendeltid.

Med andra ord kan man inte göra kronologiska fa
ser av keramiken från de enskilda boplatslokalema. 
Det finns två orsaker till det. För det första är materia
len från de enskilda lokalerna med några fa undantag 
alltför små och fragmenterade för att kunna bygga 
interna detalj kronologier. För det andra kommer näs
tan alla material från hopade, multikronologiska loka
ler. Givetvis finns slutna anläggningskontexter som 
kan vara väldaterade. Detta gör att materialet skiljer
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sig starkt från de metodologiska förutsättningarna i till 
exempel Danmark (se t ex Liversage 1980; Rasmus- 
sen 1993).

Även när det gäller gravarna saknar majoriteten av 
dem daterbara artefakter, speciellt under äldre förro
mersk järnålder och bronsålder. Även under de yngre 
och äldre perioderna är fyndfattigdomen stor. I stället 
får man lita på de oftast fåtaliga 14C-dateringarna och i 
viss mån på daterade gravar intill de odaterbara. Spe
ciellt den sistnämnda metoden är givetvis mycket 
vansklig, eftersom det inte är ovanligt att man har 
återanvänt gravfålt både för nya gravar och andra ak
tiviteter. I många fall har man medvetet anknutit till 
äldre monument (Artelius & Lindqvist 2007:121 ft).

METOD
Avhandlingen bygger på statistiska analyser av 
grundmaterialet där empiri och induktion kommer att 
samverka i ett dialektiskt spel. (Molander 1984:162ff; 
Salmon 2005; Tukey 1977). Efter 20 års erfarenhet av 
keramik har jag en förförståelse av materialets utveck
ling, men det är först här som jag har haft möjlighet 
att pröva dessa teser på det samlade materialet. Ut
gångspunkten är att det går att tolka delar av den för
historiska verkligheten, åtminstone dess materiella 
sidor ur de kvarvarande resterna, genom statistiska 
analyser och bedömningar. Givetvis finns det många 
felkällor och möjligheter att göra feltolkningar, allra 
helst i ett förhållandevis begränsat och fragmenterat 
material. Men det är ett av de främsta källmaterial 
som finns för att förstå bronsålderns och äldre järnål
derns samhälle och kultur i Mellansverige. Dessutom 
ska man komma ihåg att det i statistiska populationer 
alltid finns avvikande värden och att normalpopula
tionen oftast antar en klockformad normalfördelning - 
en så kallad Gaussfördelning (Tukey 1977). För att 
förstå kulturen i sin hela vidd måste man främst se 
konstanterna eller normen som oftast utgör majorite
ten av fynden. Men det är lika viktigt att se avvikama 
eller variablerna som kan ha spelat viktiga roller sett i 
ett kvalitativt perspektiv. I den postprocessuella dis
kussionen har man ofta fokuserat på dessa avvikare 
för att i en nyliberal anda påvisa individens frihet och 
de obegränsade valmöjligheterna. Givetvis är detta till 
viss del riktigt men undantagen får inte skymma det 
faktum att det ändå finns lagbundenheter även i 
mänskligt beteende, framförallt inom en kultur.

Ett problem för statistiken är materialets bevarings
grad. Kompletta och intakta kärl är nämligen mycket 
sällsynta. På de flesta boplatser är keramiken förhål
landevis sparsamt förekommande. I jämförelse med 
andra samtida kulturområden är andelen keramik till 
och med mycket liten. Dessutom är den keramik som

påträffas i de flesta fall mycket fragmenterad, vilket 
ger fa möjligheter att rekonstruera hela kärlformer. 
Vissa undantag finns men dessa tillhör ovanlighetema. 
I Mälardalen är det egentligen bara undersökningarna 
vid Hallunda, Apalle och Helgö som har stora mäng
der keramik från bronsålder och äldre järnålder (Arr
henius 1964; Eriksson 2003a; Jaanusson 1981; Reis- 
borg 1981).

Avhandlingen bygger även på arkeometriska studi
er av godset och lipider. Där spelar fragmenteringen 
en mindre roll. Däremot kan själva urvalet vara för 
litet eller i vissa fall orepresentativt för hela kärlpro
duktionen. En bedömning är ändå att resultaten visar 
allmänna tendenser.

I Sydskandinavien och på kontinenten har en stor 
del av keramikkronologin baserats på kärl från gravar. 
Dessa kärl är ofta mer kompletta och har en högre 
frekvens av dekor och i många fall förekommer hela 
serviser i gravarna. Detta har möjliggjort olika studier 
av såväl typologi som kronologi. Men i gravarna i 
norra Mälardalen är keramiken relativt sparsamt före
kommande. Ett undantag är dock gravarna från för
romersk och äldre romersk järnålder som uppvisar ett 
för regionen relativt rikt keramikmaterial. Men det 
oftast mycket fragmenterade tillstånd keramikkärlen 
påträffas i samt bristen på dekor, gör att det inte finns 
några större möjligheter till vare sig typologi eller 
kronologi. Trots dessa nedslående premisser ska ändå 
ett försök till en grundläggande terminologi göras.

Kvantifieringar och keramiska begrepp
För att kunna behandla ett material av denna omfatt
ning är det nödvändigt att göra statistiska beräkningar 
för att få fram de stora dragen på bekostnad av de små 
skillnaderna. Det viktiga är att nå de stora linjerna 
genom en kvantitativ analys av de små detaljerna. 
Statistiska kvantifieringar innebär att det alltid finns 
undantag och en avvägning måste alltid göras vad 
som är viktigast: avvikelserna eller de stora tenden
serna. För att belysa olika frågeställningar ska bland 
annat följande studier göras. För samtliga studier 
kommer materialet att delas upp i en jämförelse över 
tid och framförallt mellan grav- och boplatskontexter. 
I vissa fall har jag även gjort procentberäkningar på 
populationer som är för små statistiskt sett. Underla
gen finns dock redovisade och man kan se utfallet 
som tendenser. Dessa kan dock komma att förändras 
om större material framkommer.

Gods: Förändringar över tid i magringens art och 
kvantitet kan visa olika brott i keramikhantverket 
Dessa bör förklaras i större modeller över förändring
ar i samhällsorganisationen. Studien kompletteras med 
tekniska studier av Ole Stilborg, Lunds Universitet 
(bil. 1-3).
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Mynningsdiametrar. Relativt få kärl går att göra 
mynningsrekonstruktioner på men detta mått är kan
ske ett av de mer användbara för att studera servis
uppsättningarnas variation och utseende över tid. En 
källkritisk aspekt är dock att de kan finnas ouppmärk
sammade vaser, flaskor och bikoniska kärl.

Bukväggarnas tjocklek och fingodsets frekvens. 
I ett fragmenterat material är det bukväggarnas tjock
lek som lättast kan berätta om olika frekvenser av 
tunnväggiga och tjockväggiga kärl. Tunnväggiga kärl 
har en buktjocklek som är <7 mm. En förenkling är att 
fingods såsom små dryckesskålar oftast är tunnväggi- 
gare än stora förrådskärl. Tunnväggiga kärl är dessut
om en fordel för att hålla kärlvikten nere om kärlen 
skulle vara portabla. Bukväggens tjocklek kan därför 
bidra till förståelsen av kärluppsättningamas utseende 
och förändringar i bords- och matkulturen över tid.

Ytbehandlingarnas frekvens. Under framförallt 
bronsåldern är ytbehandlingen en av de viktigaste 
faktorerna för att studera keramikservisens uppsätt
ning och funktion. Likheter kan även användas på ett 
överregionalt plan för att studera regionala variationer. 
På ett mikroplan kan ytbehandlingarna berätta om 
olika funktionella skillnader på en och samma plats. 
Två stora traditionsbrott syns också, nämligen mellan 
SN/per 1 och per II/III samt ett avgörande brott vid 
övergången till förromersk järnålder. Dessa traditions
brott måste förklaras.

Dekorens frekvens. Ett allmänt drag i Nordvästeu
ropa är att dekoren minskar i frekvens vid övergången 
till SN/Äldre bronsålder. Detta är något som måste 
kvantifieras och bilda underlag för diskussion om de
korens och keramikens status i ett långtidsperspektiv. 
Rent principiellt kan man anta att dekorerade föremål 
överlag har haft en högre status än odekorerade. Att 
dekoren sedan inte återupptas i Mälardalen under ro
mersk järnålder, såsom fallet är bland många andra 
germanska samtida kulturer, är också ett problemfålt 
som bör diskuteras.

Frekvens av organiska beläggningar och redu
cerad eller sotad insida på kärlen. Dessa faktorer 
behövs för att spåra förekomsten av matberednings- 
kärl och andra beredningskärl över tid och i olika kon
texter. Studien kompletteras med kemiska analyser av 
Sven Isaksson och Christina Karlsson, Stockholms 
universitet (bil. 4).

Förutsättningar för typologi
En grundläggande förutsättning för en diskussion om 
keramikkärlens roll i det förhistoriska samhället är att 
det fmns en gemensam terminologi för de kärlformer 
som har existerat. 1 den mellansvenska forskningstra
ditionen har det inte funnits någon sådan mellan strid- 
syxekulturen och vikingatiden (Malmer 1962; Selling

1955). För en nomenklatur är två begrepp från bete
endevetenskap och fdosofi centrala, nämligen etiska 
och emiska termer (Adams & Adams 1991). Möjlig
heterna att rekonstruera de ursprungliga, emiska be
greppen på keramikformema är i Skandinavien är i det 
närmaste obefintliga. Därmed återstår bara möjlighe
ten att skapa en etisk terminologi, där namnen på de 
olika kärlfonnema är knutna till kärlens utseende sna
rare än till deras ursprungliga funktion. 1 dagsläget 
fmns dock flera metoder att med större eller mindre 
säkerhet spåra ett kärls funktion.

En metod att spåra kärlfunktioner är att använda 
analogier. Där får likheter i form och storlek med 
andra kärl med fastställd funktion bilda ett underlag 
för att dra slutsatser om ett kärls funktion. Det kan 
exempelvis gälla den moderna servisens uppsättning 
med muggar, fat och koppar, där form och funktion 
har traderats och prövats fram. Sådana analogier an
vänds sällan explicit inom arkeologin, men implicit 
påverkar de moderna former som vi känner och an
vänder obönhörligt vår uppfattning om de förhistoris
ka kärlens användningsområden. Mer accepterade 
analogier är annars jämförelser med antikt eller antro
pologiskt material från andra världsdelar. Det finns 
däremot en tendens inom arkeologin att sällan söka 
sina paralleller inom nordiskt etnologiskt material. 
Man kan anta att det i det äldre nordiska materialet 
fmns drag som har sina rötter långt tillbaka i tiden, 
även om mycket har påverkats av bland annat influen
ser från allmän europeisk högreståndskultur och sena
re även av storskalig keramikproduktion. Kärlens 
form, till exempel den basyta som kärlet står på, vo
lym, placeringen av kärlets tyngdpunkt, mynningens 
utformning och förekomsten hänklar och pipar berät
tar oftast om kärlets primära funktion (Juhl 1995:37; 
Shepard 1971:237f). En annan möjlighet är att kärl- 
tillverkarna medvetet har använt sig av olika typer av 
leror och magring för att erhålla olika egenskaper för 
skilda funktioner. Ett kokkärl bör exempelvis vara 
rikare magrat för att motstå upprepade temperaturväx
lingar än ett dryckeskärl (Hulthén 1977:206f; Lindahl 
et al (red) 2002:38ff; E. Morris 2002; Rice 
2005:226ff; Schiffer & Skibo 1995:23Iff; Tite 
1999:218ff). Till dessa olika godskvaliteter kan även 
olika typer av ytbehandling sälla sig Ett kärl med po
lerad insida har haft andra kvaliteter än en med en rå 
insida, ett rabbat kärl har haft större möjlighet att hålla 
vätskor kylda genom sin av rabbningen förstorade 
arean av kärlets utsida varifrån vätska kan avdunsta 
(Gustafsson 1998:87; Lindahl 2000:167). En polerad 
yta har varit vattentät, lättare att hålla ren och glän
sande.

En annan metod som kommer att användas inom 
denna studie är naturvetenskapliga analyser dels av de 
beläggningar som ibland finns på insidan av kärl, dels
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av de lipider (fetter, oljor och vaxer) som har trängt in 
i kärlväggama (Bilaga 4; Brorsson et al 2007:42Iff; 
Isaksson 2000:29ff & 2008:32Iff). Metoden kommer 
sannolikt att framtvinga en revision av många gamla 
sanningar. Även om den också rymmer vissa källkri
tiska och metodologiska problem kan man fastställa 
kärlets sista funktioner. Man ska dock komma ihåg att 
många ämnen, exempelvis vatten, inte lämnar några 
analyserbara spår i kärlväggarna. Negativa resultat 
kan således vara ett tecken på att kärl exempelvis har 
fungerat som vattenbehållare.
När det gäller funktion är ett av de stora problemen 
också att kärl i många fall har varit multifunktionella: 
ett förvaringskärl har sannolikt även kunnat användas 
som kokkärl, en skål eller ett fat har i många fall an
vänts som lock och många kärl har sekundärt använts 
vid begravningar

Bristen på operativa begrepp i svensk arkeologi för 
de olika kärlen är sannolikt en viktig förklaring till att 
keramiken inte har någon framträdande roll i tolk
ningen av de förhistoriska samhällena i Mellansverige 
under tiden från senneolitikum till och med vendeltid. 
Ett första steg mot att förstå keramikkärlen är därför 
att skapa en terminologi eller typologi i ordets rätta 
betydelse för att överhuvudtaget kunna diskutera kär
len och deras uppträdande i olika kontexter. Begreppet 
typologi och vad det står för, kan ge ett intryck av en 
föråldrad forskningstradition där knappologin härska
de och typologin och den därmed sammanhängande 
tidsmässiga seriationen, nämligen kronologin, var ett 
självändamål (B. Gräslund 1974).

Det finns möjligheter att försöka göra dessa defini
tioner. En är att återknyta till någon av de olika system 
som redan finns i den internationella och framförallt 
europeiska nutida forskningstraditionen. Framförallt 
finns sedan länge flera olika system för definitioner 
och kärlformer som används i bland annat den tyska, 
ungerska, tjeckiska, polska och danska litteraturen 
(t.ex. Becker 1961; J. Jensen 1997:100; Patek 
1968:89ff; Schindler 1940; Vokolek 2002:115; Zieh 
1996 ). De olika systemen har både fördelar och bris
ter och bygger i mångt och mycket på en forsknings
tradition med rötter i den borgerliga miljön vid mitten 
av 1800-talets, där kärlformema fick namn efter de 
serviser som stod i borgerskapets och i viss mån all
mogens kök (Sorterup 1843).

KÄRLTYPOLOGIN
För att underlätta förståelsen och undvika missför
stånd kommer en del viktiga termer att definieras för 
att läsaren ska förstå vilken mening de olika termerna 
har i detta arbete. De olika termerna kan ses som enk
la att förstå, men de används med glidande betydelser

i olika arbeten av olika arkeologer och kan därför 
missförstås. För ytterligare tydliggöra termerna kom
mer även de engelska och tyska översättningarna att 
anges (tab. 3, fig. 14 och nedan).

En av dem som kanske bäst har beskrivit både svå
righeterna och möjligheterna att beskriva kärlformer 
är polacken Andrzej Buko (1998:384ff). Flan poängte
rar att man måste välja klassificeringsmodeli utifrån 
de frågeställningar man har. Det är två olika huvudty
per av modeller man kan välja mellan. Den första är 
den funktionella där sorteringen egentligen sker via 
den klassiska borgerliga typologin och där fokus lig
ger på kärlens sannolika primärfunktion och morfolo
gi. Den andra modellen är den stilistiska där fokus är 
på kärlprofilens form. (Buko aa). Det är den sist
nämnda som bland annat Shepard och Nordström har 
arbetat i. (H-Å Nordström 1972; Shepard 1971) För 
mina frågeställningar är det först och främst den funk
tionella som är intressant för att besvara frågor kring 
keramikens kontext och sociala roll. Givetvis är den 
stilistiska metoden viktig för att datera, skapa kultur
grupper och göra stilmässiga iakttagelser men kärl är 
funktionella verktyg i det vardagliga och sociala spe
let och måste också bearbetas som sådana (Braun 
1983:107). Även om man kan se stilistiska likheter 
mellan kärl i olika storlekar är den viktigaste parame
tern för mina frågeställningar att de har olika storle
kar, inte att de har samma form. Ett situlaformat kärl 
som är 10 cm högt har med största sannolikhet inte 
haft samma funktion som ett som är 30 cm högt, även 
om formen är den samma. Stil är ett sätt att kommuni
cera, men kan ändå ses som en underordnad faktor, en 
accidens till funktionen som är essensen hos föremå
let. Det väsentliga i min studie är det sociala spelet 
som kärlen har medverkat i. Givetvis är stil en viktig 
faktor för att kunna datera, och göra typologiska stu
dier. Det viktigaste målet är dock att studera kärlens 
kulturhistoriska kontext som redskap i det mänskliga 
agerandet.

För att kunna bearbeta materialet har jag några vik
tiga parametrar. Den första är rekonstruktioner eller 
faktiska mätningar av kärlens ursprungliga höjd, buk
tjocklek, mynnings-, maximi- och bottendiametrar. I 
och med att samtliga behandlade kärl är tummade 
eller rullbyggda och därigenom ojämna, är alla dessa 
mått ungefärliga (fig. 13). Eftersom det i de flesta fall 
är mynningen som har gått att rekonstruera är det måt
tet som jag har valt att utgå från. I de flesta fall där 
även höjd och maximidiameter har gått att rekonstrue
ra har mynningsdiametem stått i ett linjärt förhållande 
till dessa med ett mynnings- och höjdindex på ca 80- 
120 (tab. 4; fig. 86-91). Enda undantagen är egentli
gen skålarna och faten under bronsålder. En stor del 
av studien kommer därför att utmynna i uppdelning av 
kärlen i olika storleksklasser utifrån mynningarna.
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Ett annat viktigt morfologiskt drag som har bestämt 
kärlets funktion och utseende är dess öppenhet. Ett 
mynningsparti med större diameter än botten- och 
maximidiameter är ett öppet kärl. Ett kärl med ett 
mynningsparti som är mindre än maximidiametem på 
buken är ett slutet kärl. Rent principiellt kan man säga 
att öppna kärl är mer lämpliga som serverings- och 
bordskärl medan de stängda är mer lämpade som for
varings- och beredningskärl. Givetvis finns historiskt 
kända avvikelser såsom vissa mycket låga och öppna 
romerska kokkärl som liknar skålar och fat (Schucany 
2005:42). Trots detta och många andra undantag har 
jag tagit de mer funktionella och vanliga tolkningarna 
som utgångspunkt för diskussionerna.

På det stilistiska planet har jag fokuserat på antalet 
brytpunkter i kärlprofilema, som kan ses som kärl
formens mått av komplexitet. Brytpunkterna kan även 
definieras mer ingående som olika tangens-, inflek- 
tions-, höm- botten- och mynningspunkter (Lindahl et 
al (red) 2002:46f). Eftersom en mndad form består av 
ett oändligt antal brytpunkter blir bestämningen delvis 
subjektiv. Varje mer betydande brytpunkt har slutligen 
definierats som en led. Det innebär att kärlen kan ut
ifrån kärlprofilen delas in i oledade, enledade och fler- 
ledade kärl (se fig. 14).

Trots alla osäkerheter kommer de olika stilistiska 
och morfologiska dragen att användas för att studera 
aktiviteter där kärlen har fungerat som redskap för 
olika ändamål. Eftersom materialet är mycket frag
menterat och det enda bestämbara element oftast är 
ytbehandlingar kommer detta element att spela en 
framträdande roll. Ytbehandlingen är under bronsål
dern och även under romersk järnålder ytterst viktig 
för att spåra servisernas funktionella uppsättning. Det 
finns nämligen, som vi kommer att se, nästan ett lin
järt samband mellan olika ytbehandlingar och kärl
former och därmed också med funktionen. Oftast un
derskattar man den tid som har gått åt till att bearbeta 
ytan på kärlen och under vissa perioder har man näs
tan underlåtit att behandla utsidan, något som skulle 
kunna tyda på att också kärlen har spelat en mindre 
viktig roll som socioekonomiska manifestationer.

a? -i iD> i"
;----- i__________i_______ t

Figur 13. Ett ovanligt skevt kärl från gravfältet vid 
Hälla, Fellingsbro socken i Västmanland. Kärlet med 
sin grova yta är påträffat i en grav från äldre romersk 
järnålder. Beroende på vilken sida man utgår ifrån 
kan definiera kärlet som en o- eller enledad kruka. 
SHM 13007:3; pl. 14:9. Foto T. Eriksson. An example 
of an unusually warped vessel from a gravefield at 
Hälla, Fellingsbro parich in Västmanland. The jar 
can be dated to the Early Roman Iron Age. It repre
sents the difficulties of reconstruction of irregular 
vessels, compare pl. 14:9.

Tabell 3. Tabell över kärltyper som används i avhand
lingen. Alla mått i centimeter. (-)=betyder att materia
let är för litet för beräkningar. (Se nästa sida och fig. 
14)

Table of names and definitions of vessel types. (See 
next page and fig. 14)
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Bikoniskt kärl Sluten enledad form med hög inåtlutande övre del 
och kraftigt accentuerad knyck lågt placerad på bu
ken.
Sluten form.
En- till flerledad
Rabbad, semirabbad, slat och polerad yta

Mynn.diam. 11-23(14) 
Max.diam. 12-30 (24) 
Bottendiam. 145 (-)
Höjd 23 (-)

Bikonisk situla Sluten enledad form med kort rak eller konkav över
del, kraftigt accentuerad knyck på högt placerad på 
buk (skuldra) Ibland konkav underdel.
Sluten form
En- till tvåledade
Slät, strimmig eller avstruken yta

Mynn.diam. 17-22 (-) 
Max.diam. 16-28 (-) 
Bottendiam. 12-16 (-) 
Höjd: 26 (-)

Hålkälad situla Kärl med indraget mynningsparti med accentuerad 
konkav hals och tydligt kantig skuldra som är belägen 
på kärlets övre tredjedel. Sluten form
Tvåledade kärl
Slät yta:

Mynn.diam. 18-22 (-) 
Max.diam. 20-25 (-) 
Bottendiam. 12-16 (-) 
Höjd: - (-)

Hänkelkärl Starkt svängd profil med rundad, lågt placerad 
skuldra, smal, hög hals och bred buk.
Sluten form
Tre- till fyrledade kärl.
Ofta polerad yta samt dekor.

Mynn.diam. 12-15 (-) 
Max.diam. 15-18 (-) 
Bottendiam. 7-8 (-)
Höjd 12-15 (-)

Hänkelpipkanna Starkt svängd profil med rundad, lågt placerad 
skuldra, smal, hög hals och bred buk.
Tre- till fyrledade kärl.
Sluten form.
Ofta polerade och med dekor.
Hänkel i form av genomborrad pip.

Mynn.diam. 15 (-) 
Max.diam. 22 (-) 
Bottendiam. 8 (-)
Höjd: 22 (-)

Kopp Enkla små kärl med rak till rundad buk. Ofta förhål
landevis tjockväggiga och grova.
O- och enledade kärl.
Inga hänklar.
Ofta slät eller grov yta. Finns även rabbade och pole
rade kärl.

Mynn.diam. 3-11 (5,0) 
Max.diam. 4-12 (6,5) 
Bottendiam. 3-9 (3,5) 
Höjd: 2,5-7,5 (4)

Kruka Oledade kärl med raka eller lätt utåtlutande väggar. 
Öppen form
Slät, slammad, avstruken eller grov yta

Mynn.diam. 10-38(18) 
Max.diam. 11-38 (18,5) 
Bottendiam. 9-21 (16) 
Höjd: 8-28 (20)

Situla Kärl med indraget mynningsparti med rak eller lätt 
utsvängd mynning, skuldra som är belägen på kärlets 
övre tredjedel. Sluten form

Mynn.diam. 6-37 (16) 
Max.diam. 6-38 (19) 
Bottendiam. 6-20 (12)
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Index höjd/ 
mynn. diam 

(median)
>110 (-)

Antal rek. 
Kärl+ ex på 

plansch

Huvudsaklig date
ring

Kategori

7 Främst yngre bronsal- Förvaring- och beredning, 
se pl. 6:8 der, men även äldre Vissa är primära gravkärl, 

järnålder det vill säga rituella. Typen
är ovanlig i Mellansverige.

>100 (-) 3 Äldre järnålder
se pl. 10:8

Förvaring och beredning

>80 (-) 2
se pl. 11:12

Förromersk och äldre 
romersk järnålder

Förvaring och beredning

100-110 (-) 2
se pl. 16:7

Yngre förromersk
jämålder-
folkvandringstid

Bords- eller serveringskärl 
(dryckeskärl)

100-130 (-) 2
se pl.17:17

Yngre romersk
jämålder-
folkvandringstid

Bords- eller serveringskärl 
(dryckeskärl)

50-110 (75) 22
se pl. 1:1 & 

4:7

Bronsålder men även 
SN till och med äldre 
romersk järnålder

Dryckeskärl (rituell eller 
förvaring för mindre före
mål)

65-120 (90) 24
se pl. 11:1 

& 12:3

Bronsålder och äldre 
järnålder. Ofta yngre 
förromersk järnålder- 
äldre romersk järnål
der.

Förvaring och beredning 
(enklare serveringskärl)

80-130(114) 118
se pl. 2:12 

& 10:7

Bronsålder period II 
och framåt

Förvaring och beredning 
(de små kan vara dryckes
kärl)
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Kärlform Beskrivning Storlek (median)

Skål

Terrin

Två-treledade kärl
Ytbehandling: BÅ: rabbad eller slät. ÄJÅ: slät, grov, 
avstruken, strimmig, slammad eller textilintryckt 
Lågt, vitt kärl med öppen form. Rak, lätt indragen 
eller utåtlutande mynning. Under bronsålder ofta med 
hänkel.
En- till flerledade kärl

Lågt kärl med kraftigt indraget mynningsparti, och 
starkt utåtlutande undre bukparti. Sluten form, ibland 
bojanliknande.
Slät, avstruken, slammad, textil, strierad eller polerad 
yta.

Höjd: 7-24 (16)

Mynn.diam. 10-30(15) 
Max.diam. 10-30(16,5) 
Bottendiam. 4,5-16 
(9,5)
Höjd: 4-11 (6) 
Mynn.diam. 9-30 (17,5) 
Max.diam. 11-34 (20) 
Bottendiam. 5,5-17,0
(ID
Höjd: 7-27 (12)

Tunnformig

Tunnformig 
med indragen 
nederdel

Vas

”Äggkopp”

“Ölandskruka”

Summa (medi
an)

Oftast högre kärl med enkel konvex bukprofil. Rak 
eller inåtlutande mynning. Sluten form.
Finns med alla ytbehandlingar. Under bronsålder ofta 
rabbad, under äldre järnålder ofta släta.
Höga, slanka kärl med konvex överdel, med största 
kärldiameter högt placerad. Nederdelen svagt konkav. 
Sluten form.
Slät yta

Slanka kärl med hög och smal hals. Kraftigt utveck
lad skuldra.
Sluten form.
Slät, slammad, avstruken, polerad eller rabbad yta 
Miniatyrkärl med timglasform.
Öppen form.
Polerad yta

Starkt profilerad kamisform med utsvängd mynning, 
låg buk och kraftigt indraget undre parti med avsatt 
fot.
Sluten form.
Tre- till fyrledade kärl.
Ofta polerade och med dekor

Mynn.diam. 8^)0 (17) 
Max.diam. 9-45 (19) 
Bottendiam. 5-24 (14) 
Höjd: 5-32(11,5) 
Mynn.diam. 14-27 (20) 
Max.diam. 15-28,5 (23) 
Bottendiam. 8,5-17,5 
(14)
Höjd: 15-38 (23) 
Mynn.diam. 10-21 (17) 
Max.diam. 12-27(19) 
Bottendiam. 7—12,5 (8) 
Höjd: 8-13 (-) 
Mynn.diam. 4 (-) 
Max.diam. 4 (-) 
Bottendiam. 1,5 (-)
Höjd (-)
Mynn.diam. 7-13 (8) 
Max.diam. 10-17 (11) 
Bottendiam. 5-8 (5,5) 
Höjd 8-13 (9)

Mynn.diam. (16) 
Max.diam. (18) 
Bottendiam. (12) 
Höjd (10)

Index höjd/ Antal rek. Huvudsaklig date- Kategori 
mynn. diam Kärl+ ex på ring

(median)_____ plansch___________________________

25-60 (46) 36
se pl. 3:2 & 

4

Framförallt bronsålder 
period II/III till VI. 
Enstaka kärl under 
äldre järnålder

Serverings- och fortäring- 
skärl

55-110(78) 11 Bronsålder period II- Forvarings-och serverings- 
sepl. 4:19 äldre romersk jämål- kärl 

& 12:15 der

60-140 (85) 140
se pl. 2:1 & 

12:7

105-140 (120) 4
se pl. 1:10

Forvarings- och bered- 
ningskärl. De mindre kan ha 
varit dryckeskärl.

Forvarings- och bered- 
ningskärl. De mindre kan ha 
varit dryckeskärl.

SN-järnålder

SN II

80-115 (-) 13
se pl. 3:12 

& 14:14

45 (-) 1
se pl. 7:6

Bronsålder per. II-VI 
enstaka även romersk 
järnålder.

Yngre bronsålder

Forvarings- och bered- 
ningskärl eller serverings- 
kärl

Rituella kärl eller annan 
funktion.

100-120(105) 4
se pl. 16:4-6

Äldre romersk järnål
der

Bordskärl (dryckeskärl)

(89) 389
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Bikoniskt kärl Bikonisk situla Hålkälad situla

Hänkelkärl Hänkelpipkanna Kopp

Kruka Situla Skål

Terrin Tunnformig

ni
Tunnformig med indragen underdel

Vas Äggkopp

/ & h w
\ ^XXXx>

Ölandskruka

Figur 14. Exempel på olika kärltyper. III. Thomas. Eriksson, Jonas Wikborg, Gunlög Graner, Eva Crafoord (se pl. 1- 
17 för referenser). Examples of the different types of vessels.
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Definitioner av termer

Keramik

Ordet keramik har i svenskan egentligen två olika 
betydelser, dels materialet keramik (Eng. Ceramics 
och Ty. Keramik), dels alla de föremål som avsiktligt 
har formats av lera och sedan bränts. Keramik är 
olika keramer eller lermineral som har bränts så att 
lerkristallema kollapsat i och med kristallvattnet har 
försvunnit (Lindahl et al fred) 2002:17ff; 
Nationalencyklopedien; Orton et al 2001:114ff, Rice 
2005:3 Iff).

De olika äldre föremål som kan definieras som 
keramik är keramikkärl, porslinskärl, stengodskärl, 
tegel, lerblock, gjutformar, deglar med mera. Lerkli- 
ning från husväggar är däremot inte att se som ett 
keramiskt föremål eftersom det inte är avsiktligt 
bränt, även om det rent tekniskt sett är ett keramiskt 
material, men sekundärt sådant. Rent inomveten- 
skapligt i arkeologin används begreppet keramik för 
att beteckna framförallt de keramikkärl som har an
vänts i Skandinavien från stenålder och framåt (eng. 
Earthenware, ty. Irdenware). I den här avhandlingen 
kommer keramikbegreppet att användas just som ett 
samlingsbegrepp för de oglaserade, förhistoriska 
lergods som har formats till olika kärl och som har 
använts för förvaring, servering eller matberedning.

Kärl

Ett kärl är en mindre, oftast relativt vattentät behål
lare som huvudsakligen används om en del av hus
gerådet (eng. Vessel, ty. Gefäß). Det kan vara tillver
kat av en mängd olika organiska eller oorganiska 
material. Under förhistorisk tid kan man anta att kärl 
har varit tillverkade av trä, hom, skinn, keramik, 
olika metaller etcetera. Av dessa olika kärl har en
dast de av som var av oorganiska material bevarats 
till någon större andel och då främst keramikkärl.

Kärl definieras på olika sätt: efter material (brons- 
, guld- eller keramikkärl), användningsområde 
(dryckes-, forvarings, berednings- eller kokkärl) 
eller efter utseende eller form. Tab. 3.
Här har en sammanjämkning gjorts av olika typer av 
klassificeringar, eftersom alla systemen skiljer sig åt. 
I enstaka fall har Nationalencyklopedins och 
SAOB:s användning varit utslagsgivande. (Hulthén 
1974; Lindahl et al (red) 2002:40ff; Nationalencyk- 
lopedin; NORM 1988; SAOB; Wahlöö 1976:XXIff).

Kärldelar

Mynning, (eng. rim/orifice, ty. Rand). Kärlets övre 
öppning. Mynningen har olika riktningar i förhål
lande till kärlets vertikala symmetriaxel. Riktningen 
är delvis är avhängig av kärlets användningsområde

och funktion. En inåtlutande eller indragen mynning 
är ofta förknippad med forvarings- eller berednings- 
kärl. En utåtriktad mynning kan vara mer praktisk 
när kärlet ska användas för servering eller för dryck. 
Fördelen med en rak mynning är osäkrare, men kan 
vara bra förvaringskärl.

Mynningsläppen är själva kanten eller avslut
ningen på mynningen. Den kan ha olika utformning 
men oftast är den rundad eller kantig. Mindre vanli
ga och mer komplexa former är de facetterade, för- 
tjockade och brätteformade läpparna. De är ofta för
knippade med kärl som antingen är mer exklusiva 
till sin karaktär men kan också vara praktiskt utfor
made för att förhindra skvimp.
Hals. (eng. neck, ty. Hals). Rak eller konkav kärldel 
under mynningen. På kärl med helt raka eller kon- 
vexa sidor finns ingen hals.
Skuldra, (eng. shoulder, ty. Schulter). Brytpunkt i 
profilen på kärlets övre del. Kan vara rundad eller 
kantigt vinklad. De rundade kan i vissa fall vara svå
ra att skilja från en buks bredaste del. Oftast kombi
nerade med hals.
Buk. (eng. body, ty. Wandung). Kärlets sidor under 
mynningen eller skuldran. Kan vara rak, konvex 
eller ha mer komplex profil.
Fot. (eng. Foot, ty. Fuß ). Kärlets nedre del, det vill 
säga övergången mellan buk och botten. De enklaste 
övergångarna är en rundad eller kantig fot med ca 
40-80° vinkel. Ibland kan foten vara indragen från 
buken och sedan övergå i botten. En vanlig modell 
under järnålder är den avsatta foten. Där har man har 
låtit foten bilda kant som står ut från bukprofilen. 
Botten (eng. Base, ty. Boden). Den yta kärlet står på. 
Under brons- och järnålder är den nästan alltid plan. 
Några enstaka exempel på konkexa/rundade bottnar 
finns bland miniatyrkärlen. Enstaka finare kärl kan 
dessutom ha en konkav botten, något som borde ha 
gynnat kärlets stabilitet på ett plant underlag.
Hänkel (hank), (eng. Handle, ty. Henkel). Större 
handtag eller lyftanordning med två ändpunkter som 
båda är fasta lodrät vid föremålet. Hänkeln finns i 
olika utföranden. Den kan antingen vara rektangulär 
eller lätt ovalt kantig i genomskärning och kallas då 
bandhänkel. Har den i stället en rundad form i 
genomskärning kallas den trindhänkel. Vid Kristi 
födelse finns även X-formade hänklar som har fått 
sitt namn utifrån sin form sedd rakt framifrån.
Knopp. (eng. knob/boss. Ty. Knubbe). Liten, rundad 
lerknopp som oftast sitter på den övre delen av rab- 
bade kärl. Ofta är de ca 1—3 cm i diameter och har 
en rundad eller oval form i plan. Birgitta Hulthén har 
föreslagit att de skulle ha en praktisk funktion för att 
kunna fasta exempelvis läderlock på kärlen. I Syd- 
skandinavien finns även ringformade knoppar och
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dubbelknoppar, men de saknas eller är mycket ovan
liga i Mälardalen.

SLUTEN RAK ÖPPEN
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Figur 15. Schematisk framställning av antalet kärl
leder. Proportionerna mellan brytpunkterna varierar 
givetvis. III. T. Eriksson. Schematic presentation of 
the definitions of vessel forms. The columns are for 
closed, restricted and unrestricted forms. The rows 
show the number nodes in the contour.

Kärlleder

För att beskriva kärlens former har jag valt att fo
kusera på de större brytpunkterna eller lederna i 
kärlväggamas profd (fig. 15). De flesta förhistoriska 
kärl är oregelbundna och har ofta ett antal mer eller 
mindre markanta ojämnheter som antagligen är oav
siktliga. En uppdelning i antal leder måste därför i 
viss mån bygga på intuition och som led väljer jag 
endast mer markanta brytningar i rörelsen i kärlväg
gens profil.

Oledade kärl. Kärl med raka väggar som kan gå i 
45-90° vinkel ut från botten.

Enledade kärl. Kärl med en brytpunkt i profilen. 
Profilen har en tunnformig, det vill säga en konvex 
form.

Tvåledade kärl. Kärl med två brytpunkter i profi
len. Oftast rör det sig om kärl med ett indraget myn- 
ningsparti. Kärlen kan vara mer eller mindre situla- 
eller skålformade.

Treledade kärl. Kärl med tre brytpunkter i profi
len. Exempelvis kärl med konkav hals, situlor och 
många skålar.

Fyrledade kärl. Kärl med fyra brytpunkter i profi
len. Kärl med en komplex, oftast S-formad profil.

Kärlstorlek

En faktor som kan vara helt avgörande för kärlets 
funktion är storleken på kärlen. Det är framförallt 
den rekonstruerade mynningsdiametem som kom
mer att användas. Ofta måste mer än 10 % av radien 
vara bevarad för att man ska kunna uppskatta måttet 
(tab. 4).

Tabell 4. Indelning av kärl utifrån rekonstruerad 
mynningsdiameter. Indelningen har gjorts främst 
utifrån de naturliga grupperingar men hänsyn har 
också tagits till äldre indelningar (Jaanusson 
1981:99ff). För att få en grov uppfattning om hur 
mycket olika kärlstorlekar kan ha rymt har en fiktiv 
volym räknats ut, där kärlet har setts som en cylin
der där mynningsdiameter är den samma som höj
den. Table with definitions of sizes of vessels accord
ing to reconstructed diameter of rim and an ap
proximate estimation of volume in liter.

Miniatyrkärl <7,0 <0,2

Mycket små 
kärl

7,0-10,9 0,2-1

Små kärl 11,0-15,9 1-3

Medelstora
kärl

16,0-20,9 3-7

Stora kärl 21,0-30,0 7-20

Mycket 
stora kärl

>30,0 >20

Uppskattningen av måtten har dock flera felkäl
lor. Den första felkällan är själva rekonstruktionsme
toden som bygger på att mynningen ska ha en cirku
lär form i plan, något som sällan är fallet när det 
gäller keramik som inte är drejad. I de få fall hela 
mynningen är bevarad kan man se att formen ofta är 
oregelbunden eller mer eller mindre oval. Dessutom 
kan man säga att ju större kärldiametem har varit 
desto osäkrare blir det rekonstruerade måttet, efter
som man då behöver större bevarad andel av myn- 
ningsomkretsen. Skevheter i mynningspartiets rund- 
ning gör dessutom svårigheterna ännu större och 
stora kärl är ofta skeva i plan. Den andra felkällan är 
att mynningsdiametem inte behöver vara proportio
nell mot kärlstorleken vad det gäller bukdiameter 
eller kärlhöjd. Många vaser och bikoniska kärl har 
förhållandevis liten mynningsdiameter mot bukdia
meter och skålar och fat kan ha en förhållandevis 
stor diameter kontra höjd och bukdiameter. Men 
eftersom materialet är fragmenterat och innehåller få 
hela kärl måste ändå vissa mått väljas ut, och resul
taten får ses som skattningar. Trots all osäkerhet har 
jag ändå gmppindelat kärlstorlekarna utifrån fram
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förallt mynningsdiametrama i sex olika grupper. De 
minsta kärlen har fatt benämningen miniatyrkärl. 
Trots sitt namn får man lov att förmoda att många av 
dem har haft en praktisk funktion som dryckeskärl 
eller varit förvaringskärl för örter, färgämnen eller 
andra mindre ting (Stilborg 2004:1281). Namnet 
skulle kunna uppfattas som att de är ickefunktionella 
och bara kopior av egentliga kärl men sannolikt är 
det inte fallet. Vanligtvis rymmer de mellan 0,5-2,0 
liter och motsvarar då storleksmässigt våra mindre 
dryckeskärl av privat karaktär. Miniatyrkärlen kan 
också ha haft mer symboliska och/eller rituella funk
tioner, men detta går inte att säga kategoriskt. Tidi
gare har man även föreslagit att flera av de grövre 
miniatyrkärlen har varit gjorda av barn eller för 
barn, något som också kan vara en riktig förklaring 
(Jaanusson 1981:112). Annars har storleksgrupperna 
mer anonyma namn som antyder storleken (tab. 4).

Kärlstorleken är oftast avhängig funktionen. För 
att kunna fylla olika funktioner har givetvis kärlen 
haft olika dimensioner för att hysa olika volymer av 
vätska, mat eller andra ämnen. För att förstå ett kärls 
ursprungliga funktion behövs givetvis fler data än 
bara olika mätbara mått och kärlets form, men stor
leken tillsammans med andra faktorer som balans, 
ytbehandling, förekomst av organiska beläggningar, 
formens öppenhet, gods och väggtjocklek, har på
verkat kärlets lämplighet för olika funktioner (Juhl 
1995; E. Morris 2002:54ff; Rice 2005:21 Off). Den 
kanske viktigaste parametern är annars kärlets vo
lym. Den ökar nämligen exponentiellt med diame
tern hos en cylindrisk kropp (tab. 4). I de fallen som 
både mynningsdiametern och höjden har gått att 
rekonstruera är det förhållandet mycket vanligt. 
Framförallt är det kärlen från äldre järnålder och de 
rabbade kärlen från bronsålder som har detta sam
band, medan de polerade skålarna från bronsålder 
har en betydligt lägre höjd i förhållande till myn- 
ningsdiametem (Fig. 86-87). Inga rekonstruerbara 
lerkärl är förvisso cylindriska men det är den enklas
te formen att göra en beräkning på. I många fall 
kompenseras att buken är vid i den övre delen med 
att botten är betydligt smalare.

SAMMANFATTNING
För att ha instrumentella redskap att analysera kärlen 
behövs en fungerande terminologi. Jag har delat in 
denna i tre olika kategorier för att komma åt kärlens 
och servisens olika funktioner. Den första är kärlens 
storlek. Den har haft en avgörande påverkan på 
funktion. På grund av materialets fragmentariska 
tillstånd så har det blivit mynningsdiametern och 
buktjockleken som har fått bli den avgörande fak
torn för bedömningen. Den andra indelningen byg
ger på kärlprofilens uppdelning i olika leder och 
grad av öppenhet. Framförallt öppenheten har på
verkat om kärlen har varit lämpliga för exempelvis 
långtidsförvaring, servering eller för att äta ur. Anta
let leder är också en faktor som kan ses som ett ut
tryck för kärlens komplexitet i både handhavande 
och tillverkning.

Den tredje indelningen är en återgång till de äldre 
traditionen att kalla kärl för mer välkända begrepp. 
Faran med detta är att man skapar ett narrativ med 
en alltför stor förförståelse. Samtidigt är det ett mås
te för att kunna analysera keramiken som servisupp
sättningar och som funktionella redskap. Dessutom 
är återigen materialets fragmentering en källkritisk 
aspekt när det gäller kärlrekonstruktionema och de
ras bestämning. Det är dock en faktor som finns i all 
arkeologisk tolkning. Allt material vi utgår från är 
bara spillror av en större förhistorisk verklighet.

För att kunna behandla ett massmaterial av denna 
typ är det nödvändigt att använda sig av kvantifie- 
ringar. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka 
skillnaden mellan förekomst av och frekvens av oli
ka morfologiska drag. När man behandlar utbred
ningen av metallföremål i en kulturhistorisk utvärde
ring är det förekomsten som är det viktiga. När det 
gäller keramik är det framförallt frekvenser som är 
det viktiga eftersom keramikuppsättningen i sig är 
heterogen. I ett innovationsförlopp måste man dess
utom skilja mellan essenser och accidenser. Essen
sen är det som tillhör föremålen i sig, det som är 
typiskt. De är ofta av longue-duré-karaktär. Acciden
ser är de tillägg som sker till dessa mer konstanta 
essenser. Accidenser är något som kan visa på influ
enser och är oftast mer kortvariga. Man måste dock 
komma ihåg att accidenser kan uppgå i den lokala 
traditionen och då med tiden bli en konstant.
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5. KRONOLOGISKA KÄRLANALYSER

”Things are physical entities that occupy 
space; they are what archaeologists recover as 
evidence. Techniques are those human actions 
that result in the production or utilization of 
things. From an archaeological perspective, 
they are one order of inference removed from 
things. Fortunately, things often preserve in 
their physical attributes and in their archaeo
logical contexts clues that may inform, through 
a process of analogical interpretation, about 
techniques employed in their creation and use. 
Moreover, things are made, exchanged, used 
and discarded as part of human social activity. 
Hence, both things and techniques are embed
ded in and conditioned by social relations and 
cultural practice, and this fact holds out the 
promise that an understanding of this complex 
interrelationship may inform about society and 
culture in general" (Dietler & Herbich 
1998:235)

INLEDNING
Det här kapitlet kommer att utgå från en statistisk 
analys av de kärlformer och ytbehandlingar som upp
träder i undersökningsområdet för att kunna se de 
interna förändringarna i ett långtidsperspektiv. Det 
bärande temat kommer att vara att försöka se föränd
ringar i det kulturella beteendemönster som speglas 
av keramikkärlens sannolika funktioner. Men det 
kommer även att utmynna i en diskussion av hur man 
kan tolka de överregionala dragen hos keramiken 
samt beröra själva kulturbegreppet. Det sistnämnda 
är ett nyckelbegrepp för förståelsen av det förhisto
riska samhället. Diskussionen kring detta har nyligen 
sammanfattats väl (F. Hallgren 2008:17^12). Jag 
ansluter mig till Hallgrens definition att arkeologiska 
kulturer är ”communities of practice” i stället för 
rumsligt avgränsade kulturer med egen och särskild 
etnicitet (Wenger 1998). Detta stämmer också bättre 
med att olika kulturella traditioner kan förekomma 
inom samma region men då i skilda sociala strata. 
Det är ett fenomen som vi kommer att se exempelvis 
i keramiken under romersk järnålder. Fokus i denna 
studie kommer inte att ligga på inlärningsprocesserna 
av framställningen och produktionen utan på de mo
ment då kultur skapas och återskapas i och med att 
föremålen används. Det är där keramiken blir ett av

de viktigare studieobjekten eftersom den oftast är den 
största artefaktgruppen, lokalt tillverkad samt lokalt 
använd. Den är därmed många gånger det enda käll
material för att förstå en plats och den efterlämnade 
rekvisitan efter de handlingar som har ägt rum (Diet
ler & Herbich 1998; Hayden 1998).

GODS OCH HANTVERK
“To see a world in a grain of sand... ” Willi

am Blake, ca 1800

För att kunna förstå keramikens roll i skilda kon
texter går det inte att enbart analysera kärlens yttre 
morfologi. Man måste även söka det bakomliggande 
hantverket för att förstå det tekniska kunnandet samt 
tillvägagångssätten i tillverkningen. Grundfrågeställ
ningen i den här studien är om man kan se olika 
hantverkstraditioner vid själva framställningen av 
kärlen utifrån val av lera, magring, uppbyggnadstek- 
nik och bränning. För att kunna studera ett område 
eller en region och både förstå det unika och det all
mängiltiga i den, måste man sätta materialet i relation 
till ett annat material, från en annan tid och/eller 
plats. Därför har jag valt att studera materialet från 
Mälardalen dels över ett längre skeende för att förstå 
utvecklingen i tid, dels jämföra det med material från 
södra Sverige och Åland. Därigenom ska jag försöka 
se om hantverket följer de allmänna tendenserna i 
södra och mellersta Skandinavien eller om det går att 
urskilja olika regionala hantverkstraditioner.

Analysen tar sin utgångspunkt i två typer av empi
riska basdata. Dels grundar den sig på mina egna 
kvantitativa bedömningar av godset vid basregistre
ringen, dels på de kvalitativa bestämningarna av god
set genom de tunnslipsanalyser som har gjorts av 
framförallt Ole Stilborg på Keramiska Forskningsla
boratoriet i Lund (se bil. 1-3). Genom basregistre
ringen kan jag se tendenserna i det egna materialet 
över tid och studera om de traditionsbrott jag ser i 
keramikens yttre morfologi även motsvaras av för
ändringar i godsets inre struktur. Genom att tunnsli- 
pen är gjorda med samma metod och vid samma la
boratorium, kan man med fördel sammanställa och 
jämföra dem med resultat från andra regioner. Jämfö-
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relsema kommer att läggas till grund för frågeställ
ningar om eventuella regionala skillnader mellan 
samtida hantverkstraditioner. Eftersom publicerade 
tunnslipsanalyser finns framförallt ifrån Skåne, Ös
tergötland och numera även från norra Mälardalen, 
kommer studien att koncentreras till dessa områden.

Lerhantverk och råvaror
Hantverkskunskap i ett skriftlöst, lågtekniskt lokal
samhälle är något som lärs in och traderas genom 
aktivt deltagande i tillverkningsprocessen. Antagligen 
har det här oftast skett från en äldre individ till yngre 
inom samma hushåll. Produktionskedjan (chaine 
opératoire) innebar ofta att hantverket blev tradi
tionsbundet och konservativt. (D. Arnold 1989:lOlff; 
Gosselain 1998:94 & 2008a & b; Hegmon 
1992:526f; Rice 2005:255; Sillar 1997:8). Det be
kräftas också av keramiken under bronsålder och 
äldre järnålder, där det förefaller att ha skett fa och 
små förändringar i kärlens yttre under långa perioder. 
Givetvis kan små förändringar ha skett kontinuerligt, 
där enskilda individer har provat sig fram och att 
dessa små, successiva förändringar till slut i våra 
ögon liknar ett traditionsbrott. Men det är ändå mer 
sannolikt att de större traditionsbrotten betingats av 
mer genomgripande förändringar, till exempel i pro
duktionsförhållandena, ideologi och sociala mönster 
eller externa influenser.

Leran
Keramiktillverkningen ingick i en chaine opératoire 
som kunde sträcka sig över en längre tid, kanske flera 
årstider. Det första steget var givetvis att ta reda på 
leran. Norra Mälardalen, framförallt de trakter där 
merparten av bosättningarna från bronsålder och äld
re järnålder finns, är rik på lera av olika kvaliteter. 
Bosättningarna ligger vanligtvis på lerslätterna, på 
eller vid impediment på leran eller i brytningszonen 
mellan ler- och moränmarker (Karlenby 1997). På 
eller i närheten av alla boplatserna finns också mo
ränmarker eller andra stenförande naturformationer 
där potentiellt magringsmedel är vanligt. Bränsle till 
bränningen bör heller inte ha varit något problem. 
Däremot är framförallt lerförekomstema mycket he
terogena, trots att lerorna är sekundära, det vill säga 
avsatta i hav eller sjö långt från ursprungskällan. Om
rådets glacialleror är ofta mer eller mindre kalkhalti- 
ga medan de postglaciala lerorna ofta är kalkfattiga. 
Speciellt runt Uppsalaåsen och Enköpingsåsen har 
det avsatts kalkhaltig lera, dit kalken förts med 
smältvattnet från kalkberggmnden i Gävletrakten. 
Till exempel har ca 60 % av glacialleroma norr om 
Uppsala vid Ryssgärdet, Dragby och Gödåker, kalk
halter mellan 3 och 35 %. 1 samma område är glacial

leroma ofta förhållandevis heterogena med en hög 
lerhalt, medan de postglaciala lerorna har mer eller 
mindre stor inblandning av grövre partiklar (Grånäs 
1989; Persson 1982).

Med andra ord har det funnits stora möjligheter, 
men även svårigheter, för krukmakarna att välja rätt 
leror och magringsmedel. Man kan tänka sig olika 
alternativ när det gäller valet av material. Den första 
skulle vara att man har upptäckt den optimala lerfö- 
rekomsten i närmiljön och sedan utnyttjat denna un
der årtusenden. Skillnaderna mellan olika hantverks
traditioner skulle i så fall huvudsakligen gmnda sig 
på lokalgeologiska förhållanden. Det andra alternati
vet skulle vara att man av olika skäl har bytt strategi
er vid valet av lera och magringsmaterial över tid. 
Brotten skulle då kunna bero på att lokalmiljön an
tingen har förändrats eller på kulturella förändringar. 
Det första alternativet är fullt möjligt eftersom norra 
Mälardalen har varit ett mycket dynamiskt landskap 
där nya lerslätter med framförallt postglaciala leror 
har frilagts successivt med landhöjningen. Man kan 
även av olika orsaker ha bytt kulturella preferenser i 
sökandet efter användbara leror. Här är istället de 
funktionella eller kulturella orsakssambanden vikti
gare. Det tredje alternativet är att man har utnyttjat 
olika magringstyper och lergods utifrån funktionella 
faktorer: olika leror och magringstyper har anpassats 
till olika typer av kärl under samma tidsperiod. Man 
kan givetvis även se en kombination av de båda sista 
alternativet: godsen har varierat över tid, med kultur 
och efter kärlfunktion.

På några lokaler, Apalle, Glädjen, Snåret, Tibble 
och Ryssgärdet togs prover på några av de leror som 
fanns på och invid platsen för den arkeologiska un
dersökningen. I fallet med Ryssgärdet hade man inte 
utnyttjat den lera som fanns i ett av de stora grop sy
stemen. Däremot stämde den väl med den lerklining 
som fanns runt ett av de brända husen (Stilborg 
2008b:311). Flera lerprover togs intill boplatsen i 
Snåret i Vendel socken. Ett av proverna stämmer väl 
med leran i en av godstypema på platsen under 
bronsålder (Brorsson & Stilborg 2005:13ff). Man kan 
alltså förmoda att man på vissa platser undvikit att 
använda den lera som vi analyserade i samband med 
våra arkeologiska undersökningar till keramikkärl. 
Antagligen har man inte behövt gå långt för att hitta 
en passande lera under förhistorisk tid.

Magringstillgång
De två andra råvarorna som behövdes i hantverks- 
kedjan: magringsmedel och bränsle, har sannolikt 
inte heller behövt vara en bristvara. Merparten av 
keramiken är magrad med krossad granit, ett material 
som måste ha funnits på eller invid varje lokal, speci
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ellt på bronsålderslokalema som ofta har legat i bryt- 
ningszonen mellan ler- och moränmarker.

På varje boplats finns rikligt av skörbränd och 
värmepåverkad sten, som kan vara lämplig som mag- 
ringsmaterial eftersom den är lättkrossad. Från de 
förromerska gravarna på gravfålten Kättsta i Ärentu- 
na socken finns tydliga tecken på att magringen har 
varit skörbränd. Den måste ha samlats in från kok
gropar, härdar, skärvstensflak eller -högar. (Eriksson 
2005b; Gustafsson et al 2006; Stilborg bil. 1). Det är 
snarast märkligt att det inte finns klara bevis på att 
man i större omfattning har utnyttjat lättkrossad 
skörbränd sten. Möjligen kan detta bero på att man 
krossat fmkomiga, skörbrända gnejser så väl att det 
inte går att konstatera värmepåverkan på mineralkor
nen. Men gnejser är sannolikt inte vanliga i mag- 
ringsmaterialet (Stilborg muntl. uppg.). Utanför Upp
land är annars skörbränt magringsmaterial belagt vid 
bronsåldersgravfält som Gualöv och Sockengränsen i 
Skåne, Ringeby i Östergötland samt på det folkvand- 
ringstida/vendeltida gravfältet vid Hamre i Västman
land (Brorsson & Hulthén 2007; Stilborg 1995; We- 
linder 1990).

Bränsletillgång och bränning
Bränsle i form av ved för bränning, har det funnits 
gott om i landskapet runt boplatserna att döma av 
pollenanalyser från regionen (E. Almgren et al 
2007:458f; Ranheden 1997; Welinder 1974). Bräns
lebehovet för keramikbränningen bör ha varit förhål
landevis litet jämfört med ett hushålls samlade behov 
för lyse, värme och tillredning av föda.

Däremot måste insamlingen av just lera, sten och 
bränsle tagit den relativt sett längsta tiden i keramik
tillverkningens chaine opératoire. Dessutom är det 
optimalt att låta leran ligga och torka och frysa över 
en vinter innan man använder den. Detta för att den 
ska finfördelas och organiska inslag kunna tas bort. 
Insamlingen kräver med andra ord framförhållning 
och planering som sträcker sig över kanske minst ett 
halvår, men där varje arbetsinsats är förhållandevis 
kort eftersom merparten av tillverkningen är småska
lig. Själva kärltillverkningen har antagligen tagit för
hållandevis kort tid. Att bygga upp en kruka med en 
kombination av tumning och rullbyggnad, behöver 
inte ta mer än en timme när alla råvaror finns på 
plats. Givetvis kan man ha tillverkat flera kärl vid 
samma tillfälle. Återigen behövs planering och till
verkningen sträcker sig över flera dagar, där krukans 
yta ska bli lädertorr för att eventuellt ytbehandlas och 
sedan torkas igen. Att döma av keramikens utseende 
och brottytor har merparten av krukorna bränts i öp
pen eld. Dessutom har de bränts under kort tid, något 
man kan se i brottytorna på kärlen. Merparten har 
nämligen inte hunnit bli genomoxiderad utan har en

mörk, ooxiderad käma. (Hulthén 1974; Rice 
2005:88f). Att bränna en uppsättning av krukor i en 
öppen eld upp till 500-700° C behöver bara ta runt en 
halvtimme. I vissa fall har dock den uppländska ke
ramiken bränts vid 900-1000° C, men det tillhör 
ovanlighetema (Lindahl i Hjärthner-Holdar 
1993:117f). Att anlägga en öppen eld har sannolikt 
inte tagit någon längre tid, i stället far man tänka sig 
att en eller flera sådana platser har legat intill boplat
sen och använts för en mängd olika sysslor (Peters
son 2006:143ff). Under bronsålder och romersk järn
ålder finns framförallt polerade kärl som har bränts i 
reducerad atmosfär, där syretillförseln har strypts 
under bränningen. Här har antagligen bränningen 
skett i gropar eller härdar, som i slutfasen har täckts. 
Det har givetvis krävts arbetsinsatser att dels gräva 
gropen, dels samla in torv eller annat material för 
övertäckning. Så länge tillverkningen skedde i mind
re skala har inte heller detta krävt några stora arbets
insatser. Några tecken på att man behövt ha mer 
avancerade keramikugnar för bränningen finns i dag 
inte i Mellansverige. En presumtiv keramikugn som 
har stått och vittrat sönder under elva av årets tolv 
månader har fordrat en oproportionellt stor arbetsin
sats som inte har varit nödvändig av praktiska skäl. 
Enligt min mening kan man dock tänka sig att vissa 
typer av de polerade, svarta och dekorerade kärlen 
under romersk järnålder har tillverkats i mer profes
sionell skala och att man då har använt sig av någon 
typ av ugnar. Det finns tecken på ugnsbränning i söd
ra Norge och Sydskandinavien, men hitintills finns 
inga belägg från Mellansverige (Hulthén 1986 & 
1987).

Sammanfattningsvis kan man anta att keramiktill
verkningen överlag har varit småskalig men att till
verkningen ändå har fordrat framförhållning. Proces
sen har lärts in från generation till generation genom 
observation och deltagande (Gosselain & Livings
tone Smith 2005:41; Rice 2005:114ff; Wallaert- 
Petre 2001:473ff). Det bör ha gjort att hantverket 
blivit mycket traditionsbundet och att de traditions
brott som man kan se i tillverkningen har haft mer 
fundamentala orsaker. För att kunna se detta och 
framförallt se traditionsbrotten kommer jag nu att 
studera keramiken i ett mikroperspektiv utifrån gods, 
magring och uppbyggnadsteknik.

Tekniska studier
De flesta etnografiska studier visar att det vanligtvis 
är kvinnorna som har en betydande roll i husbehovs
produktionen av keramik. Dessutom sker inlärningen 
ofta från äldre kvinna till en yngre medlem i hushål
let. Givetvis finns även avvikelser från detta trade- 
ringsmönster. Men oftast är denna typ av keramik
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(tummad och lågbränd), gjord på hushållsnivå ensta
ka gånger under ett år (D. Arnold 1989; Kramer 
1985:83f; Wallaert-Petre 2001). Produktionen har 
inte behövt några stora investeringar i fasta konstruk
tioner såsom ugnar, drej skivor eller förråd utan varit 
en av många sysslor på gården.

Förmodligen är det denna typ av småskalig kera
mikproduktion som funnits i Mälardalen under 
bronsålder och äldre järnålder. Merparten av under
sökningens keramik är hushållskeramik som just är 
handgjord, bränd i öppen eld och under äldre järnål
der ofta grov och asymmetrisk till formen. Undantag 
finns dock. Vissa kärl uppvisar till exempel en sådan 
yttre formsäkerhet att man kan anta att de har tillver
kats av en person med betydligt större vana och 
skicklighet än normalt. Dessa kärl är betydligt mer 
symmetriska, tunnväggiga och brända i reducerande 
atmosfär samt försedda med dekor. Några av de 
främsta exemplen är de kannelerade skålarna från 
Apalle, ansiktsuman från Vallby från bronsålder samt 
de dekorerade och hänkelförsedda vaserna, kannorna 
och skålarna från Skuttunge, Tibble, Studentholmen 
och Gödåker (O. Almgren 1916; Arbman 1932; Ek
holm 1925; Elfwendahl 1999:Eriksson 2003a: 107ff 
& 2005f). På flera av de kärlen har det i den här ana
lysen också gjorts tunnslip för att just se om godset 
avviker från den andra produktionen. Merparten av 
de kärl som har analyserats med tunnslip tillhör dock 
det mindre formsäkra vardagsgodset.

Om premissen stämmer att keramiken i norra Mä
lardalen är gjord i en liten skala där traderingen av 
hantverket snarast kan betraktas som en seg struktur 
bör detta kunna ses tydligt i tunnslipen. Man bör ha 
valt samma typer av leror, samma magringsmaterial 
och proportioner. Om man i stället ser klara skillna
der i godset och tillverkningen bör det tyda på tradi
tionsbrott. Om sådana kan ses måste man ställa sig 
frågan om vad orsaken till detta är. För i de fall kun
skapsöverföringen har varit så pass konservativ som 
de flesta etnografiska exempel visar, bör ett brott 
förklaras med en bakomliggande och mer övergri
pande social eller kulturell förändring.

Analysmetoder
För studien har jag utnyttjat två olika metoder. Den 
första och mer kvalitativa metoden är att studera 
magring och gods genom tunnslip. Tunnslip är en 
metod då ett tunt snitt av ett fragment studeras i pola
risationsmikroskop. Helst ska det vara en mynnings- 
skärva där kärltyp och storlek framgår. Syftet är att 
bestämma godset, det vill säga lerans grovlek, 
magringens art och andel samt största magringskom. 
Dessutom kan man iaktta den mineralogiska sam
mansättningen på lerans naturliga innehåll av grövre 
partiklar (silt, sand) samt förekomst av organiskt ma

terial med mera. Det är också den enda metod som 
säkert kan bestämma förekomsten av chamottemag- 
ring (=magring av krossad bränd lera eller keramik) 
(Hulthén 1974 & 1977; red. Lindahl et al (red) 
2002:45ff; Orton et al 2001:140ff; Rice 2005:373ff).

Själva tunnslipen och analysen av dem har först 
och främst gjorts av Ole Stilborg vid Keramiklabora
toriet vid Lunds universitet, dels som analyser i sam
band med de arkeologiska undersökningarna inför 
motorvägen E4 mellan Uppsala och Mehedeby, dels 
som kompletterande analyser av material från andra 
undersökningar i närheten för min avhandling (se tab. 
5). På E4-materialet gjorde Torbjörn Brorsson samti
digt analyser av den neolitiska keramiken (Brorsson 
et al 2007). Dessutom har tunnslip från Apalle i Upp
land och Otterböte på Åland, gjorda av Birgitta 
Hulthén, tagits med som referensmaterial (Hulthén 
1997a, b & ms). Likaså har tunnslip från Hallunda i 
Södermanland samt Pryssgården, Vistad och Ringeby 
i Östergötland tagits med som jämförelse till fram
förallt bronsåldersmaterialet (Larsson & Hulthén. 
2004; Lindahl & Hulthén 1998; Stilborg 1995). Där
emot finns inga tunnslipsanalyser gjorda på materia
let från de aktuella perioderna i Västmanland.

Tunnslip och hantverkstraditioner
Tunnslipen har således en klar kvalitativ fördel. 
Nackdelen är att analyserna bara har skett på en 
bråkdel av materialet och då på ett begränsat snitt av 
enskilda fragment. Urvalsprinciperna och frågeställ
ningarna bakom urvalet ger därför ett stort utslag på 
resultaten. Antalet tunnslip är dessutom styrt av eko
nomiska begränsningar. Helst ska minst 10 prover 
komma från en och samma lokal för att kunna ge en 
någorlunda representativ bild av hela materialet. I 
mitt material är det endast Ryssgärdet, Dragby, Snå
ret och Kättsta som uppfyller dessa premisser (se tab. 
5; bil. 1-3). Till detta har jag även kunnat ta del av 
material från Apalle (med godkännande från Inga 
Ullén, Statens Historiska Museum). Äldre analyser 
från Hallunda har dessutom gått att tillfoga studien 
och analyserna har reviderats om av Ole Stilborg (se 
tab. 5). Som jämförelsematerial finns dessutom en
staka analyser av skärvor från mitt eget material samt 
publicerade tunnslip från närregionen: Darsgärde, 
Åland och Sörmland. För de överregionala jämförel
serna har jag tagit med tidigare publicerat material 
från Halland, Skåne, Polen, Gotland och Östergöt
land. Ett problem är dock att bronsåldersmaterialet 
från Uppland framförallt består av boplatsmaterial 
medan det skånska framförallt kommer från gravma
terial (se tab. 5; fig. 16).

Materialet från senneolitikum och äldsta bronsål
der är för litet för att dra några större slutsatser. Hu
vuddelen av materialet kommer annars från mellersta
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och yngre bronsålder (period II-VI). En något mind
re andel analyser har gjorts på material från förro
mersk och romersk järnålder. Särskilt från den sist
nämnda perioden föreligger få analyser.

Tunnslipen har den fördelen att de är kvalitativt 
säkra med bra bedömningar av mineralogi, lerans 
kvalitet och kalkhalt samt noggranna bestämningar 
av magringsstorlek och -volym. Nackdelen är att det 
av ekonomiska skäl bara varit möjligt att göra tunn
slip på en ytterst liten del av materialet. Totalt har 
104 skärvor och lerprover tagits ut för tunnslip av de 
sammanlagt cirka 93000 fragmenten i materialet. Det 
innebär att endast 1 %0 av alla fragment har analyse
rats. Sett till antalet kärl som är analyserade är förhål
landet betydligt bättre. Det har nämligen gjorts tunn
slip på hela 6 % av minimiantalet kärl, vilket i statis
tiska sammanhang får ses som relativt stort. Dessut
om har jag tagit ut referensprover från från Darsgär- 
de, Hallunda och Kyrsta.

Som komplement till de kvalitativt sett goda tunn
slipen kan en kvantitativ bedömning göras utifrån

min registrering av keramiken, som är gjord enligt 
Birgitta Hulthéns metod (Hulthén 1974 & 1977). De 
grundar sig på okulära bestämningar av magrings- 
komens maximistorlek, magringens relativa volym 
samt magringsmaterialet bedömdes i ett färskt brott. 
Man kan rangordna kvaliteten på bedömningarna i 
samma ordning. Maximistorleken på magringskomen 
bör vara tämligen tillförlitlig, även om det uppträder 
så kallade vildar, mycket stora kom som inte är re
presentativa för resten av kärlets gods. Magrings- 
mängden kan däremot vara något mer vansklig att 
bedöma i ett mindre brott på en skärva. Bedömningen 
har gjorts i tre olika relativa klasser: låg andel, medel 
och riklig förekomst har satts. Mycket grovt kan man 
säga att den första klassen med låg andel (1) motsva
rar ca 0-10 %, normal andel (2) omfattar ca 10-20 % 
och riklig andel motsvara 20-35 % magring. Där
emot bör mängden observationer ändå göra att be
dömningarna blir förhållandevis trovärdiga och kan 
ses som ett komplement till de kvalitativt bättre, men 
fårre tunnslipen.

Tabell 5. Tunnslipsanalyser som har använts i genomgången. I basmaterialet ingår lokaler där jag själv har utfört 
registreringarna (förutom Hallunda, Prästgården och Tibble). Referensmaterialet härrör från publicerade resultat 
i östra Mellansverige och Åland. Jag har valt att inte ta referenserna till lokalerna i texten utan de finns i den här 
tabellen istället. I lokalkolumnen står de platsnummer inom parantes, som refererar till tab. 2. Thin-section analy
ses made for the study in Uppland, Södermanland and Västmanland. The reference material is taken from sites in 
Scania & Halland in Southern Sweden, Östergötland & Gotland in the eastern part of Sweden, Åland in Finland 
and Poland.

Sö
Botkyrka sn, 
Hallunda (89)

Bopl. .0 0 11 0 0 11 Jaanusson 1981; H-Å. Nordström 
1988; Stilborg bil. 3

Up
Björklinge sn, 
Prästgården (72)

Grav 0 0 0 3 0 3 Lindahl i Hj ärthner-Holdar 
1993:155ff; Stilborg bil. 3

Bondkyrko sn, 
Håga (31)

Kult 0 0 5 0 0 5 Stilborg bil. 2; Victor 2002

Bälinge sn, 
Dragby(2)

Grav 0 3 3 6 0 12 Lindborg & Schönbeck 1992; 
Lundholm 1969; Stilborg bil. 2;

Litslena sn, 
Hällby (-)

Bopl/
jäm-
hante
ring

1 0 0 1 0 0 Lindahl i Hjärthner-Holdar 
1993:155flT

Litslena sn,
Tibbie (-)

Grav,
bopl.

2 0 0 2 0 4 Lindahl i Hjärthner-Holdar 
1993:155ff; Stilborg bil. 2

Skederid sn, 
Darsgärde (79)

Bopl 0 0 0 3 0 3 Reisborg 1989; Stilborg bil. 3

Tensta sn, Göd
åker (25)

Grav 0 0 0 0 8 8 Häringe 1991; Stilborg bil. 2

Tensta sn, Ryss
gärdet (26)

Bopl 1 0 30 0 0 31 Eriksson 2008a; Stilborg
2008:307ff

Tierp sn, Gläd
jen (27)

Bopl 3 0 4 0 0 7 Brorsson & Stilborg 2006;
Lindberg (red) 2006

Vendel sn,
Snåret (33)

Bopl 3 0 13 0 0 16 Björck & Larsson 2007; Brorsson 
& Stilborg 2007

Ärentuna sn, 
Kättsta (40-1)

Grav,
bopl

0 0 2 9 0 11 Gustavsson et al 2006; Stilborg 
bil. 1
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■
Ärentuna sn, Grav, 0 0 0 2 0 0 Engström & Wikborg 2006; Ons-
Kyrsta (82-3) bopl ten-Molander & Wikborg 2006; 

Stilborg bil. 2
Ärentuna sn, 
Vaxmyra(42-3)

Grav 0 0 0 2 0 0 Eklund 2005; Stilborg bil. 2

Övergran sn, Bopl 2 0 35 0 0 37 Eriksson 2003a; Hulthén ms;
Apalle (71) Ullén 2003

L basmaterial 12 3 103 28 8 148

REFERENSMA TE RIAL

Havor sn, Havor Fom 0 0 0 15 0 15 Hulthén ÅTA; Nylén et al 2005
Got- borg
land

Stafsinge sn, Bopl 0 2 4 0 0 6 Nicklasson 2004:70ff; Stilborg
Halla Stafsinge 2004a: 127f
nd RAÄ116

Gdansk Bopl 0 0 1 0 0 1 Hulthén 1997
Polen

Poznan Bopl 0 0 3 0 0 3 Hulthén 1997

Warszawa Bopl 0 0 2 0 0 2 Hulthén 1997

Grevie sn, Kil- Bopl Hulthén 2000; Runcis 2000
Skåne leröd, Grevie, 

Killebäckstorp 
& Lindab- 
området
Gualöv sn, Grav 0 0 35 0 0 35 Brorsson & Hulthén 2007:265ff;
Gualöv Svanberg & Bengtsson 2003
Gualöv sn & Grav 0 0 2 0 0 2 Brorsson & Hulthén 2007:284ff;
Ivetofta sn, Pettersson 2003
Kråkeslätt 
Hedeskoga sn, 
Lilla Tvären

Bopl 0 0 0 8 0 8 N. Becker 2003; Stilborg ÅTA

Löderup,
Löderup

Grav 0 5 18 0 1 24 Hulthén 1975

Ivetofta sn, Grav 0 0 8 0 0 8 Brorsson & Hulthén 2007:284ff;
Sockengränsen Pettersson 2003

Uppåkra sn, 
Uppåkra

Bopl 0 0 0 0 33 33 Stilborg 2001: 1351F

Ivetofta sn, Grav 0 0 3 0 0 3 Brorsson & Hulthén 2007:284ff;
Årup Hanlon 2003

Trelleborg sn, Bopl 0 0 0 4 3 7 Ericsson & Carlie 2006; Stilborg
Västervång 2006b

Ivetofta sn, Grav 0 0 2 0 0 2 Brorsson & Hulthén 2007:284ff;
Årups norre 
vång

Wickberg & Melin 2003

Ösmo sn, Lis- Bopl 0 0 2 0 0 2 Ahlbeck & Isaksson 2007; Stil-
Sörm seläng 2 borg 2007
land

Ösmo sn, Bopl 0 0 0 2 0 2 Ahlbeck & Isaksson 2007; Stil-
Millingsmossen
1

borg 2007

Otterböte (103) Bopl 1 0 23 0 0 24 Gustavsson 1997; Hulthén 1997
Åland
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Syllöda Bopl 0 0 1 0 0 1 Gustavsson 1997; Hulthén 1997

Tjäman Bopl 0 0 3 0 0 3 Gustavsson 1997; Hulthén 1997

Öster
göt
land

Östra Eneby sn,
Pryssgården
(88)

Bopl 0 0 12 0 0 12 Boma-Ahlkvist et al 1998; Lin
dahl & Hulthén 1998

Kvillinge sn, 
Ringeby (85)

Grav 1 0 6 0 0 7 Kaliff 1995; Stilborg 1995

Vårdsberg sn, 
Tannefors

Grav 0 0 0 6 0 6 Menander et a! 2003; Stilborg
2004b

Väderstad sn, 
Vistad (87)

Bopl 4 0 10 0 0 14 T. Larsson & Hulthén 2004:35ff

£ referensmaterial 0 5 125 20 37 193

GROVDATERING
I 13. SN-ÅB 

■ 4. MB-YB

»j

Glädjen fej 
Snåret ■

^Gödåker
Björklinge Prästgård * gpL-Ryssgärde

Dragby W—Va> 
v'Kät

UPPLAND

VÄSTMANLAND
Hällby 

Tibble Al.

-.vc
StX". v- XX

Av'wfeÅ.' vi.I

SÖDERMANLAND

av mellangrova leror under senneolitikum och äldsta 
bronsålder. Det stämmer väl överens med förhållan
dena i Sydsverige, även om det där finns fler grövre 
leror i godsen (Hulthén 1977:189; Lindahl et al (red) 
2002:78; Stilborg 2004a: 127f). De förhållandevis 
grova lerorna under SN 2 och bronsålderns period 
I/II skiljer sig avsevärt åt mot förhållanden under 
mellanneolitisk tid i Uppland. Keramiken från strids- 
yxekulturen, tredje gruppen och SN 1 i Uppland är 
framförallt tillverkad av finleror (Brorsson et al 
2007:418ff). Man kan se ett klart traditionsbrott mel
lan den mellanneolitiska keramiken och den under 
SN och äldre bronsålder. Mängden dekorerade kärl 
minskar rejält och även kärlformema förändras. Detta 
sker samtidigt som man förefaller ha bytt 1 ertyp som 
råmaterial (fig. 17).

Figur 16. Karta över platser med tunnslip och deras 
huvudsakliga datering. Darsgärde har även en date
ring till yngre bronsålder. Karta T. Eriksson. Map 
with sites with thin-section analysis in the Mälaren 
Basin. The abbrevations in the legend denote 3. LN- 
EBA; 4. MBA-LBA. 5. PRIA-RIA; 6. RIA

Leror
Det viktigaste materialet i keramikframställningen är 
givetvis leran, som måste vara plastisk samt tåla 
torkning och bränning. Innehåll av exempelvis kalk, 
järn, organiskt material och grövre partiklar påverkar 
de fysiska egenskaperna, förutom lerans mineralogi 
och komstorleksfördelning. Det har behövts en 
mycket stor andel tyst kunskap, insikt och finger- 
toppskänsla för att välja rätt lera. De små lerkorvar 
och lerkulor som man ibland hittar på utgrävningarna 
kan vara just kasserade lerprover.

Det analyserade materialet visar att man har an
vänt sig av huvudsakligen kalkfria, fina med inslag

Lerval under bronsålder
Materialet från bronsålderns perioder II-VI är betyd
ligt större så tendenserna är säkrare. I Uppland har 
man vid denna tidpunkt utnyttjat ännu fler grövre 
leror: ca 65 % fina leror, 25 % mellangrova och 10 % 
grova leror. Detta förhållande stämmer väl med resul
tat från Östergötland, Åland och Sörmland. Där har 
man ca 30 % mellan- eller grova leror och omkring 
70 % fina eller mycket fina leror. Detta avviker starkt 
mot det skånska materialet, där mer än 90 % av ke
ramiken har tillverkats av fin lera. Referensmateria
len från Polen och Halland är för små för att kunna 
fastställa några mer säkra preferenser för lertyp. Det 
lilla polska materialet förefaller att vara förhållande
vis likt det mellansvenska medan det halländska ver
kar avvika starkt genom sin stora mängd med grovle
ra. Även Vistad i Östergötland avviker något från det 
andra östsvenska materialet genom sin mycket grova 
lera. Om man jämför de regionala frekvenserna av
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olika lertypema framträder ett relativt tydligt möns
ter. I Uppland har man använt fina leror till mellan 
55-70 % av kärlen, oavsett tjockleken på bukväggar
na. Däremot förefaller man att ha använt sig av ju 
grövre leror desto tjockare bukväggarna skulle bli. 
Det är en tendens som är framförallt tydlig i Apalle. 
Samma tendenser syns även klart i Hallunda, där
emot inte i Östergötland. Valen har således styrts av 
olika lokala traditioner, eftersom förhållandena skil
jer sig mycket mellan olika uppländska lokaler. Man 
har i Apalle haft en klar tanke bakom valet av lera, 
där man anpassat leran och godset utifrån kärlväg- 
gamas tjocklek och därigenom till kärlens storlek. På 
de andra lokalerna har man utnyttjat mellangrova 
leror till de polerade skålarna medan de större rabba- 
de kärlen har en något högre andel med finlera. Kan
ske har man utnyttjat den grövre komstorleken på 
leran i de tunnare kärlväggarna för att istället kunna 
tillsätta mindre andel magring. Ett genomgående drag 
är annars att de strimmiga kärlen är tillverkade av fin 
lera, något som också brukar kännas genom att god
set ofta har en ”fet” konsistens.

Figur 17. Val av lem under olika perioder i skilda 
regioner. Det framgår tydligt att man under bronsål
dern har haft en förkärlek för finare lera, medan gro
va leror blir vanligare under äldre järnålder. 
Sk=Skåne, Og=Ostergötland, Sö—Södermanland, 
Up= Uppland, Ål=Åland. Changes in the choice of 
clay over time and in different regions. The potters 
seem to have an increasing preference for coarser 
clays. 3. LN-EBA; 4. MBA-LBA; 5. PRIA-RIA; 6. 
RIA; Counties: Sk=Scania; Ög=Östergötland; 
Sö=Södermanland; Up=Uppland; Ål=Åland (Fin
land). 1. Mkt fin=very fine clay-5. Mkt grov= very 
coarse clay

På nästan samtliga studerade lokaler har man un
der mellersta och yngre bronsåldern använt sig av 
kalkfria leror. Rent allmänt är kalkhaltiga leror 
mycket olämpliga att använda för keramiktillverk
ning eftersom kalken tenderar att spränga godset vid 
den efterföljande kylningen. Det här kan man dock 
motverka genom att antingen blanda in salt eller or

ganiskt material i leran eller bränna kärlen i reduce
rande atmosfär. (Lindahl et al fred) 2002:168; Rice 
2005:97f)

Apalle och kalkhaltig lera

På en plats i Uppland har man nästan uteslutande 
använt sig av mer eller mindre kalkhaltig lera, nämli
gen Apalle i Övergran socken (Hulthén ms). Kera
mikmaterialet från Apalle avviker genom sin storlek 
och rikedom av fonner och dekorer. Även platsen i 
sig med sin omfattande bebyggelse är snarast att se 
som någon typ av centralplats på Håbolandet i södra 
Uppland. Däremot är fördelningen mellan ytbehand
lingarna mycket typisk för regionen. (Eriksson 
2003a; Ullén et al 2003). I viss mån har man i Apalle 
undvikit nackdelarna med det kalkhaltiga godset ge
nom att ha utnyttjat en lera med naturligt inslag av 
organiskt material. Framförallt är det några av de 
kannelerade skålarna som har tillverkats av lera med 
rik kalkhalt och merparten av dem har sannolikt 
bränts just i reducerande atmosfär. Några av kärlen 
har dock blivit delvis sekundärt oxiderade, vilket 
blev uppenbart då vissa kärl blev schackrutiga när 
man klistrade ihop fragment. Men även flera av de 
rabbade kärlen har tillverkats av kalkhaltig lera 
(Hulthén ms). Urvalet från Apalle är inte representa
tivt för hela platsens keramikmaterial, utan åtta av de 
totalt 35 tunnslipen är gjorda på kannelerade kärl. 
Den grupp som var störst i Apalle, de rabbade kärlen, 
har bara 13 tunnslip. Frågeställningen var om de 
kannelerade kärlen var tillverkade externt. Slutsatsen 
var dock att de sannolikt var lokalt tillverkade 
(Hulthén ms). Annars vittnar keramikhantverket på 
Apalle om ett stort kunnande och förmåga att variera 
magring och bränning efter lerans kvalitet trots den 
höga kalkhalten. Lerorna i södra Uppland och då 
speciellt glacialleroma runt Uppsalaåsen på Håbo
landet, där Apalle ligger, är rika på kalk. Men det bör 
ändå finnas mer urlakade leror med lägre kalkhalt i 
området (Möller 1977:48fF & 63f). Mycket av kera
miken i Apalle är bränd i oxiderande atmosfär, fram
förallt den rabbade keramiken. Det innebär att man 
har använt sig av leror med lägre kalkhalt eller har 
lyckats bemästra kalkhalten genom att tillföra exem
pelvis salt eller organiskt material. Det förstnämnda 
alternativet går inte att styrka. Däremot har lerorna 
ett naturligt innehåll av organiskt material. Vad som 
är anmärkningsvärt är keramiken från den närbelägna 
järnålders- och vikingatida boplatsen vid Pollista, 
bara 700 meter väster om Apalle. De tio proverna på 
keramik från Pollista visar alla att man där har använt 
sig av lera med kalciumoxid-halter på mellan 2 och 3 
%, med andra ord haft låg kalkhalt. Däremot har två 
prov på obränd lera från Pollista visat på att det finns 
både kalkrik och kalkhaltig lera på platsen (Bäck
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1998:120 & muntl. uppg.; Vince 1998:113ff). Valet 
av kalkhaltig lera till skålarna i Apalle var alltså ett 
medvetet val. I de fall där skålarna var oxiderat brän
da kan man tänka sig att man har eftersträvat att få 
ljusa, mässingsglänsande kärl.

Sammanfattningsvis är valet av lera mycket varie
rat under bronsåldern i Uppland. Dels har man utnytt
jat olika leror utifrån vilken ytbehandling, och kärl
storlek man hade bestämt sig för att tillverka. Dels 
har det funnits lokala variationer där Apalle avviker 
kraftigt. I ett regionalt perspektiv förefaller annars 
valen av leror vara relativt likartade i Mellansverige 
och Åland, frånsett Apalle. Jämför man traditionerna 
i Mälardalen mot de i Sydsverige framträder stora 
skillnader. Man har utnyttjat övervägande finare leror 
i Skåne, medan Stafsinge i Halland domineras av 
grova leror liksom Vistad i Östergötland.

Aldre järnålder

Vid övergången till förromersk järnålder sker på flera 
platser ett traditionsbrott i valet av lera. I stället för 
att som under bronsåldern använda sig av fina leror, 
går man över till allt grövre leror. Undantag finns 
dock. Ett är Dragby där man fortsätter att använda 
bronsålderstraditionen med finare leror. På det närbe
lägna Kättsta övergår man däremot i högre utsträck
ning till grövre leror (Stilborg bil. 1 & 2). Rent all
mänt kan man även säga att Dragby har en mer tradi
tionell karaktär med en sannolikt obruten kontinuitet 
i gravläggningarna från senneolitikum till och med 
äldre järnålder och där gravarna har en betydligt mer 
sydlig karaktär, med hjulkorsgravar och välbyggda 
stensättningar. Kättsta förefaller att ha etablerats först 
under yngre bronsålderns period V och har en mer 
lokal, uppländsk karaktär med blockgravar och ke
ramik med enstaka östliga inslag (Gustafsson et al 
2006). Man skulle med andra ord kunna anta att de 
båda närbelägna lokalerna, det är fågelvägen bara 4 
km mellan dem, har haft olika traditioner både vad 
gäller gravskick och hantverkstraditioner. De enstaka 
proverna från de andra närbelägna lokalerna Kyrsta 
och Prästgården visar dock huvudsakligen fina leror, 
liksom i Dragby. På båda lokalerna uppvisar delar av 
keramiken östliga drag så valet av grövre lera har 
inget att göra med något östlig inflytande. Möjligen 
har dock Kyrsta fler östliga inslag men detta har inte 
uppmärksammats vid keramikbearbetningen (Onsten 
Molander & Wikborg 2006:152ff). Snarare är det 
fråga om att valet av lera och även ytbehandling kan
ske har blivit av mindre vikt.

Till skillnad från situationen under bronsålder, 
finns inte längre något samband mellan lervalet och 
väggtjocklek på kärlen. En viss tendens finns att de 
mest tunnväggiga kärlen är av finlera, men även de 
med de tjockaste bukväggarna har tillverkats av

samma typ av finlera. Däremot är de normaltjocka 
kärlen tillverkade av grövre leror. Man har kompen
serat detta genom att magra lerorna med allt grövre 
magringskom ju tjockare väggarna.

På det romartida gravfåltet i Gödåker, som också 
ligger relativt nära både Ryssgärdet, Kyrsta, Kättsta 
och Dragby, har man däremot haft en annan strategi i 
kärltillverkningen. Kärlen med de tunnaste väggarna 
har tillverkats av den grövsta leran (Stilborg bil. 2). I 
det ena fallet rör det sig om en mycket tunnväggig 
vas med dekor av gotländsk eller öländsk karaktär. 
Men tunnslipen visar att det med största sannolikhet 
inte rör sig om någon gotländsk eller öländsk lera 
(bil. 2). Däremot förefaller man att ha utnyttjat lerans 
grovlek för att slippa magra den i någon större ut
sträckning.

Att den polerade och dekorerade keramiken eller 
fingodset under romersk järnålder är av relativt grov 
lera kan just ha denna förklaring. Fenomenet har 
uppmärksammats tidigare i skånska material, till ex
empel i Uppåkra (Lindahl et al (red). 2002:99; Stil
borg 2001: 135ff).

Magring
Både val av lera och magring är kulturellt betingat. 

Valmöjligheterna för magring, i fonn av sand, kros
sad bergart av olika mineralogiska sammansättningar, 
organiskt material eller chamotte (krossad bränd lera 
eller keramik), är kanske till och med större än vad 
gäller leran. Magringen tillsätts de flesta leror för att 
de färdiga kärlen man ska kunna kontrollera torkning 
och bränning samt för att de färdiga kärlen ska kunna 
tåla värmeväxlingar. Tunnslipen har enastående möj
ligheter att just bestämma magring, mängden av 
magringsmedel och storleken på kornen. Dessutom är 
det i de flesta fåll endast i tunnslip som man kan fast
ställa förekomsten av chamotte (fig. 18).

För att detalj studera de olika hantverkstraditioner- 
na i ett långtidsperspektiv måste man se hur krukma
karna har magrat leran. Här har jag två metoder till 
förfogande, dels den kvantitativa, det vill säga mina 
egna bedömningar vid basregistrering av allt upp
ländskt material, dels de kvalitativa bestämningarna 
av det urval som har analyserats med hjälp av tunn
slip. Vid basregistrering har jag gjort en uppskattning 
av magringsmaterial, magringsandelen och framför
allt storleken på de maximala magringskomen. Efter
som bestämningen bara har gjorts rent okulärt är 
framförallt bestämningen av magringsmaterialet im
pressionistiskt. Det är svårt att avgöra mineralogi 
okulärt och framförallt är det mycket svårt att fast
ställa chamotte.

Rent metodiskt har jag tagit alla tunnslipsanalyser 
och gjort klassindelningar av hela materialet för att
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kunna se likheter och olikheter över tid och mm (se 
fig. 17, 18, 21-23). Klassindelningarna har gjorts på 
metriska data såsom skärvtjocklek, magringsvolym i 
procent och det största magringskornets storlek i mil
limeter. Klassindelningarna har skett genom att dela 
in fyndpostema i fem lika stora delar utifrån de fak
tiska värdena samt en klass med O-värden. Dessutom 
presenteras de faktiska värdena i pollerdiagram (fif. 
25-30).

Sammanlagt bygger studien på omkring 4500 
fyndposter från ett 80-tal lokaler. Det helt domine
rande magringsmaterialet är krossad bergart i olika 
fraktioner. Med största sannolikhet är det olika typer 
av krossad gnejs eller granit. Granit utgör den absolut 
vanligaste bergarten i berggrunden i Mälardalen samt 
i större delen av landet. Det är en magmatisk bergart 
och består huvudsakligen av ljusa mineral som 
kvarts, alkalifältspat och plagioklas (albit-oligoklas). 
De mörka mineralen utgörs av glimmer, vanligen 
biotit, och amfibol. De vanligaste accessoriska mine
ralen är apatit, titanit, zirkon och magnetit. Även 
gnejs är vanlig i berggmnden och då framförallt i den 
sydöstra delen av Västmanland och södra Uppland. 
Gnejs är omvandlat granit, oftast sammansatt av falt-

spat, kvarts, glimmer och ev. även amfibol. (Natio
nal encyklopedin; http://maps.sgu.se/sguintemetmaps- 
ZbergZviewer.htm) I och med att de båda bergarterna 
är mer eller mindre olika faser av samma bergart och 
innehåller samma mineral är de i ett krossat tillstånd 
mycket svåra att skilja åt.

Rent allmänt finns vissa skillnader i mineralsam
mansättningen. Fältspatsrika bergarter är nämligen 
något vanligare i magringen under senneolitikum 
samt under yngre förromersk järnålder och äldre ro
mersk järnålder. På grund av fältspatskristallemas 
grova, kubiska struktur blir ofta magringskomen stör
re och antagligen har man under dessa perioder i stör
re omfattning valt att ta stenar med större fältspatsin- 
nehåll. I keramiken från bronsålder kan man se att 
man ofta valt att ta stenar med större glimmerinnehåll 
till de polerade, tunna kärlen. Antagligen har man 
gjort det för att fa en raffinerat glimrande yta.

Andra bergarter användes mycket sällan som mag- 
ring i Mellansverige under bronsålder och järnålder. 
Berggrunden och stenmaterialet bjuder inte heller på 
någon större variation och graniten och gnejsen har 
fungerat väl.

100%

2. Hall 2. Hall 4. Go i. Sö 7. Up 8. Vs

3. SN-ÄB 4. MB-YB 5. FJ-RJ 6. RJ 7. FVT-VETID

□ Bergart □ Granit+bergart □ Granit B Chamotte Q Chamotte+bergart
Q Chamotte+granit □ Chamotte+granit+bergart ■ Chamotte+malm □ Chamotte+naturlig B Chamotte+sand
□ Naturlig 0 Organisk □ Sand QSand+granit G3 Sand+porös

Figur 18. Magringsmaterial över tid och rum. Här har resultaten från tunnslip av keramik från olika lokaler sam
manförts som jämförelse mot det uppländska materialet. Den stora övervikten för olika bergartsmagringar syns 
tydligt. Östergötland och Skåne avviker klart från Mälardalen under mellersta och yngre bronsåldern med sitt 
förhållandevis stora inslag av chamotte- och sandmagring. Likaså har Gotland en stor andel naturligt magrade 
gods under förromersk järnålder. Sifforna i staplarna står för antalet gjorda tunnslip: Vissa av materialen är som 
synes för små för att egentligen göra statistik men redovisas ändå för att visa tendenser. The material of temper 
based on the thin-section analysis. The result from Uppland (Up) is compared with material from Scania (Sk), 
Halland (Ha), Östergötland (Ög), Södermanland (Sö), Gotland (Go), Västmanland (Vs) and Åland (Ål) during 3. 
LN—EBA, 4. MBA—LBA, 5. PRIA—RIA, 6. RIA and 7. Migration and Merovingian period. Bergart=Rock, 
Chamotte=grog, Malm=ore, Naturlig=natural, Sand=sand, Granit=granite.
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Figur 19. Sammanställning av maximistorleken på magringskornen över tid. Sammanräkningarna bygger på anta
let fyndposter i basregistreringen av det uppländska och västmanländska materialet. Här framgår ännu tydligare 
skillnaden mellan de finkorniga magringarna under bronsålder och romartid respektive de grova magringarna 
under senneolitikum och förromersk och äldre romersk järnålder. Changes in maximum grain size in temper over 
time in the entire material in the Mälaren Basin. The preferences for fine grain size during BA and RIA (2-3 & 8) 
is contrasted to the use of the coarser grain size during LN—EBA (1) and PRIA—ER1A (6).
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Vallby Asby 111 
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Figur 20. Magringskornens maximistorlek i det basregistrerade materialet på några av de större lokalerna. Sta
peldiagram med procentsatser beräknade på antalet fyndposter. Här har lokalerna delats upp efter huvuddate
ringarna på materialet. En klar skillnad syns mellan de grovkorniga magringarna under senneolitikum och förro
mersk järnålder kontra de mer finkorniga magringarna under bronsålder och romersk järnålder. Maximum grain 
size of the temper from the base registration of some of the major sites. The tendency is clear with a coarser tem
per during LN-EBA and PRIA-ER1A and a finer grain size during MBA-LBA and LR1A.
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3. SN-ÄB 4. M B-YB 5. FJ-RJ 6. RJ

■ 5. Mkt grov 4 1 6 5 2 16 7 3 3 1 1 12 7 3

□ 4. Grov 1 12 4 22 9 2 3 1 8 9 1

□ 3. Medel 1 26 3 4 14 1 7 4 1 3 8 2

02. Fin 1 1 18 8 4 27 10 3 1 3 4

□ 1. Mtk fin 26 7 3 12 1 3 1 3 10 3

□ 0. Ingen 6

Figur 21. Överregional jämförelse med magr ingens maximala kornstorlek utifrån tunns lipen. Magr ingen är något 
grövre i Mälardalen under hela perioden än i Sydsverige. Under bronsålder och romersk järnålder är magringen 
överlag mer finkornig. Supra-regional comparison of maximum grain size based on the thin-section analysis. The 
grains are finer during the BA and R1A. The temper is coarser in Uppland during the whole study.

Kvintilindelning av magringsvolym och skärvtjocklek
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Figur 22. Kvintilindelning av magringsvolym kontra skärvtjocklek i Skåne kontra Uppland under bronsålder och 
äldre järnålder utifrån tunnslipen. Under bronsålder har upplänningarna haft en mycket strikt tradition där mag- 
ringsvolymen ökade med väggtjockleken, något som skiljer sig från den skånska traditionen under samma period. 
Classification of amount of temper contra wall thickness in Uppland and Scania based on the thin-section- 
analysis. The tradition in Uppland during the BA was very strict, and the amount of temper increased proportion
ally to the wall thickness.



5. KRONOLOGISKA KÄRL AN A LYSER 97

Kvintilindelning av maxkorn och skärvtjocklek
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Figur 23. Maximikornstorlek kontra skärvtjocklek utifrån tunnslipen. Mängderna har indelats i kvintiler. Här jäm
förs det uppländska och skånska materialet. Återigen ses en skillnad under bronsålder där maxstorleken i Upp
land är proportionell mot skärvtjockleken, medan det lilla skånska materialet inte uppvisar samma tydliga ten
dens. The result from the thin-section analysis from BA and EIA in Scania compared to Uppland. The maximum 
grain size of the temper is compared to wall thickness. The tradition in Uppland seems to have been stricter than 
the tradition in Scania during the BA.

Magringsandel
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Figur 24. Magringsandelen i det basregistrerade materialet. Andelen har uppskattats rent okulärt i ett färskt brott 
och summorna är beräknade på antalet jyndposter. Det finns en tendens till skillnad mellan bronsålderstraditio- 
nens rikliga magringsandel kontra den lägre andelen under äldre järnålder. Lägst magringsandel har materialet 
från förromersk järnålder. Större magringsandel innebär att kärlen klarar värmeväxlingar bättre. Volume of tem
per in the base material based on the ocular registration. The amount of temper is divided into low (white), me
dium (grey) and rich (black). The amounts were richer during the MBA and LB A and sparser during the EIA.
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Bronsålder Uppland & Hallunda

AO O

Magringsvolym %

♦ Avstruken O Grov A Polerad • Rabbig XSlät + Strierad O Strimmig □ Textil

Figur 25. Diagram med magringskornens maximistorlek kontra magringsvolym och ytbehandling under mellersta 
och yngre bronsålder i Uppland och Hallunda. Resultaten grundar sig på tunnslipsanalyserna. Det framgår tydligt 
att de rabbade kärlen har grövre magring i större volymer än framförallt de polerade kärlen. Aven den strimmiga 
keramiken har en låg magringsandel. Diagram with volume of temper versus volume of temper and treatment of 
the surface during MBA and LBA in Uppland and Hallunda. The results are based on the thin-section analysis. A 
clear correspondence can be seen between coarse temper in large amounts in the rusticated vessels (black dots) 
and the opposite relation in the burnished and striated vessels (triangles ande crosses).
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Figur 26. Diagram med magringskornens maximistorlek kontra magringsvolym och ytbehandling under äldre 
järnålder i Uppland. Resultaten grundar sig på tunnslipsanalyserna. Det framgår tydligt att de släta och avstruk
na kärlen har grövre magring i större volymer än framförallt de polerade kärlen. Diagram with grain size in tem
per versus volume of temper and treatment of the surface during PR1A and R1A in Uppland. The results are based 
on the thin-section analysis. The smooth pots (dots) have more temper and coarser temper then the burnished ones 
(unfilled triangles). The textile pottery seems to be produced in a similar way regardless of the site (grey squares).
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Mellersta och yngre bronsålder
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Figur 27. Magring under mellersta och yngre bronsåldern utifrån resultaten från tunnslipen. Magringen i Skåne 
är något mer finkornig än den uppsvenska magringen. De mycket stora magringskornen från Vistad i Östergötland 
kan vara så kallade vildar, tyda på en datering äldre järnålder eller tillhöra en annan kulturtradition. Regional 
differences in temper during the MBA & LBA, c. 1500-500 BC based on the result from the thin-section analysis. 
The Scanian tradition with well-crushed temper (black diamonds) differs somewhat from the tradition in Uppland 
(unfilled triangles). The latter is dominated by temper with coarser grains in lesser amounts.
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Figur 28. Magring under förromersk till äldre folkvandringstid utifrån tunnslipen. Gotland representeras bara av 
Flavor där det finns två godstyper. Annars framstår skillnaderna mellan Uppland och Skåne klart. I söder har man 
haft en mer varierad tradition som där förhållandet mellan magringskornens storlek och volymen har haft ett klart 
linjärt samband. Den uppländska traditionen har i stället betonat grövre magringskorn men lägre magringsvoly- 
mer. Regional differences in temper during the EIA, c. 500 BC-500 AD based on the result from the thin-section 
analysis. The Scanian tradition with well-crushed temper in greater amounts (black diamonds) differs from the 
tradition in Uppland (unfilled triangles). The latter is dominated by temper with coarser grains in lesser amounts.'
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Figur 29. Exempel på magring under senneolitkum respektive yngre bronsålder. Till väster en vulstdekorerad SN 
skärva från hällkistan i Dragby. Till höger en semistrierad bronsåldersskärva från Håga. Den grova SN- 
magringen skiljer sig klart från den fint krossade magringen under bronsåldern. Foto T. Eriksson. To the left a LN 
fragment from Dragby with coarse temper To the right a LB A fragment from Håga with a typical finer BA-temper.

Figur 30. Två typiska gods från förromersk järnålder. Överst en en strimmig morbyskärva med ett för strimmig 
keramik typiskt gods med låg magringsandel och fin lera. Under en grovt magrad skärva. Båda från Kyrs- 
ta, Arentuna socken, Uppland. Se bil. 2. Foto T. Eriksson Two examples of typical PR1A ware from Åren- 
tuna parish, Uppland. Above a Morby sherd from Kyrsta.with low amount of temper and fine clay. Below a 
coarse tempered sherd from Kyrsta.
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SN och äldre bronsålder
I stora delar av centrala och norra Europa sker en 
förändring i keramiktraditionen under den tid som 
motsvarar vårt senneolitikum. Allt färre kärl dekore
rades. Ytbehandlingarna och godset blev grövre. Det 
har fatt de tyska och holländska arkeologerna att kal
la keramiken för Kümmerkeramik eller sorgekeramik 
(från Sprockhoff 1941). Förhållandena är likartade i 
Mellansverige med en allmän nedgång i framförallt 
mängden dekorerade kärl och en övergång mot till 
synes grova kärl. Samma tendenser finns även på den 
östra östersjökusten, där Kiukaiskeramiken följer 
samma trend (Holm 2003:97ff; Meinander 
1954a:135ff). I viss mån är dock nedgången i kvalitet 
överdriven. Mycket av den senneolitiska keramiken 
är som vi ska se dekorerad och många kärl har fått 
fint polerade ytor.

Basregistreringen visar att mängden grovmagrat 
gods är mycket stor under perioden (fig. 19 & 29). 
Nästan 50 % av keramikposterna från senneolitikum 
och äldsta bronsåldern har magringskorn som är över 
3 mm stora. Hela 18 % har dessutom över 4 mm sto
ra magringskorn, något som är det högsta värdet i 
hela studien. Man har dessutom haft en förkärlek för 
magringsmaterial med rikligt med fältspat, ett mine
ral som är svårkrossat på grund av ämnets kristall
struktur. Dessutom visar basregistreringen, att man 
ofta har använt sig av en förhållandevis låg mag- 
ringsandel.

Antalet tunnslip är alltför litet från perioden för att 
kunna bilda grund for större generaliseringar (fig. 
20). De tre slip som är gjorda på det uppländska ma
terialet visar att man har använt sig av krossad granit. 
Det är en tradition som har sina rötter i senare delen 
av mellanneolitikum och som fortsätter in i de yngre 
perioderna. Det äldre bruket med att tillsätta ben, 
chamotte och organiskt material har upphört vid 
övergången till senneolitikum (Brorsson et al 
2007:418ff; Ytterberg 2007:398f). Övergången till en 
total dominans för bergartsmagring har paralleller i 
Halland och Skåne, visar tunnslipen. Däremot har 
man en något högre magringsvolym i de sydskandi- 
naviska proverna än i det uppsvenska, men då ska 
man komma ihåg att antalet tunnslip är litet. I skåns
ka och uppländska materialet har man dessutom en 
dominans av fina och mellanfina leror, leror som 
egentligen skulle behöva större magringsvolymer för 
att fungera som kokkärl, klara värmeväxlingar och 
torkning bra.

Mellersta-yngre bronsålder
Under period II och III sker ett definitivt traditions
brott i keramikhantverket i Mälardalen. Nya kärl for
mer införs såsom de hänkelförsedda skålarna och 
tunnformade stora kärlen. Skålarna är ofta polerade

och de större kärlen har den nya ytbehandlingen 
rabbning. Samtidigt sker många förändringar i den 
övriga materiella kulturen. Frågan är om detta skifte 
även kan spåras i eventuella förändringar i keramik
godset och därmed i hantverkstraditionen.

Ser man enbart till magringsmaterialet fortsätter 
man med att magra med nästan enbart krossad berg
art (fig. 18 & 29). Möjligen kan man se att man i det 
uppländska materialet har frångått de fältspatsrika 
bergarterna och i stället föredragit mer finkomiga 
bergarter med högre andel kvarts och glimmer. På det 
regionala planet ses däremot klara skillnader. I Skåne 
och i Östergötland börjar man använda under den 
mellersta och yngre bronsåldern allt mer sand- och 
chamottemagring. Det är framförallt materialet från 
Vistad som står för chamottemagringen i Östergöt
land medan det är gravarna i Skåne som har mest 
chamottemagring. Vistad är också en plats som har 
tolkats som en avvikande i regionen (T. Larsson & 
Hulthén 2004). Ett enda slip med chamottemagring 
finns från Hallunda i Sörmland, men annars finns 
inga belägg för denna typ av magring i Mälardalen. I 
detta avseende avviker Vistad från normen i östra 
Mellansverige. I det skånska materialet förefaller 
chamottemagringen vara överrepresenterad i kerami
ken i gravarna, medan den i Östergötland återfinns på 
boplatserna (eg. Vistad) men inte i gravarna (se tab. 5 
& fig. 18). Det skånska förhållandet visar att man har 
valt ut de fina, stora chamottemagrade kärlen till 
benbehållare. En tolkning är att man har magrat 
gravkeramiken med krossade krukor av symboliska 
skäl. Symboliken är i så fall lika enkel som genom
gripande: en homologi mellan kärlet som innehåller 
krossade, döda krukor samt de krossade benen efter 
den döde. Men materialet är litet och tendenserna bör 
utredas vidare. Vad som är klart är att det i dagsläget 
saknas chamottemagring i det uppländska materialet, 
både på boplatserna och i de fåtal gravurnor som har 
analyserats. Man skulle kunna koppla denna avsak
nad till en mängd andra regionala skillnader mellan 
den mellansvenska och den skånska och i viss mån 
även den östgötska keramiken. Många av de yttre 
stildrag som utmärker den sydvästskånska A- 
keramiken och framförallt B-keramiken saknas i Mä
lardalen (Björhem 1983; Björhem & Säfvestad 
1991:44ff). Likaså är inte de bikoniska gravurnorna 
vanliga i Mälardalen, även om det finns två exemplar 
i Västmanland nämligen ansiktsuman i Vallby och 
det dekorerade kärlet från Alvesta i Hubbo socken. 
Men båda kärlen är avvikande.

Även magring med sand eller organiskt material, 
som är vanligare i det skånska boplatsmaterialet, 
saknas i Mälardalen. Däremot finns den i Pryssgår
den i Östergötland. Man skulle alltså kunna göra åt
minstone två regionala grupper av bronsåldersmateri-
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alet i Mälardalen respektive Östergötland/Skåne. 
Östergötland förefaller att ha varit en gränszon med 
drag från bägge områdena. Vistad avviker klart, me
dan keramiken på lokalerna runt Norrköping mer 
liknar den i Mälardalen om än med sydliga drag. Ös
tergötland förefaller även utifrån andra aspekter vara 
en gränszon mellan Skåne och Mälardalen (Kaliff 
1999:69).

Skärvsten och keramikmagring 

Ett av de utmärkande dragen för bronsålder och för
romersk järnålder i Mälardalen är skärvsten och 
skörbränd sten i olika form: skärvstenshögar, skärv- 
stensflak, härdar och kokgropar. Man skulle kunna 
tycka att framförallt den skörbrända stenen skulle ha 
varit ett utmärkt magringsmedel eftersom den är lätt 
att krossa och mala och fanns tonvis i omgivningen. 
Nästan all bronsålderskeramik i Uppland är magrad 
med krossad granit. Merparten uppvisar dock inga 
synliga tecken på att ha blivit värmepåverkad. Enligt 
de utförda tunnslipen är endast två kärl från gravarna 
i Kättsta magrade med eldpåverkat material. Det står 
i kontrast till exempelvis Skåne och Östergötland där 
nästan 40 % av tunnslipen från bronsålder innehåller 
eldpåverkad bergartsmagring, detta trots att Skåne 
har betydligt färre bevarade skärvstenshögar och - 
flak. Exempelvis bör det ha varit mycket lätt för 
krukmakarna i Ryssgärdet, Apalle och Snåret att 
kunna ta av den skärvsten som fanns tonvis på plats 
för att utnyttja som magring. Förhållandet måste för
klaras antingen med att man inte har kunnat se vär
mepåverkan i magringen i kärlen på grund av ogynn
samma omständigheter, till exempel på grund av att 
magringen varit allt för fmt krossad eller på grund av 
att man inte har kunnat se värmepåverkan på grund 
av mineralsammansättningen. Men det är dock mind
re troligt. Snarare måste man av någon anledning ha 
sökt undvika att använda den skörbrända stenen i 
keramiken. Förklaringen kan inte vara funktionell. 
Avsaknaden av skörbränd magring bör i stället ha en 
ideologisk förklaring som till exempel något tabu. 
Om detta stämmer kan det även säga något om skärv
stenens funktion och status. I de flesta fall är skärv
stenshögar, kokgropar och skärvstensflak förhållan
devis fattiga på keramik. Ett uppländskt undantag är 
en av skärvstenshögama vid Skälby, Vårfrukyrka 
socken, men i övrigt är inte skärvstenshögama i all
mänhet speciellt rika på keramik (L-I Larsson 
1997:21; Oldeberg 1960).

Magringsstorlek och volym

Magringsstorleken i Mälardalen skiljer sig från den i 
Sydskandinavien (fig. 21-23, 27-28). I Uppland har 
man haft en strikt reglerad hantverkstradition där 
förhållandet mellan magringskomens storlek i det

närmaste är proportionellt mot buktjockleken (fig. 
22-23). De polerade, tunnväggiga kärlen har övervä
gande fint krossad magring medan de tjockväggiga 
och rabbade kärlen har mycket grovt krossad mag
ring. Detta är inte alls lika utpräglat i Skåne där andra 
regler måste ha gällt. Bland annat är det återigen den 
skånska keramiken i gravarna som avviker. Stora, 
tjockväggiga rabbade kärl i gravarna kan där ha för
hållandevis finkornig magring. Utifrån min basregi
strering förefaller den uppländska magringen bli allt 
mer fmkrossad under yngre bronsålder. Klart är att 
man i norra Mälardalen haft en särpräglad tradition 
med förhållandevis fint krossad magring, där kom- 
storleken varit proportionell mot buktjockleken på 
det kärl man har bestämt sig för att tillverka.

Ser man till magringsvolymen visar basregistre
ringen att den förhållandevis högsta magringsandelen 
har använts under bronsåldern jämfört med yngre och 
äldre perioder (fig. 24). Man har i Uppland haft en 
tradition där polerade kärl har fått en lägre andel och 
rabbade en högre andel magring (fig. 25). Strierade, 
strimmiga och kärl med textilintryck har fått en för
hållandevis låg andel. Man har inte tillämpat samma 
klara regler i Skåne under samma tid. Där har de po
lerade kärlen fått rik magringsandel och i de rabbade 
kärlen finns det inget klart samband mellan mag- 
ringsvolym och väggtjocklek. Den skånska strierade 
keramiken har fatt en förhållandevis riklig magring, 
något som står i klar kontrast till den östligt påverka
de keramiken i Mälardalen. Man skulle alltså kunna 
se det som ett tecken på att den strierade keramiken i 
Skåne tillhör en sydlig tradition snarare än den östli
ga karaktäriseras av lägre magringsvolymer (fig. 27).

Mälardalenstradition följer en norm där väggtjock
lek, magringsandel, ytbehandling och magringsvo- 
lym i stort sett har klara samband. En lokal avviker 
dock och det är Apalle. Dels har man där använt sig 
av en kalkhaltig lera, något som annars är mycket 
ovanligt. Dels har man utnyttjat en relativt grovkor
nig bergartsmagring i låga volymer. Frågeställning
arna inför tunnslipen av materialet från Apalle foku
serades på de kannelerade skålarna och deras prove
niens. Det innebar att urvalet inte stod i proportion 
till det totala materialet. Urvalet har påverkat resulta
tet så att lokalen ser mer avvikande ut än den kanske 
var rent keramiskt. Man ska dock komma ihåg att 
även de rabbade kärlen i Apalle delvis är av samma 
kalkhaltiga gods med jämförelsevis låg magringsan
del. Sett till hela Apallematerialet faller den väl i den 
mellansvenska keramiktraditionen vad gäller kärl
former och frekvenser ytbehandlingar. Platsens stor
lek och fyndrikedom är också klart avvikande. En 
plats som liknar Apalle men har ett kanske ännu mer 
strategiskt läge och rikare material är Flallunda. Där 
finns en betydligt mer fmkrossad magring med stor
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spridning i volymandel. Ryssgärdet ligger mittemel
lan Apalle och Hallunda när det gäller magringsvo- 
lym. Det finns således små lokala variationer i hant- 
verkstraderingen under bronsålder i Mälardalen. På 
det överregionala planet är dock bronsålderskerami- 
ken här förhållandevis homogen och avviker från den 
skånska med sin lägre andel av chamotte och även av 
bikoniska kärl.

Förromersk-äldre romersk järnålder
Övergången mellan bronsålder och förromersk järn
ålder är svår att tidsbestämma på grund av den all
männa fattigdomen på daterbara metallartefakter i 
kombination med kalibreringskurvans flacka utseen
de. Materialen är därför mycket svåra att datera under 
bronsålderns period V till och med äldre förromersk 
järnålder. Därför finns det också en överlappning 
mellan de olika tidsspann som jag har använt.

I basregistreringen av det mellansvenska materia
let ser man ett mycket klart traditionsbrott vid över
gången till den förromerska järnåldern. En av de vik
tigaste företeelserna är att den fint krossade magring- 
en nästan helt faller bort. Under bronsålder är 85 % 
av keramiken finmagrad med korn som är upp till 2 
mm stora. Under förromersk järnålder och äldre ro
mersk järnålder, sjunker andelen till 66 %. Samtidigt 
ökar andelen riktigt grovt magrat gods, det vill säga 
med magringskomsmaximum över 4 mm (fig 22, 24, 
26, 28 & 30).

Samma tendenser ses även tydligt i tunnslipsmate- 
rialet. Framförallt är keramiken under yngre förro
mersk järnålder och äldre romersk järnålder magrad 
med grovt krossad material, ofta med stort inslag av 
fältspat. Samtidigt sker enligt basregistreringen en 
nedgång i magringsvolymen, men detta kan inte ses i 
de fåtaliga tunnslipen. Däremot visar även de en klar 
övergång till grövre magringsmaterial samtidigt som 
man har börjat utnyttja allt grövre leror. Övergången 
sker samtidigt som man slutar att tillverka polerad 
keramik och kärl med tunnare bukväggar. Med andra 
ord sker här ett tydligt brott i hantverket vid över
gången till förromersk järnålder som förefaller att stå 
i bjärt kontrast till den samtida utvecklingen i Skåne 
och på Gotland. I de sistnämnda regionerna sker ock
så en förändring mot en grövre magring, men det 
finmagrade godset försvinner inte som det gör i det 
uppländska materialet. Det sistnämnda har i allmän
het både en lägre andel och större kom än i de sydli
gare jämförelsematerialen.

På det lokala planet finns det dock skillnader inom 
Uppland. På gravfältet i Dragby förefaller man att ha 
haft en förhållandevis obruten tradition från senneoli- 
tikum till romersk järnålder när det gäller val av lera 
och bergart till magring. Däremot sker samma för
ändringar i magringskomens storlekar som i de andra

materialen. Hela miljön talar dessutom för en kon
servatism i och med att man fortlöpande utnyttjar 
samma landskapsmm från den senneolitiska hällkis- 
tan till jämåldersgravama. Det förhållandevis närbe
lägna Kättsta uppvisar istället ett klart brott i val av 
leror och teknik mellan bronsålder och äldre järnål
der, trots att gravfålten använts kontinuerligt från 
yngre bronsålder och framåt. På gångavstånd där
ifrån, bara 700 meter norr om Kättsta, ligger Vaxmy- 
ra och Kyrsta (Eklund 2005; Engström & Wikborg 
2006; Onsten & Wikborg 2006; Stilborg bil. 1 & 2). 
På de båda nordligare lokalerna, som ligger på var 
sida om samma dalgång, har under förromersk järn
ålder man i stället haft en annan magringstradition än 
i Kättsta. Men även där följer man de stora skeende
na med en grövre kornstorlek och mindre andel än 
vad som är fallet i bronsåldermaterialen från det lika
ledes närbelägna Ryssgärdet.

Från den förhållandevis homogena bronsålderstra- 
ditionen, där skillnaderna i magring berodde på vilket 
kärl man skulle magra, går man över till en mer upp
splittrad bild under äldre järnålder. Skillnaderna finns 
mellan olika typer av kärl men också mellan olika 
närbelägna platser.

Romersk järnålder
Som redan nämnts finns det en överlappning mellan 
materialen från den äldre romerska järnålder och det 
material som kommer att behandlas här. I och med att 
de boplatser som grundas någon gång runt 200-300 e 
Kr ofta har kontinuitet in i folkvandringstid eller tidig 
vendeltid är det också svårt att ge en klar gräns fram
åt i tiden.

I basmaterialet syns återigen en markant föränd
ring i det keramiska hantverket. En återgång sker 
nämligen till fint krossad bergart. Magring med kom 
som är upp till 1 mm stora upptar över 50 % av mate
rialet. Grov magring med kom som är över 3 mm 
stora är mycket ovanliga. Enligt basregistreringen 
sker också en nedgång i magringsvolymen (fig. 24, 
26, 28).

Resultaten från tunnslipen grundar sig på material 
från det välkända gravfältet vid Gödåker i Tensta 
socken samt ett referensprov från Tibble i Litslena 
socken. En av frågorna inför analysen var om de po
lerade kärlen med rik dekor från Gödåker kunde vara 
av gotländsk eller öländsk proveniens. Tunnslipen 
visade dock att det inte är sannolikt att kärlen är till
verkade av gotländsk eller öländsk lera, däremot i en 
stil som är rikligt företrädd på de båda Östersjööama. 
Ett genomgående drag är annars att man har använt 
sig av förhållandevis grova leror och att det bara är 
det avstrukna, grova kärlet som är tillverkat av fin, 
kalkhaltig lera. De fint polerade och dekorerade kär
len är däremot gjorda av grova eller mellangrova
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kalkfria leror. Anmärkningsvärt är också att de fina 
kärlen har en finkomig magring men att volymen 
varierar starkt. Kärlens gods avviker således klart 
från de andra kärlen som har en mer lokal prägel av 
hushållskärl.

Asbestgods och asbestkeramik
Ett mineral som har spelat en viktig roll i Finland och 
norra Skandinavien under stenålder till och med äldre 
järnålder är asbesten (Hulthén 1991). Det fiberlika 
materialet är utmärkt för att hålla ihop leran, det är 
lätt och slagtåligt. Dessutom har det ypperliga egen
skaper för att stå emot hög värme. Asbestfibrema är 
hälsovådliga om de når våra lungor och är egentligen 
inte lämpliga att ha i kokkärl. Asbest finns naturligt i 
berggrunden i bland annat Norrland, Norge, norra 
Västmanland och östra och norra Finland (Egebäck 
2005:61ff; Hulthén 1991:14; Jørgensen & Olsen 
1988:70f; Lavento 2001:49). Trots att fibrernas egen
skaper gör dem olämpliga att använda i kokkärl finns 
många etnografiska exempel på att man har utnyttjat 
asbestmagrad keramik för matlagningskärl (0. Sund
quist 2000:67ff)

Det finns flera olika typer av keramik med asbest. 
Först och främst finns keramik med asbestmagring i 
stora delar av Finland inom det textilkeramiska kom
plexet och även tidigare under stenåldern. I Nord
skandinavien finns under bronsålder asbestgodset 
(med ca 90 % asbest) och under bronsålder och äldre 
järnålder asbestkeramik (med 50-60 % asbest). Klart 
är att asbestkeramik och asbestgods har en klar do
minans i Norrland, Norra Norge, nordvästra Ryssland 
och Finland. Man ska dock notera att många av de 
spannformade kärlen i Norge under framförallt yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid är magrade 
med asbest och tälj sten, förekommer i kontexter som 
kan vara mer ”germanska”. I Finland och Norrland 
upphör traditionen med asbestmagring under yngre 
romersk järnålder, medan den då far ett uppsving i 
västra Norge med de spannformade kärlen. (Bakka 
1976; Bolin 1999:43ff; Bøe 1931:164ff; Carpelan 
1978; Fredriksen 2006; Hulthén 1991; Jörgensen & 
Olsen 1988; Lavento 2001:46; Lavento & Homytz- 
kyj 1996; Patrushev 2000; Pesonen 1996, Strömblad 
1994; Ågotnes 1986). Den textilkeramiska bronsål- 
derskeramiken i Karelen och Finland har i olika grad 
magrats med asbest. Det är framförallt i de östra och 
norra delarna som asbest har använts. I södra Finland 
är det i stället vanligare med bergartsmagring (La
vento 2001:47). I Norrland, Nordnorge och finska 
Lappland har keramiken oftast större andel av asbest. 
Denna keramik har imiterade textilintryck, som kan 
vara gjorda med rullar eller stämplar (Hulthén 1991). 
Denna nordliga keramik, asbestkeramik och asbest

gods samt IT-keramik (imiterad textilkeramik) antas 
representerar en separat kulturkrets, skild från det 
sydligare textilkeramiska kulturkomplexet. Det har 
föreslagits att det rör sig om protosamiska befolk
ningar (Carpelan 1978; Hulthén 1991; Jörgensen & 
Olsen 1988; Kosmenko 1996).

I norra Mälardalen förekommer bara några fa 
skärvor med asbestmagring. Inga tekniska analyser 
har gjorts. Inte heller finns några bestämningar av 
den tillsatta volymen, men för enkelheten skull kallar 
jag keramiken asbestmagrad oavsett om det rör sig 
om asbestgods eller asbestkeramik. I Västmanland 
har asbestmagrade skärvor kommit fram på tre plat
ser i den södra delen av länet: Åsby i Kolsva socken, 
Skälby och Väster Hacksta i Lundby socken (Ege
bäck 2005:59ff; Eriksson 2005d; Hjärthner-Holdar 
1997:51; Lagerstedt et al 2008:45). Inget av de fa 
och små fragmenten har någon dekor eller något an
nat formelement som kan datera dem. De kontexter 
de är upphittade i kan dateras till yngre romersk järn
ålder och romersk järnålder. I Uppland är inte heller 
fyndmaterialet stort. I Kyrsta i Ärentuna socken har 
enstaka fragment hittats i ett grophus som har date
rats till århundradena närmast före Kristi födelse 
(Onsten-Molander & Wikborg 2006:162). Även de är 
så små att man inte kan bestämma någon kulturtillhö
righet, men har jämfört med norrländska förhållan
den, en sen datering.

I Broby i Börje socken har asbestmagrad keramik 
framkommit i en grovblockig stensättning med fynd 
av klar bronsålderskaraktär. Den tillhör ett större 
tunnformat kärl med textilimiterad dekor med paral
leller i norra Norden, så kallad IT-keramik. Själva 
ytan har sannolikt inte åstadkommits genom intryck 
av ylletyg utan snarare av vad Birgitta Hulthén tolkar 
som intryck efter rullningar med makramésnoddar 
(Lavento 2001:53ff; Hulthén 1991:19ff; Jörgensen & 
Olsen 1988; Schönbäck 1959:99ff). Schönbäck häv
dade att ytbehandlingen hade stora likheter med Dy- 
akovokulturen i Ryssland, men där är den inte kom
binerad med asbestmagring. I stället menade han att 
de närmaste parallellerna fanns i Finland (Schönbäck 
1959:102). På 1950-talet var inte den norrländska 
keramiken uppmärksammad och de eventuellt nord
liga kontakterna kunde inte åberopas då. När det 
gäller Broby ska man dessutom komma ihåg att den 
absoluta majoriteten av keramiken är av mellan
svensk karaktär. Den nordligt och östligt influerade 
keramiken är i klar minoritet.

Ett av de äldre fynden av asbetskeramik är annars 
en mynningskärva från fornborgsberget vid Darsgär- 
de i Skederid socken. Skärvan har under mynningen 
dekor med kamintryck i vinkelband. Själva dekorty
pen finns även på kärl i Hallunda, men då inte as
bestmagrade. Vinkelband är en av de vanligaste före
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kommande dekorerna i det finska textilkeramiska 
materialet under bronsålder och i Luukonsaarikera- 
mik i Finland och Karelen under förromersk järnålder 
(Ambrosiani 1959:fig. 9e; Jaanusson 1981:118f; 
Kosmenko & Koćkurkina (red) 1996:fig. 52; Lavento 
2001:47 & 69ff; Meinander 1969:56ff; Reisborg 
1989:89). Dekortypen finns framförallt på asbestgod
set i Norrland. Två andra uppländska fynd med 
bronsålderskontexter finns. I Tierp socken i norra 
Uppland har man hittat asbestkeramik i ett lager med 
bronsåldersfynd vid kyrkoruinen för Tierps gamla 
kyrka (fig. 31; UM 20538-20617; Kindwall 1972). 
Annars är ett problem med denna typ av keramik att 
vi har mycket bristfällig kunskap om boplatser från 
de första årtusendena före Kristus i södra Norrland 
och Dalarna. Det finns teoretiska möjligheter att de
lar av området norr om Dalälven har haft norrländsk 
kultur under bronsåldern, men fa undersökningar har 
gjorts i regionen.

Figur 31. Asbestkeramik från Tierps gamla kyrka i 
norra Uppland. Fragmenten påträffades tillsammans 
med bland annat rabbad bronsålderskeramik (UM 
20609). Foto T. Eriksson. Ceramics tempered with 
asbestos. From a BA settlement at Tierp, Uppland.

Från Sörmland finns två fynd av möjlig asbest- 
magrad keramik. Vid Stora Uringe i Grödinge har 
man hittat keramikliknande material med asbest och 
textilintryck i en åker tillsammans med en mängd 
liknande skärvor. Enligt uppgifter i inventariekatalo- 
gen är det osäkert om det är förhistorisk keramik eller 
sentida fragment av asbestplattor (SFIM inv. 32248). 
Ytterligare ett fynd av asbestmagrad keramik finns 
från en bronsåldersboplats i Skavsta i Nyköpingstrak- 
ten (Egebäck 2005:63).

Sammanfattning av asbest

Sammanfattningsvis är asbestmagrad keramik myck
et sällsynt i Mellansverige. Utifrån den här genom
gången kan man dela upp fynden i Mälardalen i två 
olika traditioner. En tradition kan dateras till yngsta 
delen av bronsålder och äldre förromersk järnålder.

Hit hör de dekorerade kärlen från Darsgärde och 
Broby som har klara paralleller i östra och norra Fin
land samt Norrland. Antagligen ska man se kärlet i 
Broby som infört i en miljö som i övrigt helt domine
ras av ett bronsåldersmaterial av syd- och mellan- 
skandinavisk karaktär. På platsen finns även keramik 
med textilintryck och strimmig yta, men dessa är 
förhållandevis få. Broby låg under yngre bronsålder 
vid Östersjöns inre fjärdlandskap och platsen har 
antagligen fungerat som en lokal centralplats med 
kulthus, stora skärvstenshögar och gravar. Läget har 
inneburit goda kommunikationsmöjligheter (Jaanus
son 1989:51; Victor 2002).

De få asbestmagrade skärvorna från Darsgärde är 
funna på en plats av helt annan karaktär. Det är en 
höj dbosättning med östliga drag. Keramiken har stora 
likheter med framförallt Ilmandu- och Morbykera- 
mik. Det är en miljö där enstaka asbestmagrade kärl 
nästan kan förväntas. Man kan se Darsgärde som en 
östlig enklav i Mellansverige under sen bronsål
der/tidig järnålder. Det är möjligt att den har fungerat 
som en nod i utbytet mellan Mellansverige och Fin
land och Baltikum. Platsen låg mycket strategiskt vid 
en av de större vattenvägarna i Roslagen, nära till 
både Ålands hav och det inre av Mälardalen.

Den andra traditionen avspeglar sig i enstaka 
fragment av asbestmagrad keramik på boplatser från 
yngre förromersk och romersk järnålder. Platserna är 
Kyrsta i Uppland och Åsby, Skälby och Väster 
Hacksta i Västmanland. De fynden är betydligt svåra
re att bedöma. Ett förslag är att det kan rör sig om 
teknisk keramik. Man skulle då ha utnyttjat asbestens 
värmeresistens av speciella skäl. Naturliga förekoms
ter av asbest finns exempelvis i norra Västmanland 
(Egebäck 2005).

Det går inte att utesluta att denna keramik i stället 
är ”importerad” från Nordskandinavien eller Fin
land/Karelen. Då skulle man kunna knyta keramiken 
till kulturkomplex som Kjelmøy-, Risvikk, Simihta 
eller Luukonsaari, som går ned i romersk järnålder 
(Lavento & Homytzkyj 1996:48; Jørgensen & Olsen 
1988:12ff). Ett tredje alternativ är att fynden härrör 
från västskandinaviska spannformade kärl. Fyndkon- 
textema är dock något äldre än uppträdandet av de 
spannformade kärlen.

En osäkerhetsfaktor i sammanhanget är att kun
skapen om keramikens utseende i södra Norrland, 
Dalarna och Värmland är mycket begränsad när det 
gäller bronsålder och äldre järnålder. Asbest kan vara 
betydligt vanligare i Bergslagen, Dalarna och södra 
Norrland. En sådan plats skulle kunna vara Fågel
sjön, Los socken i södra Hälsingland (SHM inv. 
26030). Där finns asbestmagrad keramik med grop
dekor och eventuellt även textilintryck.
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Icke bergartsmagring
Krossad bergart dominerar helt magringen i Mälarda
len. Till exempel har sandmagring varit mycket ovan
lig. I okulärbedömningen vid basregistreringen är det 
dock svårt att skilja mellan fmtkrossad bergart och 
naturligt bildad sand. Att sand är ovanligt styrks av 
tunnslipen. Ett enda tunnslip från bronsåldern har 
sandmagring. Det skiljer sig ifrån de samtida förhål
landena i Sydskandinavien och Lausitz, där sanden är 
något vanligare (Lindahl et al (red) 2002:83; Lipińs
ka 1981).

Det är även ytterst ovanligt med organiska mag- 
ringsmedel under bronsålder och äldre järnålder. I 
Norrland förekommer exempelvis hårmagring under 
dessa perioder och i Sydskandinavien finns keramik 
magrad med ben och tröskavfall (Hulthén 1991:28ff; 
Stilborg 2001). Men inga sådana magringsmaterial 
finns i det material jag har gått igenom.

I bronsålderskeramiken i Skåne och Lausitz är 
chamotte sporadiskt förekommande (Brorsson & 
Hulthén 2007:278ff; Dąbrowski 1983:147; Hulthén 
1977:197). En eller två skärvor med chamotte finns 
dock från Hallunda (Jaanusson 1981:61). Hallunda är 
också en plats som sannolikt har haft en särställning i 
regionen genom sitt geografiska läge och omfattande 
lämningar. Som redan nämnts är det mycket svårt att 
fastställa förekomsten av chamotte utan tunnslip. I 
det uppländska bronsåldersmaterialet saknas chamot
te helt i de gjorda tunnslipen.

En avvikande kruka från äldre järnålder i södra 
Uppland är från blockgraven A417 i Tibble i Litslena 
socken. Kärlet har magrats med förglasad chamotte, 
malm och jämslagg. Chamotten skulle kunna härröra 
från en ugnsvägg till en jämframställningsugn eller 
smideshärd. Det skiljer sig i så fall åt från vanlig 
chamotte, som i de flesta fall härrör från krossad ke
ramik. Graven i sig är inte daterad men tre andra gra
var på gravfaltet har daterats till förromersk och äldre 
romersk järnålder (K. Andersson et al 1994:25Iff & 
271; Lindahl i Hjärthner-Holdar 1993:117). Ett annat 
avvikande exempel kommer från Gamla Uppsala där 
ett kärl påträffades i en grav cirka 400 meter sydöst 
om kyrkan. Det som särskiljer kärlet är att det är 
magrat med grovt krossad bergart, grus och krossad 
jämslagg. Dessvärre har inte kärlet eller graven gått 
att datera närmare än till järnålder (Eriksson 1998d i 
Göthberg & Carlsson 1998).

Slagg- och ugnsväggsmagrad keramik är utmärkta 
exempel på att man kan ha valt att magra keramik 
inte bara av tekniska utan också av ideologiska skäl. 
Fenomenet finns även i äldre järnålder i Skåne, 
Danmark och på Gotland (Hulthén 1987:95ff; Stil
borg 1997:267f & 2001). Att det finns avvikande 
material kan bero på att man provat sig fram med att 
tillsätta exempelvis krossad slagg för att se hur det

påverkade kärlets egenskaper. Det är kanske trots allt 
mer troligt att man har tillsatt ugnsväggar, slagg och 
malm för att överföra järnets egenskaper till kera
mikkärlet eller för att det fardiga kärlet skulle använ
das i samband med järnsmide. Hjärthner-Holdar och 
Lindahl har exempelvis framfört uppfattningen att 
kärlet i Tibble skulle ha varit ett smedskärl där man 
har kylt av verktyg eller järn i vatten. (Lindahl aa; 
Hjärthner-Holdar 1993)

HANTVERKSTRADITIONER 
UTIFRÅN TEKNOLOGI
Den bärande frågeställningen här har varit hantverks- 
traditionema och förändringar av dem. Som en 
grundregel kan man anta att förändringar i en tradi
tion alltid har krävt mer energi för att fa acceptans än 
att bara fortsätta med den invanda praktiken. Man 
kan anta att förändringar i teknik inte har haft ett 
egenvärde utan varit ett resultat av förändringar i 
keramikens användning, status eller yttre utseende.

Avsikten med delstudien var att se om det fanns 
skillnader i tid och rum mellan olika hantverkstradi- 
tioner. När det gäller slutsatserna måste man komma 
ihåg att studien gäller stora statistiska urval där det 
alltid finns avvikelser men att det är de dominerande 
tendenserna som är viktiga. Materialet är dessutom 
begränsat, framförallt när det gäller tunnslipen, vilket 
innebär att fler analyser kan förändra bilden avsevärt. 
Dessutom har jag valt att använda tämligen vida tids
ramar för studien, dels på grund av den allmänna 
dateringsproblematiken, dels på grund av att de sta
tistiska urvalen annars skulle bli för små för att se 
allmänna tendenser. Det kan med andra ord gå att se 
andra tidsbrott i hantverket om man i framtiden förfi
nar tidsangivelserna. Mycket är dock konstanter i 
hantverket under hela den tid som har studerats. Det 
kanske viktigaste påpekandet är att alla kärl, förutom 
miniatyrkärlen, förefaller att vara tillverkade med 
lerrullar som har sammanfogats med N-teknik. Tek
niken innebär att man drar upp fogen på kärlets ena 
sida, medan man drar fogen nedåt på den motsatta. 
Lerrullarna har magrats med krossad bergart och var 
mellan 1,5-3,0 cm höga. Med dessa förbehåll, har 
studien ändå gett en överraskande tydlig bild av olika 
hantverkstraditioner i både tid och rum.

Bronsålder
Under bronsålderns period II eller senast under peri
od III sker en klar förändring och differentiering av 
keramikhantverket i Mälardalen. Man övergår till en 
allt mer finkornig magring där magringskomens stor
lek och andel har ett linjärt samband med det färdiga
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kärlets väggtjocklek och ytbehandling, (fig. 22, 23, 
25 & 27) På det lokala planet har det funnits viss 
variation och framförallt är det materialet från Apalle 
som avviker med sin stora användning av kalkhaltig 
lera i framförallt de kannelerade kärlen. Kärlen i sig 
är också avvikande. Förhållandet kan ha en enkel 
förklaring i att det varit svårt att få tag på lämplig lera 
i närområdet, men det är mindre sannolikt. Snarare 
kan man ha valt att använda sig av den ljusare och 
gulare kalkhaltiga leran för att få ljusa kärl. Men det
ta står då i kontrast till att ett av sätten att bemästra 
kalkhalten vid bränningen är att bränna den i en re
ducerande atmosfär. All keramik i Apalle är inte re
ducerat bränd, inte ens i de fall man har konstaterat 
kalkhaltiga leror. Särskilt de polerade skålarna med 
kannelyrer får om de bränns i en oxiderad atmosfär 
en ljus mässingsliknande nyans. Det skulle kunna 
förstärka imitationen av de metallskålar som de yt
terst är kopior av. Några av skålarna är dock reduce
rat brända (Sheratt & Taylor 1997).

Keramikhantverket i Mälardalen har på det över
regionala planet intagit en klar särställning gentemot 
Sydsverige genom att inte använda chamotte som 
magring under bronsålder i någon större utsträckning. 
Dessutom har man haft en striktare tradition att an
passa magringen efter ytbehandling och väggtjock
lek. Detta står i kontrast till den samtida skånska tra
ditionen där man har ett betydligt mer varierat förhål
lande i anpassningen mellan ytbehand
ling/väggtjocklek och magringens andel och korn- 
storlek. Dessutom är chamotte betydligt vanligare 
där, framförallt i gravkeramiken. Möjligen ska man 
se skillnaderna mellan de båda regionerna just i ke
ramikens funktion och status. I Sydskandinavien har 
keramiken en betydligt viktigare roll i gravritualema 
som benbehållare än vad som är fallet i norra Mälar
dalen. Det i sin tur beror på att influenserna från de 
kontinentala Umefaltstraditionema är starkare i sö
der, både i användningen av keramiken och i hant
verket. Mängden kärlformer förefaller dessutom vara 
större i Skåne än i norra Mälardalen och det kan i sin 
tur ha inneburit en större variation i hantverket. Den 
mer strikta hantverkstraditionen i Uppland kan bero 
på en mer lokal tillverkning av ett mindre förråd av 
olika kärlformer. I stället uppvisar Uppland större 
likheter med det åländska materialet och de östgötska 
materialen, om man bortser från Vistad. Man ska 
dock komma ihåg att jämförelsematerialet från Skåne 
till stor del består av keramik från gravar. I de skåns
ka bronsåldersgravama finns många rabbade kärl 
men även en stor representation av polerade skålar 
och framförallt polerade bikoniska kärl. Hela kera
mikkärl är inte alls lika vanliga i de mellansvenska 
gravarna och framförallt är polerade bikoniska kärl 
mycket ovanliga. De enda undantagen är kärlen från

Vallby och Alvesta i Västmanland (se nedan). Stora 
finkärl har sannolikt spelat en mindre framträdande 
roll i de mellansvenska begravningsritualerna än i 
Sydskandinavien.

En tolkningsmodell skulle kunna hämtas från 
forskningen kring ungersk bronsålder. Materialet 
kommer från Tell Szåzhalombatta och kan dateras till 
2500-1450 BC. (Budden 2008) Formmässigt är ma
terialet förhållandevis likt den sydskandinaviska ke
ramiken från yngre bronsålder. Där har arkeologen 
och keramikern Sandy Budden kunnat dela in materi
alet i fyra huvudgrupper. De är indelade utifrån kärl
typ och en uppskattad teknisk komplexitet i tillverk
ningen. De fyra grupperna är:

Skålar och koppar. Små och vanliga kärl med en
kel morfologi. Är enklast att göra.

Hushållskärl. Medelstora kärl med enkla former. 
Är medelsvåra att göra.

Urnor. Stora kärl med komplexa former och ut
smyckningar. Är tekniskt sätt svåra att framställa.

Finkärl. Komplexa, tre- eller flerledade mycket 
komplicerade former med olika yttre attribut som 
hänklar m.m. Ofta mycket tunnväggiga. Är mycket 
tekniskt krävande att tillverka. (Budden 2008:2ft)

Kategorierna bygger på hennes eget hantverks- 
kunnande samt på noggranna studier av gods, kärlets 
symmetri och kärlformcns komplexitet. Om man 
grovt applicerar hennes grupper på det mellansvens
ka materialet tillhör merparten av keramiken grup
perna 1 och 2. Vissa enstaka kärl som de i Apalle, 
Hallunda, Vallby och Alvesta skulle kunna räknas till 
3 eller 4. De senare grupperna är dock vanligare på 
gravfälten i Skåne. Man skulle alltså kunna se hant
verkstraditionen i Mellansverige som en mer hus- 
hållsanpassad keramikframställning. De större och 
mer komplexa formerna är klart ovanligare här, lik
som chamotte, hela kärl i gravar samt de mer stilbil
dande Lausitzdekorema som Buckel- och Rillende
korer (jfr Buck 1989).

Äldre järnåldern
Klart är att det traditionsbrott man kan se i kerami
kens yttre former, ytbehandlingar och kärltyper vid 
övergången från yngre bronsålder till den förromers
ka järnåldern även kan ses i förändringar av själva 
godset. Utifrån keramikens yttre former går det att 
konstatera att finkärlen i Mälardalen förefaller att 
falla bort under denna tid (se nedan). Det är något 
som står i klar kontrast till förhållandena i exempel
vis det jylländska och västsvenska materialet. Där 
utformades formerna och mynningarna på de hänkel- 
försedda, polerade skålarna och vaserna med en rik 
variation och stringens. Motsvarande ftnkeramik 
saknas nästan helt i Mälardalen (Becker 1961; Cull-
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berg 1973; Eriksson 2005d; C. K. Jensen 2005; J. 
Jensen 1997).

Förändringarna i Mälardalen kan även ses i godset 
där den finkomiga magringen ersätts av ett betydligt 
mer grovkornigt material. Likaså övergår man till allt 
grövre leror vid övergången till järnåldern, även om 
man i vissa fall fortsatt att använda sig av finare leror. 
Andelen grov lera ökar sedan konstant under den 
studerade perioden. Återigen skiljer sig det mellan
svenska materialet starkt från det skånska och got
ländska genom sin grövre komstorlek och förhållan
devis lägre magringsandel (fig. 22, 23, 26 & 28).

De olika förhållandena kan hänga samman med 
två olika fenomen. Dels att de tunnväggiga bordskär
len försvinner, dels att keramikkärlen far en allt stör
re användning som förrådskärl som inte har behövt 
riklig magring för att klara temperaturväxlingar. Det 
senare är en hypotes som jag ska återkomma till i 
samband med bevarade organiska beläggningar i 
kärlen.

Om man använder Buddens klassificeringar på ke
ramiken från äldre järnålder framträder kontrasten 
mellan den kontinentala, 'och mellansvenska kera
miken ännu mer (se ovan). Man kan grovt säga att all 
keramik i norra Mälardalen tillhör hennes första och 
andra grupp (Budden aa). Det vill säga keramik som 
är förhållandevis lätt att tillverka. Man har övergått 
till en tradition där keramik var en vardagsvara. Un
dantagen här är de ”Ölandskrukor” och hänkelkärl 
som uppträder under romersk järnålder (pl. 16:4-8 & 
17:13-17). Till åtminstone det yttre tillhör de Bud
dens grupp 3 eller 4 men godset är grovt och likaså 
väggtjockleken. Däremot bör de ha tillverkats i nå
gon typ av hantverksverkstad utifrån sin standardise
rade dekor och sitt säkra formspråk.

En annan frågeställning var om man kunde se en 
annan tradition i några av kärlen från sen bronsålder 
och förromersk järnålder: Det är kärl som till det 
yttre uppvisar östliga stildrag. Det är framförallt 
tunnslipen som skulle kunna ge svar på den frågan. 
Den äkta strimmiga keramiken med djupare intryck 
har ofta en fetare konsistens och lägre magringsan
del, och framförallt det förstnämnda skulle kunna 
tyda på att den är tillverkad av finare leror än den 
andra keramiken. Även här visade sig förhållandena 
vara betydligt mer mångfacetterade än vad som kun
de förväntas. I Kättsta är den textilintryckta kerami
ken gjord med samma teknik och råvaror som den 
andra keramiken. På grannenheten Kyrsta har ett 
strimmigt kärl med streckdekor en östlig karaktär 
(Onsten-Molander & Wikborg 2006:fig. 121). Kärlet 
har mycket stora likheter med strimmig morbykera- 
mik från Jämvik i Pojo socken i Finland, keramik 
som också har samma dekor av snedställda streck på 
skuldran (http://www.hclsinki.fi/hum/arla/keram/

morb_f8.html; Meinander 1969:43f). Sneda streck 
förekommer även i den äldre Sarsa-Tomitsa- 
keramiken (Lavento 2001:71), men är Kärlet i Kyrsta 
avviker från materialen i närheten, både från Vaxmy- 
ra, gravfålten på Kyrsta och från Kättsta, genom att 
vara tillverkat av kalkhaltig finlera (Stilborg bil. 1 & 
2). Om kärlet ändå är av lokal tillverkning eller ej går 
inte att säga, men klart är att det skiljer sig från de 
andra. Den strimmiga keramiken på Björklinge 
prästgård skiljer sig å andra sidan inte från den släta 
keramiken på samma gravfalt. Däremot avviker tex
tilkeramiken på Snåret från det övriga materialet på 
platsen. De strimmiga fragmenten på Snåret anknyter 
till den rabbade keramiken och är sannolikt av lokal 
tillverkning. Textilkeramiken har i stället stora likhe
ter med det östligt influerade materialet från Dars- 
gärde i Skederid i östra Uppland (Stilborg bil. 3). 
Man skulle således kunna se Snårets keramik som 
uttryck för minst två olika traditioner. Å andra sidan 
skiljer sig textilkeramiken i Apalle och Hallunda inte 
från det andra materialet på de båda lokalerna och de 
skulle med andra ord kunna vara av lokal tillverkning 
(Stilborg bil. 3). När man således talar om eventuella 
östliga influenser i det mellansvenska materialet far 
man lov att se dessa som resultat av olika möjlighe
ter. Den första är att keramik med strimmig yta och 
textilintryck är ett fenomen som inte enbart kan ses 
som en etnisk, östlig markör. Mycket tyder på detta. 
De båda ytbehandlingarna har en betydligt större 
spridning i rummet för att enbart kunna ses som öst
liga. Det kan vara fullt möjligt att de strimmiga och 
textilintryckta kärlen har haft ett annat symboliskt 
eller funktionellt värde, som inte har varit etniskt 
kopplat. Om de ändå är tillverkade under influenser 
från öster, kan man dela upp fenomenet i två skilda 
grupper. Den första är lokalt tillverkad keramik i Mä
lardalen där man har imiterat den östliga typens yttre 
kännetecken men gjort det med en inhemsk hant- 
verkstradition. De analyserade skärvorna från Kätts
ta, Apalle och Hallunda skulle kunna vara exempel 
på detta. Den andra möjligheten är att en person som 
är upplärd i en östlig hantverkstradition antingen har 
tillverkat keramiken på plats i Mälardalen eller så har 
det färdiga kärlet förts hit. Som exempel på avvikan
de kärl skulle de analyserade kärlen från Snåret och 
Kyrsta kunna nämnas.

Under romerska järnåldern och framåt förefaller 
inte mycket att hända med kärlens yttre. Den strim
miga keramiken försvinner dock helt. De tunnformi- 
ga eller lätt S-formade kärlen, med slät eller avstru- 
ken yta, fortsätter att dominera. När det gäller godset 
sker klara förändringar under övergången mellan 
äldre och yngre romersk järnålder. Magringen i bas
materialet blir återigen betydligt mer finkrossad och 
de iå dekorerade finkärlen, som de i Gödåker, har
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tillverkats med en helt annan hantverkstradition. 
Möjligen kan man se en ny uppdelning i en lokal 
produktion med enkla kärl och en ny mer professio
nell tradition med dekorerade skålar och kannor som 
görs för en särskild samhällselit. En hypotes före 
tunnslipen var att denna produktion gjordes på Got
land eller Öland, men analyserna från Gödåker visar 
att kärlen sannolikt gjordes på fastlandet, men i en 
tradition med klara band till de båda Östersjööama. 
Mer om detta i kapitlet med den dekorerade kerami
ken.

De olika traditionsbrotten i hantverket som jag har 
iakttagit i materialet kommer att bli ett avstamp för 
ytterligare diskussioner. Då presenteras en vidare 
tolkning av keramikens roll och utveckling samt 
framförallt det dialektiska förhållandet mellan hant
verket och samhället. En förändring i hantverkstradi- 
tionen hänger ofta samman med en förändring i det 
producerade föremålets funktion och status. På ett 
högre plan speglar traditionsbrott oftast förändringar 
i den allmänna samhällsutvecklingen.

YTBEHANDLING

SOCIALA FAKTORER 
Social markör

INDIVIDENS SKICKLIGHET

KULTUR 
Tradition 

Etnisk markör 
Koppling till kärlform

SKEOUMORFISM 
Vilja att efterlikna andra material 

Tekniköverföring

FUNKTION 
Greppvänlighet 
Permeabilitet 
Fysikaliska egenskaper 
Taktilitet

Figur 32. Olika faktorer som har påverkat ytbehand
lingen på kärlens utsidor. Factors that have influen
ced the choice of surface.

Den stora frågeställningen för detta kapitel är därför 
att försöka se keramik och stil som materiella uttryck 
för de strukturella förändringarna på det ideologiska 
planet. Ett av de mer genomgripande försöken att se 
ideologi, keramikdekor och landskapsutnyttjande 
som delar av en större sociokulturell struktur har 
gjorts rörande spansk keramik från stenålder till och 
med järnålder (Prieto-Martinez et al 2003:147ff). 
Även i det ungerska arkeologiska materialet har man 
sett nära ontologiska kopplingar mellan husbyggna
tion, dekor och keramik under motsvarande vår äldre 
bronsålder på de formella, metaforiska och tekniska 
planen (Sofaer 2006:134ff).

När vi som arkeologer studerar keramik gör vi det 
ofta utifrån ett narrativ där dekor tänks ha en särställ
ning som både kulturellt meningsbärande och este
tiskt element. Dekor är givetvis ett tecken på att man

har försökt försköna ett objekt men också laddat det 
med ett symboliskt värde. Vi har som arkeologer och 
människor ofta även en föreställning om att ju mer 
tid man lägger ned på att framställa ett föremål, desto 
mer prestigefullt och symbolladdat har föremålet 
blivit. Att dekorera ett lerkärl med linjer och gropar i 
olika mönster tar givetvis tid och ger det ett utseende 
som antagligen både har rönt uppskattning i dåtidens 
värld liksom i dagens.

Här kommer de olika ytbehandlingarnas frekvens 
över tid att studeras. Den ska också försöka se i vilka 
kontexter de förekommer samt hur olika funktioner, 
kärlformer och ytor korresponderar med varandra. En 
grundförutsättning är att ytbehandlingen är ett sätt att 
nå kärlens funktion. Allra helst verkar ytbehandling
en ha varit nära förknippad både med gods och med 
form under mellersta och yngre bronsåldern. I ett 
mycket fragmenterat material som det från Mellan
sverige blir därmed ytbehandlingen en av de viktigas
te faktorerna för att studera keramiken. Inom den 
mellansvenska och finska keramikforskningen har 
just ytbehandlingen spelat en betydande roll för stu
diet av keramiken från yngre bronsålder men också 
från förromersk järnålder (Eriksson 2003a, b, 2005f 
& 2008a; Gustavsson 1997; Jaanusson 1981; Lavento 
2001; Reisborg 1989).

Framförallt kan man använda frekvensen av ytbe
handlingar som ett sätt att i viss mån datera material 
och funktionsbestämma dem. Tesen är att ytbehand
lingen först och främst speglar kärlens funktioner och 
förändringar i servisens utseende och uppgift över 
tid. Just ytbehandlingen kan dessutom vara en emisk 
indelning av keramikkärl. Går man till de etnografis
ka källorna från bland annat Östafrika och Nepal har 
nämligen just ytbehandlingen haft en central roll för 
den funktionella indelningen av olika kärltyper. Där 
har ytbehandlingen jämte storleken varit de viktigaste 
parametrarna och inte dekoren, något som vi arkeo
loger ofta använder oss av. (Haaland 1978:55) De 
procentuella förhållandena mellan de olika ytbehand
lingarna ska därför användas som en indikator på 
bordskickets kulturhistoria.

Utifrån det antropologiska källmaterialet och 
andra arkeologiska tolkningar kan man givetvis inte 
isolera ytbehandling från alla andra morfologiska 
drag som dekor, gods, storlek, kärldelsformer etcete
ra för att kunna göra uttalanden om datering, kultur
tillhörighet eller funktion. För det första kan flera 
ytbehandlingar förekomma på utsidan av ett och 
samma kärl (Lang 2007:127). För det andra före
kommer de flesta ytbehandlingar inom en och samma 
servisuppsättning, men på olika kärl och i olika pro
portioner beroende på tid, kultur och inte minst funk
tionell status på platsen. Vi kommer att fa se att visa 
typer av funktioner var nära förknippade med speci-
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ella typer av ytbehandlingar. Om en lokal eller yta på 
en lokal har övervikt av keramik med en viss typ av 
ytbehandling tyder det på att ytan har haft en speciell 
funktion. De olika rumsliga funktionsuppdelningarna 
kan därför speglas av ytbehandlingarnas frekvenser 
(Eriksson 2008a). Dessutom kan vissa lokaler ha fyllt 
speciella funktioner såsom jaktstationer, slakt, skinn
beredning etcetera och dessa speciella aktiviteter har 
då ha påverkat kärluppsättningen (t.ex. Fagerlund 
1998; Gustavsson 1997).

Mycket av den uppmärksamhet som man har givit 
den tidig- och mellanneolitiska keramiken i Skandi
navien bygger just på dekorstudier snarare än kärl
studier. Men vad man ofta glömmer är att en om
sorgsfullt gjord ytbehandling kan ha fordrat lika 
mycket eller mer tid att göra än en enkel dekor (Rice 
2005:136ff; Shepard 1971:65). Att fa till en riktigt 
glansig polering på ett kärl har krävt en betydligt 
större arbetsinsats än att exempelvis trycka in grop
dekorer. Likaså kan ytbehandlingar som rabbning, 
textilintryck och strimmighet ge en mycket dekorativ

effekt som i många fall kan ha varit lika funktionell 
som symboliskt laddad och estetisk. Utmärkta exem
pel på det är den så kallade Otterböterabbningen med 
sina dekorativa fingerdragningar i grovslamman. 
Som andra exempel kan nämnas det subtila växelspe
let på ett och samma kärl mellan släta/polerade ytor 
kontra grovt rabbade eller strimmiga ytor. Olika yt
behandlingar har attraherat ögat genom att skänka 
struktur åt olika kärl, där strukturen antagligen har 
berättat om kärlets funktion såsom de rabbade forva
rings- och beredningskärlen jämfört med de polerade 
dryckeskärlen. Framförallt är detta kännetecknet för 
bronsålderns keramik. Där har man på ett subtilt sätt 
låtit form och struktur tala i stället för att dekorera 
kärlen i egentlig mening. Men ytbehandlingarna har 
också appellerat starkt till känslan där handens minne 
genom de olika ytbehandlingarna har hjälpt till att 
känna igen de olika kärltypema inne i de mörka 
långhusen. Valet av ytbehandling har därför varit av 
vikt av flera olika orsaker (fig. 32).
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Figur 33. Fraktionsdiagram över ytbehandlingar över tid. Sammanräkning per period för de olika 
ytbehandlingarna i materialet i norra Mälardalen. Summeringarna har gjorts på vikt i gram. Beräkningsgrunden 
innebär att tjockväggiga kärl som exempelvis rabbiga kärl gynnas medan tunnväggiga (polerade) kärl 
missgynnas. Bottnar och keramik med odefinierbar ytbehandling har inte tagits med. Asbestgods stär för både 
asbestgods och asbestkeramik. Diagram with the frequency of different treatments of surface in Uppland and 
Västmanland. The percentages are based on weight 1. LN—EBA; 2. MBA-LBA; 3. BA-EIA; 4. EIA; 5. PRIA- 
ERIA; 6. R1A; 7. RIA-Merovingian period. Rabbig=rusticated; Grov=grainy; Slammad=slipped; Pol
erad=burnished; Strimmig=striated; Textil=textile impression; Slät=smooth/polished; Asbest=asbestos; 
Avstruken = stroken.
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Figur 34. Fraktions diagram över kärlens buktjocklek kontra ytbehandling. Statistiken bygger på antalet kärl med 
rekonstruerbar form. Under bronsåldern och äldre järnålder syns ett klart samband mellan tunnväggiga kärl och 
polerade ytor. De tunnväggiga äldrejärnålder skärlen tillhör framförallt äldre romersk järnålder. På samma sätt 
syns ett samband mellan tjockväggiga kärl och rabbade ytor under bronsåldern och ett något otydligare samband 
mellan avstruken yta och tjockväggiga kärl under äldre järnålder. Distribution of surfaces deployed on wall thick
ness. There is a clear correlation between burnished vessels and thin walls and between rusticated and smooth 
surfaces and thick walls. For abbrevations, see fig. 33.
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Figur 35. Fraktionsdiagram över ytbehandlingar över tid. Ytbehandlingar kontra antal leder i kärlprofilen över 
tid. Studien bygger på de rekonstruerbara kärlen. Ett klart samband mellan flerledade kärl och polering syns i 
hela materialet. Likaså finns en korrespondens mellan kärl med grov yta och enkla former. Diagram with the cor
relation between surface and complexity in the profile of the vessel. There is a clear correlation between burnished 
vessels and a greater complexity in profile as well between simple profiles and grainy surfaces.
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Figur 36. Rumslig fördelning av ytbehandlingar i Mälardalen under bronsålder beräknad på vikt. Gravmaterialen 
från Vallby och Alvesta har en stor andel polerade kärl. Annars är det den rabbade keramiken som upptar mer än 
50 %. Grundkarta från SGU med vattenstånd ca 3000 BP vilket bör motsvara period III. Distribution of different 
surfaces in the Mälaren Basin during the Bronze Age. The rustication dominates on all sites except in the grave in 
Vallby. Water level around 3000 BP.

Man kan anta att den tid som man har ägnat åt yt
behandlingen av kärlet speglar den status man med
vetet eller omedvetet har velat ge kärlet. Då kan 
även en summarisk ytbehandling ha något att berätta 
om intentioner som kärltillverkama och -användarna 
har haft. Ett kärl som man inte har brytt sig om att 
ens släta ut de värsta oregelbundenhetema på har 
antagligen inte varit menat att visas upp som ett sta
tusobjekt i sig. I stället rör det sig om rent funktio
nella föremål där de estetiska aspekterna har varit 
lågt prioriterade. Detta är, som vi ska se, tydligast i 
keramiken under äldre järnålder.

Om man ser till fördelningen av olika typer av yt
behandlingar i norra Mälardalen är det en period 
som särskiljer sig. Det är bronsåldern som utmärker

sig genom sin höga andel av rabbig keramik. I övrigt 
är det den släta keramiken som dominerar under 
nästan alla perioder. Under förromersk och äldre 
romartid är dock även den lätt strimmiga keramiken 
mycket vanlig (fig. 33, 36 & 37). Jämför man ytbe
handlingen mot buktjockleken finns en tydlig kor- 
respondans mellan polerade kärl och tunnväggighet. 
Likaså är rabbade kärl oftast tjockväggiga liksom 
slät, avstrukna och grova är det under äldre järnålder 
(fig. 34). Oftast är också buktjockleken linjär mot 
mynningsdiametem, vilket innebär att småkarl ofta 
är polerade och stora är rabbiga eller grova, släta 
eller avstrukan.
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Figur 37. Rumslig fördelning av ytbehandlingar i Mälardalen under äldre järnålder beräknad på vikt. Det är den 
släta och avstruken keramiken som dominerar helt. Den strimmiga keramiken på Hälla och Valloxsäby är snarats 
av en inhemsk grovt avstruken typ. Grundkarta från SGU med vattenstånd ca 2000 BP vilket bör motsvara tiden 
runt Kristi födelse. Distribution of different surfaces in the Mälaren Basin during the Early Iron Age. The smooth, 
polished and slightly brushed surfaces dominate on all sites. Water level around 2000 BP.

Om man slutligen jämför antalet kärlleder med yt
behandlingen så finns en överensstämmelse mellan 
rabbig och slät keramik och få kärlleder under brons
åldern (fig. 35). Den polerade keramiken är oftast 
kopplad till mer komplexa kärlformer med fler leder 
under samtliga perioder. Den grova keramiken är 
under äldre järnålder i stället ofta kopplad till enklare 
kärlformer. Däremot förefaller den avstrukna ytan 
under förromersk järnålder ofta vara kopplad till 
komplexa former medan den under yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid istället kan kopplas till 
enklare former (fig. 35). Med vissa förbehåll kan 
man således säga att studiet av ytbehandling inte bara 
är en fråga om just yta utan om även form och kärl
funktion. Fördelningen mellan olika typer av yta är

således ett sätt att studera kärluppsättningamas utse
ende. De stora likheterna i fördelningen mellan olika 
ytbehandlingar på skilda lokaler visar också att detta 
är något som har varit strängt kulturellt bundet under 
främst bronsåldern men även under andra perioder 
(fig 36 & 37).

Grov yta
En ytbehandling som har fått liten uppmärksamhet är 
den grova (eng. grainy/coarse, ty. grob, rau). Det är 
inte heller säkert att det alltid rört sig om den primära 
ytan på kärlet utan den i många fall ha uppkommit 
genom vittring. Det är inte sällan som fragment med 
passning kan uppvisa olika ytor, där en är grov och
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den andra är slät eller rabbad. Om en rabbning har 
fallit bort eller är mycket vittrad framstår ofta ytan 
som grov. När ytan är primär framstår den just som 
grov och obehandlad. Liten omsorg har lagts på be
handlingen av ytan och magringskom, sprickor och 
ojämnheter är synliga (fig. 37, 64 & 104).

Up, Ärentuna sn, Vaxmyra, RAÄ 325, F448

Up, Tierps sn, Skämsta, RAÄ342, F9

Vs, Lundby sn, Västra Skälby. RAÄ 865; F300

Figur 38. Keramik med grov yta, den undre har med 
klattar av magrad lerslamma. Alla kommer från 
äldre järnålder. Foto T. Eriksson Examples of vessels 
with grainy coarse surfaces. The examples are taken 
from the El A.

I norra Mälardalen är denna typ av behandling 
vanligast under dels senneolitikum, dels under äldre 
järnålder. Under de perioderna, framförallt 
SN/bronsåldems period I samt yngre förromersk - 
äldre romersk järnålder, upptar denna typ av ytbe
handling drygt 20 % av materialet sett till vikt. Det är 
en fördubbling mot förhållandet under mellersta och 
yngre bronsåldern, då den bara upptog drygt 5 %.

Utnyttjar man det mindre materialet i databasen över 
rekonstruerbara kärl framstår skillnaderna som ännu 
större. Den grova ytan är mycket ovanlig under 
bronsåldern, endast miniatyrkärlen har en grov yta. 
Däremot har omkring 20 % av alla rekonstruerbara 
kärl under hela äldre järnåldern en grov yta.

Sett till funktion är den grova ytan under SN och 
äldsta bronsåldern förbehållen små förvaringskärl. 
Under äldre järnålder är i stället både de enkla dryck- 
esbägarna samt forvarings- och beredningskärlen 
grova.

Sett i ett större perspektiv återspeglar detta åter 
den ideologiska och funktionella förändring som ke
ramiken genomgick i Mälardalen. Det äldsta materia
let är för litet för att bilda underlag för egentliga be
räkningar och många gånger är framförallt den sen- 
neolitiska keramiken mycket vittrad. Brottet mellan 
bronsålders- och äldre jämålderstraditionema är där
emot mycket klart. Bronsålderstraditionen utmärker 
sig genom den omsorg man har lagt ned på ytbehand
lingarna och obehandlade ytor hör till undantagen. 
Denna tradition bryts vid övergången till förromersk 
järnålder och ett av de tydligaste tecknen på detta är 
ökningen av den grova, obehandlade ytan.

Slät yta
En av de absolut vanligaste ytbehandlingarna på för
historisk keramik är den släta (eng. smooth, ty. geg
lättet, da. glattet, glatning). Ibland benämns den ock
så glättad och ska då inte förväxlas med polerad 
(glänsande) yta. Rent praktiskt har den uppkommit 
genom att man har slätat ut kärlets lädertorra yta med 
handen eller med hjälp av något verktyg. Sprickor, 
magringskom och skarvar mellan lerrullama har om
sorgsfullt jämnats ut eller dolts. Har handen varit blöt 
kan denna typ av behandling också vara svår att skil
ja från slamning (fig. 39,.71 & 117)

Den släta ytan har alltid varit en vanlig ytbehand
ling av den förhistoriska keramiken och den före
kommer i varierande omfattning i nästan alla miljöer 
och kulturer. Man skulle kunna säga att om den inte 
upptar en stor del av ytbehandlingarna är det mer 
anmärkningsvärt än att den dominerar.

Ser man till hela materialet från norra Mälardalen 
dominerar också den släta ytan under alla tider utom 
under mellersta och yngre bronsåldern. Under SN 
och äldsta bronsålder upptar den viktsmässigt unge
fär 2/3 -delar av det bestämbara materialet. Den an
delen minskar kraftigt under bronsålderns period II 
och III. Den släta keramiken upptar sedan under mel
lersta och yngre bronsåldern drygt en 1/5 av materia
let. I stället domineras materialet då helt av den rab- 
bade keramiken, delvis beroende på att de rabbade 
kärlen ofta är större.
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I förromersk järnålder händer något drastiskt. An
delen slät keramik blir åter den dominerande ytbe
handlingen. Från äldre förromersk järnålder och 
framåt upptar sedan den släta keramiken mellan 40 
och 60 % av materialet.

Om man istället begränsar analysen till de rekon- 
struerbara kärlen kan man göra detaljanalyser. Under 
SN och äldsta bronsålder samt under hela äldre järn
åldern finns inget samband mellan storlek och ande
len släta kärl. Ytbehandlingen är i stället ungefar lika 
vanlig i samtliga storlekskategorier. Under mellersta 
och yngre bronsåldern finns däremot en mycket klar 
tradition där ytbehandlingen återspeglar servisens 
olika delar. De släta kärlens förekomst är nämligen 
omvänt proportionell mot kärlstorleken. Ytbehand
lingen användes då framförallt på miniatyr- och små 
kärl. Sedan minskar andelen linjärt och stora och 
mycket stora kärl är nästan aldrig släta. Ser man till 
den troliga kärlfunktionen är det framförallt dryckes-, 
serverings- och små beredningskärl som har slät yta.

0 1 2 3 4 5 Centimeters

Figur 39. Exempel på slät yta. En s itu la från en va- 
pengrav från grav A30820 från yngre förromersk 
järnålder i Holmsmalma, Köpings och Kolsva sock
nar i Västmanland. Foto T. Eriksson. Example of a 
smooth surface. A LPRIA situla from a weapon-grave 
at Holmsmalma, Västmanland.

Finslammad yta
Slamning eller finslamning (eng. slipped, ty. 
Schlämme, da. begitning) är en ytbehandling där man 
påför det lädertorra kärlet en tunn yta av uppslammad 
lera (slicker). Lerslamman består av lera som har 
lösts upp i vatten. Även rabbning (se nedan) är en typ 
av slamning men då har lervällingen blandats upp 
med rikligt krossad bergart eller sand. Ibland definie

ras slät och polerad keramik som slammad eftersom 
den kan tyckas vara täckt av ett tunt lager med lera. 
Det är dock svårt att avgöra om kärlet verkligen har 
doppats ned i en finslamma eller om man har bearbe
tat ytan med fuktiga händer. I det sistnämnda fallet 
följer nämligen de finare partiklarna av lera med och 
kan till effekt ge en mycket tunn slamning. Jag har 
därför valt att endast definiera slammad yta i de fall 
där man verkligen kan se att det rör sig om ett påfört 
lager. (fig. 40)

I materialet från norra Mälardalen uppträder den
na typ av slamning endast under sen bronsålder och 
framförallt under äldre järnålder. Den är dock aldrig 
speciellt vanlig, men upptar under sen bronsålder och 
äldre järnålder ca 10 % av materialet. Går man till 
databasen över rekonstruerbara kärl kan företeelsen 
dateras till bronsålderns period VI och äldre förro
mersk järnålder. Materialet är dock litet och datering
en kan vara betydligt vidare. Den förekommer både i 
grav- och boplatskontexter, bland annat i Dragby och 
Kättsta. Kärlen som är slammade finns i alla storlekar 
från små dryckeskärl till mycket stora förvarings- 
eller beredningskärl.

Figur 40. Exempel på finslammad mynning från 
gravfältet vid Holmsmalma, Köpings och Kolsva 
socknar i Västmanland. Från grav A938 som kan 
dateras till förromersk eller romersk järnålder. Foto 
T. Eriksson. Example of fine-slipped surface. A rim 
from a PRIA—RIA grave from Holmsmalma in Väst
manland.

Rabb ad yta

Definition
Rabbning eller rabbad (rabbig) ytbehandling (da. 
beklasket; eng. coarse-slipped/rusticated; fr. engobe 
grossier et rugueux; ty. Raugesch- 
lick/gerauht/geschlickt) är en behandling där den 
lädertorra ytan på kärlet har påförts en lerslamma 
som har varit rikligt uppblandad med sand eller kros
sad bergart. I enstaka fall kan det röra sig om en 
mycket grov, naturligt magrad lera som har påförts 
(fig. 42; 44, 45, pl. 2 & 5). Resultatet har blivit att 
ytan har fått en grov beläggning som kan likna grovt
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sandpapper. Beläggningen kan variera allt från rela
tivt slät och jämn till att ha en rinnig och mycket grov 
struktur. I många fall har krukmakaren även dragit 
med fingertopparna eller ett redskap i grovslamman 
så att man har erhållit en mer eller mindre dekorativt 
randig effekt med konkava fåror i rabbningen. Ge
nom att den sistnämnda fårade ytan i Norden först 
kom att uppmärksammas på boplatsen på Otterböte, 
Kökar på Åland har den ofta blivit kallad för Otterbö- 
tekeramik. (Björhem & Säfvestad 1993:42ff; Gus
tavsson 1997; Hulthén 1977:199; Jaanusson 
1981:38ff; Persson 2001:29Iff; Stjemquist 1961:41).

Den rabbade ytan har haft flera praktiska fördelar. 
Kärlens grova yta gjorde att de blev grepp vänliga och 
lätta att hålla. Den oregelbundna ytan innebar en för
storing av kärlets yttre area förstorades och vätskor 
bättre kunde hållas kylda genom ökad avdunstning.

Utbredning i tid och rum
Utanför Norden finns ytbehandlingen redan under 
vad som motsvarar tidigneolitikum i Pfyn-kulturen i 
Schweiz (Kolb 2003:33ft). Där finns hela den reper
toar med bland annat ”Otterbötekeramik”, kärlformer 
och rabbning som ca 2500 år senare skulle bli känne
tecknande för den skandinaviska bronsåldern, men 
sannolikt finns inget egentligt samband mellan de 
olika företeelserna. Norr om Alperna förekommer 
rabbning i Zók- och Hatvan-kulturema i Ungern un
der vad som motsvarar SN II och bronsålderns period 
I. I samma kulturer förekommer även stenyxor som 
är mycket lika våra enkla skafthålsyxor. (Kalicz 
1968) Från samma område kommer antagligen också 
det välkända Bragby-svärdet av Hajdusåmson-Apa
typ från period I, som har påträffats strax sydväst om 
Uppsala (Ekholm 1921:12; Kristiansen & Larsson 
2005:200ff; Vandkilde 1996:224t). Likaså förekom
mer under samma tid även rabbning i Unétice- och 
Trzciniec-kulturerna i bland annat nuvarande Polen, 
Tyskland och Tjeckien under SN 2 och bronsålderns 
period I (Jaanusson 1981:40; Dąbrowski 2004:121; 
Zieh 1996:44 & Beilage 8 & 9). De bronser som 
finns i Skandinavien under denna tid är framförallt 
kantyxoma och det är övervägande centraleuropeiska 
typer som är påträffade i Skandinavien i stort och i 
Mälardalen (Karlenby 2002:79 & e-post 2008-07-17; 
Vandkilde 1996:297ft). De tidiga bronserna som på
träffas i Sverige måste med andra ord ha förmedlats 
genom Unétice-kulturens område genom direkta eller 
indirekta kontakter. Det är med andra ord ingen 
omöjlighet att även rabbad keramik har blivit känd 
redan under denna tid, men de tidigaste beläggen i 
Mellansverige ligger först i bronsålderns period I/II 
(se nedan).

Datering av rabbning: en äldre nyhet 

Ofta har rabbningen setts som en ledartefakt för den 
yngre bronsåldern i Skandinavien (Bengtsson 
1995:1 Off; Hulthén 1977:212; Jaanusson 1981:40; 
Lindahl et al (red) 2002:8Iff; Persson 2001:300ff; S. 
Selling 2001:318ff; Stålbom 1998:11 Iff) men allt 
tyder på att ytbehandlingen utifrån 14C-dateringar 
börjar uppträda redan under bronsålderns period II i 
såväl östra Danmark, Skåne som i Mellansverige (fig. 
41; Björhem & Säfvestad 1993:55f; Eriksson 
2003a: 152f & 2008:279ff & fig. 26; Rasmussen 
1993:132; Rasmussen 1993:132; Rostovånyi & Hy- 
dén 2002:48, 132 & 170). Antagligen är den bakom
liggande anledningen till den sena dateringen att man 
har utgått från keramiken i gravarna. Ett annat exem
pel på den enbart sena dateringen av rabbning kom
mer från Pryssgården och Östergötland, där man har 
ansett att rabbning bara förekommer under period 
IV-VI (Stålbom 1998:111 f). Avsaknaden där av rab
bad keramik under period II och III beror med största 
sannolikhet på att den undersökta boplatsytan över
huvudtaget har mycket få spår från de perioderna 
med ett uppehåll i bebyggelsen på ca 400 år (Boma- 
Ahlkvist 2002:28ff & 133ff). Nyare AMS-dateringar 
av organiska beläggningar på rabbad keramik från en 
nyare undersökning av boplatsen vid Pryssgården 
visar dessutom att rabbad keramik förekommer där 
under period II och III (P. Nilsson 2005:27, UA- 
9185).

Under äldre bronsålder är det mycket ovanligt att 
det förekommer keramik i begravningsritualerna. I 
fyndkombinationerna från de skånska gravfynden 
saknas exempelvis keramik helt (Håkansson 
1985:81ff). Uppfattningen att keramiken skulle ha 
fått en ny rituell form under yngre bronsålder och då 
samtidigt ett nytt formspråk, där bland annat rabb
ningen var en viktig del, stämmer inte rent kronolo
giskt (Carlsson 1955a; S. Selling 2001). Rabbningen 
fanns redan innan den stora övergången till urnegrav- 
skicket i södra Sverige och de två fenomenens infö
rande är inte synkront, däremot har givetvis kerami
ken fått en förändrad roll när det blev vanligare att 
begrava i lerkärl, men detta är inte lika vanligt före
kommande i Mälardalen som i Sydskandinavien (se 
kap. 7). Införandet av ytbehandlingen har satts i sam
band med inflytande från umegravskulturen och Lau
sitz. Med andra ord skulle kremeringsgravskicket och 
rabbningen ha hängt samman (T. Carlsson 1995; Ka- 
liff 2001:49ff; Stjemquist 1961:118ff).
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Figur 41. Summering av sannolikheterna för tjugo 
AMS-dateringar på organiska beläggningar från 
rabbig keramik. Grafen visar att rabbig keramik med 
68 % sannolikhet finns under period II och framåt. 
Enligt den nya korrelationen av de kulturhistoriska 
perioderna och kalibrerade 14C-dateringar ska peri
od II dateras till 1500-1300 BC. Om man i stället 
räknar med två sigma för sannolikheten så finns rab
big keramik redan under period Ib. Beräkningen är 
gjord i OxCal 3.10 (Reimer et al. 2004; Bronk Ram
sey 2005). Datings and estimated probability of rus
ticated vessels in Central Sweden. Rustication is in
troduced in period II in the region.

Ett problem är att det firms fa stora material som 
har varit möjligt att göra kronologiska sekvenser på. 
Den odekorerade keramiken i Apalle har inte ingått i 
studien, annars är det en plats där man skulle kunna 
ha möjlighet att göra en kronologi utifrån stratigrafin. 
Likaså har Hallunda setts som en representant för 
keramiken under bronsålder i Mälardalen, men åt
minstone fyra av de totalt tjugoen 14C-dateringarna 
går ned i period III om man omkalibrerar dem och 
korrelerar dateringarna mot den senare revideringen 
av radiometriska dateringar mot de kulturhistoriska

AtiwsplKiL d» from Rami cl .i (2004)0*01v.l ibrdsd:!2 prob usp[diron

Sum rabbning
68.2% probability 

1450BC (68.2%) 850BC 
95.4% probability 

1650BC (95.4%) 800BC

1500BC lOOOBC

Calendar date

perioderna (Jaanusson 1981:24ff; Reimer et al 2004; 
Vandkilde et al 1996). Med andra ord är med största 
sannolikhet det som skulle kunna vara keramik från 
de presumtiva mellansvenska A- och B-gruppema 
blandade, något som också gäller Apalle. Men klart 
är ändå att man i Mellansverige inte har följt den 
sydvästskånska kronologin utan haft en annan ut
veckling. Den skånska gruppindelningen är sannolikt 
riktig men bör verifieras av 14C-dateringar på orga
niska beläggningar i större utsträckning. Dessutom är 
det klart att den sydvästskånska typologin inte går att 
överföra helt på utvecklingen i Mälardalen.

Det enda sättet att göra en kronologi är därför att 
förlita sig på AMS-dateringar av organiska belägg
ningar, en metod som trots alla källkritiska problem i 
dagsläget ändå är den mest tillförlitliga som finns att 
tillgå. Totalt har jag tillgång till tjugo AMS- 
dateringar av beläggningar på rabbad keramik. Date
ringarna kommer från boplatserna vid Vrå, Snåret, 
Ryssgärdet, Glädjen och Härnevi, alla i Uppsala län 
(Björck et al 2007\ Göthberg et al (red) 2003; 
Hjärthner-Holdar et al (red) 2008; Karlenby 1991; 
Lindberg (red) 2006,). Klart är att dateringar för 
rabbningen är betydligt tidigare än vad som ansetts 
tidigare. Rent allmänt ligger en datering i bronsål
derns period I, fyra i period I—II, tre i period II—III, 
sex i period III—IV och sex i period IV-V. Att det 
saknas dateringar till period VI är med största sanno
likhet ett antikvariskt problem snarare än en faktisk 
avsaknad av rabbad keramik under tidsperioden. Om 
man samkalibrerar de olika sannolikheterna i OxCal 
framgår det klart att rabbad keramik har förekommit i 
norra Mälardalen från åtminstone 1450-850 BC, 
vilket motsvarar period Ila till och med period V (fig. 
41).

Rabbning och äldre bronsåldern
Man kan således koordinera införandet av rabbad 
keramik med andra nyheter som treskeppiga hus, 
holkyxor, rakknivar, pincetter, tutuli och dräktspän
nen under period II (Artursson 2005:5 Iff; Karlenby 
1994; Kristiansen & Larsson 2005:127ff; T. Larsson 
1986:34ff & 175). Det vill säga stora delar av det 
materiella paket infors: det paket som sedan blir kän
netecknet för den skandinaviska bronsåldern fram till 
och med period VI. Transformationen av den materi
ella kulturen har med största sannolikhet skett samti
digt med en motsvarande ideologisk förändring. Lik
heterna mellan den nya materiella kulturen i södra 
och mellersta Skandinavien och i viss mån även syd
östra Finland med motsvarande materiella yttringar i 
Tyskland, Polen, Centraleuropa och Balkan går inte 
att förklara med annat än ett nytt kontaktnät som 
medfört ideologiska överföringar och i materiella 
likheter.
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Up, Tierps sn, Skämsta, RAÄ242, F272 & 146

Up, Tierps sn, Skämsta, RAÄ 342, F270

Up, Gamla Uppsala sn, Fullerö RAÄ 598, F58 Up, Tierps sn, Skämsta RAÄ 342, F326

Up, Vendel sn, Snåret, F1920 Up, Vendels sn, Snåret, Up, Knivsta sn, Vrå RAÄ 16, F11202
RAÄ 291, F1922

Figur 42. Olika typer av rabbning från olika uppländska bronsålderslokaler. Ett av kärlen från Fullerö och ett 
från Snåret är semirabbat. Foto T. Eriksson. Different types of rustication at BA sites in JJppland.
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Kontaktnätet har antagligen till stora delar haft sin 
grund i handel med koppar och tenn. Synsättet kan 
ses som diffussionistiskt men de nya impulserna har 
omvandlats på det lokala planet och många nya for
mer har inte accepterats (Kristiansen & Larsson 
2005:25ff). Sannolikt har kontakterna mellan Mälar
dalen och kontinenten till största delen varit begrän
sade till kustområdena längs Östersjön eller skett via 
mellanhänder i Sydskandinavien och de stora Öster- 
sjööama. Rent konkret visar Bragbysvärdet och kant- 
yxoma från period I på det kontaktnät som har fun
nits med Centraleuropa. Dessutom har ett troligt 
gravfynd från Torslunda i Tierp socken i norra Upp
land utifrån föremålsuppsättningen tolkats som en till 
Mälardalen inflyttad sydskandinavisk kvinna (Ber- 
gerbrant 2007:1201). Rent kulturhistoriskt gör den 
tidiga dateringen av rabbningen och andra materiella 
drag från period II och framåt att man inte kan kopp
la samman influenserna med Umefåltskulturer och 
Lausitz, utan istället måste se den som resultat av 
inflytande från olika Tumuluskulturer, Unétice och 
Vorlausitzer-grupper.

Många av dragen hos keramiken såsom rabbning 
av olika slag har en sådan vid utbredning i rum och 
tid att det är meningslöst att se resultatet av en kon
takt mellan Skandinavien och en enda annan kultur. 
Den äldre kulturhistoriska skolan var upptagen med 
att isolera enskilda morfologiska drag såsom rabb
ning och se den som en enskild transmission från en 
äldre och högre stående kultur till exempelvis den i 
Mälardalen. Ofta gjordes detta i kombination med att 
man namngav det enskilda draget med ett platsan- 
knutet namn som gav ett klart diffussionistiskt narra
tiv. I stället bör man se rabbning som del av en stil

som kom att spridas över stora områden utan att 
kopplas till enskilda etniska grupper. Detta har bland 
annat diskuterats livligt inom just Lausitzforskningen 
där man har framfört att keramiken inte ska ses som 
etnisk markör utan som en stil (Gardawski 1976). En 
parallell skulle vara rokokostilen som uppkom i 
Frankrike men blev spridd över större delen av Euro
pa och även till Osmańska väldet utan att vara en 
etnisk markör för enskilda folk eller länder, utan sna
rare en markör för en klass med en stark franskinflue- 
rad kultur. Däremot omformades stilen i varje land 
och efter ekonomisk bärkraft. På samma sätt kan man 
se spridningen av den keramikstil som har rötterna i 
Ünetice-kulturen och dess samtida närområden. Sti
len var ett kännetecken för de olika umefaltstraditio- 
nema från Norditalien och Balkan upp till mellersta 
Skandinavien i norr.

Vad som är viktigt att poängtera är att det var de 
stora rabbade kärlen som föreföll att anammas först i 
Skandinavien. De rabbade kärlen måste utifrån form, 
storlek och den höga frekvensen av organiska be
läggningar tolkas som forvarings- och beredningskärl 
för mat och dryck. Ännu saknas belägg i Mellansve
rige för de hänkelförsedda klassiska Unétice- 
kopparna från SN och period I (Zieh 1996:45ff). 
Istället var det vardagskärlen som upptogs i den loka
la kulturen någon gång under period 11 eller möjligen 
tidigare. Man skulle kunna tolka detta som ett tecken 
på att man har haft ett exogamt giftermålssystem där 
kvinnor från Sydskandinavien eller kontinenten har 
kommit upp till Mälardalen och tagit med sig sin 
keramiktradition för vardagsbruket. Den traditionen 
skulle sedan fortsätta att traderas med små föränd
ringar under ett millennium i Mellansverige.

Tabell 6. Definitioner för keramiken i A- och B-grupperna under bronsåldern i sydvästra Skåne (efter Björhem 
1983 & Björhem & Säfvestad 1993). Definitions for the A- and B-groups ofpottery in southwest Scania during the 
MBA and LBA.

A-GRUPPEN B-GRUPPEN

RABBADE KARL Rabbning upp till mynningskanten

Grov och fin rabbning, ibland 
slammig

Fingerdragningar i rabbningen 
Knoppar vid mynningen

Dubbelknoppar

Stora till mycket stora förrådskärl, 
lätt situlaformade, lätt S-form

Semirabbning med den övre 1/5-delen slät eller polerad 

Sandpappersliknande finrabbning

Få belägg på fmgerdragningar
Övergången mellan rabbning och det övre släta partiet ofta ac
centuerat med en horisontell vulst, gärna med fingerintryck

Ringvulster, ofta i samband med horisontell vulst.

Små vulster, knoppar och lister förekommer

Små- till stora tunnformade kärl.

ANDRA KARL Bikoniska kärl Silkärl/perforerade kärl

Bandförmig hänkel Rundad hänkel
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Tabell 7. Grov uppdelning av den mellansvenska keramiken under bronsåldern. De polerade kärlen har dock än så 
länge bara belägg till period III. Definitions of the pottery during MBA and LBA in the eastern part of Central 
Sweden.

MELLANSVENSK A-GRUPP MELLANSVENSK B-GRUPP (Period V-VI) 
(Period II-IV)

RABBADE KÄRL Vanligtvis rabbning upp till myn- 
ningskanten.

Grov rabbning, ibland slammig. 
Även finrabbning.

Fingerdragningar i rabbningen

Knoppar vid mynningen

Aldrig dubbelknoppar

Små till mycket stora förrådskärl, 
lätt situlaformade eller tunnformade

ANDRA KÄRL
Inga bikoniska kärl 
Skålar
Bandförmig hänkel

Ibland semirabbning med den övre kanten slät eller polerad, men 
även rabbning upp till mynningsläppen förekommer.

Sandpappersliknande finrabbning, men även grövre rabbning och 
finrabbning.

Fingerdragningar i rabbningen

Mycket ovanligt med vulst vid markering för semirabbningens 
kant. Knoppar förekommer.

Aldrig ringvulster.
Små lodräta vulster eller lister förekommer

Små till mycket stora förrådskärl och enstaka lätt situlaformade, 
tunnformade något vanligare

Enstaka silkärl/perforerade kärl 
Enstaka bikoniska kärl 
Skålar
Bandförmig hänkel

Gruppindelning av rabbning 

I den sydvästra delen av Skåne har det gått att dela 
upp rabbningen och även den andra keramiken i två 
olika kronologiska grupper utifrån fyndmaterialet 
från Fosieboplatsen (tab. 6). Men man ska komma 
ihåg att det finns regionala skillnader även i den 
skånska bronsålderskeramiken. (Björhem 1983; 
Björhem & Säfvestad 1993; Hulthén 2005:227ff) 
Bronsålderskeramiken från Fosie delades utifrån 
fyndkontextema upp i två kronologiska grupper, 
nämligen A- och B-gruppen. Uppdelningen gjordes 
delvis utifrån resultaten från Voldtofteboplatsen på 
Fyn. Den har visat sig stämma väl i Malmöregionen 
samt med vissa korrigeringar i andra delar av Syd
sverige och östra Danmark. Övergången mellan de 
två grupperna verkar ske vid skiften mellan perio
derna IV och V och grupp B lever kvar in i äldre 
förromersk järnålder i Skåne. (Artelius et al 
1988:136; Brorsson 2006:174f; Hulthén 2000:15ff;
J. Jensen 1968 & 1997:98ff; Persson 2001:300ff; 
Rostovånyi & Hydén 2002; Stilborg 2004a: 124ff & 
2005:492f; C. Svensson 2004:118ff). Införandet av 
den rabbade keramiken tillhör i Skåne och stora de
lar av Götaland samt Danmark åtminstone i period II 
eller senast i III och den äldsta keramiken bör ses 
som A-gruppen som fortsätter in i period IV och 
slutligen kan B-gruppen dateras till bronsålderns 
period V och VI med möjlig en fortsättning in i tidi
gaste delen av äldre förromersk järnålder. Men vi

kommer att återkomma till problematiken kring 
rabbningens yngre historia.

De sydskandinaviska A- och B-gruppema finns 
med olika variationer åtminstone upp till Östergöt
land och Gotland samt på Västkusten upp till Bohus
län. Däremot saknas det ett publicerat större material 
från Sydnorge, varför det är svårt att veta hur långt 
den sydskandinaviska traditionen sträcker sig. Det 
finns dock många mindre material med bland annat 
rabbad keramik i Norge som är av klart sydskandi
navisk karaktär. Få material är publicerade därifrån 
men de som finns tyder på detta (Johansen 1980:17ff 
& 1986:77f; Muntl. medd. 2008 Anne Lene Mel- 
heim, Oslo Universitet; Resi 1986:P1. 1). Men även 
inom Sydskandinavien finns stora avvikelser med 
skillnader mellan bland annat östra och västra Skåne 
(Hulthén 2005:227ff; Stilborg 2008a). Däremot före
faller det att finnas stora regionala skillnader. Som 
ett exempel kan nämnas den urna som har användes 
som benhållare från period V/VI i en brandgrav i 
Hau, Fleringe socken på Gotland. Kärlet har en vulst 
som avslutar semirabbningen, det vill säga ett drag 
från den skånska B-gruppen men rabbningen i sig 
har fingerdragningar, ett drag som egentligen skulle 
tyda på A-keramik. (Hansson 1927:138 & Pl. 
39:169)

I östra Mellansverige förefaller i stället de två 
skånska keramikgruppema bara ha viss relevans. 
Det finns klara skillnader mellan de olika regioner
na, liksom det finns olikheter i godsen (se tab. 6 &
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7). Till viss del finns en uppdelning mellan en äldre 
grupp med rabbning upp till mynningsläppen och en 
yngre grupp med semirabbning. Rabbning upp till 
mynningsläppen förekommer emellertid även under 
den yngre perioden. Däremot är den avslutande hori
sontella vulsten hos den semirabbade keramiken hos 
den skånska B-gruppen mycket ovanlig i Östergöt
land, Uppland och Sörmland (Jaanusson 1981:116 & 
fig. 33:3; Stålbom 1998:116). 1 mitt material finns 
ingen säker horisontell B-vulst, men något enstaka 
exemplar kan förekomma i Apalle, Övergran socken. 
Ett exempel finns även på ett semirabbat tunnformat 
kärl med vulst från Lilla Hämevi, Hämevi socken i 
Uppland. Men även på det kärlet har vulsten kombi
nerats med fingerdragningar i rabbningen, ett 
skånskt A-drag på en B-kruka (Karlenby 1998:2If: 
plansch 5). Likaså saknas ringvulstema och dubbel- 
knoppama i materialet norr om Mälaren, även om 
det finns enstaka exempel från Hallunda i Sörmland 
(Jaanusson 1981:fig. 29:23). Inte heller finns någon 
tydlig kronologisk uppdelning i Mälardalen, som 
den i sydvästra Skåne, med S-formade äldre kärl och 
tunnformade yngre rabbade kärl. Däremot finns det 
en viss tendens till att tunnformade rabbade kärl blir 
något vanligare under den yngre perioden. Kort sagt 
finns det klara regionala skillnader i såväl den yttre 
som den inre morfologin hos de rabbade kärlen i 
östra Mellansverige kontra södra Götaland och delar 
av Danmark. Östergötland förefaller att höra sam
man mer med det mellansvenska området än det i 
söder.

Fingerdragningar i rabbningen
En delvis annan problemställning rör fingerdrag
ningar i rabbningen. Tolkningar har även gjorts att 
dragningarna är gjorda med något slags grovt, kam- 
liknande redskap (Gustafsson 1997:88). Storleks- 
mässigt anser jag dock att fingrar skulle passa 
mycket väl. Utifrån fyndkombinationer och l4C- 
dateringar finns fingerdragning i rabbningen under 
både äldre och yngre bronsålder på Gotland, Mälar
dalen och på Åland (Dreijer 1947:1 Iff; Gustavsson 
1997:67ff; Hansson 1927; Meinander 1953:100t). 
Annars är mer eller mindre dekorativa dragningar 
med fingertopparna eller något grovt tandat redskap 
mycket vanliga i hela södra och mellersta Skandina
vien, Åland, Nordtyskland, Tjeckien och Polen från 
Unétice-kulturen till och med sen bronsålder. Där
emot förefaller den bara att finnas i enstaka nedslag 
på finska fastlandet och Baltikum. (Artelius & 
Lundqvist 1989:21 Iff & fig. 13; Berthelsen et al 
1996:61; Chvojka 2001:53; Dreijer aa; Gardawski 
1959; Gedl 1991; Gustavsson 1997; J. Jensen 
1997:145; Johansen 1986:78; Malinowski 1993:32;

Meinander 1954b: 133ff; Wegner 1996:261; Zieh 
1996).

Figur 43. Den fingerstrukna rabbade keramikens 
utbredning enligt Anders Kaliff. Kartan är baserad 
Kenneth Gustavsson 1997. Denna typ av ytbehand
ling finns dock i varierande omfattning i hela mel
lersta och södra Skandinavien samt Nordtyskland. 
(Kaliff 2001:fig. 10). Spatial distribution of rustica
tion with finger furrows according to Kalijf 2001 
and Gustavsson 1997. The distribution is much 
wider than the one presented in the map.

Figur 44. Fingerfårad rabbning från Vrå-boplatsen i 
Uppland, F11513& 11546. (pl. 2:1). Kärlet som är 
en stort tunnformig kruka är AMS-daterad till peri
od I/II. Insidan är polerad (se fragmentet högst upp 
till vänster) till skillnad från de på Otterböte som 
ofta är strimmiga. Foto T. Eriksson. Finger-furrrows 
on rustication dated to period II at the settlement of 
Vrå in Uppland.

Sin mest dekorativa utformning har keramiken 
fått på Åland med lokalerna Otterböte och Tjärnan
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varav den förstnämnda lokalen har fatt ge namn åt 
hela företeelsen i Sverige och Finland. Dekoren med 
rika böljande former och vindlingar har en kurvatur 
som är starkt besläktad med formspråket på hällrist
ningar och metallföremål under period IV-VI. Det 
är också något som stämmer väl överens med de l4C 
-dateringar som har tagits på organiska beläggningar 
på tre av kärlen (Gustavsson 1997:40). Keramikty
pen har setts som ett tydligt Lausitzdrag eller till och 
med tillverkad i Polen. Spridningen har förmodats 
vara begränsad till södra delen av Östersjön och 
skulle vara ett säkert tecken på Lausitzinflytande 
(fig. 43; Gustavsson 1997; Kaliff 2001:49ft). Men 
som redan nämnts finns utmärkta exempel på fing
erdragningar i rabbningen även i Halland, Bohuslän, 
Jylland och Norge, några är dessutom ytterst dekora
tivt utförda med samma formspråk som på Åland. 
En AMS-datering av organiska beläggningar från ett 
rabbat kärl med fingerdragningar från en boplats vid 
Tom, Fjärås socken i Halland tillhör period IV (fig. 
44 & 45; Artelius & Lundqvist 1989:21 Iff & fig. 13; 
Berthelsen et al 1996:61; Johansen 1986:78; Kaelas 
1959:25f; Ångeby 2003:59).

Figur 45. Ett "Otterböte"-kärl från Skottorp i 
Halland, det vill säga en plats utanför det antagna 
området för Otterbötekeramiken. Kontexten är date
rad till period IV. Teckning Eva Crafoord. (Artelius 
& Lundqvist 1989:fig 13). A rusticated jar with fin
ger furrows from Halland in Western Sweden. Dated 
to period IV.

Att keramiken på spridningsbildema förefaller att 
saknas i de inre delarna av Götaland beror sannolikt 
snarast på att exploateringstrycket har varit mindre 
och att det i stort sett saknas referensmaterial för 
bronsålderskeramik i Västergötland (jfr Kaliff

2001 :fig. 10). Det finns dock äldre fynd med finger
dragningar i rabbningen från landskapet (Od socken, 
Backgården, SHM inv. 21585). Även om finger
dragningar i rabbningen är vanlig i Uppland förefal
ler den vara ännu vanligare på Åland och då inte 
bara på Kökar utan även på exempelvis Tjärnanbop- 
latsen och en rad andra lokaler (Gustavsson 
1997:67f). Troligen ska man inte se all fingerdrag
ning som Lausitzimport på Åland utan snarare som 
en lokal åländsk tradition där man har tagit fasta på 
ett av de drag som finns i såväl Lausitz- som skandi
navisk keramiktradition. Det drag man betonat är de 
dekorativa möjligheterna hos rabbningen och i mina 
ögon är det omöjligt att inte förknippa Otterbötelo- 
kalens formspråk med den kurvatur som präglar 
formgivningen under framförallt period V och VI i 
den skandinaviska bronsåldern, med sina spiralfor
mer och skarpa S-svängar (B. Almgren 1987:33f; 
Kaul 1988:88ff). Förövrigt far man lov att se den 
fingerdragna rabbningen som en konstant i alla de 
kontexter som rabbning förekommer.

I mitt uppländska material finns rabbning med 
fingerdragning i alla större material. Det är dock få 
fall där man verkligen kan se medvetna mönster i 
rabbningen på samma sätt som på Åland, men det 
beror på den högre fragmenteringsgraden. Date- 
ringsmässigt ligger det äldsta exemplet från Vrå i 
Alsike socken, Uppland, redan i äldre bronsålder, 
period I och II med en 14C -datering till 3295±70 BP 
eller 1670-1490 BC (Ua-5574; Eriksson 
2002b: 152f). Dateringen är ingen omöjlighet efter
som fingerdragen keramik finns redan i Unetice- och 
Trzciniec-kulturema (Gardawski 1959:tablica LXX; 
Wegner 1996:261). Ett annat eller möjligen samma 
kärl med fingerdragen rabbning från Vråboplatsen 
har daterats till period III, 1370-1120 BC (2990±70 
BP, Ua-5468; Eriksson 2002:152f). I övrigt finns en 
datering av organisk beläggning på det semirabbade 
kärlet med vulst och fingerdragningar i rabbningen 
från Lilla Hämevi i Uppland. Det har en datering 
som bör motsvara period IV och V, 1050-860 BC 
(2805±60 BP, UA-6900; Karlenby 1998:21 & 55).

Rabbningens yngre historia
Kärl med rabbade ytor dominerar helt keramikmate
rialet på lokalerna från bronsålderns period II-VI i 
norra Mälardalen. I snitt består 70 % av materialet 
av rabbad keramik viktsmässigt, men sett till antalet 
kärl är andelen 45 %. Trots detta bör en stor del av 
bronsåldersservis ha bestått av rabbade kärl. Utifrån 
storlekarna kan man anta att de rent funktionellt har 
varit förvaringskärl för allt från små ting till stora 
förrådskrukor. I de rabbade kärlen från bronsåldern 
förekommer ofta organiska beläggningar. De visar 
klart att man har använt kärlen för att bereda mat,
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något som stöds av lipidanalyser (se kap. 5). En tes 
är att de rabbade kärlen har spelat en viktig roll för 
att framställa öl eller mjöd och därmed haft en hög 
status i förberedelser för gästabud och riter (Lindahl 
2000:168f).

I stora delar av norra Europa används den rabbade 
keramiken in i det som motsvarar vår förromerska 
och romersk järnålder. Många av de kulturer som 
anses vara germanska i området från Nederländerna 
i väster till Polen i öster är stora rabbade forvarings 
och beredningskärl vanliga. I Holland finns rabbade 
kärl under Ha B3 in i tidig La Téne (motsvarar 
bronsålderns period V till och med äldre förromersk 
järnålder). 1 nordöstra Frankrike uppträder de först i 
Ha D3, vilket motsvarar äldre förromersk järnålder 
(Koening & Adam 2005:282ff; Koening et al 
2005:240f; Louwe Kooijmans et al 2005:609ff Ver- 
linde 1987:272ff; Waterbolk 1962:28ff). I Tyskland 
och Polen fortsätter man att använda rabbade kärl, 
ibland även med fmgerdragningar i rabbningen, på 
umegravfälten och på boplatserna under förromersk 
och äldre romersk järnålder och i Nordvästtyskland 
ses den som en ledartefakt för germanerna under 
yngre förromersk järnålder. Likaså är många av de 
större kokkärlen rabbade under romersk järnålder i 
Norge (Bøe 1931:23 & Fig. 22; Hingst 1959:abb. 
17b spaltnummer 8; Meyer et al 2004; 168ff; Pe- 
scheck 1939:taf. 8 & 11; Schindler 1940:16ff & Ta
fel 2-4; Schwantes 1909:Tafel XV: 10, 14 & XVL4; 
Seyer 1982:44f; Schmid 1957:77ff & Tafel 19-23; 
Schuldt 1974; Wolagiewicz 1993: Tabl. 52, 53:1, 
55:2, 60). Även i Danmark samt i södra och västra 
Sverige fortsätter man att applicera rabbning på de 
större kärlen under förromersk och romersk järnål
der, men rabbningen kan ha en lite annan karaktär än 
den som är vanligast under bronsålder. Rabbningen 
kan dels vara sandpapperartad, dels vara oregelbun
den med stora kluttar i rabbning. Ofta är dessutom 
kärlen semirabbade. Möjligen försvinner rabbningen 
i Skåne och Danmark under yngre förromersk järn
ålder för att återkomma under yngre romersk järnål
der (Artelius & Lundqvist 1989:7 If; Becker 
1961:205, 228 & 234; Gullberg 1973:37 & 112; 
Hvass 1985:146ff; Stilborg 2006a:140 & 164 & 
2008a: 181; Toreld 2005:68).

Även om det inte finns kvantifierbara data för att 
kunna göra en enkel jämförelse mellan Mälardalen å 
ena sidan och Sydskandinavien och kontinenten å 
den andra kan man klart säga att rabbning är betyd
ligt vanligare i söder. Det finns några enstaka kärl 
som liknar bronsåldersrabbning från äldre järnålder i 
norra Mälardalen. I stort sett har dock rabbningen 
upphört helt i regionen till skillnad från förhållande
na i söder. Undantagen är kluttar av omagrad slam- 
ning som har påträffats på förromersk keramik på

två lokaler från i Västmanland (fig. 38;Eriksson 
1998b:53b). Dessutom finns det exempel på omag
rad rabbning, eller rättare sagt grovt applicerad 
slamning, på ett kärl från en avfallsgrop i Kättsta, 
Ärentuna socken, Uppland. Anläggningen är daterad 
till äldre förromersk järnålder (Eriksson 2005b: 15). 
Inget av kärlen har någon rabbning som liknar den 
som förekom under bronsåldern. I materialet finns 
ett avvikande tunnformigt kärl från en odaterad grav, 
A134 från Åsengravfåltet, Kolbäck socken i Väst
manland (pl. 13:3). Kärlet har en sandig bronsålders
rabbning på den undre delen av buken. Merparten av 
gravarna på gravfaltet kan dateras till tiden kring 
Kristi födelse och äldre romersk järnålder. Men ett 
röse på samma gravfält innehöll en spiralnål som 
kan dateras till bronsålderns period V-VI och röset 
ligger bara 80 meter från A134. Med andra ord går 
det inte att utesluta att den rabbade krukan tillhör ett 
äldre bronsålderskede på gravfältet. (Hjärthner- 
Holdar 1993:159f; Magnusson 1974) Ser man an
nars till de uppländska och västmanländska lokaler 
som finns med i studien saknas helt belägg för rab- 
bad keramik från förromersk järnålder och framåt.

Avstruken yta
En ytbehandling som knappt är en ytbehandling är 
den avstrukna. Det är i stället en summarisk tillslät- 
ning av ytan, man kan se den som en grövre variant 
av slät yta. Avstrykningen har oftast lämnat mer eller 
mindre tydliga spår efter sig i form av små räfflor. I 
vissa fall liknar den nästan en ytlig striering. Man 
kan anta att det är en av de aktiva ytbehandlingar 
som har fordrat minst tid för att utföra. Antagligen är 
det bara de riktigt grova, helt obehandlade ytoma 
som har tagit mindre tid i anspråk. Man kan förmoda 
att den hör ytbehandlingen snarast är ett utslag för 
en enkel och funktionell inställning än någon este
tisk vilja. Därigenom skulle den också kunna vara 
svår att datera (fig. 46, 126 och krukan på baksides- 
bilden).

Om man ser dess förekomst i hela materialet är 
den avstrukna ytan dock nästan en ledartefakt för 
jämålderskeramiken. Under senneolitikum och 
bronsålder är den förhållandevis ovanlig, speciellt 
under den mellersta och yngre bronsåldern. Det ne
gativa sambandet kan återigen ses som ett tecken på 
bronsålderns vilja att accentuera form och funktion 
med en avancerad ytbehandling. Detta bryts när man 
kommer in i slutet av bronsålder och framförallt 
äldre järnålder. I samtliga material upptar nämligen 
den avstrukna ytan mellan 20-40 % av keramiken 
från äldre järnålder. Som vanligast verkar den vara 
under romersk järnålder och framåt. Även under 
yngre järnålder är den vanlig.
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Jämför man ytbehandlingens uppträdande med 
kärlens troliga funktioner som ytan uppträder på, 
finns ett tydligt mönster. Det är dels de små, enkla 
muggliknande dryckeskärlen, dels är de medelstora 
till stora forvarings- och beredningskärlen som är 
avstrukna. Under yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid finns ett klart samband mellan stora 
kärl och den här ytbehandlingen.

Även om ytan kan se anspråkslös ut är den ett 
mer eller mindre medvetet uttryck för jämålderside- 
ologin. En ideologi där keramiken fick en alltmer 
utilitaristisk prägel.

Figur 46. Avstruket mynningsparti från Dragby, Bä- 
linge socken. Kärlet kommer från graven Al 51 och 
kan dateras till yngre bronsålder-förromersk järn
ålder. Smooth, slightly stroken surface from a LBA- 
PR1A grave in Dragby.

Skeuomorfa ytbehandlingar
Som en underavdelning av de olika ytbehandlingar
na har jag valt ut tre ytor som kan vara skeuomorfa, 
det vill säga ha en struktur och/eller form som efter
bildar andra material. Själva begreppet är vanligt 
inom den anglosaxiska konsthistoriska och arkeolo
giska forskningen för att studera arkitektur, dekor 
och stilöverföring från ett material till ett annat. 
Namnet kommer från grekiskans skeuos som betyder 
kärl eller redskap och morphe som betyder form. 
Ofta är det att man har överfört till exempel arkitek
toniska formelement till ett nytt material. Ett exem
pel är metopema i den grekiska tempelarkitekturen 
som även när de är av marmor lånar sin form och 
dekor av trästockarnas ändträstruktur. Det var den 
aspekten som Montelius använde sig av när han 
skulle förklara själva grundprincipen bakom den 
typologiska metoden (B. Gräslund 1974). Det är 
också ett begrepp som betecknar en process när man 
försöker efterbilda en struktur eller en form i ett an
nat material, antingen som en reminiscens av det 
äldre material som man tidigare tillverkade föremå
let av eller för att höja statusen på ett föremål i ett 
billigare material. Ytterligare en förklaring till skeu- 
omorfism är att man försöker överföra utseendet av 
symboliska skäl eller för att överföra egenskaper. 
Det är inte ovanligt inom hantverk och det finns 
exempel från stenålder och framåt från hela världen

att man har imiterat korgflätning, tyg, lädersöm och 
trä i till exempel keramik (Knappett 2002:108ff; 
Manby 1995:81ff; Vickers & Gill 1994:1060).

Polerad yta
Polerad är en yta på kärlen som är mer eller mindre 
glänsande (eng. burnished. Ty. poliert). Oftast har 
man uppnått den genom att polera kärlet före brän
ningen, när ytan hunnit torka och blivit läderhård. 
Själva poleringen kan ha skett med en glattsten eller 
något slätt organiskt material. Ibland har denna be
handling kallats för glättad i den mellansvenska 
forskningen men här har nomenklaturen anpassats 
till den gängse i övriga Sverige (jfr Eriksson 2003a 
& 2004). En källkritisk aspekt är att polerade ytor 
ofta har vittrat så att det kan vara svårt att se om en 
yta ursprungligen har varit blankpolerad eller ej

Polering förekommer i de flesta kulturer och är 
ofta förbehållen mer exklusiv keramik. Den kan vara 
utförd för att man skulle få en vattentät yta, polerade 
insidor är ingen ovanlighet 1 viss mån kan polering 
vara sekundärt uppkommen genom att slät yta har 
tätats med rök, tjära eller fetter och fatt ett glänsande 
utseende. Under senneolitikum och bronsålderns 
period I är ofta de vulstdekorerade kärlen polerade 
och kan även vara mer eller mindre reducerat brän
da. Det har gett dem ett svart, glänsande utseende 
där eventuell dekor framstår ännu tydligare än på en 
vanlig slät yta (fig. 47, 49, 98-101 & 132-133).

Polerade skålar

Från period II/III och fram till bronsålderns slut 
förekommer sedan polering oftast i samband med 
låga tunnväggiga skålar som ibland är hänkelförsed- 
da. På senare tid har dessa skålar börjat kallas Lau- 
sitzskålar, något som kan ge felaktiga associationer. 
Dels är nästan alla de svenska skålarna av lokal till
verkning, dels har själva formen en betydligt vidare 
spridning än till Lausitz och är betydligt äldre än den 
egentliga Lausitzkulturen. Däremot kan man se att 
många av dem är skeuomorfa. Deras form är nära 
besläktad med de skålar och koppar av brons som 
börjar uppträda möjligen under senare delen av peri
od II men framförallt under period III och IV 
(Sprockhofif 1943; Thrane 1962:11 Iff & 1975:21). 
Vad som är utmärkande för dem är den blanka me
tallen, den S-formade profilen med liten botten och 
vid öppning samt hänklama som är fastade vid myn
ningen. Just hänklama är mycket intressanta i sam
manhanget eftersom de är fastsatta med nitar, sitter 
lodrätt och ofta är dekorerade med langsgående 
vulster. På exakt samma sätt har många av hänklama 
på keramikskålama nitats fast med pluggar av lera, 
en teknik som snarast är lånad från träbyggeri eller
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just från metallkonsten (fig. 48-50). Det är när hänk- 
lama har fallit av själva skålen man kan se det. Det 
finns bland annat på flera av kopparna och skålarna 
från Apalle, Övergran socken och Bredåker, Gamla 
Uppsala socken. Den sistnämnda har dateringar till 
yngre bronsålder (Eriksson 2004c; Frölund & Schütz 
(red) 2007). Båda lokalerna ligger i Uppland. Det 
finns även på en skål med okänd svensk fyndplats i 
Uppsala universitets fornsakssamling. Skålens hän- 
kel har fallit bort och visar att dess båda ändar har 
fasts med lerpluggar.

Up, Knivsta sn, RAÄ16, F1147

Up, Tierp sn, Skämsta RAÄ342, F210

Up, Tensta sn, Forsahögen, RAÄ434, F11755

Figur 47. Exempel på polerad keramik från brons- 
ålderslokaler i Uppland. Different examples of bur
nished surface from BA sites in Uppland.

Fenomenet är inte något unikt utan finns även på 
bronsåldersskålama från Tell Szåzhalombatta i Ung

ern och på grekiska dryckeskärl som också klart är 
skeuomorfa avbildningar av metallkärl (Sofaer 
2006a: 135; Vickers & Gill 1994). Även de langsgå
ende vulsterna går igen på många av hänklama från 
miljöer som kan dateras till period III—V. Några ex
empel som kan nämnas är Ryssgärdet, Apalle, Här- 
nevi i Uppland, Fiallunda i Södermanland och 
Pryssgården i Östra Eneby socken, Östergötland 
(Eriksson 2003a & 2008:293; Jaanusson 1981:95ff; 
Karlenby 1998:19; P. Nilsson 2005).

Klart är att alla skålarna har ett mycket nära för
hållande till de metallkärl som de kan ses som skeu- 
omorfer av. Det ska dock påpekas att det även finns 
hänklar som inte är fastnitade, till exempel en ny
funnen från Hov i Rasbo socken i Uppland (Björck 
et al ms). Särskilt hänklama är direkta imitationer av 
de i metall från period III och framåt (se Thrane 
1963 & 1966). Den polerade och oftast svarta ytan 
har gjorts för att imitera den ärgade kopparn. I Apal
le kan istället den kalkhaltiga leran vara utvald för 
att skålarna skulle bli gulglänsande som nyputsad 
brons. Särskilt effektfullt måste detta ha varit i kon
trast till de rabbade kärlen med sin riktigt grova 
struktur. Formerna och strukturerna måste ha gett en 
särskild inramning och erbjudit fagnad åt både öga 
och hand och poängterat kärlens skilda funktioner 
genom att även ge visuella och taktila signaler.

Dessa öppna polerade skålar och fat försvinner 
vid övergången till förromersk järnålder i Mälarda
len. Likadant gör bronsskålarna av Fuchsstadt- och 
Jensovicetyp i Centraleuropa (fig. 48). Det ska också 
poängteras att det givetvis finns ett dialektiskt sam
band mellan kopparna av båda materialen. Från bör
jan har metallskålamas form varit inspirerad av ler
skålar men denna utveckling har skett mycket tidiga
re. Redan under det som motsvarar vår senneoliti- 
kum fanns i Grekland och Balkan metallskålar som 
liknar Fuchsstadtskålama. De grekiska är inspirerade 
av samtida keramik. Man får anta att det har skett en 
växelverkan där keramikskålar först har gett form åt 
metallskålar som sedan har inspirerat krukmakare i 
Nordeuropa. Andrew Sherratt har gjort en brett upp
lagd studie över just detta där de grekiska silver- och 
guldbägama under minoisk tid först är inspirerade 
av keramik, sedan bildar en ny norm för keramiken i 
ett dialektiskt samspel. Han ser de nya metallkärlen 
som ett sätt för den nya eliten att konsolidera sin nya 
ställning i samhället där den agrara ekonomin allt
mer kom att inriktas på sekundära produkter som säd 
för att tillverka jästa drycker. Denna nya agrara re
volution är att man har börjat använda sig av jästa 
drycker som vin, mjöd och öl för att ordna stora gäs
tabud och därigenom bygga upp en ny samhälls
struktur. Metallskålama har sedan med de nya se
derna spritts norr och finns i Otomanikulturen i
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Ungern under period I och i Nordtyskland under 
period I—II. (Sherratt 1997:385ff; Sherratt & Taylor 
1997:437ff). Vad som är anmärkningsvärt är också 
att den kannelerade eller godronnerade buken på 
skålar av guld dyker upp redan i Otomanikulturen ca 
1800 f. Kr. Det är en dekor som vi senare kommer 
att se på de mest exklusiva keramikskålama från 
Apalle, just de koppar som också är tillverkade av 
ljus, kalkhaltig lera. Ett av de tidigaste exemplen i 
norra Europa är annars en troligen mykensk brons
kopp som har hittats i Dohnsen i Niedersachsen. 
Dessvärre är fyndomständigheterna något osäkra. 
Koppen kan dateras till övergången mellan bronsål
derns period I och II. Vad som är intressant i sam
manhanget, förutom att den har påträffats inom ett 
område med mycket nära kontakter med der Nordi
sche Kreis, är att hänkeln har langsgående vulster, 
precis som de som senare uppträder i keramik. 
Dessutom bör fyndet tillsammans med andra koppar 
visa att delar av det mediterrana symposiebruket har 
nått upp till Nordeuropa (J. Jensen 2002:252ff; Kris
tiansen & Larsson 2005:154ff; Sprockhoff 
1961:1 Iff).

I Danmark finns flera liknande koppar, men i 
Sverige finns endast två kända. Den första är en 
hänkelkopp från Bondvattnet i Bohuslän. Bronsskå
len är av typ Stillfried-Hostomice och är mycket 
vanlig i stora delar av Europa och kan dateras till 
period V/Ha B3 (Gedl 2001:20; Sjöberg 1993:26ff; 
Sprockhoff 1930:85). Förutom att hänkelns övre del 
är hög och ligger ovanför mynningskanten har den 
enkla formen mycket stora likheter med de samtida 
keramikskålarna. En fragmentarisk skål finns även i 
det rika Eskelhemsfyndet från period VI på Gotland 
(Hjärthner-Holdar 1993:138f; Mn 1450 &
1483).Trots avsaknaden av fynd av hänkelförsedda 
metallskålar i Mälardalen, kan man svårligen förkla
ra keramikskålamas yta och form utan att se dem 
som skeuomorfa avbildningar av de mer exklusiva 
metallskålama med hänkel. Keramikskålama har fått 
ett enormt genomslag i den lokala kulturen och finns 
i stort sett på alla boplatser i varierande omfattning 
och i olika kvalitet. De polerade skålarna förekom
mer i de flesta kontexter från bronsålderns period 
II/III till VI och visar att man har anammat en konti
nental symposiekultur.

Figur 48. Insidan av en Jen iso v ice-kopp av koppar
legering. Här syns nitarna som har satt fast den 
kannelerade hänkeln. I Museum für Vor- und Früh
geschichte, Berlin. Foto T. Eriksson. The inside of a 
Fuchsstadt cup with the rivets visible.

Figur 49. Del av en bortfallen hänkel från Bredåker, 
Gamla Uppsala sn, Uppland. Till vänster syns hän
keln och till höger lerpluggen som suttit i kärlet. 
Foto T. Eriksson. A part of a dropped-ojf handle 
with the peg visible.

Figur 50. Skål av bronsåldersmodell från okänd 
fyndort. Här syns hålen efter pluggarna till hänkeln. 
(UMF). Foto T. Eriksson. A bowl showing the holes 
after the joints of the handle.
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Under förromersk järnålder försvinner den pole
rade ytan i Mälardalen och med den, skålarna och 
hänklama. Den tidigaste återkomsten av polerade 
hänkelförsedda kärl representerar hänkelskålen från 
Tibble i Badelunda socken i Västmanland (fig. 98 & 
pl. 16:7). Kärlets svartglänsande yta skulle kunna 
tala för att man har efterliknat metall. Men denna yta 
har sannolikt vid denna tidpunkt fått en egen, inom- 
keramisk ställning. En ställning som visade kärlets 
ideologiska värde. Kärlet kan dateras till tiden efter 
Kristi födelse. Liknande former finns sedan under 
romartid och folkvandringstid, bland annat i Göd
åker i Tensta socken och i Skuttunge i Skuttunge 
socken i Uppland. Speciellt ett av Gödåkerskärlen 
måste uppmärksammas. Inte för att det har hämtat 
sin form från metallförlagor utan för att dekoren är 
klart inspirerad av den samtida metallkonsten. Jäm
för man i stället med exempelvis Nordtyskland och 
Sydskandinavien fortsätter polerad finkeramik att 
produceras. Möjligen dock i något mindre omfatt
ning under Jastorf/äldre förromersk järnålder (We- 
gewitz 1977a:322f; & 1977b:tafel 139-146)

Under yngre romersk järnålder kommer ett annat 
material att få en allt större betydelse för dryckesgil
lena i elitmiljöema, nämligen glaset. En av de vikti
gare formerna var den koniska glasbägaren med 
inslipade ovaler, som kan dateras till yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid. (Eggers 
1951:typema 187, 226-237; Näsman
1984:Eketorpsglas 3-6). En nästan perfekt översätt
ning i lera finns från en långhög i Ullerön, Dals-Ed i 
Dalsland (SHM inv. 24059). De brända benen har 
lagts ned i en medelstor hänkelförsedd kanna och 
fått med sig ytterligare en liten vas, en liten skål, en 
kopp samt en liten mugg med imitation av inslipade 
glasfacetter. Formen ansluter mest till Eketorpsglas 
6 med dateringar till 300- och 400-talen (Näsman 
1984:59ff). Personen har således fått med sig en hel 
servis för minst två personer (graven är inte osteolo- 
giskt bestämd så kön och antal individer är okänt). 
Dessutom fanns rester av smält glas. Samtliga kärl 
är polerade och endast lerkärl IV kan ses som en klar 
skeuomorf och mycket tydlig sådan. Keramikupp
sättningen i stort ansluter till en västsvensk-norsk 
tradition som har få paralleller i östra Mellansverige 
(jfr Bøe 1931:fig. 61, 66, 140 & 213). I det norska 
materialet finns förövrigt minst tre andra kärl som är 
imitationer av liknande glasbägare liksom ytterligare 
ett från Bohuslän. Dessutom finns ett antal avbild
ningar i det danska materialet (Bøe 1931:127f; 
Ringtved 1991:54ff). Dänned inte sagt att alla pole
rade kärl från romartid är skeuomorfer av glasbäga
re, sannolikt har de flesta helt polerade kärl helt 
andra konnotationer. Det är bara från Syd- och Väst- 
skandinavien som vi idag har belägg för detta bruk.

Traditionen med polerade hänkelkärl levde kvar hela 
tiden på kontinentalgermanskt område, men för
svann under äldre förromersk järnålder i Mälardalen. 
Från att ha varit imitationer av metallkärl fick de en 
mer eller mindre självständig utveckling från yngre 
bronsålder och framåt.

En annan fyndgrupp är de så kallade Ölands- eller 
Gotlandskrukoma från äldre romersk järnålder (pl. 
16:4—6, fig. 100). De har en stark kamisprofil, 
svartglänsande yta och måste ses som exklusiva 
dryckesmuggar. Formen, storleken och även dekoren 
måste dock poängteras. De har nämligen paralleller i 
samtida keltisk och romerska keramik. Återigen 
måste man se kärlens form och yta som skeuomorfer 
som användes i de elitmiljöer som började växa fram 
igen i Mälardalen just vid denna tid.

Strimmig yta
En ytbehandling som har spelat en viktig roll i dis
kussionen kring den mellansvenska keramiken under 
de senaste 50 åren är den strimmiga (Ambrosiani 
1959; Hjärthner-Holdar 1993, 1998; Jaanusson 
1981; M. Olausson 1989; Reisborg 1989; Schönbäck 
1959). Den kan ha förhållandevis olikartade utseen
den. Den gemensamma nämnaren är att ytan har 
blivit mer eller mindre rafflad genom att man har 
rispat ytan eller tryckt in material (fig. 51-54).

Figur 51. Olika typer av strimmig yta från bronsål
derboplatsen vid Laasola Kitulansuo d, Ristiina i 
sydöstra Finland. Fragmentet till vänster har en 
regelbunden strierad yta, det i mitten en oregelbun
den striering och det till höger har gropdekor samt 
oregelbunden strimmig yta. Boplatsen tillhör Sarsa- 
traditionen, det vill säga den västliga textilkerami
ken i Finland och Karelen. (Lavento 2001:238; Fin
ska Nationalmuseet samlingar KM 28960). Foto T. 
Eriksson. Different types of striated surfaces from 
South-eastern Finland.

Ibland har keramikens yta blivit grovt och djupt 
avdragen eller borstad med ett föremål med ojämn 
yta eller fått ytan intryckt med gräs eller dylikt. I 
litteraturen brukar detta kallas för strimmig eller 
strierad yta (eng. striated/brushed/hatching; ty. 
Kamstrich/ritzverzierten/geritzten/besenstrichverzier 
ung/gestrichelt; fr. décor au peigne; finska naarmu-



128

pintainen; lettiska svlkätä; da. Kamstriber; (jfr Ja- 
anusson 1981:42). Ofta har strimmig keramik hårt 
knutits till etnicitet. Strimmig yta förekommer ofta 
på keramik i det stora textilkeramiska komplexet i 
bland annat Finland, Estland och Ryssland, ett kom
plex som brukar förknippas med finsk-ugriska 
språkgrupper. I den finska och karelska Sarsa- 
Tomitsa- keramiken (=Textilkeramiken) upptar den 
ca 40-66 % av materialet, men finns i olika varian
ter. Tidsmässigt återfinns den i det östliga materialet 
redan under senare delen av mellanneolitikum men 
är som mest vanlig och karaktäristisk under bronsål
dern och äldre järnålder. Ytbehandlingen lever vida
re under förromersk och äldre romersk järnålder och 
benämns då Morbykeramik i sydvästra Finland. 
Väldigt ofta är denna typ av strimmig keramik deko
rerad med gropar, stämplar och andra intryckta de
korelement (Asplund 2008:204ff; Carpelan 
2000:22ff; Lavento 2001:52f & 58f; Meinander 
1954a: 138f; 1954b:171 & 1969:43; Patrushev
2000:64ft). I Baltikum har den kommit att ses som 
en ledartefakt för de baltiska folken under yngre 
bronsålder och äldre järnålder och i östra delen av 
Lettland finns ”Brushed pottery culture”, vars kärl 
till stor del är strimmiga (Gimbutas 1963:83 & 95ff 
& 1965:440ff; Moora 1938; Radius 1996:122ff; 
Vasks 1991). Den starka bindningen mellan olika 
etniska eller språkliga grupper och keramikstilar har 
dock ifrågasatts, bland annat eftersom de olika 
morfologiska dragen alltid är blandade och antyder 
olika hybridkulturer (Lang 2005:15ff; Okulicz 
1976:321; Vasks 1991:197). Det finns exempelvis 
rabbad keramik i västra Lettland och Estland under 
yngre bronsålder liksom ”skandinaviska” bronser 
och skeppssättningar som alla antyder kontakter med 
Skandinavien samt norra delarna av Polen och Tysk
land (Indreko 1939:joon 15; Lang 2007:127ff & 
253ff; Vasks 1991:189ff & 1999:39f). I Sverige har 
man oftast förknippat den strimmiga keramiken med 
östligt inflytande från Baltikum, Ryssland och/eller 
Finland. I tid brukar detta östliga inflytande sättas 
till yngre bronsålder och i viss mån även till förro
mersk järnålder. Fenomenet har bland annat associe
rats med andra östligt influerade lämningar, såsom 
Mälardalsyxor och tarandgravar, som uppträder i 
Mellansverige under samma tid, (Feldt 2002; 
Fljärthner-Holdar 1993:26ff& 1998:36ff).

Men problemet är att även om den strimmiga ke
ramiken är mycket vanlig i öster förekommer den 
även i Polen, Tyskland och Sydskandinavien, i kul
turer som andra forskare har förknippat med exem
pelvis germanska och illyriska språkgrupper under 
bronsålder och äldre järnålder (Gimbutas 
1965:335ff). Med andra ord är det vanskligt att göra 
etniska kopplingar utifrån förekomst av strimmig

keramik. Den har en mycket utbredd förekomst, men 
är mer frekvent i regioner som man brukar anse vara 
befolkade med baltiska och finskugriska språkgrup
per.
Man kan möjligen skilja mellan två olika typer av 
ytor, nämligen den kammade eller borstade som här 
kommer att kallas strierad. Ofta är strieringarna mer 
regelbundna. Den strimmiga, har oftast oregelbund
na, täta intryck eller ristningar, ofta av gräsliknande 
material. I praktiken är det dock många gånger svårt 
att se skillnaden på ett fragmenterat material i form 
av skärvor. Även i det finska materialet finns exem
pel på strimmig keramik med gräsliknande intryck 
och andra mer andra kärl med mer regelbundet strie
rad yta (fig. 51).

I viss mån är den strierade ytan vanligare i Lau- 
sitzområdet och även inom förromerska germanska 
kulturgrupper, men den förekommer även i det tex
tilkeramiska området under bronsålder. Däremot är 
den strimmiga, gräsintryckta keramiken i kombina
tion med gropdekorer och fett gods vanligare i öster. 
Dessutom har det skrivits att det ska gå att skilja 
mellan den strimmiga keramiken i Lettland kontra 
den i Sarsa-Tomitsa kulturen, men då måste sanno
likt andra parametrar som gods och dekorfrekvenser 
tas med i beräkningen (Lavento 2001:59).

*1

Figur 52. Exempel på strierat kärl från Lausitzkultu
ren i Sachsen. Olika typer av borstade ytor/striering 
är vanliga i området. Kärlet är påträffat i en grav 
tillsammans med bl a en buckeldekorerad amfora 
(Grünberg 1943:taf. 4). An example of a striated 
Lusatian vessel from Saxony.

I Danmark finns olika typer av strierad keramik 
under yngre bronsåldern och sen förromersk och 
äldre romersk järnålder (Bertelsen et al 1996:fig. 5; 
Liversage 1999:34; Neumann 1982:73ff, fig 31, 33 
& 34; Rindel 1992:160ff; Stilborg 1997:155f & fig. 
221). Även på Västkusten finns enstaka strimmiga 
eller strierade kärl, bland annat i bronsålderskontex- 
ter på boplatser i Halland (Ängeby 2003:60ff). De
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sistnämnda, yngre exemplaren är ofta strierade i 
olika fält på kärlets undre del, ett drag som ansluter 
väl till de andra ”germanska” grupperna under sam
ma tid i norra Tyskland, Danmark, Polen och Neder
länderna (Hingst 1959:118f & Abb. 17 b spalt 9; 
Meyer et al 2004:168ff & Taf. 6; Schwantes 1909: 
Tafel XV:5 & XVI:6; Seyer 1982:Tafel 41:6 & 42:1; 
Schuldt 1974:abb. 69:27; Tischler 1954:taf. 6, 8, 13, 
16, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39 & 48; Tischler 
1955:Taf. 4, 6, 12 & 13; Wegewitz 1977b:Tafel 88 & 
91). Klart är att strierad keramik snarast är en ledar- 
tefakt för större krukor och vaser under tiden när
mast Kristi födelse i norra Tyskland. Striering i be
tydelsen kamdekorerad keramik är dessutom mycket 
vanlig i Przeworsk-kulturen i Polen under period 
Bl-B2/Cla, det vill säga fram till ca 200 e Kr 
(Kostrzewski 1955). Przeworskkulturen brukar an
ses vara synonym med den grupp som senare blev 
kallad vandaler. Strimmigheten eller strieringen är 
av olika typ, den vara ordnat randig gjord med en 
kam, men även mycket oregelbundna strieringar 
finns. Ofta är denna ”germanska” striering gjord i 
lait där man utnyttjat rytmiken i de olika texturema. 
Däremot är det ytterst sällan den är kombinerad med 
gropar eller andra intryck, som är fallet i den delvis 
samtida Morby i Finland eller Ilmandu-stilen i Est
land (Meinander 1969; Lang 2007:130ff). Men det 
är ändå värt att återigen påpeka att i ett fragmenterat 
material skulle den östliga strimmigheten och sydli
ga strieringen vara mycket svår att skilja åt. I östra 
Frankrike, Belgien och västra Tyskland förekommer 
liknande kamdekorer från Ha C och Ha D3 vilket 
motsvarar bronsålderns period VI och äldre förro
mersk järnålder (Koenig et al 2005:240f & fig. 17J). 
Annars finns kamdekorer eller strierade ytor kända 
från senneolitikum och under hela bronsåldern från 
Holland i väster till Polen i öster och Ungern i söder. 
I de ungerska Zók- och Hatvankulturema är den 
mycket vanlig på större förvaringskärl under tiden 
som motsvarar SN II och period I men finns sedan i 
Umefältstraditionema inklusive Lausitz. Under pe
riod IV är exempelvis olika former av striering 
mycket typisk för Lausitzkeramiken i Sachsen (fig. 
52; Chvojka 2001:50f; Grünberg 1943:3 & 22, Taf. 
1-10 m. fl; Kalicz 1968:CXXVI:6 & CXXVIIL2; 
Kemenczei 1984:7 lf: Müller & Czebeszuk 
2003:466ff; Waterbolk 1962:18 & abb. 7:5).

Det finns givetvis skillnader i karaktären hos de 
olika typerna av strierad och strimmig keramik, 
skillnader relaterade till såväl tid som rum. Att an
vända ytbehandling som enskilt element för att peka 
ut handelskontakter och etniska grupperingar är inte 
lämpligt. Särskilt svårt är detta i ett fragmenterat 
material med få och små skärvor från varje kärl.

Strimmig keramik i Mälardalen 

I Sverige finns ytbehandling som påminner om den 
strimmiga redan på gropkeramisk keramik, till ex
empel från Högmossen i Tierp socken i norra Upp
land (Ytterberg et al 2008:244). Sannolikt finns 
dock ingen kontinuitet från denna äldre keramik 
fram till mellersta bronsåldern, då en likartad ytbe
handling åter börjar dyka upp. Däremot uppträder 
strimmig keramik på många håll i Sverige under 
mellersta bronsåldern och äldre järnålder, men oftast 
i relativt liten omfattning. I Skåne finns strierad ke
ramik på flera boplatser från bronsålder och förro
mersk järnålder. Ett av de bästa exemplen kommer 
från Killeröd i nordöstra Skåne och kan där kontext- 
dateras till bronsålder. Kärlets magring avviker från 
det övriga materialet (Hulthén 2000:17 & 21 f & 
plansch lc och 15) Strieringen är av sydlig karaktär 
och har inte kombinerats med gropdekorer som fal
let brukar vara i öster. Även i Malmö- och Kristian- 
stadsområdet finns enstaka nedslag av strierad ke
ramik, till exempel på Fosieboplatsen och då i kon
texter som hör samman med B-gruppen (Björhem & 
Säfvestad 1993:43f; Brink & Johansson 2006:15; 
Lindahl et al (red) 2002;83ff; C. Svensson 
2004:136). I Östergötland har man påträffat strim
mig eller strierad keramik i kontexter från bronsål
der och äldre järnålder på Pryssgården och Tallboda, 
men på båda lokalerna i liten omfattning (Stålbom 
1998:113; Äijä et al 1996). Ett odaterat fynd från 
Åsby socken i Östergötland är klart strimmigt och 
påträffat som benbehållare. Det har stilistiskt date
rats till bronsålder men kan även vara från förro
mersk järnålder (SHM inv. 23378).

Annars är det framförallt den östligaste delen av 
Mellansverige som har utmärkt sig för fynd av 
strimmig keramik, oftast då i mindre omfattning på 
flertalet av lokaler. En av de första som uppmärk
sammade fenomenet var Bengt Schönbäck vid Upp
sala Universitets undersökningar i Broby i Börje 
socken. När han presenterade lokalen första gången 
år 1952 fanns en bild med på strimmig keramik 
(Schönbäck 1952:plansch 20a-c). När han några år 
senare presenterade de nya rönen nämns den strim
miga keramiken vid namn och paralleller dras till 
Baltikum och Finland (Schönbäck 1959:100ff). 
Samma år publiceras även det äldsta boplatslagret 
under fomborgen vid Hamnbrinken vid Darsgärde i 
Skederid socken i Roslagen (Ambrosiani 1958 & 
1959). Där poängteras likheterna mellan keramiken 
och det sydfinska och estniska materialen från över
gången mellan bronsålder och förromersk järnålder. 
På samma plats påträffades även en mälardalsyxa, 
herdestavsnålar och gjutformar till halsringar av 
östlig karaktär (Ambrosiani 1959 & 1985). Gjutfor
marna bör ha tillverkats lokalt och kanske då även
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keramiken. (Tunnslip har utförts på keramik från 
platsen: bil. 3).

Up, Vendel sn,
Snaret RAÄ 291, F241

Up, Tierps sn,
Svanby RAÄ 233-5, F14

Up, G:a Uppsala sn,
Bredåker RAÄ 134, F810 & 1302

Up, Ärentuna sn, Kyrsta RAÄ 327, F1082 & 1084

Up, G:a Uppsala sn, 
Bredåker RAÄ 134, F919

Up, Ärentuna sn, Kyrsta RAÄ 327, F92, 404, 523 & 554 UP. TierPS sn, Skämsta RAÄ 342, F150

Figur 53. Strimmig keramik från centrala och norra delen av Uppsala län. Fynden från Kyrsta och Svanby kan 
definieras som Morbykeramik genom kombinationen av dekor, gods och ytbehandling. Fynden kan dateras till 
bronsålderns period V-VI och förromersk järnålder. Foto T. Eriksson. Striated pottery of eastern character from 
the central and northern part of Uppsala Province. The specimens from Kyrsta and Svanby may be regarded as 
influenced from the Finnish Morby-tradition. The pottery can be dated to the LBA and PR1A.
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Up, Uppsala/Helga Trefaldighet, 

Håga RAÄ 366, F8000

Up, G:a Uppsala sn. Bredåker RAÄ 134, F448 Up, Ärentuna sn, Kättsta, RAÄ 56, F1192 & 1234

Figur 54. Strierad keramik av sydlig karaktär från Uppland. Keramiken kan dateras till period IV—VI. Foto T. 
Eriksson. Pottery with striation of a southern character. The finds can be dated to the BA period IV—VI.

Keramiken har senare bearbetats av Hille Jaanus- 
son och mer ingående av Synnöve Reisborg (Jaanus- 
son 1981; Reisborg 1989). Reisborg har gjort en 
morfologisk analys av keramiken från boplatsens 
faser under yngre bronsålder och förromersk järnål
der och påvisar klara likheter med sydvästfinsk och 
baltisk keramik. I analysen framgår bland annat att 
61 % av keramikskärvoma har strimmig yta. Vad 
som är ännu viktigare är den mycket höga andelen 
med dekorerad keramik där nästan 80 % av de 
strimmiga kärlen har dekorer av klart östlig karaktär, 
såsom ovala gropar, gropar i grupper, kam, tvär
snodd och kattfotsliknande intryck. Rent typologiskt 
kan man slå fast att keramiken hör hemma i en klart 
östlig tradition som grovt kan dateras till cirka 700- 
200 f. Kr, det vill säga bronsålderns period VI och 
äldre förromersk järnålder. Inga 14C-dateringar finns 
dock från de aktuella kontexterna (Reisborg aa). I 
anslutning till fornborgen, som överlagrar kulturlag
ret med östlig keramik, ligger en boplats och grav- 
falt från yngre förromersk järnålder och äldre romar
tid. De är till sin karaktär helt ”mellansvenska”. På 
det närmast belägna gravfältet har hittats baltiska 
herdestavsnålar, men de kommer sannolikt från äldre 
boplatslager (Ambrosiani 1958:161ff; Ambrosiani 
1964:1 Off; Uppgifter i ATA). Även i den finska och

estniska litteraturen dras paralleller med Darsgärde- 
keramiken med dess stora likheter med Morbykera- 
miken och de estniska A sva- och kamdekorerade 
keramiktypema (http://www.helsinki.fi/hum/arla/ ke- 
ram/morby.html; Lang 2007:127ff; Meinander
1969:46f)-

Efter att själv ha gått igenom materialet från 
Darsgärde översiktligt kan jag bekräfta att materialet 
avviker klart till sin karaktär med sin mängd av de
kor och ytbehandlingar. Godset är också betydligt 
fetare på grund av användningen av finlera. Det är 
något som visserligen återkommer på andra mellan
svenska lokaler, ofta i samband med just strimmig 
keramik, men då bara i enstaka fragment (jfr kap. 8). 
Tre tunnslip har gjorts på keramik från Darsgärde 
(bil. 3; kap. 5). Magringsmaterialet är inte anmärk
ningsvärt annorlunda än på andra lokaler. Däremot 
är magringsandelen i Darsgärde lägre än på de mel
lansvenska lokalerna från bronsålder och förromersk 
järnålder. Andelen växtmaterial i leran är något hög
re än på de flesta andra lokaler. Utifrån tunnslipen 
går det likafullt inte att säga om keramiken är till
verkad i Mellansverige eller i östra Östersjöområdet. 
Däremot finns det stora likheter mellan godset i en 
av de strimmiga skärvorna från boplatsen vid Snåret, 
Vendel socken och en annan strimmig skärva på
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Darsgärde (Stilborg bil. 3).Ett strimmigt, rikt deko
rerat kärl av morbytyp från Kyrsta i Ärentuna sock
en, avviker klart från de vanliga släta samtida kera
miken från den närbelägna boplatsen vid Vaxmyra 
(Stilborg bil. 2).

I mitt basmaterial från Västmanlands och Uppsala 
län börjar den strimmiga och strierade keramiken 
uppträda under framförallt yngre bronsåldern, period 
IV. Vanligast blir den dock under bronsålderns slut 
och äldre järnålder. Några av de bästa exemplen på 
strierad keramik kommer från Kättstagravfåltet i 
Ärentuna socken och Hågahagen i Uppsala stad (flg. 
54; Eriksson 2005b; Victor 2002). I båda fallen rör 
det sig om semistrierade små kärl med polerat hals
parti och lodrätt kammad yta på skuldra och buk. 
Funktionsmässigt kan det röra sig om bordskärl. I 
båda fallen har tunnslip gjorts på kärlen som inte 
avviker från den övriga produktionen på platsen (bil. 
1 & 2). Utifrån gods, striering, avsaknad av dekor 
samt kärlform kan man sluta sig till att det rör sig 
om en tradition som är gemensam för Sydskandina- 
vien och Lausitzområdet, men där kärlen i sig är av 
lokal tillverkning (se ovan). Den aktuella delen av 
Kättstagravfåltet går att datera till bronsålderns peri
od V och VI. Tyngdpunkten av l4C -dateringarna 
från Hågahagen ligger i perioderna II till och med VI 
(Gustafsson et al 2006; Victor 2002). Den strierade, 
borstade ytan på keramiken har stora likheter med 
kärl från period IV i bland annat Sachsen i östra 
Tyskland (flg. 52; Grönberg 1943:9ff & 97). Tunn- 
slipen på de uppländska kärlen tyder dock inte på 
någon utländsk proveniens. Värt att notera är att 
Grönberg såg denna borstade keramik som ett 
främmande inflytande i Lausitzkulturen. Keramiken 
tillhörde hans ”Fremdgruppe” som då förknippades 
med germanskt, alltså inte östligt, inflytande i Lau
sitzkulturen. Tolkningen gjordes under nazitiden och 
den då förhärskande kulturhistoriska skolan men 
dateringen av gruppen bör vara riktig (Grönberg 
1943:9ff & 97). Antagligen finns det betydligt mer 
av denna sydligt påverkade strierade keramik i Sve
rige, men det är svår att särskilja i ett fragmenterat 
material.

Annars finns strimmig keramik i undersöknings
området på de flesta lokalerna från yngre bronsålder 
och äldre romersk järnålder (flg. 33). I de flesta fall 
rör det sig om enstaka fragment där man inte kan 
säga om det rör sig om en keramikstil som är östlig 
eller sydlig. Snarare rör det sig om en ytbehandling 
som kan vara praktisk. Den kan ge ungefär samma 
funktionella effekt som den rabbade ytan, genom att 
den större arean ger en ökad avdunstning och där
med bättre kyleffekt. Den ger även faste åt rabbning 
och i enstaka fall kan man se att det under den rab
bade siamningen finns en strimmig yta. Dessutom

kan den ha haft två viktiga funktioner under själva 
tillverkningen, en rejäl avdragning med en kam eller 
något annat taggigt föremål bör ha hjälpt till att foga 
samman ytan på de lerrullar som kärlen är uppbygg
da av. Under torkningen kan en omviming av gräs 
ha gjort att kärlen har torkat långsammare. Man har 
därmed sluppit sprickbildning under ett känsligt 
moment. Det var mycket vanligt att man använde 
samma metod på de lerklinade husen under mellers
ta och yngre bronsåldern, där lerkliningen ofta har 
djupa intryck av gräs (fig. 55). Det skulle därför 
kunna vara rätt att se tekniken som en tekniköverfö
ring från de lerbyggda husen till de lerbyggda kär
len, snarare än som en etnisk markör.

Figur 55. En av ledartefakterna för bronsåldern i 
Mälardalen är lerkliningen med gräsintryck. Här är 
det klining från området runt Hus I i Vrå, Knivsta 
socken (F4203). På ena sidan har kliningen intryck 
av vidjor, på den andra gräs. Intrycken är mycket 
lika den grovstrimmiga keramiken. Foto T. Eriksson. 
Impressions of grass on wattle-and-daub from an 
MBA house in Uppland. The impressions resemble 
the deeper striation on pottery.

Trots dessa förbehåll finns strimmig keramik som 
klart tyder på östliga influenser. Man kan dock inte 
bara ta ytbehandlingen som ensamt kriterium utan 
den måste vara kombinerad med vissa typer av de
korer. Till dessa hör dekor av gropar, stämpel, kam 
och tvärsnodd. Det vill säga dekortyper som vi van
ligtvis uppfattar som neolitiska, något som har gett 
upphov till beteckningen epineolitisk keramik (Asp
lund 2008:204; Meinander 1954b: 168). I öst, bland 
annat i nuvarande Finland, Ryssland, Ukraina, Balti
kum och Vitryssland fanns en annan keramiktradi
tion under bronsålder och äldre järnålder med bland 
annat en högre andel rundbottnade kärl, strimmig 
keramik och ytor med intryck av textil eller andra 
strierade ytor samt dekorerade kärl. Bland annat 
ökade andelen rundbottnade kärl mot öster, från Ka
relen och vidare österut (Kosmenko 1996a:55ff, 
1996b:224ff & e-post 20060621; Parzinger 1998: 
Abb. 9; Patrushev 2000:77ft). Dessa östliga drag 
samt den stora andelen dekorerad keramik kom ald
rig att få något genomslag i Mälardalen. Snarare är
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det de västra delarna av Baltikum och Finland som 
uppvisar störst likheter med Mälardalskeramiken.

Strimmig eller strierad keramik finns i hela un
dersökningsområdet. Däremot finns en tendens till 
att den klart östliga, dekorerade keramiken är vanli
gare i östra Mellansverige än vad som är fallet i den 
inre delen av Mälardalen liksom längre västerut och 
söderut. I Stockholms län har det exempelvis fram
kommit många lokaler med sådan dekorerad strim
mig keramik, förutom den redan omnämnda Dars- 
gärdeboplatsen. Några exempel på platser med en 
stor andel strimmig keramik med dekorinslag är 
Vågsjö och Aminge i Täby socken, Hägg- 
vik/Edsberg och Sjöberg i Sollentuna socken, Lings- 
berg i Vallentuna socken, Norslunda i Norslunda 
socken, alla med dateringar till ca 900 f Kr -100 e 
Kr, med en tyngdpunkt i bronsålderns period VI och 
äldre förromersk järnålder (G. Andersson 2002:18ff; 
Hamilton 2001a:23 & 2001 b:6; Beronius et al 
2004:32; Olausson 1995:102ff & 139ff; Sieurin- 
Lönnqvist & Schierbeck 1998:1601). Andra material 
har stort inslag med strimmig keramik, men ingen 
dekor, som till exempel kontexter från äldre förro
mersk järnålder i Lingsberg, Vallentuna socken (M. 
Olausson 1989:38f & 52). En annan anmärknings
värd plats är den i Sjöberg i Sollentuna socken. Lik
som Darsgärde ligger den på ett berg. Där utgjordes 
ca 60 % av materialet av strimmig keramik där vissa 
kärl har dekor av punktrader och pinn- eller tygin
tryck. Tre kolprover visar att platsen har brakats från 
ca 800 f kr fram till år 0 (M. Olausson 1995:139ff & 
166ff). Inget av materialen är dock vare så stora eller 
klart östliga som på Darsgärde. Samtliga lokaler 
ligger i östra Uppland och då i Stockholms län och 
ingår inte i mitt basmaterial. Det är kanske sympto
matiskt att lokalerna ligger i det dåvarande skär- 
gårdslandskapet med naturliga kommunikationsvä
gar mot öster. Det finns även klart östliga inslag i 
materialet från Uppsala län, men då på lokaler med 
en mer allmän mellansvensk karaktär på merparten 
av keramiken. Några sådana där strimmighet har 
kombinerats med dekorer av östlig karaktär är, för
utom Broby i Börje socken, Kyrsta i Ärentuna sock
en och Prästgården i Björklinge socken, båda i cen
trala Uppland samt Svanby i Tierp socken i norra 
Uppland (Hjärthner-Holdar ms; Hjärthner-Holdar & 
Söderberg 1987; Onsten-Molander & Wikborg 
2006;153ff; Renck 2004).

1 Svanby framkom ett mindre keramikmaterial 
som dominerades av strimmig keramik av fett gods 
(Renck 2004). Ett kärl har dekor av koniska gropin
tryck under mynningen, ett drag som är klart östligt 
(fig. 53). Organisk beläggning på kärlet har AMS- 
daterats till 2470±35 BP vilket borde motsvara 
bronsålderns period V till och med äldsta delen av

förromersk järnålder. Ytterligare en annan strimmig 
skärva har kontextdaterats till 2315±40 BP, det vill 
säga 410-250 BC eller äldre förromersk järnålder. 
Totalt finns sju 14C -dateringar på strimmig keramik 
eller kontexter med strimmig keramik. Samtliga 
dateringar ligger just mellan 740-360 BC med ett 
sigma. Möjligen kan den rabbade keramiken då till
höra en äldre fas och den strimmiga och släta en 
yngre. Underlaget är dock litet.

Materialet från Prästgårdsgravfaltet, Björklinge 
socken, kommer från en lokal i centrala Uppland. 
Där påträffades rester av 160 lerkärl i 74 gravar, 
framförallt blockgravar. Av kärlen var hela 43 
strimmiga eller djupt räfflade/strierade och ytterliga
re 3 hade textilintryck, det vill säga en knapp tredje
del hade östlig karaktär. Det är en av de högsta fre
kvenserna i Uppsala län. Av dessa 46 kärl hade 7 
dekorer av gropar i grupper, stämplar, linjer och en
staka gropar. De daterbara metallföremålen från 
platsen kan dateras till förromersk och romersk järn
ålder medan de fyra 14C -dateringarna ligger mellan 
cirka 800 BC-450 AD. Den äldsta dateringen är 
gjord på material från en grav med lätt strimmig 
keramik och är 2485±90 BP eller 770-510 BC vilket 
motsvarar ungefar bronsålderns period VI. Övriga 
dateringar ligger i äldre järnålder. (Hjärthner-Holdar 
ms)

De närbelägna gravfalten vid Kättsta och Dragby 
uppvisar inte samma dominans av ”östlig” keramik, 
även om ett textilintryckt kärl fanns på Kättsta. Där
emot påträffades ett morbyliknande kärl på den lika
ledes närbelägna boplatsen vid Kyrsta. På platsen 
fanns minst 7 % strimmig keramik. Ett situlaformad 
kärl har en strimmig yta samt pinn- och streckin
tryck på halsen. Det måste utifrån stratigrafin att 
döma vara som yngst från äldre förromersk järnålder 
(Onsten-Molander & Wikborg 2006:1531). Utifrån 
typologin hör det hemma i yngre bronsålder eller 
förromersk järnålder och har klara östliga paralleller 
(se ovan). På samma boplats har även strimmig ke
ramik utan dekor påträffats i kontexter från förro
mersk och äldre romersk järnålder, men denna har 
tolkats som dekor (fig. 53; Onsten-Molander & 
Wikborg 2006:161 f & fig. 130, 144 & 145). Tunn
slip har gjorts på det morbyliknande kärlet som visar 
att det har tillverkats av ett gods som avviker från 
det på de närliggande lokalerna i Kättsta och Vax- 
myra. Det har tillverkats av en kalkhaltig finlera som 
skiljer sig från godset i det andra tunnslipet från 
samma lokal. Kalkhaltig lera finns lokalt, så det be
höver inte röra sig om ett importerat kärl, men det är 
definitivt tillverkat i en annan tradition än den sam
tida i regionen. Det ska dock tilläggas att den kera
mik som har bedömts som östligt influerad på grav
falten i Kättsta och Prästgården i Björklinge inte
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avviker från den keramik som har en allmän skandi
navisk karaktär enligt tunnslipen (bil. 1-3). De är 
med andra ord tillverkade i en lokal tradition.

Klart är att man ska se den strimmiga keramiken 
som ett allmänt drag i Mellansverige från bronsål
derns period V in i äldre romersk järnålder. Däremot 
är det svårt att finna daterade kontexter med stim
mig keramik från period IV, något som tidigare har 
hävdats (Hjärthner-Holdar & Risberg 2002). Snarare 
saknas ytbehandlingen på platser som har sin huvud
sakliga datering till period II-IV. Ett exempel som 
ligger geografiskt sett nära Prästgårdsgravfältet men 
som helt saknar östliga drag i keramiken är Ryssgär
det. Platsen har datering fram till och med period IV 
(Eriksson 2008a).

Strimmig keramik har en klar östlig utbredning i 
Mälardalen med rikliga nedslag i Stockholms län 
men även i centrala och norra Uppland, såsom i 
Prästgårdsgravfältet, Kyrsta och Svanby. Under pe
riod IV till VI finns även inslag av snarlik strierad 
keramik som är mer lik keramik i exempelvis Lau
sitz. De bästa exemplen på det är ett kärl från Håga- 
hagen samt ett från Kättstagravlaltet. Även dessa 
kärl är sannolikt lokalt tillverkade. Under yngre 
bronsålder firms alltså snarlik ytbehandling både i 
öster och i söder. Det är därför vanskligt att säga om 
enskilda fynd är influerade från olika håll. Under 
äldre förromersk järnålder uppgår denna hantverks- 
tradition med strimmig och avstruken keramik helt i 
den lokala, mellansvenska traditionen, där de obe
handlade, släta och avstrukna ytorna är förhärskan
de. Under stora delar av förromersk och äldre ro
mersk järnålder är det därför vanskligt att se kerami
ken som en östlig innovation eller influens. Den har 
istället blivit en lokal tradition som delas med Balti
kum, Ryssland och södra Finland.

Textilintryckt yta
Textilkeramiken är ett fenomen som uppträder 

under lång tid och den idémässiga bakgrunden bör 
ha förändrats under de drygt 2500 år den fanns. De 
äldsta mellansvenska beläggen kommer från Sörm
land och bronsålderns period II/III. Den uppträder 
där under en period då få östliga bronser är kända i 
regionen. Österut finns redan under denna period 
keramik med textilintryck, liksom i norra Polen och 
Ungern. Det är områden som Mälardalen då hade 
direkta eller indirekta kontakter med. Något som 
bland annat Bragbysvärdet visar.

Keramik med olika typer av intryck av vävda ma
terial eller med stämpelintryck som imiterar eller 
liknar grovt vävda strukturer har blivit mer eller 
mindre synonymt med de östliga och nordliga 
bronsålderskulturema. Ytbehandlingen har givit 
namn åt det textilkeramiska komplexet i nuvarande

Finland, Estland, Litauen, Lettland, norra Vitryss
land och Ryssland. I Finland och Karelen kallas ock
så kulturen för Sarsa-Tomitsa efter två av de främsta 
fyndplatserna i Tavastehus respektive Östkarelen. 
Ryska forskare brukar kalla keramiken för Net ware 
eftersom inte all keramik har intryck av textil utan 
istället har en yta som fått sin struktur av andra in
tryckta material än tyg. Dessutom ska man inte 
glömma att keramiken inom den textilkeramiska 
kulturen även kan vara slät, polerad eller strimmig. I 
centrala och södra Finland har bara en tredjedel av 
keramiken intryck av textilliknande material, mer
parten är istället strimmig eller slät. (fig. 136; Kos- 
menko 1996b:186ff & 1996a; Lavento 2001:15ff; 
Meinander 1954b: 182f; Patrushev 2000:75ff).

Dessutom finns i Norrland och de norra delarna 
av Finland, Norge och Ryssland keramik med in
tryck av grövre strukturer, som bland annat har be
nämningen IT-keramik där beteckningen står för 
imiterat textilintryck. I den ryska litteraturen kallas 
keramiken med dessa intryck ibland för Wafer ware, 
vilket ger en bra beskrivning av intryckens karaktär. 
Keramiken på Nordkalotten av denna typ är ofta 
asbestmagrad och förknippas traditionellt med pro- 
tosamisk befolkning. I den svenska litteraturen går 
den oftast under beteckningen asbestkeramik. Denna 
norrländska keramik har ansetts inte tillhöra den 
textilkeramiska kulturen utan ses som en egen kul
turkrets med flera olika grupperingar över tid och 
rum. (Forsberg 1996:171; Hulthén 1991; Jørgensen 
& Olsen 1988) Myckete få nedslag finns av denna 
norrländska keramik i Mälardalen. Ett av de asbest- 
magrade kärlen från Broby i Börje socken skulle 
kunna tillhöra denna nordliga kulturkrets.

1 övrigt finns det exempel på enstaka textilintryck 
från stora delar av Sverige (fig. 56 & 57). Det kan ha 
gjort att man ibland från ryskt håll har sett hela Mel
lansverige inklusive Västergötland som en perifer 
del av det textilkeramiska komplexet (fig. 134; 
Kosmenko 1996a:fig. 1. och 1996b:Puc. 44). Ande
len keramik med textilintryck är däremot så pass 
liten att det inte går att använda som underlag för 
liknande spekulationer. För övrigt är keramik med 
textilintryck alltför spridd i tid och rum för att kunna 
ligga till grund för någon säker tolkning av etnisk 
eller kulturell härkomst. Klara textil- eller textillik
nande intryck, liksom stimmig keramik, finns i Ung
ern och Polen under en period som motsvarar senne- 
olitikum och äldre bronsålder. I den ungerska och 
slovakiska Zók-kulturen och Hatvan är textilintryck 
jämte strimmig keramik en av de vanligaste före
kommande ytbehandlingarna. Även i Polen före
kommer textilintryck, ofta på vulstomerade kärl som 
liknar våra från senneolitikum och äldsta bronsålder.
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(Dąbrowski 2004:48ff; Ember 1952; Kalicz 
1968:154f; Müller & Czebeszuk 2003:466)

I södra och mellersta Sverige finns bara enstaka 
fynd av keramik med textilintryck. Den plats som 
särskiljer sig är återigen Darsgärde med minst sex 
textilintryck kärl varav fem har dekor (Reisborg 
1989:86). Möjligen skulle även Hallunda kunna ha 
en liknande eller större mängd kärl med sina 51 
fragment med textilintryck, men endast ett kärl med 
bevarad mynning har gått att rekonstruera. Procen
tuellt sett är dock andelen textilkeramik mycket liten 
där och gruppen utgör endast l%o av det totala mate
rialet (Jaanusson 1981:48ff). En annan plats med 
relativt många konstaterade kärl är gravfältet vid 
Prästgården i Björklinge där 3 av de totalt 160 kär
len hade textilintryck. Keramiken där har i samtliga 
fall påträffats i blockgravar men ingen av dem har 
något i övrigt daterande fynd. Gravarna kan dateras 
allmänt till sen bronsålder och förromersk järnålder 
(Hjärthner-Holdar ms). Darsgärde och Prästgården 
har dateringar till sen bronsålder och förromersk 
järnålder, förutom Hallunda och Apalle som går till
baka till äldre bronsålder. Exempel på tygintryck och 
strimmig yta finns även på gravfältet vid Skälby, 
Vårfrukyrka socken i södra Uppland (Schönbäck 
1959:100; SHM inv. 24577). På Åslundaboplatsen i 
Odensala socken, Uppland har också enstaka skär
vor påträffats i en kontext som annars domineras av 
rabbad keramik från mellersta och yngre bronsålder 
(Wigg 2005:159).

Helgö i Mälaren, som ju är mest känd för sin 
folkvandringstida fas, har även äldre lämningar. I de 
undre lagren i Foundation IV i husgrupp 2 påträffa
des strimmig keramik. Dessutom påträffades i hus
grupp 3 ett fragmenterat men tämligen komplett kärl 
med textilintryck (Arrhenius 1964:279ff; Reisborg 
1981:162 & fig. 10). Helgö har sin tyngdpunkt i 
romartid och framåt men det finns även enstaka 14C - 
dateringar till förromersk järnålder. En liknande fall 
med svårdaterad keramik kommer från Lida i Åker 
socken i Sörmland. På ett stort komplex med gravar 
och hus kom ett fragment med textilintryck i ett 
grophus. Huset har daterats till folkvandringstid- 
vendeltid. I övrigt fanns på lokalen rabbad keramik. 
14C -dateringarna visar att platsen har använts under 
yngre bronsålder och mer intensivt från äldre förro
mersk järnålder in i yngre järnålder (Appelgren et al 
2002: 37 & 121 ff). Återigen ska man komma ihåg 
att strimmig keramik och textilintryck förekommer i 
Finland, Baltikum och Ryssland in i åtminstone ro
mersk järnålder (se tab. 1). Man skulle alltså kunna 
se textilkeramiken på Helgö och Lida som represen
tanter för den yngsta, bergartsmagrade textilkerami
ken.

Figur 56. Textilintryckt keramik från Kättstagravfäl- 
tet i A ren tuna sn, Up. Intrycken kommer sannolikt 
från ylletyg som är vävt med tuskaft av entrådigt 
spunnet garn. Tätheten i inslag och varp är ca 6 
trådar per cm'. Det är ett grovt vävt tyg av en typ 
med paralleller under bronsålder. Blockgraven som 
kärlet kommer från grovt kan dateras till förromersk 
järnålder. Foto T. Eriksson. Textile impressions on a 
PRIA bowl from a grave in Kättsta, Uppland. The 
impressions derive from a coarse two-leaved twill.

Figur 57. Mynningsfragment med textilintryck från 
en skärvstenshög i Sneden, Litslena sn, Uppland 
(F6312 & 6920). Fragmenten tillhör en stor terrin 
som är kontextdaterad til! förromersk järnålder. Den 
släta mynningskanten bildar en raffinerad kontrast 
till den tygintryckta ytan. Godset med sina grova 
magringskorn är typiskt för den strimmiga och tex- 
tilintrycka keramiken. Övrig keramik på platsen är 
slät med inslag av strimmig keramik. Foto T. Eriks
son. Textile impressions on a pot from a burned 
mound at Sneden in Uppland. It can be dated to the 
PRIA.

En av de äldsta kontexterna av keramik med tex
tilintryck kommer annars inte långt från Lida, näm
ligen från Rosendal i Härad socken i Sörmland. Där 
påträffades ett litet kärl med ca 13 cm mynningsdi- 
ameter i den övre delen av en skärvstenshög. Kärlet 
har haft ett slätt mynnings- och fotparti och på bu
kens utsida finns textilintryck efter grovt tuskaft.
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Skärvstenshögens undre partier har med fem l4C 
blivit daterade till ca 1400-1100 f kr, det vill säga 
period II och III. (A. Ericsson 2005:30fif) Det ska 
också påpekas att kärlet inte är dekorerat eller har 
någon annan typisk östlig karaktär, förutom sin par
tiella ytbehandling. Från Västmanland finns bara ett 
kärl med textilintryck, från en umebrandgrop på 
gravfåltet vid Bollbacken i Tortuna socken. Graven 
innehöll brända ben efter en kvinna som har blivit 
begravd i en stor situla. Den har fynd- och l4C - 
daterats till ca 100 f Kr till 100 e Kr och själva kärlet 
har ett slätt övre parti och intryck av mycket grov 
väv på buken. (Artursson (red) 1996:166f & 290)

Längre söderut finns också keramik med textilin
tryck. På Pryssgården i Östergötland påträffades 
fragment av två kärl med intryck av tyg vävt i tu
skaft. Det ena fyndet gjordes i en kontext som tydde 
på en datering till äldre järnålder medan det andra 
kom i en yngre bronsålderskontext (Stålbom 
1998:138). På Gotland finns keramik med textilin
tryck, eller rättare sagt täta snörintryck, i grottan 
Stora Förvar på Stora Karlsö. Lokalen är mest känd 
för sina stora mängder av fynd från mellanneolitisk 
tid, men innehåller även rikligt med keramik från 
senneolitikum och bronsålder. Fynden med tyglik- 
nande intryck skulle möjligen kunna tillhöra den 
sistnämnda fasen. Men den ser inte ut som klassisk 
textilkeramik (Schnittger & Rydh 1940:73). Även i 
Skåne ska enstaka fragment ha påträffats på Fosie- 
boplatsen i Malmö (Björhem & Säfvestad 1993:42). 
På Otterböteboplatsen i Åland har minst fem kärl 
med textilintiyck påträffats, förutom tjugotvå strim- 
miga kärl. Till skillnad från de strimmiga kärlen har 
textil tryckts in på både större förvaringskärl och 
mindre skålar (Gustavsson 1997:52).

1 mitt material förekommer textilkeramik på fyra 
lokaler, nämligen på Kättsta i Ärentuna socken, 
Sneden i Litslena socken, Apalle i Övergran socken 
och Snåret i Vendel socken, alla i Uppland, (fig. 56 
& 57) Fynden kan bara dateras kontextuellt. I Kätts
ta påträffades ett textilintryckt kärl i en blockgrav 
med brända ben efter ett barn. Inga daterbara fynd 
fanns men kärlets form med avsatt fot antyder en 
datering till äldre järnålder. Kärlet innehöll anima- 
liska fetter, dock inte efter någon idisslare. Med 
andra ord användes kärlet troligen inte till komjölk 
(Bil. 4). Daterbara gravar intill har dateringar till 
yngre förromersk järnålder fram till folkvandringstid 
(Eriksson 2005; Gustafsson et al 2006). Vad som 
kanske är mest intressant är att tunnslipen visar att 
godset i det textilintryckta kärlet inte avviker från de 
andra kärlen på platsen. Det vill säga kärlet förefal
ler att vara lokal tillverkat. Motsatsen finns också i 
materialet. På boplatsen Snåret i Vendel socken hit
tades förutom strimmig keramik också enstaka

fragment efter möjligen två olika kärl med textilin
tryck. I samma område som de båda keramiktypema 
finns l4C -dateringar från bronsålderns period IV och 
V samt romersk järnålder (Björck et al 2007:72). 
Där har det istället visat sig att godset enligt tunnsli
pen skiljer sig från de övriga på lokalen och mer 
ansluter till referensprovema från Darsgärde (Stil
borg bil. 3). Ytterligare ett kärl med textilintryck 
kommer från Sneden, Litslena socken i sydvästra 
Uppland. Där påträffades det i en skärvstenshög med 
dateringar och fynd från förromersk järnålder. På 
samma lokal finns även strimmig keramik. Själva 
kärlet är ett stort situlaformat kärl med tydliga fing
erintryck strax nedanför mynningen, rent allmänt är 
det av förromersk karaktär. (Eriksson 1998c; Fager
lund 1998:43ff)

Den sista plats som kommer att tas upp här är 
Apalle. Där har i kulturlagret gjorts fyra fynd av 
textilkeramik varav två dessutom är kombinerade 
med dekorintryck av konkava gropar av östlig typ. 
De säkra fynden har gjorts på den centrala delen av 
boplatsen, i lagertyp 3 som har olika l4C -dateringar 
med tyngdpunkt i period IV och V. Dateringen kan 
bara ses som en allmän datering av kontexten. En 
jämförande studie har gjorts av keramikens gods 
som visar att den inte förefaller att avvika mot det 
andra bronsåldersmaterialet i Apalle. Med andra ord 
skulle den kunna vara lokalt tillverkad (Bil. 3; 
Hulthén ms). Utifrån dekoren och ytbehandlingen 
kan man dock klart säga att Apallekeramiken är av 
östlig karaktär.

Tolkning av den textilkeramiken 

En fråga som infinner sig är hur man ska tolka idé
innehållet hos keramiken med textilintryck. I åtmin
stone exemplen från Sneden och Kättsta rör det sig 
verkligen om intryck efter en grov väv. Textilarkeo
logen Annika Larsson har bedömt intrycken till tyg 
som är vävt i tuskaft. Trådarna är sannolikt entrådigt 
spunnet gam. Tätheten i både inslag och varp är ca 6 
trådar per cm2. Det innebär att det rör sig om ett re
lativt glest vävt tyg. Tätheten är typisk för ylletyger 
funna från yngre bronsålder, även om Kättstakärlet 
torde vara yngre, från förromersk tid. Möjligen har 
tyget varit lätt filtat, något som kunde förklara in
tryckens diffusa karaktär. Det glesa tyget skulle bli 
varmare och mer hållfast just genom filtning (med
delande från Annika Larsson 2005-11-30). Även 
intrycken från Björklinge kommer från ylletyg vävt i 
tuskaft (muntl. uppg. Fljärthner-Holdar). Intrycken 
från Apalle har antagligen också varit av ulltyg.

I Finland, Ryssland och Baltikum har man ibland 
satt textilintrycken i samband med linets införande 
(se Lavento 2001:53ff). Linet förefaller ha varit 
mycket ovanligt i Uppland före romersk järnålder,
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även om det finns indikationer på lin redan under 
mellersta bronsåldern (S. Gustafsson 1997:46ff; 
Ranheden 2007:107ff). Däremot förefaller får/get ha 
varit betydande inslag i ekonomin som ull- och kött
producenter utifrån det osteologiska materialet 
Ericsson et a! 2003:273; Sigvallius 2007:181 ff; 
Wigh 2008:385). På senare tid har också det upp
märksammats att bland annat den estniska textilke
ramiken har intryck av ylletyg (Lang 2007:136ft).

Förutom ett fynd från Broby i Börje socken sak
nas den norrländska imiterade textilkeramiken i Mä
lardalen. Den har intryck som kan vara gjord genom 
att man rullat makramésnoddar (Hulthén 1991:21 f). 
Den nordliga keramiken brukar dessutom vara as- 
bestmagrad, medan alla de aktuella fynden har mag- 
ring av krossad granit eller gnejs. Parallellerna till 
textilkeramiken i Mälardalen bör således sökas söder 
eller öster om Ålandshav.

En första tolkning av textilintrycken är den rent 
funktionella. I den finska och ryska litteraturen har 
framförts att textilintrycken har uppkommit genom 
att man har byggt kärlen i tygklädda formar eller 
äldre krukor eller med hjälp av tyg på händerna för 
att forma kärlet. (Lavento 2001:54ff). Fördelarna är 
ju många: man kan lättare massproducera likadana 
kärl. Fördelarna är kanske störst om det gäller rund- 
bottnade kärl, som i Karelen och Ryssland. Att man 
kan ha använt sig av formar i enstaka fall i Mellan
sverige är känt från ett exempel i Apalle. Där har ett 
kärl korgintryck, men då på insidan av kärlet. Dess
utom är det bara ett kärl av sannolikt tusental på 
platsen. Ett kanske bättre uppslag för en funktionell 
tolkning får man när man studerar hur man gjorde så 
kallade jydepotter på Jylland (fig. 58). Det var kärl 
som byggdes med samma teknik som under förhisto
rien, nämligen genom tumning, bankning och rem- 
byggning, ännu in på början av 1900-talet. När 
kvinnorna fonnade kärlen gjorde de det sittande, 
genom att rulla krukan mot låret som kunde vara 
täckt med ett grovt tyg. Man polerade därefter kärlen 
så att intrycken försvann, något man inte har gjort i 
de aktuella exemplen från bronsålder och äldre järn
ålder (Steensberg 1939:131). Med andra ord har man 
gjort ett kulturellt val att låta textilintrycken vara 
kvar under förhistorien.

En annan, mer funktionell tolkning är att textilin
trycken liksom gräsintryckt yta varit delvis praktiskt 
betingade. Om man sveper in de ännu blöta kärlen i 
organiskt material går torkningen långsammare och 
man förhindrar sprickbildningar. Men om så vore 
fallet borde all keramik ha sådana intryck. Tolkning
en är i så fall i analogi med ett av förslagen för var
för det finns gräsintryck på viss typ av keramik.

Figur 58. En jylländsk kvinna, Fru Fl ansen, gör en 
jydepotte enligt en tradition med rötterna i förhisto
rien. Buken formas mot knäet som är täckt med ett 
grovt vävt förkläde. Resultatet borde bli att kärlet får 
svaga textilintryck. Foto från första halvan av 1900- 
talet. (Steensberg 1939:Pl. 20b). A photo of a Jutish 
woman making a jar during the first part of the 20th 
century. The jar will get textile impressions.

Ofta har textilintrycken setts som en etnisk mar
kör, men de även ha haft andra ideologiska innebör
der. Kärlformema som har hittats i Mellansverige 
tillhör snarast forvarings- och beredningskärl. De 
har inte varit av den karaktär som man bjuder dryck 
och mat i, utan har sannolikt snarast hört till den 
privata sfären. Något som motsäger detta är ju den 
höga frekvens med vilken man har dekorerat de tex- 
tilintryckta kärlen med.

Kärlen i Apalle, Hallunda och Darsgärde har med 
sin rika dekor använts för visuell kommunikation. 
Tygstrukturen har gett associationer till klädedräkten 
och bör ha varit en symbol i sig. Här börjar man 
närma sig andra, ickefunktionella tolkningar. Att låta 
textilintrycken vara kvar på kärlet måste ha varit 
betydelsefullt. Att smutsa mödosamt framställt tyg 
innebär att handlingen uppvägdes av den symbolik 
kärlet fick. Möjligen rör det sig om en antropomorf 
kroppssymbolik där kärlet sågs som en kropp som 
kläddes på. Inga andra tydliga tecken finns dock på 
att kärl har utformats antropomorft i Finland och 
Baltikum. Ansiktsurnor saknas men man kan ändå 
anta att man på samma sätt som det har varit vanligt 
i etnografiska exempel har associerat till kroppen 
och sättet att klä sig och sitt kärl (David et al 1988). 
Det viktiga är att det under denna tid kan ha funnits
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en medveten kroppssymbolik i vissa av karien. Tan
ken är ställvis spridd i resten av Europa. Klädedräk
ten och det vävda tyget har med största sannolikhet 
haft en betydande roll som markör för ålder, kön, 
status eller med andra ord haft en roll för gestalt
ningen av bärarens genus. Inom Lausitzområdet har 
man dessutom fynd av keramikumor som använts 
som benbehållare med fynd av jämnålar på kärlet 
utsida. Dessa fynd har tolkats som att man har klätt 
in benhållare med tyg och förseglat det med nålen. 
Hela tygpaketet med krukan har sedan blivit en ny 
symbolisk kropp för den döde (Kaiser & Puttkam- 
mer 2007:77f).

Tygintrycken på kärlen kan ha möjligen uppstått 
av en slump forst. Detta kan sedan ha utvecklats till 
tradition där utnyttjade den dekorativa effekten, men 
troligare är att det har funnits en allegorisk tanke 
bakom intrycken, där det alldagliga ikläds en kos
mologisk förklaring. Utifrån de jylländska ekkist- 
gravama kan man se hur viktig klädedräkten har 
varit för att markera kön, ålder och status (Berger- 
brant 2007).

Sammanfattning ytbehandlingar
Utifrån ytbehandlingarna kan man dela in keramiken 
i tre skilda kronologiska gmpper. Den äldsta är den 
under senneolitikum och äldre bronsålder. Den är 
betydligt mer välarbetad än sitt rykte ger vid handen. 
Andelen slät och polerad keramik är hög. På många 
platser kan den dock vara relativt vittrad.

Denna tradition avlöses under bronsålderns peri
od II av en keramikservis där rabbad keramik utgör 
majoriteten av kärlen (fig. 36). Till denna servis hör 
enstaka polerade och tunnväggiga mindre kärl samt 
släta kärl av olika storlekar. Det är anslående hur 
pass likartad keramiken är på nästan samtliga platser 
i norra Mälardalen. Den rabbiga keramiken upptar 
mellan 60-80 % på nästan samtliga platser. På plat
ser eller delytor som kan tolkas som jakt- eller bear- 
betningslokaler är den vanligare. Hit hör Otterböte 
och höjdpartiema på Snåret. På lokaler med gravar 
eller där gästabud har ägt rum är istället den polera
de keramiken något vanligare. Hit hör platser som 
Vallby, Ryssgärdets östra kulle, Skrävsta och Nibble. 
Denna tradition vara fram till och med bronsålderns 
slut.

Under yngre bronsålder kommer strimmig och 
textil intryck. Detta kan delvis vara resultat av östlig 
influenser. Framförallt den strimmiga eller strierade 
keramiker har både sydliga och östliga paralleller. På 
platser som Svanby och Darsgärde har den definitivt 
paralleller i framförallt Finland, Estland och Lett
land. Strimmiga keramiken fortlever sedan in i ro
mersk järnålder.

Den tredje ytbehandlingstraditionen börjar sedan 
under äldre förromersk järnålder och fortsätter under 
hela järnåldern (fig. 37). Den äldre perioden domi
neras av avstruken, enkelt behandlad keramik och 
släta ytor. Den strimmiga keramiken fortsätter att 
tillverkas och blir till en inhemsk tradition. Den skil
jer sig från den östliga genom att sälla dekoreras. 
Även textilintryck finns men i ytterst liten omfatt
ning. I övrigt domineras keramiken av ytor som har 
tagit liten tid att framställa: grova och avstrukna 
ytor. Under romersk järnålder återkommer mer om
sorgsfullt polerade ytor, men i liten omfattning.

ATT DEKORERA ELLER INTE 
DEKORERA
Den mjuka, ännu fuktiga leran hos ett nytillverkat 
keramikkärl bjuder inget motstånd utan snarare in
bjuder till att ristas med linjer, intryck, streck och 
annan ornamentik. I flertalet av de neolitiska kultu
rerna i Nordeuropa och bronsålderskulturema i östra 
Medelhavsområdet har dekoren spelat en avgörande 
roll i keramikens utseende. Den har varit en viktig 
del i kommunikationen mellan tillverkaren och kärl
användarna. Men i södra och mellersta Skandinavien 
har man inte efter stridsyxekulturen och senneoliti
kum använt sig av dekor i någon större omfattning. 
Mer eller mindre medvetet förväntar sig ofta den 
moderna människan och även arkeologer att föremå
len ska ha ett estetiskt uttryck, särskild då kerami
ken. I den tidigare litteraturen skrevs detta explicit 
som till exempel i ”Norges oldtid” där bronsålders- 
keramiken beskrivs som:

"Lerkarene er i denne tid temmelig simple, 
medens man allerede i stenalderen kunde lave 
smukt formede og dekorerede kar. Men dette 
betyder ikke tilbagegang i bronsealderen. Vi 
kjender nemlig nu kun de simple kar, som 
tjente til beholdere for de brændte ben. De er 
for øvrigt i norske fund temmelig sjeldne. 
Kunstfærdigheden i den retning var tydeligvis 
ikke stor i Norge dengang” (Gustafson 
1906:46f)

Även när V. Gordon Chi Ide skulle beskriva den 
skandinaviska keramiken under äldre bronsåldern 
kategoriserar han den som ”Pottery is rare and ex
ceedingly rough...” (Childe 1930:170). Under den 
yngre bronsåldern menar han att keramiken är.

“...extremely dull. The only attempt at 
decoration was to smear over the surface with 
the fingers or a stiff brush... The dullness of 
the pottery is counterbalanced and explained 
by a wealth of bronze and gold vessels...” 
(Childe 1930:219).

När Gunnar Ekholm skrev sin grundbok om 
”Forntid och fomforskning i Skandinavien” (1935)



5. KRONOLOGISKA KARLANALYSER 139

finns också bara keramiken omnämnd som mycket 
enkel och helt oornerad. Endast gravkeramiken 
nämns som något mer intressant genom sina konti
nentala inflytelser från Italien via Östtyskland. (Ek
holm 1935:147). Fördömandet av bronsålderskera- 
miken och dess brist på dekor har dock mildrats någ
ra decennier senare när Stenberger karaktäriserar 
keramiken under yngre bronsåldern som:

”Det är i regel kärl av enkel formgivning, 
tunnformiga eller bikoniska, oornerade eller 
med anspråkslös streckornering,... ” (Stenber
ger 1979:253).

Keramiken under äldre och mellersta bronsåldern 
berörs överhuvudtaget inte, antagligen har den varit 
för enkel och även sparsamt förekommande i de då 
kända gravkontextema (Stenberger 1979).

Även om exemplen är gamla är det ett narrativ 
som delvis lever kvar än i vår syn på keramik. I viss 
mån kan man på ett plan hålla med de äldre uppfatt
ningarna om keramiken. Den är under bronsålder 
och järnålder vanligtvis odekorerad och har ett ut
tryck av funktionellt vardagsgods som inte har fatt 
någon estetiserande utformning. Keramiken står i 
bjärt kontrast till den förfinade dekor som finns på 
praktföremålen av brons och guld under framförallt 
bronsåldern och romersk järnålder. Även hällrist
ningar i Mälardalen har en rik bildvärld, som både i 
formrikedom och i stil avviker från den samtida ke
ramikens dekor under bronsålder. Rent teoretiskt 
skulle kärlväggama vara ypperliga för att dekorera 
med de skepps-, djur- och människoframställningar 
som finns på både bronserna och hällarna (Eriksson 
2005f). Avsaknaden står i klar kontrast till exempel
vis de samtida traditionerna i Grekland och Mindre 
Asien där liknande motiv ristades och målades på 
lerkärlen. Å andra sidan kan man se två skilda tradi
tioner som har funnits i ett longue durée-perspektiv: 
den i sydöstra Europa och Mindre Asien respektive 
den i nordvästra Europa. I söder har det sedan sten
åldern funnits en tradition att smycka kärl med bild- 
och figurframställningar, medan det i den norra de
len med fa undantag aldrig har utförts figurfram
ställningar under förhistorisk tid. Keramiken i hela 
Norden var under stenålder ofta dekorerad men all
tid med geometriska, abstrakta former och dekor
element. Trots att olika kulturer och ekonomier av
löste varandra har detta narrativ alltid fortlevt. Ned
gången i antalet dekorerade kärl under senneoliti- 
kum är ett dessutom ett fenomen som inte bara är 
skandinaviskt utan finns i stora delar av Tyskland 
och Holland. Där går keramiken från senneolitikum 
och äldre bronsålder ibland under beteckningen 
”Kümmerkeramik” det vill säga eländig eller torftig 
keramik på grund av sitt grova gods, sina enkla, 
odekorerade former (Sprockhoff 1941:15; van der 
Waals 1966:124ff). Ser man i stället till den omsorg

som man lade ned på att göra olika ytbehandlingar 
av kärlens utsidor och ser denna behandling som en 
slags dekor, är bronsålderns keramik kanske den 
mest dekorerade vi har.

Krukan som kropp och tanke
Det mänskliga medvetandet och intellektet har en 
förkärlek att utgå från den egna kroppen för att kun
na förstå sin omgivning och för att kunna beskriva 
den såsom avstånd och mått. Den grekiska sofisten 
Protagoras myntade på 400-talet f. Kr - det vill säga 
motsvarande äldre förromersk järnålder - homo men- 
swra-satsen: ”Människan är alltings mått”. Orda
grant kan man se satsen som ett uttryck för vår bö
jelse att förstå världen utifrån vår fysiska kropp, men 
andemeningen är istället en relativistisk syn på kun
skapens subjektiva natur. Ofta har man haft ett mer 
eller mindre uttalat antropomorf uppfattning om 
keramikkärl. I dag förmänskligar språket kärlet ge
nom att använda antropogena beteckningar för olika 
kärldelar: hals, skuldra, buk och fot. Det finns ingen 
möjlighet att avgöra om dessa beteckningar eller 
semantiska begrepp har någon tradition som går att 
föra tillbaka till bronsåldern eller äldre järnåldern i 
regionen. Det är risk att våra begrepp styr tolkningen 
och därmed blir ett uttryck för homo mensura- 
satsens andemening: att vår subjektiva förförståelse, 
här genom de nutida begreppen, styr vår tanke och 
tolkning. Syftet är att försöka återskapa en förståelse 
av intentionen av användandet av dekor på framför
allt keramik, som en långtidsstudie. Den kommer att 
göras med ett strukturalistiskt inslag för att se kera
mikdekoren som ett utslag för olika ideologier och 
föreställningar om kärlen som meningsbärande ob
jekt.

Man kan se fenomenet med dekor som utslag för 
en mängd olika syften. Det grundläggande är sanno
likt en mer eller mindre inneboende vilja hos det 
mänskliga psyket att omforma naturens skenbara 
kaos med sina egna former och framställningar, att 
överföra sin tanke på ett naturligt material. De kultu
rella och sociala normerna har sedan reglerat denna 
vilja och påvisat vad som är tänkbart och vad som 
inte är det. Det konstnärliga skapandet, även på det 
lilla planet, är strängt reglerat utifrån syfte, tillfälle 
och objekt, religiösa normer och andra regler. Fram
förallt har denna reglering gett normativa begräns
ningar i vad som får dekoreras och hur. Det här 
kommer delvis att bli ett försök att spåra dessa nor
mer: Varför dekorerades inte keramiken med figurer 
och skepp som på hällristningarna? Varför har vi 
inga spiraldekorer på skålarna, som finns på bron
serna under period 11, V och VI? Varför dekorerades 
inte keramiken med Sösdala och Sjörup-stil under
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romersk järnålder i Mälardalen? Leran som medium 
är som sagt nästan det bästa materialet för att göra 
sådana dekorer, men ingen gjorde det. Enstaka ex
empel finns i Danmark, Skåne och Västmanland, 
men de är få (Broholm 1933:225ff & PL X-XVI; 
Eriksson 2006:f; Stjemquist 1961 :P1. XXXVI). Be
rodde de på att man inte tänkte tanken, eller fanns 
förbud mot liknande yttringar?

Olika antropologiska studier har försökt att för
klara varför keramik och givetvis också andra före
mål blir dekorerade. Några av de mer kända är bland 
annat Hodders studier av dekorer. Han visade där att 
de på ett raffinerat sätt användes som markör för 
etnisk tillhörighet och att de största skillnaderna 
fanns i de områden där olika etniciteter kom att mö
tas under stress (Hodder 1979 & 1986:105ff). I ex
empelvis Zimbabwe varierar i många fall dekoren 
från by till by och är ett uttryck för den lokala identi
teten (Lindahl & Matenga 1995:32).

En genomgripande studie av hur keramik har de
korerats kommer också från Kamerun, där man kun
de intervjua och tolka hur tillverkarna, i det här fallet 
kvinnorna, dekorerade keramiken och verkligen såg 
krukorna som symboliska människokroppar. Kärlen 
delades upp i mans- och kvinnokarl där namnen på 
krukorna hade skilda genus. De enskilda dekorele
menten som användes var också direkt kopplade till 
kropparna, dräkt och utsmyckningar på kroppen 
(David et al 1988:365ff). Studien har fått kritik för 
att inte ha underlag för vissa av tolkningarna, men 
som övergripande modell är den sannolikt rätt (De
battinlägg i David et al 1988:379ff). En annan studie 
som också har gjorts i Kamerun visar att keramik 
och då i synnerhet dekoren kan vara starkt knuten 
till genus och använd för tyst intern kommunikation 
inom gruppen. Fragment från förfädernas krukor 
användes för att magra nya kärl och dekor användes 
som signal från krukmakare till andra krukmakare, 
till andar och faktiska kärlanvändare (Sterner 
1989:45Iff). Detta är ett drag som också går att se i 
den skånska gravkeramiken (se ovan).

Exemplen kan göras många på att kärl och kera
mikdekor har använts som ontologiska metaforer, 
men frågan är om det går att se i det mellansvenska 
materialet. Här görs en genomgång av framförallt 
keramikdekoren i ett holistiskt och strukturellt per
spektiv. Ett bärande tema är om kärlen kan ha setts 
som metaforer för människan och om man har för
stärkt detta intryck med speciella typer av dekor. 
Jämförelser kommer att göras rörande i vilka andra 
kontexter dekor förekommer i, för att förstå Orna
mentiken i ett större sammanhang. En svaghet är då 
att de flesta material som kan ha varit dekorerade är 
för länge sedan försvunna, nämligen föremål av or
ganiskt material som hom, ben, textilier, kroppar

och kanske framförallt alla träartefakter. Studien är 
därför tvungen att rikta in sig på analogier med arte
fakter av metall (järn, kopparlegeringar, guld och 
silver) samt bergkonsten och stenföremål. En käll
kritisk aspekt är då att keramik antagligen i de flesta 
fall är lokalt tillverkad, uppenbart importerade kärl 
har inte tagits med i studien. Bergkonsten med sina 
hällristningar är lokalt producerad, men behöver 
givetvis inte vara gjord av lokala ristare. Konsten 
bör dock ha varit accepterad och tillgänglig för en 
stor del av de samtida invånarna, med tanke på häll
ristningarnas stora spridning i Mälardalen. Slutligen 
är kanske den mest problematiska gruppen de deko
rerade metallföremålen. Från mellersta och yngre 
bronsåldern finns belägg på bronsgjuteri på de flesta 
undersökta boplatser i Mälardalen och man har gjutit 
många föremål som holkyxor, nålar, sylar, ringar och 
halsringar (Eriksson 2003a; Eriksson & Grandin 
2008:361 ff). Det finns däremot inte många faktiska 
belägg för att de mer avancerat dekorerade föremå
len har tillverkats i Mälardalen och de har sannolikt 
även varit mer exklusiva, och inte tillhört var mans 
egendom. Många av de mest dekorerade föremålen 
från bronsålder och även från äldre järnåldern, kan 
alltså vara tillverkade exempelvis i södra Östersjö
området eller Sydskandinavien och därför är det inte 
helt säkert att deras bildvärld speglar en allmän ideo
logi i Mellansverige.

Dekor över tid
Det är välkänt att den tidig- och mellanneolitiska 
keramiken i undersökningsområdet ofta är rikligt 
dekorerad (Ytterberg 2007:400f). Det är något som 
förändras under metalltidema. Ser man till hela ma
terialet framgår det också förhållandevis tydligt. 
Rent källkritiskt finns dock flera svårigheter med att 
göra jämförelser över tid. Tar man den totala vikten 
eller antalet fragment som utgångspunkt for en 
kvantifiering innebär det att man undervärderar anta
let dekorerade kärl. Det gör man eftersom kärlen 
oftast bara är dekorerade partiellt. Man kan också 
jämföra antalet dekorerade kärl med det uppskattade 
totala antalet kärl på en plats. Denna beräkning gör 
dock att man istället överskattar antalet dekorerade 
kärl, eftersom de är lättare att identifiera.

Med de förbehållen i tankarna kan man ändå göra 
en uppskattning av hur förhållandena har varit. Både 
sett till vikten och till antalet kärl finns det klara 
tendenser som är likartade oavsett basen för studien. 
Om man först studerar vikten så visar det sig att 
bronsålderns keramik har lägsta andelen dekor. 
Drygt 6 % av keramikvikten från SN och äldsta 
bronsåldern har dekor, medan motsvarande siffra för 
bronsåldern är knappt 2 % (fig. 68 & 69). Då är den
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dekorerade keramiken från Apalle inräknad och det 
är en plats med förhållandevis många dekorerade 
kärl. Vad som är anmärkningsvärt är att andelen de
korerad keramik ökar något under sen bronsålder 
och äldre järnålder. De platser som kan dateras till 
yngre bronsålder och äldre järnålder har viktsmäs
sigt ca 10 % dekorerad. Lokalerna från yngre förro
mersk och äldre romartid har en mycket låg andel 
dekorerad keramik. Under romartid ökar dock denna 
andel igen. Det beror delvis på mitt urval av kera
mik, där flera hela, dekorerade kärl från gravar har 
tagits med. Dessutom finns några få välbevarade 
stora kärl med mynningsdekorer vars vikt gör att 
statistiken blir osäker. Med detta i åtanke har ande
len dekorerad keramik sett till vikten ökat till om
kring 20 %. Den siffran är dock inte representativ av 
ovanstående orsaker. Om man i stället räknar sam
man hela äldre järnåldern är andelen dekorerad ke
ramik knappt 10 %. Med andra ord har man återgått 
till den andel som fanns före mellersta bronsåldern.

Ett något säkrare sätt att beräkna andelen dekore
rade kärl är istället att ta det uppskattade minimian
talet kärl på varje plats. Då framstår SN och äldsta 
bronsåldern som en tid då dekorerad keramik var 
vanlig. Ungefar en fjärdedel av kärlen hade då de
kor. Med andra ord är det en fortsättning av den neo- 
litiska traditionen att dekorera kärlen som vi ser. 
Denna tradition bryts när bronsåldern kommer. En
dast 2 % av bronsålderskärlen har dekor i den me
ningen att de är dekorerade med gropar, linjer, streck 
etc. Då har jag räknat bort de dekorerade kärlen från 
Apalle eftersom det inte finns någon uppskattning av 
antalet odekorerade kärl därifrån. När man sedan går 
in i sen bronsålder och äldre järnålder ökar andelen 
dekorerade kärl igen. Runt 10 % av kärlen är då de
korerade.

Utgångspunkten för hela studien har dock varit att 
bara ta med de morfologiska element som vi van
ligtvis ser som dekor: gropar, streck, kannelering, 
linjer, tvärsnodd, vulster och stämpelintryck etcete
ra. Om man i stället också ser de rabbi ga kärlens 
knoppar och de polerade kärlens hänklar som deko
rer förändras hela bilden. Då håller sig andelen de
korerade kärl omkring 10 % från mellersta bronsål
dern och framåt. Frågan är bara om man ska se 
hänklama och knopparna som dekorer eller som 
funktionella element. En sådan dikotomi kan kanske 
till och med vara anakronistisk. Man har ofta tolkat 
knopparna i rabbningen som ett sätt att underlätta 
om man skulle binda fast ett lock av skinn på kru
korna (Lindahl 2000:167f). Samma funktion skulle 
dock vulstema på kärlen från SN och äldsta bronsål
der kunna ha haft. Många hänklar är dessutom så 
klena eller utformade att de snarast är att se som 
dekoration. Hänkelliknande anordningar finns dess

utom som har utnyttjats markeringar av ansikten. 
Det lilla hänkelliknande utskottet på den bikoniska 
urnan från Vallby är i själva verket en stiliserad haka 
och näsa med ögon applicerade på var sida (fig. 60 
& pl. 6:8; Eriksson 2005f). Liknande hänklar som 
har fått utgöra näsor på ansiktsumor är mycket van
liga på Jylland och i Nordtyskland (Kneisel 
2007:115ff, abb. 36-38 & 45-50). Ett nytt fynd 
finns från RAÄ 55, Skeke, Rasbo socken i Uppland 
(Eriksson et al ms; fig. 59). Det är ett mynnings- 
fragment till skål, som kom under en stenpackning 
med en datering till förromersk järnålder. Strax un
der mynningskanten sitter en stor näsliknande hän- 
kel med två hål på var sida. Utseendet är dock 
mycket närbesläktat med den ansiktstyp 8:2 som 
finns i norra Jylland (Kneisel 2007:128, abb. 38 & 
50). Man skulle kunna se den något degenerade 
fonnen som ett av de yngsta utslagen för en hänklar.

Up, Rasbo sn,
Skeke RAÄ 55, F. 60

T. Eriksson 2009

0 5 cm

Figur 59. Överst foto på hänkelskålen in situ från 
Skeke, Rasbo socken, Uppland. Därunder en rekon
struktion av kärlet. Hänkeln är degenerad och är 
daterad til! förromersk järnålder. Foto T. Jakobsson- 
Holback, UV & III. T. Eriksson. A degenerated hand
le on a PRI A bowl from Rasbo, Uppland.

Om man dessutom räknar med bronsålderns fai- 
blesse för att ytbehandla keramiken med polering 
och rabbning, är det den perioden som har allra 
högst andel dekorerad keramik. Till de dekorativa
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ytbehandlingarna får också strimmighet och textilin
tryck räknas, behandlingar som var vanliga under 
yngre bronsålder och äldre järnålder.

Trots allt sker en förändring i det keramiska ut
trycket vid övergången till äldre järnålder. Mindre 
vikt läggs vid ytbehandlingarna och man kompense
rar i viss mån detta genom att öka andelen dekorerad 
keramik.

Dekor och rekonstruerbara kärl
För att kunna göra mer noggranna studier av deko
ren kontra keramiken får man ta de rekonstruerbara 
kärlen till hjälp. De är bättre daterade och jämförel
ser kan göras mellan dekor- och kärltyper. Däremot 
får man ta dem som ett mer eller mindre representa
tivt urval.

SN-Äldre bronsålder

I det urvalet upptar de dekorerade kärlen under SN 
och äldsta bronsålder över 75 % av materialet (fig. 
69). Vad som är intressant är också att nästan samtli
ga kärl storlekar har dekorerats. De vanligaste dekor
sätten är vulster, tätt följt av linjer, streck och stämp
lar. Dekoren sitter på mynningsranden och ned till 
bukens nedre del, med en viss förkärlek för att deko
rera mynnings- och halspartiet. Man kan se hela 
traditionen i viss mån som en fortsättning på den 
mellanneolitiska. Dekorelementen har dock föränd
rats och vulsten har fått en mer framskjuten roll i 
dekoren. Dessutom finns inga tecken på att bottnar
na skulle ha varit dekorerade längre.

Mellersta-yngre bronsålder 

I bronsåldersmaterialet kan man se en annan strategi 
att dekorera kärlen. Vulstema och stämpeldekorerna 
har fallit bort helt och klart vanligaste dekoren är en 
enkel, horisontell linje som separerar halspartiet från 
skuldran. Dessutom kan man se en klar tendens att 
det är de släta och polerade kärlen som har mest 
dekoration i form av linjer och kannelering. Sett till 
storleken är det istället miniatyrkärlen som är mest 
dekorerade, med olika typer av urnypningar, hål och 
stämplar. Även de rabbade medelstora till stora kär
len har dekorationer. Från Apalle finns exempelvis 
några exempel på rabbade kärl med vågiga myn
ningar (pl. 2:22). Vad man antagligen kan ses är två 
varianter av samma aspekt: nämligen viljan att ut
märka vissa av servisens viktigare kärl, nämligen 
dryckesskålarna och de medelstora forvarings- eller 
serveringskärlen. Skålarna har ofta en ristad linje 
som accentuerar övergången mellan skuldran och 
halsen (pl. 3: 13, 17-18 & 4:21-24). Likaså är en 
vanlig dekor de ristade korsande lijnema, som i vis
sa fall liknar den strimmiga keramiken. Dekoren har

annars sydliga paralleller. (Eriksson 2003a; Jaanus- 
son 1981:113ft)

En de av de vanligaste dekorerna är annars nagel
intryck på släta kärl (fig. 62). Stora delar av kärlen 
från skuldra och nedåt har fått intryck av naglar. Vad 
som är speciellt med denna typ är att godset ofta är 
oxiderat bränt och fint, nästan fett till konsistensen. 
Dekoren är ofta satt på kärltyper som skulle kunna 
tolkas som någon typ av medelstor forvarings- eller 
beredningskärl. Typen finns bland annat i Apalle, 
Vrå och Lista och borde kunna dateras utifrån kon
texterna till period III till IV. Dekoren är spridd i 
stora delar av södra och mellersta Skandinavien och 
Nordtyskland (Eriksson 2003a; Jaanusson 
1981:116f; J. Jensen 1997:fig. 67).

En speciell typ som dyker upp under yngre brons
åldern är de rikt dekorerade kärlen i gravarna. Det är 
egentligen bara två kärl som kan räknas hit och båda 
är funna i Västeråstrakten. Det är den stora bikonis- 
ka ansiktsuman från Vallby, Skerike socken och en 
semirabbad bikonisk urna från Alvesta i Flubbo 
socken (pl. 5:13 & 6:8, fig. 60 & 125). Båda har 
mycket ovanliga dekorer, med bårder av repstav 
eller snedsgraffering kring de kantiga skuldrorna, 
rörstämplar, parställda hästar och solsymboler. De är 
så avvikande för regionen att man kan anta att det 
rör sig om specialtillverkade kärl för speciella grav
ritualer och de måste vara åtminstone inspirerade 
från Sydskandinaviskt område. Dekoren på ansikts
uman från Vallby, med bård av repstav och diminu
tivt ansikte på skuldran, ansluter väl till liknande 
kärl på norra Jylland (Kneisel 2007:126f, 169, abb. 
38, 49, 66 & 73). Skulderdekoren finns även på den 
mycket fragmentariska Alvestakmkan men kombi
nerad med rörstämpeldekor. Dekorerna är så pass 
ovanliga och umegravskicket på båda platserna täm
ligen sydskandinaviskt till sättet. Umenedsättningen 
i Vallby sattes dock ned på sydsidan av ett stort jord
fast, skålgropsförsett block och täcktes av en skärv- 
stenspackning. Den yttre gravformen är med andra 
ord typiskt mellansvensk, även om kärlet har en jyl
ländsk karaktär. De som har gravlagt den döde har 
alltså blandat olika regionala element. Dekoren på 
kärlet, med sina parställda djur (hästar) och solsym
bol, är dock något som också återfinns på hällrist
ningar i området. Framförallt hästarnas utsökta kur
vatur är något man bara finner på enstaka hällrist
ningar som Brandskogsskeppet i Boglösa socken 
och Örsta i Ångarn socken (Coles 2000: fig. 36, 37 
& 104). Annars är det främst på vissa av de dekore
rade bronserna man kan finna både en lika elegant 
linjeföring och ikonografi (Kaul 1998). Skulle man 
leta efter den konstnär som har dekorerat Vallbykär
let så skulle det vara en rituell expert med god kän
nedom om ikonografi. Det ska ha varit en person
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upplärd på Jylland och som behärskat bronsdekora
tions ikonografi. Steget mellan brons- och keramik
konstnär behöver inte vara långt eftersom bronserna 
oftast är gjutna i lerformar (Eriksson 2005f; Gold- 
hahn 2007:216ff).

Figur 60. Del enda exemplet på figurativ dekor på 
bronsålderskeramik i Mälardalen: Ansiktsurnan från 
Vallby, Skerike sn, Vs. Till höger syns den ena av de 
parstälda hästarna. Den till vänster är något frag
mentarisk. Nedtill syns den lilla ansiktsprofden med 
runda ögon. Foto T. Eriksson. The only example of a 
figurative decor on a BA and EIA vessel. The face 
urn from Vallby, Västmanland. The little face on the 
knob and the pair of animals above are unique in 
Scandinavia.

Yngre bronsålder och östligt inflytande 

Under period V och VI sker något med dekoren på 
vissa kärl. I det material som finns här är det fram
förallt gropdekorema som återkommer efter att ha 
varit försvunna ur repertoaren under minst ett halvt 
årtusende. Ser man till andra platser som Hallunda i 
Sörmland och framförallt Darsgärde i östra Uppland 
finns det en större repertoar av dekorer av östlig typ. 
Man skulle kunna gruppera dessa dekorer i fyra ty
per:

1. Keramik med strimmig yta med dekor av 
stämpelintryck, kamintryck snörintryck, 
gropar etc.

2. Keramik med strimmig yta med grop in
tryck

3. Slät keramik med gropintryck, ofta i grup
per

4. Rabbad keramik med gropintryck i rader 
under mynningen.

Figur 61. Dekorerad keramik av typ 3 och 4 från 
bronsåldersboplatsen vid Vrå, Knivsta sn, Up. 
Teckning Eva Crafoord. Vessels with a decorations 
of pits from the MBA at Vrå in Uppland.

Kärl 4

Figur 62. Exempel från Apalle, på nagelintryck på 
keramik. Typen är vanlig bland annat under period 
IV i Danmark, Sverige och Nordtyskland och har 
ofta ett fint lergods. Teckning E. Craaford. (Eriksson 
2003a:fig. 61). Typical MBA pottery with decoration 
of nail impressions.

Man skulle kunna se typindelningen som en 
rangordning över graden av östligt inflytande. Dess
utom ska man komma ihåg att typ 1 och 4 endast 
kan dateras till bronsålderns period V och äldre för
romersk järnålder, medan typ 2 kan gå ända ned till 
yngre förromersk järnålder. Slutligen kan typ 3 date
ras ända in i romersk järnålder och det är osäkert om 
den då ska ses som något östligt inflytande.

Typ 1 finns i majoritet på Darsgärde, och annars 
förekommer den som enstaka nedslag på boplatserna 
i östra Mellansverige. Det är dock ett stort problem 
att denna typ av keramik på Darsgärde är odaterad. 
Jämförelsevis kan den dock identifieras som Morby
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eller Ilmandukeramik från Finland respektive Est
land (Asplund 2008:210ff; Lang 2007:130ff). Det 
finns även fragment i Darsgärde som enligt Lang 
snarast går att klassificera som estnisk keramik av 
typema Asvas grovmagrade samt kamstämplad ke
ramik. Båda typema går grovt att datera till yngre 
bronsålder och äldre förromersk järnålder. (Lang 
2007:128ff)

Den andra typen är lite mer anonym men bör 
kunna definieras som Morbykeramik eller en mel
lansvensk Morbytradition. Denna typ går dock ned i 
förromersk järnålder. Några bra exempel på lokaler 
med denna typ av keramik är Svanby i Tierp socken 
Kyrsta i Ärentuna och flera lokaler i Stockholms län 
(fig. 53; se nedan).

Enligt ett innovationsförlopp skulle man kunna se 
det som att den östliga keramiken, med tillhörande 
dekorer, gods, kärlformer och ytbehandlingar kom
mer till Mellansverige under sen bronsålder (jfr fig. 
8). Traditionen tas sedan delvis upp i den lokala mel
lansvenska kulturen och inkorporeras sedan i form
språket. ”Östliga” dekortyper börjar användas på 
”mellansvenska” kärl, till exempel de rabbade. I 
denna fas är det osäkert om det verkligen går att se 
varje enskilt kärl som ett uttryck för östligt inflytan
de. I stället far man se dem som en gemensam hy
bridkultur som finns på bägge sidor om Ålands Hav 
och i Estland. Slutligen har den släta keramiken med 
gropar i grupp setts som ett tecken på finskt eller 
baltiskt inflytande (Jaanusson 1981:117f). Det är 
dock en sanning med modifikation. Dekoren lever 
kvar in i yngre förromersk och äldre romersk järnål
der och kan då också vara ett tecken på germanskt 
inflytande. Gropdekorerna är vanliga i exempelvis 
Wielbarkkulturen men finns även på västgermanskt 
område i Holland. Det är återigen således svårt att 
fastställa influenser med enstaka morfologiska drag. 
Med största sannolikhet har Wielbarkkulturen tagit 
upp delar av den baltiska och östliga keramiktradi
tionen. Trots dessa förbehåll är dekortypen ovanliga
re i den västskandinaviska traditionen och kan ses 
som ett tecken på en delvis gemensam Östersjökul- 
tur.

Typ 4 är en annan typ som förekommer bland an
nat i Vrå, Fullerö och Apalle (fig. 42 & 61). Den är 
besläktad med Paimokeramiken i Finland eller grov 
Asvakeramik från Estland och lettisk keramik. Ty
pen är i öster ofta strimmig eller grov men det finns 
även enstaka rabbiga kärl. Gemensamt är att den har 
en rad av gropintryck nedanför mynningen (Asplund 
2008:204ff; Lang 2007:127; Luoto 1980:60f & 
1984:227; Vasks 1991). Den förefaller kunna dateras 
till period V och VI. 1 Fullerö hör den definitivt till 
denna tid, men i Vrå skulle den kunna vara något 
äldre. Vråboplatsen har nämligen få dateringar till

period V och framåt. Klart är att det är ett drag som 
är gemensamt för områdena runt norra delen av Ös
tersjön men som saknas i Sydskandinavien.

Förromersk järnålder

Under loppet av förromersk järnålder förändras del
vis uttrycket i dekorerna. Den östliga traditionen 
lever i ytbehandlingarna lever kvar och blir inkorpo
rerad i den lokala traditionen men de östliga deko
rerna försvinner successivt. Den strimmiga kerami
ken är så vanlig att det är svårt att se den som ut
tryck för externa influenser. Däremot ska den ses 
som ett uttryck för en till viss del gemensam Öster- 
sjökultur.

Figur 63. Två exempel på en av de vanligaste dekor
formerna under äldre förromersk järnålder: den 
vågiga mynningen. Exemplen kommer från Kättsta- 
gravfältet, Årentuna sn, Up. Foto T. Eriksson. One 
of the most common types of decoration during the 
EPRIA: the waved rim. Example from Kättsta, Upp
land.

Annars faller de flesta dekortyper från bronsål
dern bort: hänklar, knoppar och linjedekorer. Under 
äldre förromersk järnålder blir mynningsranden den 
kärldel man koncentrerar dekoren till. Det är en typ 
av dekor som återfinns i stora delar av Centraleuro-
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pa, Skandinavien och runt Östersjöns södra del (fig. 
63; Meyer et al 2004:170ff). Det är en dekor där 
man har tryckt in fingertopparna eller naglarna i 
mynningsranden. Det finns även exempel på att man 
har gjort intrycken med något verktyg och åstad
kommit djupa, snedställda streck (fig. 63; pl. 7:2 6 
15 & 10:7. Dekortypen finns även under mellers
ta/yngre bronsålder och folkvandringstid/vendeltid 
men kan ändå ses som en ledartefakt för just äldre 
förromersk järnålder. Klart är att dekoren måste ha 
försvårat användningen av kärlen som dryckeskärl 
eller då man skulle hälla något ur dem. I stället är 
dekoren ofta använd på stora, stationära kärl.

Få har gjort något försök att tolka den här deko
ren. Ett förslag har lagts fram av Per Wranning 
(2005). Utifrån det halländska materialet ser han en 
koppling mellan järnhantering och kärl med denna 
dekor. Han menar att kärlen alltid förekommer med 
rumsligt samband med järnframställning eller - 
smide och tolkar kärlen som smedskärl (Wranning 
2005:141ff). Ett liknande rumsligt samband finns 
däremot inte i Mellansverige. Det förefaller inte hel
ler att finnas i det skånska materialet (Stilborg 
2008a: 181 f). FTIR-analyser antyder dessutom att ett 
kärl från Kättsta med vågig mynning kan ha rymt 
någon typ av sötad dryck (Fig. 85 kärl 169; Bil. 4). 
Form och storlek skulle snarast tyda på att det kan 
röra sig om just vätskebehållare för uppösning eller 
förvaring.

En alternativ tolkning är annars att se keramikkär
len med denna vågiga mynning som en sinnebild för 
den mänskliga kroppen där formerna har hämtats 
från andra föremål. Detta skulle kunna ses som ana
logi till de halsringsliknande vulsterna på bronsål
derns B-krukor. Det finns en samtida föremålsgrupp 
med en mycket snarlik dekor. Det är kronhalsringar 
som finns under den äldre och början av den yngre 
förromerska järnåldern. Översidan av ringarna har i 
den äldre utformningen mycket djupa u-formade 
vågdalar med spetsiga vågtoppar. De yngre ringarna 
har istället en mer modererad vågighet med korta, 
spetsiga vågdalar och låga, rundade vågtoppar. De 
finns i hela Danmark, men även i enstaka exemplar i 
Sverige, norra Tyskland och Polen. Flera av ringar
na, särskilt de yngre och tyngre varianterna, är av 
sådana dimensioner att de kan ha varit svåra att an
vända som halsringar men slitage visar ändå att de 
har använts. Gjutformar till denna typ av halsring 
har påträffats på en boplats på södra Jylland (AUD 
2006:105, lokal 383; Brøndsted 1966b:42f; Hedea
ger 1992:48f; Jensen 1997;171f; Müller 1885-95; 
Nr 56-91). Man skulle ursprungligen kunna se deko
ren som en kroppsmetafor, som uppkommer i Syd- 
skandinavien och längs södra Östersjökusten. Det är 
områden där man har haft en omfattande tradition

under sen bronsålder och äldre förromersk järnålder 
med ansiktsumor. Idéinnehållet kan dock ha förskju
tits eller glömts bort i Mellansverige där kronhals
ringar är tämligen ovanliga. Dessutom finns även 
exempel på när man istället har dekorerat skuldran 
på samma sätt (fig. 64).

Figar 64. Myrmingsparti från Skälby i Västmanland. 
Nagelintryck längs med skuldran på en grov situla. 
Datering äldre förromersk järnålder. Foto T. 
Eriksson. Decorated EPRIA situla from Skälby, 
Västmanland.

Romersk järnålder

Under romersk järnålder förändras återigen kerami
kens roll. Det är något som syns i dekoren och som 
bör ha sin orsak i större samhällsförändringar. Det är 
framförallt i högstatusmiljöer som Gödåker, Bade- 
lunda, Skuttunge, Romfartuna och Helgö som man 
hittar kärl från två olika traditioner. Dels är det den 
gotländska/öländska, dels är det den väst- och syd- 
skandinaviska keramiktraditionen.

Merparten av keramiken under denna tid är ode
korerad och har karaktär av bruksföremål. I flera av 
de rikare gravarna, framförallt skelettgravama, bör
jar rikt dekorerad keramik uppträda under period 
Blb/B2 och framåt. De äldsta kärlen tillhör den got
ländska/öländska traditionen. Kärlen är oftast redu
cerat brända och polerade. Dekorerna är raffinerade 
och både de och kärlformerna är så pass standardise
rade att man kan se dem som ett uttryck för en mer 
storskalig produktion. Formerna är sannolikt lånade 
från keltiskt eller provinsialromerskt håll, liksom 
hela den dryckessed som gravarna uttrycker (se kap. 
7).

Under yngre romersk järnålder börjar denna de
kortradition utvecklas än mer och dekorerna får 
alltmer puns- eller stämpelintryck (Polaskova 2001 
& 2007). Nästan samtliga stämplar på keramiken i 
öländsk/gotländsk stil från yngre romartid har exakta 
paralleller i den samtida guldsmedskonsten (K. An
dersson 1995:183; Polaskova 1997:154). Om man 
studerar stämpeldekoren på kannan från grav 22 i 
Gödåker har den stämpeldekor av Anderssons typer
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3 och 12 (fig. 65). På guldet brukar inte de motiven 
kombineras. Stämpeldekor 12 finns även på den 
hänkel som är funnen på Studentholmen i centrala 
Uppsala. Den är en tämligen ovanlig stämpel på 
romartida guld och finns bara på ormhuvudringama 
från Tuna i Badelunda, Västmanland (K. Andersson 
1995: fig. 201 & 183ff & 1991:fig:14; Elfwendahl 
1999:238). Vad som ska påpekas är dock att stämp
larna på keramiken oftast är något större än de på 
guldföremålen. Däremot är de ikonografiskt de 
samma. Dessutom förekommer stämpel 3 redan på 
kärl från B1-B2, som exempelvis kärl 6 från kam
margraven A7 i Gödåker (pl. 17:15).

Figur 65. Hänkelkärl från kammargrav 22 i Göd
åker, Tensta sn, Up. Dekoren är starkt påverkad av 
den på guld- och silversmide. Kärlet är av insulär 
karaktär men tillverkad på fastlandet. SHM 
17698:22. Foto Yliali Asp, SHM. A jug with handles 

from a chamber grave at Gödåker in Uppland. The 
style is influenced by decor on metal and made in a 
Gotlandic/Ölandic Style. Analysis shows that it is 
made by clay from the Swedish mainland. Dated to 
LRIA

Figur 66. De rombiska falten förekommer även på 
andra kärl från yngre romersk järnålder och tidig 
folkvandringstid. Oftast är utförandet betydligt enk
lare. Här är ett exempel från Vallby södra, Tierps sn, 
Up. Foto T. Eriksson. A rough imitation of the frieze 
with rhombs. Example from the LRIA.

Gödåkerskärlets horisontella falt med romber har 
dessutom mycket stora likheter med dekorfalten på 
vissa ormhuvudringar. Bland annat har två guldarm- 
ringar av ormhuvudtyp i Tuna i Badelunda socken 
denna typ av dekor. Ringarna där är daterade till 
period Clb-C2, vilket bör vara samtida med Göd- 
åkersgraven. De två ringar som har mest likartad 
dekor har samma typ av rombiska falt samt stämplar 
av Anderssons typ 2, 12, 32, 33 och 51. Typ 2 är 
snarlik nummer 3 som finns på kärlet. Båda stämp
larna är punktcirklar. Ormhuvudringarnas korologis- 
ka spridning är framförallt på Gotland och Öland, 
men finns även i flera fynd Mälardalen och på Själ
land. Det finns tre ormhuvudringar i Tunagraven i 
Badelunda socken. Den större är elegant och av en 
klar sydskandinavisk karaktär och kan klassificeras 
som typ C. De båda andra är av en mer obestämbar 
ormhuvudtyp och utförandet har en lokal karaktär 
(K. Andersson 1993:23Iff, plansch 21 & 1995:78, 
183 & 2008:42f; Femstål 2004:179ff). Det är även 
de som har en fältindelning och punsdekor som är 
mest lik Gödåkerskärlet. Analyser av godset i Göd- 
åkerskärlet visar att det inte är tillverkat av got
ländsk eller öländsk lera (Stilborg bil. 2). Både kär
let och de två ringarna skulle med andra ord kunna 
vara tillverkad i en verkstad i Mälardalen. Stilistiskt 
måste denna verkstad ha haft mycket nära kontakter 
med de på Gotland och Öland. Dekortypen med 
rombiska falt eller kryss i horisontella bårder har 
sedan tagits upp i den lokala traditionen. Ett utmärkt 
exempel kommer från boplatsen vid Vallby i Tierp 
socken. Det mycket fragmentariska kärlet är daterat 
sen romersk järnålder eller folkvandringstid (fig. 66; 
pl. 17:16).

Förutom den gotländsk/öländska stilen finns in
slag av keramik av mer väst- eller sydskandinavisk 
karaktär under yngre romersk järnålder. Dekoren av 
denna typ är antagligen ett utslag av ett vidgat kon
taktnät under yngre romartid. Denna västligare tradi
tion har inte samma stilistiska knytning till metall
hantverket och de stilarna utan är snarare del av en 
mer nordsj ögermansk keramiktradition. Det är också 
en keramik som delvis är dekorerad med stämpel in
tryck men inte med samma typ av diminutiva stämp
lar som användes i guldsmedskonsten. Den är istället 
grövre intryck i form av solliknande mönster, som är 
vanliga bland annat i Sydsverige, Danmark och 
Nordtyskland (fig. 132). Mönstret består av en stor 
grop i mitten med mindre gropar runt om. Det 
främsta exemplaret för denna typ av dekorerade kärl 
är kannan från Skuttunge. Den har också ett annat 
drag som hör till denna västliga tradition och det är 
de tredimensionellt modellerade dekorelementen. På 
skuttungekannan sitter på bukens maximum utståen
de bucklor av en typ som bland annat är känd från
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Syd- och Västskandinavien. En annan variant av de 
modellerade dekorelement är de vulster som finns på 
ett kärl från Tibbleboplatsen i Litslena socken. 
Samma typ av dekor finns också på ett kärl från en 
romartida grav i Valsta, Norrsunda socken, Uppland 
(fig. 130; G. Andersson 1997:22ff; K. Andersson et 
al 1994:148).

Vad som är utmärkande för den romartida dekor
traditionen är den starka anknytningen till dryckes- 
kulturen. Under både äldre och yngre romartid är det 
de minsta kärlen som är dekorerade, allra helst under 
den äldre perioden överväger de mycket små dryck- 
esbägama. De andra små och medelstora hänkelkär- 
len går antingen att tolka som kollektiva dryckesbä- 
gare eller som kannor för dryck. I de fall vi känner 
kontexterna vet vi också att dessa dekorerade kärl 
förekommer i elitmiljöer. Att dekoren är klart knuten 
till guld- och silververkstäder, som har funnits på 
Gotland, Öland eller möjligen även på det östsvens
ka fastlandet, visar flera saker. Dels att vissa typer 
av keramik tillverkas för en marknad och att de görs 
av specialister. Dels visar det att keramikkärlen har 
ingått som en del av den roll som den nya romartida 
eliten har haft, nämligen den som gästabudshållare 
(Andersson & Hersehend 1999:35ff; Cassel 
1998:46ff; Enright 1996; Femstål 2004a:219ff). Att 
de små, individuella dryckeskärlen av lera har fallit 
bort under yngre romartid skulle kunna vara ett 
tecken på att glaset har fatt en viktigare roll under 
denna tid

811 », b. Vs t ml. ' i.

Figur 67. Den dekorerade skafthålsyxan av brons 
från Fellingsbro kyrkby, Fellingsbro socken i Väst
manland (SHM 11267) Teckning av Olof Särling. 
(Montelius minnen 811). Yxan kan dateras till period 
1. Till höger syns en liknande dekor kärl från Vrå, 
Knivsta socken, Uppland Därunder ett kärl från 
hällkistan i Dragby, Bälinge sn, Up. Kärlet och kon
texten har daterats till SN2 och period I. Teckningar 
av Eva Crafoord. & T. Eriksson. Transference of 
decoration from pottery to bronze during the LN and 
EBA. This kind of transference was very rare during 
later periods.

Dekortyper genom tiderna

Senneolitikum till och med bronsålderns 
period I
I Mälardalen börjar under denna period de första 
metallföremålen från Centraleuropa dyka upp, bland 
annat en del av en Noppenring av guld från Som- 
maränge i Viksta socken (Forsman & Victor 
2007:222ff; Vandkilde 1996:199fr). Fyndmaterialet 
domineras kvantitativt helt av enkla skafthålsyxor, 
som fortsätter att tillverkas under stora delar av 
bronsåldern (Lekberg 2002). Oavsett hur länge den 
har tillverkats och använts är nästan alla yxorna 
odekorerade. Ett undantag finns dock: en liten yxa 
med en ristad zigzagbård på långsidorna. Yxan har 
påträffats i Läbyträsk i Läby socken i Uppland (01- 
deberg 1974:2805c). Slutligen finns det sannolikt 
även hällristningar, framförallt i form av skålgropar 
som kan dateras till den här tidsepoken.

Dekoren av den typ som finns på den enkla skaft
hålsyxan från Läby har en mycket geometrisk karak
tär med raka streck i zigzag-, granbarrs- eller varg- 
tandsmönster. Mönstret är vanligt på kärl under mel- 
lanneolitikum, i både stridsyxe- och gropkeramiska 
kulturen och fortsätter in i senneolitikum och i 
bronsålderns period I i Syd- och Mellansverige samt 
i den samtida Kiukaiskulturen (Eriksson 
2002b: 129ff; Magnusson 1949:273f; Meinander 
1954:143ff; Oldeberg 1954:35ff). Möjligen kan man 
se en skillnad där exemplen från SN1 ofta har vin
kelband med snör-, kam- eller tvärsnoddsintryck 
medan kärlen under SN2 och period I oftast har 
streck i vinkelband (fig. 67 och pl. 1:7, 8 & 11-13). 
Vad som är tidigare ouppmärksammat är att samma 
dekor finns på bronsföremål under period I, bland 
annat en skafthålsyxa från Fellingsbro, ett fynd som 
inte ligger vare sig långt i tid eller rum från Persbo- 
kärlet (pl. 1:8, 11 & 13). (Karlenby et al 2005:27; 
Oldeberg 1974:2642). Det är ett av 11 exempel på 
överensstämmelser mellan ornamentik på bronser 
respektive keramik (fig. 70).

Det finns i den senneolitiska keramiken minst två 
tidshorisonter med olika dekortraditioner. Den äldre 
fasens dekorer ansluter väl till de dekorelement som 
vanligtvis förknippas med stridsyxekeramiken och 
den tredjegruppen. Den kan ses som en samman
smältning mellan den gropkeramiska kulturens 
gropdekorerade keramik som under slutet av MN B 
sammansmälter med stridsyxekulturens dekorsche
man i Mellansverige och södra Norrlands kustland 
(Artursson 1996:240; Graner & Larsson 2004:107ff; 
Holm et al 1997). Dekorerna är gjorda i en neolitisk 
tradition där framförallt kärlens övre delar har deko
rerats. Ofta har både mynningsläppens insida och 
ovansida dekor, liksom hals och den övre delen av
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buken. En avvikelse mot den traditionella stridsyxe- 
keramiken är också att bottnarna ofta är plana. De
korelementen består av intryck av kam, tvärsnodd, 
snöre, gropar samt ristade linjer och streck. Holger 
Arbman uppmärksammade typen under sina under
sökningar vid Hedningahällan i Hälsingland, men 
den egentliga beteckningen uppstod först i samband 
med undersökningarna av den sena gropkeramiska 
boplatsen vid Bollbacken i Tortuna socken i Väst
manland (Arbman 1945; Artursson 1996:240; Gra
ner & Larsson 2004; Schierbeck 1994). Något som 
ännu är osäkert är traditionens slutdatum. Det är 
sällan som denna typ av keramik kan dateras genom 
matskorpedateringar, men den förekommer i många 
kontexter som kan dateras till mellanneolitikum men 
kanske framförallt till senneolitikum, sannolikt då 
den äldre fasen, SN1 (Eriksson 2002b, 2003a 
2007a:623ff & 2008a:284ff).

Sannolikt sker under SN2 och period I en föränd
ring i synen på dekor. Många av dekorelementen 
faller bort, till exempel neolitiska inslag som intryck 
av kam, snöre, tvärsnodd och även gropdekor mins
kar i frekvens. De inslag som används är istället ris
tade streck och linjer, antingen i fiskbensmönster, 
eller som horisontella, mer eller mindre regelbundna 
fält och slutligen den vanligaste dekoren, nämligen 
vulsten. Vulsten kan ibland vara dekorerad, men är 
oftast slät. Den sitter horisontellt ett kort stycke ne
danför mynningen, och kan i vissa fall förekomma i 
dubblerad uppsättning. Vulstdekorerad keramik fö
rekommer i tid i det svenska materialet både under 
senneolitikum, möjligtvis in i period II (Jaanusson 
1985:42ff; Stilborg 2008a), men de yngsta datering
arna kommer från inte slutna kontexter. Man kan 
antagligen anta att vulstkeramiken i Mellansverige 
först och främst tillhör SN2 och bronsålderns period 
1.1 rummet har den en vid spridning just runt 2000- 
1600 f Kr. De skandinaviska vulstema sitter visserli
gen oftast strax under mynningskanten, men i det 
kontinentala materialet sitter istället vulsten något 
längre ned på halsen eller skuldran. Ofta har den 
också dekor av intryckta fingertoppar, på det sätt 
som vi har under yngre bronsåldern i Sydskandina- 
vien. Dekoren har en mycket vid spridning från Ita
lien och Turkiet i söder till Ungern, Tyskland och 
Polen (Holloway et al 1978:40ff; Jaanusson 
1985:46; Kalicz 1968). Vulster försvinner under 
bronsåldern i Mälardalen.

Bronsålder

Från dekor till form och taktilitet 

Vid övergången till period II sker med viss fördröj
ning in i period III ett traditionsbrott i keramikens 
utformning. De tidigare vanliga vulstema och vin

kelbanden försvinner, samtidigt förändras även mag- 
ringen. Även om tillverkningen av keramik och 
brons bör ha varit närstående genom sin bas i ler- 
hantverk splittras de dekormässigt upp. Få dekorati
va element från brons- och häl Ikonsten har applice
rats på keramiken (fig. 70).

Fonnmässigt förändras keramiken och formerna 
blir mer differentierade. En ny servis börjar anam
mas enligt kontinentala förebilder. När det gäller 
dekorernas klingande är det egentligen en defini
tionsfråga. De element som traditionellt brukar be
tecknas som dekorer, såsom intryckta och ristade 
dekorelement enligt den neolitiska traditionen blir 
gradvis ovanligare. I viss mån förekommer gropar 
och ristade linjer och streck, men inte i den omfatt
ning som fanns i de mellanneolitiska traditionerna. 
Däremot ägnas ytan på kärlens utsidor en mycket 
stor omsorg. De olika ytbehandlingarna är med 
största sannolikhet både funktionella och ideologiskt 
betingade. I våra ögon bedöms oftast den traditionel
la, inristade eller intryckta dekoren som mer bety
delsebärande och kanske framförallt som mer este
tiskt tilltalande. Mycket bygger på ett antagande att 
dekoren i sig är betydelsebärande genom den infor
mation den signalerar samt den tid och energi man 
har nedlagt. Dessutom kan dekoren vara en markör 
för etnicitet, hemmahörighet eller klass (David et al 
1988; Hegmon 1992; Sterner 1989; Wobst 
1977:322ff). Stil och dekor är återigen de tillägg 
som skapar en värdeladdad idémässig bas för både 
tillverkaren och användaren, det är det som enligt 
den aristoteliska filosofin utgjorde accidensen eller 
adjunct form. Man kan även se dekor som ideo- 
technic enlig Binfords modell, där dekoren antingen 
ger föremålet, som kan vara ett socio-technic före
mål, en symbolisk laddning eller så kan föremålet i 
sig vara helt och hållet ideo-technic, det vill säga 
mer eller mindre ett prydnadsföremål (Binford 1972; 
Sackett 1977:370ff). Antropologiska studier visar 
dock att en väl polerad yta på ett kärl fordrar mer 
omsorg och tid än vad det gör att dekorera ett kärl på 
det sätt som vi brukar anse är en dekor (Dietler & 
Herbich 1989:157). Ytorna har ofta fatt en dekorativ 
utformning som allra helst när kärlen var nya, appel
lerade såväl till synen som till de taktila sinnena vid 
beröring. Om man ser ytbehandlingar som polering, 
rabbning och strimmighet som dekorer är keramiken 
från mellersta och yngre bronsålder kanske de mest 
dekorerade kärlen i förhistorien.

Trots allt sker en ideologisk omsvängning i för
hållande till den äldre neolitiska traditionen där ke
ramiken skulle dekoreras. Istället har antagligen 
andra material övertagit den rollen där föremålen 
skulle laddas med symbolik med dekor.
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Ant. dekorerade kärl
100% —r--------------------- 1 —r--------------------- ---------- ---------------------- ---------- -----------------------
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10% I

1. SN-ÄB 2. MB-YB 3. B-ÄJ 4. ÄJ 5. FRJ-ÄRJ 6. RJ 7. RJ-VET

□ Odekorerat 28 644 278 354 28 45 102

■ Dekor 15 67 31 26 2 7 6

Figur 68. Frekvensdiagram över andelen dekorerad keramik över tid. Andelen dekorerade kärl utifrån minimian
talet kärl på varje lokal. Här har bara rena dekorer som gropar, linjer, stämplar etc tagits med och inte olika ytbe
handlingar och inte hänklar eller knoppar. Brottet i den neolitiska traditionen syns klart. Frequency of decorated 
vessels in the material over time. The earliest tradition is remnant of the Neolithic tradition to decorate vessels 
with impressions, lines, pits etc. (Black=decorated vessels)

Rekonstruerbara kärl

Figur 69. Andelen dekorerade kärl utifrån de rekonstruerbara kärlen. Här har hänklar och knoppar tagits med 
som en sorts dekorativa element. Återigen ses brottet från den neolitiska traditionen under bronsålders period II: 
The frequency of decorated vessels. Handles and knobs have been seen as decoration here. The break in tradition 
between the LN-EBA-tradition is visible also here.
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TID

SN I

SN2-
PI/II

ÄBrå:
PII-III

YBrå

Ä FrJå

YFrJå

KERAMIK I REGIONEN METALL

Tvärsnodd, kam, gropar, snö
re, streck.

BERG & HÄLL- STEN (ej flinta och
KONST kvarts)
Inget? Ingen

Dekor på insida, ovansida av 
mynningsläpp och kärlets 
övre delar.
Vulster, streck och kamdeko
rer.
Dekor på ovansida av myn
ningsläpp och kärlets övre 
delar.
Enstaka linjedekorer, streck, 
kannelering

Odekorerade kantyxor och 
andra föremål.
Geometriska linjedekorer på 
skafthålsyxor, svärd och 
lansspetsar.

Skålgropar?

Rikt dekorerade geometriska Skålgropar

Enstaka skafthåls
yxor med geomet
risk dekor

Ingen
ristade, gjutna och punsade Figurativa bildristningar
linjedekorer med skepp och enstaka

figurer?
Enstaka linjedekorer, krissk- 
ross, nagelintryck, kannele
ring, gropar, knoppar.
Enstaka figurframställningar
Vågig mynningsläpp. Enstaka 
geometriska mönster och 
gropar
Östliga dekorer
Sparsamt

Rikt dekorerade geometriska 
ristade, gjutna och punsade 
linjedekorer.
Enstaka figurframställningar
Punsade geometriska dekorer 
på enstaka bronsföremål

Enstaka smidda detaljer på

Skålgropar
Rika figurativa bildrist
ningar med skepp och 
enstaka djurfigurer
Skålgropar? Ingen
Bildristningar med 
skepp och enstaka figu
rer?
Inget? Ingen

järn föremål
Ä Rå Sparsamt

Stämpeldekorer på polerade 
kärl.

Inget Ingen

YRJå Sparsamt.
Enstaka linjedekorer 
Stämpeldekorer i got
ländsk/öländsk stil

Enstaka bildristningar Ingen

Figur 70. Schematisk översikt över olika typer av dekorer i ett långtidsperspektiv. Metall- och järnföremålen är 
osäkra i denna framställning eftersom många av de dekorerade föremålen kan vara tillverkade utanför regionen. 
Klart är att dekoren flyttar från keramiken till metallföremålen under bronsåldern, under förutsättning att man 
inte betraktar arbets krävande ytbehandlingar som dekorer. I så fall är bronsålderskeramiken en av den mest deko
rerade under hela förhistorien. Vitt: Ingen eller liten förekomst. Ljusgrått: Sporadisk förekomst. Svart: Riklig före
komst. Kursivt: Figurativa framställningar. Decoration on different kinds of material over time.

Figur 71. En liten situla från en äldre förromersk 
grav i Kättsta, Uppland. Gropdekoren är inspirerad 
av östliga dekorer men är vid detta stadium en in
hemsk tradition. Jfr pl. 19:19. Foto Bengt Backlund, 
Upplandsmuseet. A small situla from an EPR1A grove 
at Kättsta in Uppland. The decoration of pits is in
spired by traditions in Finland and Estonia but have 
a local character.

Dekor under äldre järnålder
Keramiken i Mälardalen är förhållandevis odekore
rad. De lokala typer som förekommer kan delas upp i 
tre olika kategorier. Den första är mynningsdekorema 
i form av vågig mynning som dyker upp, dels under 
äldre förromersk järnålder dels under folkvandrings- 
tid. De äldre, förromerska exemplaren har som redan 
nämnts klara kontinentala paralleller från bland annat 
Hallstatt- och Jastorfkulturerna.

Den andra dekorkategorin är de östligt influerade 
dekorerna. De har en närmast epineolitisk karaktär
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med dekor av gropar och stämpelliknande intryck. 
Groparna har formen av en avhuggen kon och kan 
inte skiljas från dem under yngre bronsålder. Ofta 
uppträder groparna arrangerade i rader eller triangu
lära fält. Gropmönster av denna typ brukar sägas vara 
klart östliga och tillhöra de finsk-baltiska traditioner
na. Men de finns även under yngre förromersk järn
ålder och äldre romartid på östgermanskt område. 
Den lilla muggen från Kättsta skulle kunna tillhöra 
denna sydöstra tradition (fig. 71; pl. 7:7). Betydligt 
mer sällsynta är sedan de morbyliknande kattfots- 
stämplar, kamintryck och tvärsnodd. De finns knap
past utanför Darsgärde och tillhör sannolikt en myck
et tidig fas av äldre förromersk järnålder. Annars till
hör dessa östligt influerade dekorer hela perioden 
från yngre bronsålder in i åtminstone förromersk 
järnålder. De yngre exemplaren tillhör dessutom en 
tid då dekorerna måste ses som lokala varianter av en 
östlig tradition, snarare än som exempel på östlig 
keramik.

Den tredje typen som delvis skulle kunna vara 
lokalt tillverkad är de dekortyper som är gemensam
ma med Gotland och Öland. I övrigt finns enstaka 
andra typer av dekorerad keramik i Mälardalen, till 
exempel den syd- eller västskandinaviska kannan 
från Skuttunge och fragmenten med plastiska lister 
från Tibbleboplatsen i Litslena. Det sistnämnda till
hör också den samma kulturkretsen runt Nordsjön 
och sydvästra Östersjön. Vad som är anmärkningsvärt 
är annars att Mälardalen annars uppvisar mycket få 
syd- och västskandinaviska drag. Meandermönster 
saknas till exempel helt, både de östgermanska med 
linjer och de västgermanska med stämpel. Med andra 
ord, många av de mer utmärkande och typiska dragen 
för den kontinentala germanska keramiken tas aldrig 
upp här.

Klart är att keramiken i Mälardalen har ett annat 
uttryck än i den inhemska traditionen under neoliti- 
kum. Genom sin låga andel av dekorerade kärl under 
bronsålder och äldre järnålder. Den skiljer sig också 
från de epineolitiska, östliga traditionerna där deko
ren spelade en betydligt större roll under bronsålder 
och äldre järnålder. Så även om östliga intryck tas 
upp får de aldrig samma omfattning som i exempel
vis Finland eller Estland.

KÄRLDELSFORMER
För att kunna beskriva och datera fragmentariska 
keramikmaterial får man ofta koncentrera sig på olika 
mer eller mindre distinkta formelement på skärvorna. 
Återigen ska jag här göra en genomgång av skillna
der i frekvens av olika kärldelsformer.

Det är två olika kärldelar som jag kommer att kon
centrera mig på. Dels är det kärlens övre del, det vill 
säga mynningspartiet. Själva mynningsläppens form 
och mynningspartiets riktning kan nämligen vara 
vägledande för både datering och funktionsbestäm- 
ning av kärl. Dels är det kärlens nedre delar, själva 
övergången mellan buk och botten som kan vara re
levanta i sammanhanget. Fotens utformning kan 
nämligen ge visst stöd i framförallt dateringen av 
kärlen.

Mynningens utformning
Först ett påpekande om terminologin. Jag har valt att 
kalla mynningsranden för mynningsläpp i en vidare 
betydelse än vad som ibland är brukligt. Jag har und
vikit ordet mynningsrand som är svårare att böja i 
pluralis. Dessutom kan ordet ge felaktiga associatio
ner till streck- och linjedekorer.

Av naturliga skäl har man i bland annat Danmark 
haft fokus på mynningsläppens utfonnning, framför
allt som kronologiskt instrument för datering av kärl 
och deras kontexter. Speciellt under förromersk och 
äldre romersk järnålder har nämligen ofta mynnings- 
läppen fått olika utformning under olika epoker (Alb- 
rectsen 1956:191; Becker 1961:5; Hvass 1985:84ff; 
C. K. Jensen 1992:57ff & 2005b: 16f; Liversage 
1980:84ff; Martens 1992:118ff; Rindel 1992:159ff). 
Man måste dock nämna att även i det danska materia
let kan mynningsläppens utformning variera på ett 
och samma kärl (Becker 1961:5). Däremot förefaller 
inte mynningsläppens utformning att vara ett lika 
tydligt dateringsinstrument under yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid och olika former kan 
uppträda i samma kontext (jfr Albrectsen 1968:247ff; 
Ethelberg 1986:50ff; K. Jørgensen 1992). Inte heller 
under bronsåldern har mynningsläppens utformning 
haft samma dignitet för analysen av de typologiska 
och kronologiska förloppen eftersom den inte har 
undergått någon typologisk förändring på samma sätt 
som under äldre järnålder. Men studier av mynningen 
under bronsålder har dock gjorts (Becker 1961:5; 
Draiby 1984; Rasmussen:!993:124ff).

Mynningsläppens utformning
Hur man har utformat mynningsläppen har olika sti
listiska och praktiska aspekter (fig. 72). De stilistiska 
aspekterna kommer att tas upp längre fram. Först och 
främst har mynningsläppen utformats för att vara 
drick- eller hällvänlig eller till exempel för att funge
ra som skvalpskydd. Det finns etnografiska exempel 
på att utformningen inte har spelat något större roll i 
vissa kontexter medan andra kulturer och grupper har 
ägnat läppen stor omsorg (Rice 2005:270). På många 
av brukskarlen från Mälardalen kan man se att myn-
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ningsläppen inte har varit en prioriterad del vid till
verkningen. En och samma mynning kan nämligen 
ha tämligen olika utformning: på ett segment av ran
den kan läppen vara rundad, på ett annat förtjockad 
och därefter fyrkantig eller profilerad etcetera. Det är 
därför risk att man övertolkar mynningsläppens bety
delse när den i det emiska sammanhanget inte spela
de någon roll.

MYNNINGSLÄPPAR

Kantig Rundad Spetsig Förtjockad Brätte Facetterad

FOTPARTIER

mm \ mm \ mm \ wm\m \M \M IM
Kantig Rundad Indragen Avsatt

Figur 72. Schematisk framställning av olika myn
ningsläppars och fotpartiers utformning. Framförallt 
de facetterade mynnings läpparna kan ha en mängd 
olika utseende. Schematic drawings of different types 
of rims andfoots on the base.

Neolitikum till bronsålderns period I 

Under framförallt neolitikum har dock många av 
läpparna medvetet olika utformningar. Stridsyxekul- 
turens kärl har ofta en utvikt läpp medan de gropkc- 
ramiska är förtjockade (Timofeev 2000; Welinder 
1970). Förutom att i form markera mynningens rand 
har man i den neolitiska traditionen ofta poängterat 
mynningsranden genom dekor. I den sena stridsyxe- 
keramiken är exempelvis mynningsläppama ofta 
profilerade samt har nästan alltid dekor på läppens 
ovan- eller insida (Malmer 1962:26ff & 1975:32). 
Även i keramiken inom den tredje gruppen, i södra 
Norrland och i senneolitisk keramik är mynningen 
accentuerad genom dekor och profileringar (Graner 
& Larsson 2004:12Iff; Å. Larsson 2003b: 137ff; 
Lindholm et al 2007:207ff).

I norra Mälardalen fortsätter den neolitiska myn- 
ningstraditionen delvis under SN 2 och bronsålders 
period I (fig. 73). Ovan- och insidan av mynnings
läppama fortsätter att dekoreras med exempelvis 
streck och kamstämpelintryck. Samtidigt är själva 
läpparnas fonn ofta profilerade med facetter inåt, 
allra helst under SN 2. Några exempel som bör näm
nas kommer från Vrå, Apalle, Sommaränge Skog, 
Dragby och Kyrsta (Eriksson 2002b, 2003a & 2004b; 
Onsten-Molander & Wikborg 2006:1551). Nästan en 
tredjedel av mynningarna i materialet under denna

period har just mer utarbetade former såsom hålkäl, 
facettering, förtjockning eller spetsig fonn.

I sammanhanget bör också påpekas ytterligare en 
dekor som i mycket hög grad har påverkat mynning
ens utformning, nämligen vulsten. Den går nästan 
inte att förbise i sammanhanget. Traditionen med 
vulstdekor bör antagligen ses som en kvarleva från 
stridsyxekeramikens E:1-grupp. Gruppen består av 
större, flatbottnade förvaringskärl med vulst. Date
ringen är dock osäker och kan ligga förhållandevis 
tidigt. Följaktligen kan det teoretisk sett vara ett tra
ditionsbrott mellan de mellan- och senneolitiska vuls- 
tema (Å. Larsson 2009; Malmer 1974:19ff). Vulsten 
är vanlig under framförallt SN 2 och bronsålderns 
period I, sitter ofta strax under mynningsläppen eller 
som i Eriksborg i Västmanland, på själva läppen 
(Karlenby et al 2005). I andra fall har man poängterat 
mynningen med hjälp av linjer direkt under läppen. 
Ett exempel kommer från Erikslund i Västmanland 
(Egebäck et a! 2008:20; Eriksson 2008e).

Materialet är för litet för att se vilka mynningsty- 
per som förekommer tillsammans med olika kärlstor
lekar. En tendens är dock att de minsta kärlen har 
rundade mynningsläppar medan de andra, större kär
len har en mer varierad utformning. Möjligen skulle 
man kunna tolka det funktionellt. En rundad myn- 
ningsläpp ligger bättre i munnen om man ska använ
da kärlet som dryckeskärl. Motsatsen är den kraftigt 
förtjockade eller vulstförsedda mynning som egentli
gen inte är optimal på dryckeskärl eftersom de inte 
ligger bra i munnen. Snarare passar de bättre på for
varings- och serveringskärl. Det är också de mellan
stora och stora kärlen som har mynningsdekorer i 
materialet. Man kan alltså se en neolitisk ideologi 
som lever kvar in i tidig bronsålder. Det är en ideolo
gi där forvarings- och beredningskärlens mynningar 
dekoreras och profileras. Det är de övre delarna på 
kärlen som utmärks, de delar man ser snett ovanifrån. 
Antagligen har många av kärlen också fått stå fram
me och varit aktiva i måltider. Kanten kring det ätba
ra innehållet har då framträtt för deltagarna, en kant 
som skulle framstå som en rikt modellerad och deko
rerad inramning av måltiden. Däremot skyms själva 
innehållet.

Mellersta och yngre bronsåldern 

Hela den neolitiska traditionen bryts när man kom
mer in i bronsålderns period II och III. Sammanfatt
ningsvis blir mynningen betydligt anonymare och 
mindre accentuerad (fig. 73). Frågan är bara vad som 
kan vara orsaken till detta. Materialet från norra Mä
lardalen är tillräckligt stort för att man ska kunna 
göra mer ingående studier. Om man återigen begrän
sar studien till de rekonstruerbara och någorlunda 
daterbara kärlen framgår klara tendenser. Konstanten



5. KRONOLOGISKA KÄRL ANALYSER 153

är dock inte den som arkeologer vanligen behandlar, 
nämligen tiden, utan det är funktionen som är den 
bestämmande. Med andra ord funktionell typologi är 
viktigare än kronologi.

Miniatyrkärl och småkarl domineras nämligen 
nästan helt av rundade mynningsläppar. Återigen är 
det antagligen dryckesfunktionen som har styrt utse
endet. Sedan ökar andelen kantiga mynningsläppar 
nästan linjärt med kärlstorleken. De stora kärlen har 
återigen fatt en mynning som är mindre lämpad att 
dricka ur. Däremot förefaller det inte att finnas något 
närmare samband mellan ytbehandling och myn- 
ningsläppens utformning. Man måste dock påpeka att 
den rundade läppen ändå dominerar i samtliga stor- 
leksintervall.

De runda och fyrkantiga läpparna upptar tillsam
mans 80-100 % i de olika storleksklassema. I klas
serna mycket små och små kärl förekommer facette
rede och spetsiga mynningar. Åtminstone de spetsiga 
mynningarna bör vara lämpliga för dryckeskärl. Någ
ra av dessa kärl är också släta och kan tolkas just som 
dryckesskålar.

Något som ytterligare skulle kunna bekräfta den 
funktionella tolkningen är att de förtjockade myn
ningarna återfinns på de medelstora och stora kärlen. 
Där kan i stället en förtjockad mynning vara en fördel 
som förstärkning eller som droppskydd (se även Juhl 
1995 för funktionsanalys av olika kärl och kärldelar).

Förromersk och äldre romersk järnålder 

I den sydskandinaviska och kontinentala forskningen 
har mynningsformen varit ett viktigt dateringsinstru
ment för äldre jämålderskeramiken. Speciellt finke
ramikens mynningar får nämligen under den här pe
rioden starkt varierade utformningar (Becker 1961; 
Gullberg 1973:109fF; C-K Jenssen 2005b: 16f; K. 
Jørgensen 1992:170; Machaj ewski & Pietrzak 
2004:108ff; Martens 1997:129; Rindei 1997). Många 
av mynningarna blir starkt förtjockade eller kantigt 
profilerade. Rent funktionellt bör många av dem inte 
ha fungerat optimalt för de kärl som skulle användas 
som dryckeskärl. En rundad eller rundat spetsig 
mynning ligger bäst mot läpparna. För serveringskärl 
och beredningskärl finns inga sådana aspekter.

I och med att mynningsformen i det sydskandina
viska och kontinentala materialet förändras över tid 
kan inte utformningen vara funktionellt betingad utan 
måste snarare vara beroende av estetiska aspekter, 
såvida inte kärlfunktionema förändras samtidigt. För 
att kunna fa svar på detta måste mynningstypemas 
frekvenser ställas mot form och storlek i det syd
skandinaviska materialet. Många av huvuddragen i 
exempelvis den jylländska mynningskronologin 
känns igen i den centraleuropeiska. Likheterna med 
Laténekeramiken är stora men inte helt överens

stämmande (Becker 1961:5; Schwappach 1979:22ff). 
Vad som är förhållandevis förbisett men antagligen 
mycket relevant i sammanhanget är tillverkningssät
tet. I Centraleuropa börjar man nämligen under denna 
period att drej a keramik. Redan under Hallstatt D, det 
vill säga ca 600-450 BC, produceras drej ad keramik i 
eller i anslutning till stora oppida som Heuneburg 
och Mont Lassois. Under det andra århundradet före 
Kristus blir drej ad keramik vanlig och massproduce
rad i Centraleuropa. (Collis 1998:95f; F. Klein 
2004:13Iff; A. Lang 1974; Wells 1996:92). Vad som 
är utmärkande för drej ad keramik är att tekniken är 
som gjord för dekorativa, horisontella element. De 
elegant utformade mynningarna kan således ses som 
utslag för en ny teknik. Under yngre förromersk järn
ålder syns detta kontinentala inflytande klart i exem
pelvis den handbyggda keramiken på norra Jylland 
(Klindt-Jensen 1950:66ff). Man kan alltså först se 
keltiska influenser som vid tiden runt Kristi födelse 
avlöses av provinsialromerska. Även i kärlen form
språk finns reminiscenser av detta.

Ytterligare en aspekt på de mer komplexa myn- 
ningsutformningarna är att de kan återspegla hela det 
kroppsliga förhållningssättet till kärlen. Till exempel 
ligger en starkt förtjockad kantig mynningsrand inte 
bra mot läpparna. Antingen har man ceremonialiserat 
drickandet och börjat dricka från kärlen på ett annat 
sätt eller börjat använda kärlen som vätskebehållare 
och inte behövt dricka från dem. I båda fallen blir 
gestiken annorlunda. Att smaka av drycker och i viss 
mån att äta från fat med mer profilerade mynningar, 
skapar ett annat rörelsemönster, med ett sippande sätt 
att dricka Många av de mest komplicerade och för
tjockade mynningskantema förefaller att i Danmark 
snarast förekomma på vaser, amforor och förvarings
kärl (Becker 1961 :pl. 1-122). Således kärl som kan 
ha fungerat som bords- och serveringskärl. De flotta 
och modebundna mynningskantema i sig ger även 
signaler om att det rör sig om kärl som har använts i 
det offentliga mmmet.

Om man återgår till Mellansverige finns delvis 
samma tendenser även här. Under bronsåldern har 
drygt 90 % av kärlen randad, spetsig eller kantig 
mynningsrand. Under förromersk och äldre romersk 
järnålder sjunker denna andel till ca 75 %. Istället blir 
förtjockade och facetterade mynningar vanligare. 
Jämför man det med samtida mindre material från 
danska Lolland-Falster är andelen enkla mynningar 
där 27 % medan de mer komplexa mynningarna om
fattas 73 % (K. Jørgensen 1992:170). Med andra ord 
är proportionerna där omvända mot de i Mälardalen. 
Förutom att andelen är mindre är de förtjockade och 
profilerade mynningarna inte lika distinkt utformade 
som i Sydskandinavien.
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Utifrån kronologin följer man i Mälardalen delvis 
utvecklingen i söder (fig. 73). Enkelt förtjockade 
mynningar blir vanliga under äldre förromersk järn
ålder. De facetterade mynningarna blir vanligare först 
under yngre förromersk och äldre romersk järnålder. 
Typen har ofta en lätt avfasad form på insidan som 
ändå skulle kunna göra den lätt att använda som 
dryckeskärl.

Om man går vidare med studien och jämför de 
sannolika kärlfunktionema med mynningsformema 
framkommer några spännande resultat. I Mälardalen 
är det nämligen något vanligare med brätten, profile
rade och förtjockade mynningar på sannolika dryck
eskärl. De mer avancerade mynningarna återfinns 
vanligtvis på små till medelstora kärl samt på kärl 
med polerad yta. Däremot är de inte fullt lika vanliga 
på sannolika förvaringskärl. Kärl med grov yta har 
dessutom en av de lägsta andelarna av avancerade 
mynningsutformningar. Något som kan tyda på att de 
var tillverkade för att som enkla förvaringskärl för 
den privata hushållssfaren.

I jämförelse med Sydskandinavien är de riktigt 
förtjockade mynningarna med kantigt snitt ovanliga

på större kärl. Det kan tyda på att de offentliga, stora 
serveringskärlen och dryckeskannorna är ovanliga i 
undersökningsområdet.

Sammanfattningsvis kommer ett kontinentalt in
flytande in i Mälardalen under perioden. Först med 
en något förhöjd frekvens av förtjockade mynningar 
under äldre förromersk järnålder. Därefter kommer 
enklare profilerade mynningar och enstaka brätteför- 
sedda mynningar att sälla sig till servisen under yng
re förromersk järnålder. Kvalitetsmässigt är de inte 
lika väl utformade som många av de Sydskandina- 
viska och kontinentalgermanska under samma tid. 
Undantag finns dock. Ett av de mest lysande är det 
stora polerade serveringskärlet från grav 17 i Göd
åker (plansch 16). Det kommer också från en speciell 
gravmiljö. Klart är att det under denna tid, yngre för
romersk järnålder och äldre romartid, kommer influ
enser från den kontinentala gästabudsdukningen. En 
dukning som i Centraleuropa redan sker med drejade 
kärl. Drejningen har inneburit att mynningsutform- 
ningen har fått ett socioekonomiskt och estetiskt ut
tryck som även måste ha gett utslag i gestiken.

Mynningsläppens utformning
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Figur 73. Förändringar i mynningsläppens utformning över tid. Under bronsålder dominerar de enkla mynning
arna medan mer avancerat utformade mynningar blir vanligare under förromersk och äldre romersk järnålder. 
ÄJÅ står främst för förromersk och äldre romersk järnålder. Changes in the shape of the rim over time. 1. LN— 
EBA; 2. MBA-LBA; 3. PR1A-RIA; 4.RIA-Migration period. Black=angular rim; White=rounded rim; Lightly 
oblique hatches=pointed rim; Vertical hatches= Rim with rounded ditch; Grey=Facetted rims; Oblique 
hatches=Brim

■ Fyrkant 

DRundad

□ Spetsig

□ Hålkäl

□ Förtjockad 

D Facetterad

□ Brätte



5. KRONOLOGISKA KÄRLANALYSER 155

Fotens utformning
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Figur 74. Förändringar i fotpartiets utformning över tid. Under bronsålder har foten oftast en rundad övergång 
mellan buk och botten. Från och med förromersk järnålder och framåt blir den allt oftare avsatt i Mälardalen- ett 
drag som skiljer sig åt från Sydskandinavien. Changes in the shape of the foot over time. 1. LN—EBA; 2. MBA— 
LBA; 3. PRIA-RIA; 4.RIA-Migration period. Black=Angular shape; White=Rounded shape; Waves=Indented 
shape; Hatched=Accentuated shape.

Yngre romersk järnålder-folkvandringstid 

Vissa av tendenserna lever kvar från den äldre epo
ken. Materialet är något mindre än från de andra 
epokerna och därför kan resultatet vara något osäkert 
(fig. 73). Andelen avancerade mynningar minskar 
något och den rundade mynningsranden ökar margi
nellt. De spetsiga och brätteförsedda mynningarna 
faller också bort. Det är en utveckling som delvis 
även kan ses i exempelvis materialet från Lolland- 
Falster, Fyn och i en annan studie av keramiken i 
Östra Mellansverige (S. Jensen 1977:152ff; K. 
Jørgensen 1992:170; Reisborg 1997:193ff). Återigen 
är det antagligen ett uttryck för en förändring i kär
lens sociala funktion. Keramiken förefaller i östra 
Mellansverige överhuvudtaget bli mer hushållsbeto- 
nad och mynningsutformningen är ett klart uttryck 
för det. De inåtböjda, rundade mynningarna är anpas
sade för att vara enkla forvarings- eller berednings- 
kärl. Undantagen är de polerade kannorna i de rikare 
gravarna som i Skuttunge och Gödåker (Plansch 17). 
Anmärkningsvärt är också att de kärlen har förhål
landevis enkelt rundade mynningar.

Hela formspråket är inte längre lika 
influerat av den samtida keltiska och

provinsialromerska drejade keramiken. 
Funktionen har åter fått större vikt med 
mer praktiska, rundade mynningar och 
man försöker inte längre ge intryck av att 
kärlen är framställda med annan teknik.

Fotens utformning
En tämligen anspråkslös men väsentlig detalj är hur 
man har utformat foten på kärlen (fig. 72). Alla de 
rekonstruerbara kärlen i materialet, utom enstaka 
miniatyrkärl, är flatbottnade. Det kan tyckas som en 
trivialitet men de flatbottnade kärlen har fatt sitt ge
nomslag bara några hundra år innan bronsålderns 
början. Dessutom behöver man bara gå till Karelen 
för att under bronsålder hitta förhållandevis rikligt 
med rundbottnade kärl. Andelen rundbottnade kärl 
ökar sedan österut längs med de ryska floderna. 
(Kosmenko 1996 a & b & e-post 2006-06-21). I Mel
lansverige finns i dagsläget inga större rundbottnade 
kärl under bronsålder, förutom enstaka miniatyrkärl. 
Utbredningen av de olika typerna av bottnarna måste 
ses som viktiga ideologiska skillnader som har av
speglat sig i hela gestiken kring kärlen. De flatbott
nade kärlen kan ses som ett uttryck för en ny bofast
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tillvaro där kärlen har stått på plana ytor som bord, 
bänkar eller golv.

Utifrån materialet kan man tala om två olika tradi
tioner för fotens utformning. Den ena är den äldre 
traditionen från åtminstone SN 2 till bronsålderns 
slut. Det är en tradition där övergången mellan botten 
och buken antingen är rundad eller kantig. En ten
dens är att den rundade foten är den vanligaste. En
staka exempel finns också på att man har dragit in 
fotpartiet något. Under SN 2 och bronsålderns period 
I har man dessutom haft en viss förkärlek för att låta 
foten bilda en utstående kant runt botten. Det är en 
form som man kalla för avsatt fot. Under bronsåldern 
period II—VI är den dock ovanlig (fig. 74).

Den andra traditionen uppstår under förromersk 
järnålder och fortsätter sedan in i vikingatid. Ett av 
kännetecken för tradition är just den avsatta foten. 
Under förromersk järnålder blir den mycket vanlig i 
östra Mellansverige (Lindborg & Schönbeck 1993).

Det är annars ett drag som inte är särskilt vanligt 
förekommande i brukskeramiken i Väst- och Syd- 
skandinavien under äldre järnålder. Inte heller före
faller den att vara vanlig på Gotland eller Öland un
der samma tid. I alla dessa regioner är foten på 
brukskeramiken vanligen rundad, kantig eller indra
gen. Avsatt fot förekommer där istället på finkeramik, 
till exempel på fotbägare under äldre romersk järnål
der. (jfr Arbman 1945:123; Bøe 1931; Gullberg 1973; 
Hvass 1985; Lindahl et al (red) 2002; Liversage 
1980; Sahlström & Gej vall 1948; Stenberger 1955b). 
Ser man till de publicerade bilderna av keramikkärl 
från förromersk järnålder i norra Tyskland saknas 
helt den avsatta foten eller är mycket ovanlig (Seyer 
1982; Wegewitz 1997b). Samma brist på avsatt fot 
finns i Danmark med undantag för fotbägare i sen 
förromersk järnålder, en typ som får ses som mer 
exklusiv (Hvass 1985:P1. 115-148).Inte heller är dra
get vanligt i äldre jämåldersgravama på Fiskebygrav- 
fåltet i Norrköping. Där blir den avsatta foten där
emot norm under yngre järnålder (Lundström 1965). 
Däremot finns den under äldre järnålder på Viby 
Bosgårdsgravfåltet i Viby socken, också det i Öster
götland. (C. Nilsson 1977:pl. 25). Förutom att vara 
en rent estetisk utformning kan den avsatta foten vara 
ett resultat av tillverkningsprocessen. Bottnar kan 
nämligen antingen delvis tummas fram och man gör 
då en bit av bukens nedre del i samma stycke. Det är 
möjligt att bronsålderns rundade fötter är resultat av 
detta tillvägagångssätt. En avsatt fot kan istället vara 
resultat av att man har gjort en plan skiva som varit 
större än buken och sedan byggt med lerrullar ovanpå 
denna skiva. I så fall är förändringen fundamental 
och berör själva hantverkstraderingen.

Avsatt fot i brukskeramiken förefaller alltså att 
vara en ovanlighet i Väst- och Sydskandinavien före

den yngre järnåldern. Enstaka exemplar med vulst- 
försedd fot finns dock i exempelvis det jylländska 
materialet från yngsta bronsålder men förefaller inte 
tillhöra vanligheterna (Draiby 1984:198). Annars är 
det något som utmärker Mälardalen och kanske även 
Östergötland under äldre järnålder. I mitt material har 
ca 35-50 % av de rekonstruerbara kärlen under för
romersk och romersk järnålder avsatt fot. Antagligen 
är den också förhållandevis vanlig i Östergötland. 
För att få paralleller till denna preferens under förro
mersk och romersk järnålder måste man gå österut. I 
Lettland och Estland är avsatt fot vanligt förekom
mande under äldre järnålder utifrån det publicerade 
materialet (Lang 2007:132ff; Vasks 1991). Man ska 
antagligen inte tolka den avsatta foten som ett tecken 
på att keramiken i Mälardalen skulle vara östlig. Den 
förekommer tillsammans med alla typer av ytbehand
lingar (med en viss övervikt för strimmig keramik). 
Snarare bör man kanske se utformningen som ett 
uttryck för en delvis gemensam formvärld som har 
sträckt sig över havet mellan Baltikum, Egentliga 
Finland och Östra Mellansverige.

De fotpartier som inte är avsatta under äldre järn
ålder är istället rundade eller kantiga. Speciellt från 
och med yngre förromersk järnålder blir de kantiga 
fotpartierna mycket vanliga. Både de och de avsatta 
fotpartiema har gemensamt att de är betydligt känsli
gare för stötar än den rundade foten.

Antagligen ska man se detta fenomen i ljuset av en 
annan företeelse under romersk järnålder och framåt. 
Det är de i östra Mellansverige allt mer vanliga tunn- 
formade kärlen. Det är kärl som är bäst lämpade för 
just stationär förvaring. Visserligen kan man använda 
dem som serveringskärl om man öser med skopa. 
Men framförallt bör man se dem som berednings- 
och förvaringskärl. Hela den nya servisen speglar 
följaktligen ett nytt ideal där kärlen blir allt mer sta
tionära. Man skulle alltså kunna se den avsatta foten 
som ett uttryck för en ny ideologi där keramiken allt 
mer blir förknippad med den privata hushållsfåren. 
Återigen då i kontrast till den rundade foten på 
bronsålderskärlen. En utfonnning som bör att givit 
större möjligheter till att använda keramiken i det 
offentliga rummet, för gästabud och servering.

FÖRÄNDRINGAR I 
KÄRLFUNKTIONER
Hitintills har fokus varit på enskilda morfologiska 
drag hos kärlen. Här kommer i stället fokus läggas på 
hela kärlets form och funktion. Därmed närmar vi 
också så en av huvudfrågorna, nämligen servisernas 
sammansättning under olika perioder. (För kärlens 
utseende, se planscherna i bil. 5)
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Att studera keramikkärl är egentligen att studera 
matkulturen och dess oumbärliga rekvisita. För fler
talet av de lerkärl som påträffats har primärt fungerat 
för att förvara, bereda eller servera mat. En av de 
mest grundläggande skillnaderna mellan oss och dju
ren att vi tillagar maten (Lévi-Strauss 1990a). En av 
de mest grundläggande strukturella uppdelningarna i 
den mänskliga kulturen är den mellan det kokta och 
det råa. Möjligen kan även det ruttna räknas hit, då i 
form av fermenterad föda och dryck (Lévi-Strauss 
1990b:478ff). För det kokta behövs kärlet. Antagli
gen har en stor del av födan kokats med upphettade 
stenar i träkärl i Mälardalen att döma av den mängd 
av skärvsten som finns på boplatserna. Att koka mat i 
träkistor med hjälp av upphettade stenar är välkänd 
från bland annat nordvästkustindianema (Boas 
1921:527ff; Inverarity 1950:15f). Snarare bör aktivi
teter där skärvsten använts inte ha innefattat någon 
användning av keramikkärl. Att använda ett lerkärl i 
en kokgrop bör vara mycket opraktiskt. Ännu mer 
icke-funktionell bör det ha varit att värma upp vatten 
i lerkärl genom att släppa ned varma stenar i dem. 
Det förfarande måste ha inneburit en överhängande 
risk att krossa keramiken. Uppvärmning av vatten i 
kärl bör i stället ha rent praktiskt fungerat betydligt 
bättre i kärl av organiskt material. Det är ju något 
som också bristen på keramik i skärvstenshögama 
tyder på.

Utifrån bristen på lipidrester i många av lerkärlen 
under bronsåldern tillsammans med mängden av 
kokgropar, skärvstensflak och -högar kan man anta 
att en mycket stor andel av den i regionen så vanliga 
skärvstenen har varit koksten. (Lindfors et al 2008). 
Ändå visar lipidanalysema att kärl ändå har använts i 
regionen för kokning. Även det ”ruttna” kan ha haft 
ett intimt samröre med keramiken eftersom många av 
kärlen antagligen har använts till att fermentera 
drycker och födoämnen. Fermentation eller jäsningen 
är en grundval för att exempelvis framställa jästa 
drycker och konservera födoämnen (se nedan).

Komplexiteten i den servis eller kärluppsättning 
som har använts kan ses som ett mått på hur komplex 
bordskulturen i sig har varit. En mångfald av specia
liserade kärl visar hur pass ceremonialiserad 
bordskulturen var. Däremot är ju avsaknaden av spe
cialiserade lerkärl svårare att tolka: den kan betyda 
att man har haft en enklare bordskultur men också att 
man har använt sig av kärl av andra material i en 
större omfattning.

Den kanske svåraste men även den mest intressan
ta uppgiften är att försöka fa grepp om förändringar
na i kärltypema och därmed själva kärlens funktion. 
Det bara att återigen instämma med Sorterups an
märkning att det är svårt att avgränsa kärltypema så 
att man inte står där med en typ för varje kärl. Han

utgick dessutom från ett material där kärlen var be
tydligt mer kompletta i jämförelse med mitt material. 
För att ändå ha en begreppsapparat för att kunna be
arbeta materialet har jag valt att angripa det primärt 
utifrån två aspekter, nämligen kärlens öppenhet och 
förekomsten av bevarade organiska ämnen på och i 
kärlväggama.

Förändringar i storlek
När det gäller kärlstorlekarna i ett långtidsperspektiv 
finns det några tendenser som är mycket tydliga. Dels 
är de små miniatyrkärlen vanligast under senneoliti- 
kum och framförallt under bronsålder. De förekom
mer även senare men är betydligt vanligare, framför
allt i boplatssammanhang, under bronsålder (fig. 75, 
86 & 87).

Under SN är materialet förhållandevis litet men 
anger att det finns en stor variation i kärl storlekar. 
Ser man till kärlens hela form tillhör de rekonstruer- 
bara kärlen förhållandevis raka och slanka kärl, oav
sett bottendiameter. Kärlens indextal för förhållandet 
mellan mynningsdiameter och höjd ligger i allmänhet 
över 100, vilket betyder att de är relativt höga och 
slanka. Under mellersta och yngre bronsåldern upp
träder en delvis ny bild med en stor andel små och 
medelstora bottnar, en andel som är högst i hela ma
terialet. Det beror på två faktorer: dels finns det un
der denna tid en stor andel små kärl, dels har många 
av kärlen en förhållandevis liten botten sett mot re
konstruerad maximidiameter och höjd. Dessutom är 
det under denna tid som de polerade och släta skålar
na och faten är som vanligast, något som syns klart i 
statistiken. Många av dessa skålar har ett indextal för 
förhållandet mellan mynningsdiameter och höjd som 
ligger på mellan 30 och 75 och de har per definition 
små bottnar. Men även större situlaformade rabbade 
kärl har en förhållandevis liten botten. Rent praktiskt 
gör det att kärlen blir lättare att vicka och hälla från. 
Med andra ord, det man ser i diagrammen är avspeg
lingar av en bordskultur under bronsålder där man 
dricker och serverar ur öppna kärl som visualiserar 
födan eller drycken och inbjuder till förtäring. De 
höga, lättrubbade och rabbade kärlen har också en 
viktig roll att fylla, de kan stå stadigt men framförallt 
går det att servera ur dem.

Förändringen under äldre järnålder
Vid övergången till äldre järnålder händer något dras
tiskt med denna bordskultur. De små kärlen försvin
ner och bland bottnarna finns en dominans av stora 
bottnar som är över 15 cm i diameter. Många felkäl
lor finns och det är att det nu blir vanligare med 
gravurnor och att de ofta är dels välbevarade, dels 
förhållandevis stora i gravarna med vuxna individer.
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På boplatserna från bronsålder är det inte lika lätt att 
rekonstruera de stora kärlen. Det sker emellertid en 
klar förändring vid övergången, något som ses i såväl 
gods och kärlstorlek, former som i ytbehandlingar. 
Miniatyrkärlen blir ovanligare; de låga och öppna 
formerna försvinner helt till förmån for medelstora 
till större forvarings- och beredningskärl. Inte nog 
med att kärlen blir större, vad som är ännu viktigare 
är att de får allt mer slutna former. Essensen av denna 
mer stationära keramik märks även i två andra, 
mycket viktiga särdrag. Det första är hänkeln som 
mer eller mindre försvinner ur den mellansvenska 
keramikkulturen. Den har haft ett kort gästspel här på 
ca 600-700 år men försvinner sedan ur kärlformsre- 
portoaren under järnåldern. Den återkommer visser
ligen i elitkeramiken under romersk järnålder och

folkvandringstid, men i begränsad omfattning. Dess
utom får kärlens nedre parti en ny utformning, näm
ligen den avsatta foten som blir allt vanligare. Det är 
ett drag som kan ses som en materialisering av de allt 
mer stationära kärlen. Kärlens tyngdpunkt flyttas 
bokstavligen ned och gör att de blir orörliga både rent 
fysiskt och i sitt framträdande (fig. 90 & 91; Juhl 
1995). De stora kärlen ska inte längre vara lätta att 
hälla ur, utan stå på sin plats och signalera en för
råds ekonomi snarare än att vara aktiva objekt i det 
sociala spelet. En annan möjlighet är ju att man har 
börjat ösa med skopa ur kärlen för att servera. Samti
digt är många av kärlen inte av den karaktären att de 
framstår som exklusiva bordskärl.

Kärlstorlekar

10%

° 1. SN-ÄB 2. BA 3. ÄJÅ 4. RJ-FVT

■ 5. Mkt stora 2 11 2

□ 4. Stora 6 25 40 3

0 3. Medel 6 105 85 18

□ 2. Små 2 32 40 6

□ 1. Miniatyr 1 20 5

Figur 75. Fördelning av kärlstorlekar över tid. För indelningen se tab. 4. Andelen miniatyr—och små kärl är som 
störst under bronsåldern. Något som bör höra samman med tidens bordskultur. Andelen stora förvaringskärl ökar 
under järnålder. 3. ÄJÅ står i huvudsak för förromerska och äldre romartida kärl. Changes in vessel size over 
time. 1. Miniature, 2. Small; 3. Medium; 4. Large; 5. X-Large. 1. LN-EBA; 2. MBA-LBA; 3. PRIA-ERIA; 4. RIA- 
Merovingian period.
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Kärlens öppenhet
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Figur 76. Förändringar i kärlens öppenhet över tid. De öppna kärlen är vanligast under bronsålder och minskar 
sedan kontinuerligt. Man kan se brons åldersfenomenet som ett uttryck för en kollektiv bords- och serveringskultur 
som går över i en allt mer privat ideologi där för\>aring och personliga kärl blir viktigare. Changes in the vessel 
forms over time. The open forms during the MBA-LBA reflect an ideology with collective eating and serving. The 
restricted forms during the EIA are probably an expression for a more private ideology with individual drinking 
vessels and large containers. White=Restricted forms; vertical hatching=vessels with straight form; 
Black=unrestricted, open forms.

Figur 77. Fraktionsdiagram som visar förändringar i kärlprofilernas komplexitet över tid. Diagrammet är baserat 
på antal kärl i databasen över rekonstruerbara kärl. De oledade kärlen är vanliga under förromersk och äldre 
romersk järnålder. De flerledade kärlen är vanligast i de romartida kontexterna och uttrycker en dryckeskultur hos 
eliten där kärlen antagligen har tillverkats av specialister. Changes in the complexity of the vessel form over time. 
The simple contours are most frequent during PRIA and ERJA. Complex forms occur in elite contexts during the 
R1A.
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Visserligen finns även små kärl under äldre järnål
der, sett till de olika frekvenserna av kärlhöjd, botten- 
och mynningsstorlek. Går man till gravkontextema i 
Mälardalen uppträder de små kärlen med slät eller 
grov yta i barngravar. Med andra ord är det möjligt 
att tolka många av dem som enklare dryckeskärl till 
bam, exempelvis för välling. Olika typer av vällingar 
var enligt det etnologiska materialet nämligen en av 
de vanligaste rätterna i det agrara mellansvenska 
samhället under 1800-talet för både bam och vuxna 
(Keyland 1989:152).

Ser man till kärlens indexförhållande har de låga, 
öppna kärlen försvunnit helt (fig. 86). I stället har 
man övergått till slanka och höga kärl igen, men va
riationsbredden är större än under senneolitikum. 
Indexvärdena varierar från 75 till 120, med mycket få 
undantag. Några enstaka låga fat- eller skålliknande 
kärl finns men de är mycket sällsynta. Samma ten
denser håller i sig sedan under yngre romersk järnål
der och folkvandringstid. Det övervägande materialet 
består av medelstora till stora kärl. Men då finns en
staka undantag, nämligen återigen de polerade och 
reducerat brända kärlen.

Även om materialet är begränsat kan man iaktta en 
tydlig omsvängning i kärlens utformning som måste 
ha sin orsak i förändringar av keramikservisens funk
tion och ideologiska status. På samma sätt som god
set blir grövre och ytbehandlingarna allt mindre tids
ödande att åstadkomma sker också en förändring i 
kärluppsättningen. Något som också stöder dett är att 
helt oledade och fåledade kärl vanligast under förro
mersk järnålder. De flerledade och därmed mer kom
plicerade uppbyggda kärlen återkommer under ro
mersk järnålder (Pl. 14-17; Budden 2008). Man skul
le kunna sammanfatta det hela med att bronsålderns 
gästabudskultur övergår till en enklare förrådsupp- 
sättning under förromersk järnålder. Senare under 
äldre romersk järnålder tillkom dessutom en dryckes- 
servis som förefaller att ha varit förbehållen den lo
kala eliten, något som vi ska återkomma till. Återigen 
måste man ha i minnet att dryckeskärl, liksom andra 
typer, kan ha varit tillverkade i andra material. Det 
viktiga är dock att man i så fall inte har valt att mani
festera denna elitära dryckeskultur i lera i Mälarda
len. Det är en viktig skillnad från förhållandena i 
Väst- och Sydskandinavien samt på kontinentalger- 
manskt område från yngre förromersk järnålder och 
framåt.

Slutna och öppna kärl
Kärlets grad av öppenhet ger olika betingelser för hur 
stor yta av kärlets innehåll som exponeras. Det är en 
positiv egenskap när innehållet ska visualiseras eller 
förtäras på en gång, men det innebär en nackdel spe

ciellt för vätskor under långtidsförvaring eller kok
ning. De blir då utsatta för oxidering och andra ned
brytningsprocesser samt kyls av vid kokning. En re
lativt sluten form är därför att föredra i dessa lägen. 
Två huvudaspekter bestämmer grundformen: dels 
den fysiska geometrin där volymen bestämmer funk
tion, dels den kulturella, där människans vilja att ex
ponera eller skydda innehållet är avgörande.

Ett kärl med sluten form är enligt min definition 
ett kärl som har ett mynnings- och halsparti som har 
en diameter som är mindre än kärlets maximidiame- 
ter. Som en huvudregel kan man ta att kärlformen är 
mest lämpad för förvaring, kokning och beredning 
men även för att fungera som kanna. Kokkärl får 
dock inte ha alltför sluten form eftersom man måste 
kunna röra i grytan. Men även ett serveringskärl kan 
ses som ett mer eller mindre tillfälligt förvaringskärl.

Ett kärl med rak form är kärl där mynningspartiet 
är ungefär lika stort som kärlets maxidiameter. Denna 
typ är betydligt svårare att funktionsbestämma, det 
kan både röra sig såväl forvarings-, berednings- och 
dryckeskärl. Däremot är den inte den primärt sett 
bästa formen för vare sig servering eller visualisering 
av innehåll.

En öppen form är slutligen ett kärl där mynnings- 
och det eventuella halspartiet också utgör den bredas
te delen av kärlet. Oftast rör det sig om förhållande
vis låga kärl av typen fat eller skålar. Rent funk- 
tionsmässigt är de som redan nämnts mest lämpliga 
för servering och förtäring. I sammanhanget ska det 
poängteras att vi i dagens kultur är vana vid att dryck 
och mat äts eller dricks ur raka former, som koppar 
och glas. Men sett i ett historiskt och etnologiskt per
spektiv är det mycket vanligt att dricka ur skålforma- 
de kärl av olika material och att man äter kollektivt 
ur stora fat eller skålar. Den individuella tallriken blir 
vanlig först under 1700-talet och då bara i högre- 
ståndsmiljöer. Om man nu återgår till bearbetningen 
av materialet syns en tydlig utveckling (fig. 76 & 86).

Analys av fördelningen av slutna och öppna 
kärl
Under hela den tid som studerats överväger de slutna 
formerna, med förskjutningar i frekvens över tid. 
Med andra ord kan man anta att huvuddelen av servi
serna användes för förvaring eller beredning av föda 
och andra ämnen. Under senneolitikum och äldre 
bronsålder är materialet alltför litet för att göra några 
mer långtgående slutledningar. I det materialet över
väger dock slutna kärl med slank och förhållandevis 
hög profil. Det finns också kärl under denna tid med 
rak, nästan öppen profil. Men graden av öppenhet är 
förhållandevis liten om tar förhållandet mellan höjd 
och mynningsdiameter i beaktande. Dessa kärl är
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snarast att betrakta som förvaringskärl eller mindre 
dryckesmuggar (se plansch 1:1, 10 & 11).

Under mellersta bronsålder sker en drastisk för
ändring i servisuppsättningen och det är den öppna 
kärlformen som är en av de stora innovationerna. I 
materialet har nästan 20 % av kärlen öppna former. 
Antagligen är mängden något överskattad eftersom 
de låga, öppna formerna är lättare att rekonstruera i 
ett fragmenterat material än vad höga kärl är. Ändå 
får man lov att se tendensen som tydlig och statistiskt 
säkerställd. Ser man dessutom till indexförhållandet 
mellan höjd och mynningsdiameter är det låga, öppna 
skålar med eller utan hänkel som står för merparten 
av dessa öppna kärl. Oftast är de dessutom polerade 
på både in och utsidan samt tunnväggiga (plansch 3 
& 6). Med andra ord de är tillverkade för att visuali
sera och exponera både sig själva och sitt innehåll.

Under äldre järnålder sker en markant förändring i 
kärlformema som bör ha att göra med en ny 
bordskultur men även en förrådsekonomi som blir 
allt mer dominant (fig. 77). De öppna skålformema 
blir allt ovanligare och det finns egentligen bara två 
fall av mer utpräglade skålar eller fat, varav den ena, 
från Vrå i Knivsta, har en osäker datering (Plansch 
8:5 & 16:3). På boplatsen finns material från slutet av 
mellanneolitikum fram till och med yngre romersk 
järnålder. Vråfatet är därmed svårt att datera kontex- 
tuellt. Det är bara genom stilistiska analogier med 
jylländskt material som det möjligen går att datera till 
förromersk järnålder (Becker 1961 :pl. 5h; T. Eriksson 
2002a: 138). Klart är att det är avvikande i hela mate
rialet, sett till form, dekor och gods. Många av de 
öppna formerna under äldre järnålder är förknippade 
med höga krukor med grov yta och raka väggar. De 
är vanliga i materialet runt Kristi födelse och deras 
hinkliknande form och storlek gör att man far lov att

se dem som förvaringskärl eller som stora vätskebe- 
hållare som det skulle vara lätt att ösa ur.

Redan i samband med Helgöundersökningama 
gjordes en studie av mynningarnas utseende under 
framförallt mellersta järnålder. Denna har sedan följts 
upp med material från bronsålder och äldre järnålder. 
Man har då sett att andelen kärl med inböjd mynning 
ökar stegvis under framförallt äldre järnålder och in i 
den yngre järnåldern (Arrhenius 1964:265ff; Reis- 
borg 1997:193ff). Viktigare än att man kan använda 
detta som ett dateringsmedel är det att förstå den kul
turhistoriska kontexten. Det som syns i den allt mer 
tilltagande andel slutna former och inåtlutande myn
ningar är givetvis keramikkärlens förändrade roll: de 
övergår från att ha varit aktiv rekvisita i gästabud och 
ritualer till att bli mer passiva eller vardagliga forva
rings- och beredningskärl.

Organiska beläggningar
Sett till hela materialet har ungefär 11 % av fyndpos
terna rester av organiska beläggningar, framförallt på 
kärlbukens insida (fig. 78 & 79). På boplatserna rör 
det sig om hela 27 % som har sådana beläggningar 
medan det på gravfälten bara rör sig om 8 %. I 
många fall rör det sig om tunna sotiga beläggningar 
som visar att man har haft någon typ av organiskt 
ämne i kärlet, i enstaka fäll rör det sig om upp till 12 
mm tjocka lager av organiskt material. Om man ser 
närmare på fördelningen av förekomsten av de orga
niska beläggningarna framträder ett klart mönster, 
allra helst i materialet från bronsålder. Merparten av 
keramiken som har organiska beläggningar är nämli
gen tjockväggig, med buktjocklek som är 8 mm eller 
mer. Enstaka fyndposter finns med 7 mm tjocka buk
väggar men de tillhör ovanlighetema.

Organiska beläggningar på kärlinsidor

Figur 78. Fördelning av organiska beläggningar på keramik över tid. Baserat på 5579 fyndposter. Sv art=organisk 
beläggning; Vitt=Ingen beläggning. Changes in frequencies of organic residues inside the pots. Black=organic 
residues; White=No residues.
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Bredåker

< 10

Buktjocklek, Trolig datering

Figur 79. Exempel på förekomst av organiska beläggningar på keramiken från bronsålder respektive äldre järnål
der på boplatsen vid Bredåker, Gamla Uppsala socken i Uppland fördelat på buktjocklek. I samtliga material är 
det buktjocklekar på ca 7-11 mm som vanligtvis har beläggning. Troligen är det ofta fråga om kok- eller bered
ningskär l. Fördelningen går igen i de flesta material. Correlation between wall thickness and presence of organic 
residues on one site at Gamla Uppsala with pottery from the BA and EIA. The walls between 7-11 mm in all sites 
have residues. This should be considered a good wall thickness for cooking vessels.

Studerar man istället boplatsmaterialet från Snåret 
i Vendel socken i Uppland har över hälften av fynd- 
posterna med bukväggar över 10 mm organiska be
läggningar (Björck & Larsson 2007). Det är framför
allt de olika typerna av rabbade kärl som har det. Att 
det är rabbade kärl som har organiska beläggningar 
är ett typiskt drag för bronsåldern i regionen. Det har 
framförts att rabbade kärl skulle ha varit utmärkta för 
att hålla vätskor kylda. De har ofta organiska belägg
ningar på insidan. Tidigare undersökningar har visat 
att det många gånger rört sig om fermenterad gröt 
som hade blandats med blod, en slags paltliknande 
anrättning (Arrhenius 1985:340ff). 1 Uppland och 
Sörmland var under 1800-talet den jästa surpalten en 
karaktärsrätt, så tolkningen är säkerligen riktig (Key- 
land 1989:163f). Vi kommer dock se att de rabbade 
kärlen även har fungerat som kokkärl utifrån resulta
ten nedan (se nedan).

Lipidanalyser och FTIR
Under de senaste åren har metodutvecklingen när det 
gäller lipidanalyser gått starkt framåt. Det innebär att 
man kan spåra själva kärlanvändningen utifrån beva
rade organiska ämnen. Nya metoder har möjliggjort 
mer exakta analyser av både de beläggningar som 
sitter på utsidan av kärlen och de lipider (bland annat 
fettsyror, oljor och vaxer) som har bevarats inne i 
själva keramikväggama. Dels är det analyser av de 
lipidrester som finns kvar inne i kärlväggama. Dels 
görs FTIR (=Fourier Transform Infrared Spectrosco

py) framförallt av organiska beläggningar utanpå 
kärlväggama (Brorsson et al 2007:42Iff; Isaksson 
2000:37ff). Självklart finns det källkritiska aspekter 
på både bevarandeaspekten av lipidema och i viss 
mån också tolkningen av de enskilda svaren. Alla 
lipider är inte bevarade och de som återstår härrör i 
första hand från kärlets sista användningsfas. Alla 
lipider bevaras inte och de som återstår är oftast från 
kärlets sista användning. Det finns dock även skill
nader mellan olika typer av lipider där vissa bevaras 
bättre och därigenom kan härröra från kärlets tidigare 
användning (Isaksson in press). Det är också svårt att 
veta om ett kärl som inte har bevarade lipider är tomt 
på grund av efterdepositionell nedbrytning, att det är 
oanvänt eller om har använts som vattenbehållare. 
Likaså finns det en risk att modernt material kan ha 
kontaminerat provet (Craig et al 2004; Isaksson 1999 
& 2008:321 ff).

Studien baseras på 103 analyser på 69 kärl från 
bronsåldern och 22 från äldre järnålder. Förutom des
sa lipidanalyser på fetter i lerkärlsväggama har 21 
FTIR-analyser gjorts på organiska beläggningar inne 
i kärlen. De analyserade kärlen kommer från Snåret, 
Vendel socken och Ryssgärdet, Tensta socken samt 
Kättsta, Ärentuna socken, alla i Uppland. Analyserna 
är dels gjorda inom ramen för E4-projektet, dels 
inom ramen för avhandlingen (fig. 80). Referenspro
ver finns även från Kyrsta i Ärentuna socken och 
Vågsjön, Sura socken i Västmanland (Hjulström 
2006:465ff; Isaksson bil. 5; Isaksson 2007 & 2008; 
C. Karlsson 2009; Olander 1998). Att så många ana
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lyser har gått att göra är tack vare Sven Isaksson och 
Christina Karlsson vid Arkeologiska Forskningslabo
ratoriet vid Stockholms universitet.

1. TN-MN 2. BÅ 3. ÄJÅ

□ Veg 26 13 2

B Tjära 15

Q Fisk 23

□ Dryck 7 4

|DAnim 10 14 6

Figur 80. Förenklad redovisning av resultaten av 
lipidanalyserna från E4-undersökningarna. Här har 
de olika grupperna slagits samman för att göra ten
denserna tydliga. Tabellen nedanför anger antalet 
analyser. Materialet från äldre järnålder är i minsta 
laget för att kunna vara statistiskt relevant. Med det
ta i åtanke syns en klar skillnad vid övergången till 
bronsålder då en ny matsedel introduceras. Det är de 
animaliska födoämnena som tar överhand, något som 
speglar den nya agrara ekonomin. Samtidigt börjar 
man medvetet täta kärlen med tjära och harts. Vad 
som är ännu viktigare i sammanhanget är de antyd
ningar på olika typer av sötade drycker som finns. 
Under äldre järnålder finns inga belägg för tjä
ra/harts längre. I stället domineras material av ani
maliska födoämnen och möjliga sötningsmedel eller 
sötade drycker. Simplified diagram with the results of 
lipid analysis. Grey=vegetable lipids; 
Black=tar/resin; Waves=marine lipids;
White=animal; Diagonal hatching=possible bever
ages.

Bronsålder
I samband med de arkeologiska undersökningarna för 
motorvägen E4:an undersöktes tidig- och mellanneo- 
litisk keramik med lipidanalys på ett 70-tal prover 
(fig. 80-85). Om man jämför resultaten med de från 
bronsåldersmaterialet framkommer en grundläggande 
förändring i mathållningen. I stenåldersproverna upp
tar fettsyror från marint material eller fisk över en 
tredjedel. Olika vegetabiliska fettsyror tar upp nästan 
större andel, medan fettema från landlevande djur är 
fa. Analyserna är främst gjorda på gropkeramik 
(Brorsson et al 2007:426ff). Proverna från bronsålder 
uppvisar ett helt annat mönster. Matkulturen har ge
nomgått en drastisk förändring med det nya agrara 
och mer sedentära bosättningsmönstret. Inget av de 
analyserade kärlen från bronsålder eller äldre järnål
der har något tecken på att ha använts för fisk eller 
säl. Det är en tydlig skillnad från proverna från sten
åldern. Materialet är dock litet. Även andelen rena 
vegetabilier förefaller att ha minskat. Detta trots att 
sädesodlingen borde ha inneburit att olika typer av 
gröt skulle kunna ha blivit vanligare. Däremot finns 
det flera exempel att samma kärl innehåller bland

ningar av vegetabilier, mjölkprodukter och kött. An
tingen har man tillrett olika maträtter i samma kärl 
vid skilda tillfallen eller så har man haft blandningar 
av de olika råvarorna. Enligt det etnologiska materia
let var gröt- eller vällingrätter blandade med mjölk, 
sovel och växter mycket vanliga. Blandningarna be
traktades ofta som festmat (Keyland 1989:152ff).

En nyhet för bronsålder är också de tecken som 
finns på vad som skulle kunna vara sötade drycker. 
Analyserna är dock baserade på FTIR, vilket gör dem 
osäkra. I fem rabbade kärl finns hartser blandade med 
sockerarter som påminner om de som påträffades i 
situlan från Flavor, Hablingbo socken på Gotland. 
Det är osäkert hur man ska tolka resterna men det 
kan vara en blandning av honung från en sötad dryck 
och harts (Isaksson 2005:145ff; Nylén et al 2005). 
Ett annat rabbat kärl från Snåret innehåller organiska 
beläggningar som med möjligtvis är öl. I ytterligare 
tre rabbade och ett slätt kärl fanns möjligtvis rester av 
jästsvampar och vegetabilier. De är betydligt svårare 
att tolka och kan antingen vara gamla matrester som 
har självjäst eller lämningar efter jästa drycker. En 
tredje möjlighet är att det är någon typ av fermente- 
rad föda, ett konserveringssätt som sannolikt var van
ligt under denna tid. Resultaten är preliminära och 
tolkningen kan förändras.

Dessutom finns en polerad skärva från boplatsde
len av Kättsta som också har organiska beläggningar. 
I dessa finns möjligtvis rester av socker. Det skulle 
kunna röra sig om honungssötat mjöd som man har 
druckit ur den polerade skålen, men tolkningarna är 
osäkra och preliminära (bil. 4).

I tre polerade och ett slätt kärl påträffades rester av 
mjölkprodukter. Om det rör sig om ost, surmjölk eller 
sötmjölk går inte att avgöra. Kärlformema antyder att 
det rör sig om kärl man har druckit ur. En annan möj
lighet, som har stöd i det etnologiska materialet, är att 
de större skålarna kan ha använts som filbunkar. De 
hade en liknande vid, öppen form och användes för 
att göra fil- eller tätmjölk/långfil. Processen sattes 
igång genom att stryka kärlbotten antingen med sur 
grädde eller med tätört (Östman 1904:161). Annars 
kom ett beläggen på mjölkhantering i Mellansverige 
från ett stort tunnformigt kärl från Kyrsta. Det rikt 
dekorerade kärlet är daterat till SN 2-bronsålderns 
period I (pl. 1:7). Kärlet visade inga tecken på upp
hettning. Däremot fanns rikligt av fetter som visar att 
det hade rymt mejeriprodukter som möjligen har 
kryddats med någon typ av växt (Hjulström 
2006:465ff).

I serviserna från stenålder konstaterades det att 
förhållandevis många kärl hade spår av sekundär 
upphettning, rök eller sot. Det tolkades som att de har 
använts som kokkärl eller varit i nära kontakt med 
eld (Brorsson et al 2007:426ff). I stenåldersmaterialet
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har ungefar 25 % av karien tecken som tyder på att 
de vara starkt upphettade eller eldpåverkade. Under 
bronsåldern går denna andel av möjliga kokkärl ned 
till mindre än 10 %. Vad som är anmärkningsvärt är 
också att det är kärl som redan innan hade definierats 
som forvarings- eller beredningskärl som uppvisade 
tecken på upphettning. De fem kärl som hade det, var 
fyra rabbade och ett avstruket. Användningen av rab- 
bade kärl kan alltså vara multifunktionell: antagligen 
har de både använts för förvaring, ölberedning men

även som kokkärl. Man skulle annars kunna tycka att 
rabbningen skulle ha varit till nackdel om man ställde 
kärlet i eld. Det bör ha fastnat mängder av sot på den 
grova ytan. Den förhållandevis låga andelen kokkärl 
kan vara en spegling av ett annat förhållande. Kok
gropen är en av ledartefakterna för bronsåldern, även 
om den förekommer även senare. Antagligen har en 
stor del av matlagningen skett i kokgrop utan hjälp av 
keramikkärl.
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CD Id/Veg (mjölk?) 1 2 1

B 1 d/Veg 1 1 2

S ld/cerealier 1

□ Id (mjölk?) 1

0 Dryck 1 1 1 1 2

m Ani m/Veg 1

S Anim 1 1

0 Odef 2

□ Tom 3 1 1 15 1 3 1 2

Figur 81. Detaljerad uppdelning av keramiken under bronsålder kontra äldre järnålder. Lipidrester har delats upp 
utifrån kärlstorlekarna. Tabellen nedanför redovisar antalet observationer för att man ska kunna bedöma om un
derlaget är någorlunda statiskt. Under bronsåldern är många av de större kärlen tätade med tjära och/eller harts
produkter. Ofta finns dessutom rester efter olika animaliska eller vegetabiliska födoämnen. Under äldre järnålder 
faller denna tjärtätning bort. Kärlen fortsätter dock att användas för drycker, kött och i mindre utsträckning av 
vegetabilier. Diagram with the result of lipids sorted by size of vessels. Tom=Empty; Odef=Indefmable; 
Anim=Animal; Veg=vegetables; Dryck=possible beverages; Id=Ruminants; Tjära=tar or resin; Mjölk=Milk?
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Figur 82. Lipidresultat jämfört med de funktionella tolkningar som gjordes innan dessa blev kända. Förvarings- 
och beredningskärlen under bronsåldern har rymt en mängd olika produkter. Gemensamt för dem är att de har 
tätats med tjärprodukter. Detta måste ha påverkat smaken men även gett viss konserverande effekt. De finare ser
verings- och dryckeskärlen har istället en större andel vegetabiliska rester, men materialet är litet. Under äldre 
järnålder upphör tjärtätning i omfattning och olika vegetabilier och möjliga sötade drycker har förvarats i dryck- 
es- och serveringskarlen. Result of the lipid analyses correlated with the presumed function of the vessel. Förvar
ing—Storage; Odef=lndefiinable; Servering=serving vessels; Ritual=ritual.
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Påverkan av rök och sot

Figur 83. Diagram över påverkan av rök och/eller sot utifrån lipidanalyser kontra ytbehandling. De rabbade kär
len uppvisar förhållandevis hög andel av påverkan, något som kan tyda på att de har utnyttjats som kokkärl. Un
der järnålder övertar de släta kärlen denna roll. Diagram showing pottery affected by smoke and/or soot accord
ing to lipid analyses correlated with type of surface.

Påverkan av hög värme

Figur 84. Påverkan av hög värme utifrån lipidanalyser kontra ytbehandling. Återigen visar det sig att de rabbade 
kärlen antagligen har varit kokkärl och att de släta och avstrukna kärlen har övertagit denna roll under järnål
dern. Diagram showing pottery affected by high temperature based on lipid analyses correlated with type of sur
face.
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Figur 85. Översikt av lipid och FTIR-analys kontra kärlformer. Tolkningarna är i vissa fall osäkra, framförallt de 
som kan härröra från drycker. Klart är dock at både både dryckeskärl och rabbade fövarings- och beredningskärl 
vara tätade med tjära under bronsåldern. De kärl som kan ha rester av fetter från idisslare kan i vissa fall ha rymt 
mjölkprodukter. The result of the analyses of lipids and FTIR versus vessel form. Tjära=tar; Jdisslare=ruminate; 
Vegetabilisk=Vegetable lipids; Rök=smoke; Socker=Sugar; Dryck=liquid? The results are in some occasions pre
liminary.
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Tjära, keramik och bronsålder 

Vad som är utmärkande bronsålderns keramik är den 
höga andelen av tjära eller hartser, antingen som en
sam bevarat ämne eller blandat med födoämnen. Det 
är kanske inte den produkt man hade förväntat sig att 
finna men den förefaller att vara en viktig faktor i 
bronsålderns kök (fig. 80-85).

1 flera fall har det visat sig att bronsålderskärlens 
väggar har innehållit tjära och/eller hartser Det är 
dock osäkert om det rör sig om tjära och hartser som 
har tillkommit vid bränningen av kärlet eller om man 
har tillrett någon typ av tjär- eller hartsprodukt i kär
len (Isaksson 2008). På lokalen vid Snåret i Vendel 
socken i Uppland var just tjär-, rök- och hartsproduk
ter vanliga i de rabbade kärlen och då också i större 
mängder. Mängderna var så stora att man kunde stäl
la sig frågan om platsen hade utnyttjats till att tillver
ka exempelvis de hartskakor som är vanliga just un
der yngre bronsålder. Harts är ofta en blandning av 
just kåda och tjära med tillsatser av fetter. Hartskakor 
har tolkats som en handelsprodukt under bronsåldern 
och de tillverkades i form av 16-23 cm stora hålka
kor (Weiler 1994:108). Rent storleksmässigt skulle 
kakorna passa perfekt i botten på de större rabbade 
kärlen. För att se om detta stämde gjordes en test på 
några av de tjockare beläggningarna på de rabbade 
kärlen (Isaksson 2007). De analyserna visade dock 
att det rörde sig om kolhydrater av vegetabilisk art, 
möjligen rotfrukter med visst inslag av harts. Analy
serna avviker därmed klart från analyser gjorda på 
hartskakor från bronsålder och förromersk järnålder 
(L. Bergström 2004).

Med andra ord tyder resultatet på att man har rökt 
eller impregnerat kärlen för att få dem täta och mer 
vattenbeständiga. Rök och hartsprodukter ger också 
smak som kan ha varit uppskattad, dessutom har vis
sa terpener konserverande effekter. Det kådrika retsi- 
navinet är ett exempel på det. Enligt de romerska 
skriftliga källorna skulle amforor tätas med tjärpro- 
dukter för att bli täta och man föredrog tjära från 
barrträd. Dessutom ansågs tjäran ha olika medicinska 
egenskaper och är antiseptisk (Colombini et al 2005; 
Meiggs 1982:468). Rent etnografiskt finns det också 
många exempel på att man har rökt kärl för att fa 
dem svarta eller fa några av de andra ovannämnda 
egenskaperna (Rice 2005:163; Tite 209f). De senaste 
årens naturvetenskapliga undersökningar har också 
bekräftat att oglaserad keramik i både Nordamerika, 
Medelhavsområdet och Västeuropa varit tätad med 
hartser och tjärprodukter. (Colombini et al 2005; Re- 
ber & Hart 2007; Regert et al 2003\ Tzedakis & 
Martlew (red) 1999:142ff). Det fanns bland annat 
många exempel på att man på indianskt område gjor
de kärlens insida svart genom att bränna och röka

dem (Binförd 1972:53ff). Likaså ingick det i produk
tionen av de så kallade jydepottema på Jylland att de 
innan försäljningen röktes i speciella rökhus (Steens- 
berg 1939:128ff). Om man ser till dateringen av kär
len har inga av de hittills analyserade kärlen från 
neolitikum några större mängder av metylestrar som 
visar att de varit tätade med tjära. Däremot har flera 
av de äldre kärlen olika terpenoida föreningar som 
visar att de har varit utsatt för rök, kanske när de an
vändes som kokkärl (Brorsson et al 2007:423ff).

Till saken hör att många av de rabbade kärlen har 
just svarta insidor som antingen kan ha sin grund i att 
de har bränts upp och ner och att de därmed blivit 
reducerat brända på insidan. Men den svarta insidan 
kan alltså även ha sin grund i att man har medvetet 
rökt kärlen eller impregnerat dem med kåda eller 
harts för att täta dem. Vid långtidsförvaring av 
vätskor i rabbade kärl måste dunstningen genom de 
porösa kärlväggama ha blivit ett problem. Genom att 
täta insidan med tjära kan man då ha löst detta. Även 
finare dryckeskärl har rester av tjärtätning (fig. 85).

Går man över till kärlen under förromersk järnål
der är inte det fullt lika vanligt med svarta insidor. De 
analyser som har gjorts på de förromerska och ro
merska kärlen från Kättsta visar inte heller lika tydli
ga spår av tjära. Materialet är förhållandevis litet men 
som en tendens skulle även detta resultat kunna peka 
just mot bronsålderskulturens flitiga användning av 
kärlen som vätskebchållare. På samma sätt som de 
romerska amforoma var tjärimpregnerade kan brons
ålderns rabbade kärl ha varit impregnerade för att 
kunna innehålla mjöd eller öl. Resterna av vegetabi- 
lier i kärlen tillsammans med harts- och tjärproduk- 
tema kan tyda på att det rör sig om bryggning av öl 
eller mjöd. Rent smakmässigt är det en smak som 
kan tyckas främmande för vår uppfattning om hur 
dryck ska smaka, men som redan nämnts är retsina 
ett vin som har samma upphov. Dessutom behöver de 
genomsläppliga och oglaserade lerkärlen någon typ 
av försegling för att kunna användas för längre förva
ring.

Äldre järnålder
Antalet prover från äldre järnålder är något i under
kant för att få säkra resultat, men vissa tendenser är 
tydliga. Andelen animaliska fetter ökar ytterligare 
under denna tid. Det är de stora och mycket stora 
kärlen som innehåller animaliska fetter och en möjlig 
tolkning är att det är kokkärl det rör sig om. Några av 
dessa kärl har också klara tecken på upphettning efter 
primärbränningen. Även ett kärl som har rester efter 
mjölkprodukter har tecken på upphettning (fig. 80- 
85).

Ett tydligt drag är att tjärtätade kärl saknas helt i 
materialet under äldre järnålder. Det finns några en
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staka kärl med organiska beläggningar som innehål
ler hartser men tjära förefaller att saknas (Olander 
1998). En orsak skulle kunna vara att man inte har 
haft samma behov av långtidsförvaring av vätskor i 
lerkärlen. Under järnålder har antagligen olika slags 
laggade och svarvade träkärl övertagit den rollen. 
Kanske har även svepaskar haft den funktionen i vis
sa fall. En annan orsak kan vara en förändrad smak
uppfattning. Tjäran måste ha givit en markant bismak 
på bronsålderns mat och dryck. Smaksinnet är ett av 
de kanske mest traditionsbenägna sinnen vi har. Om 
tendensen är riktig har järnåldern inte bara inneburit 
en revolution i metallhanteringen utan också en total 
omdaning av uppfattningen av hur mat och dryck ska 
smaka. Denna förändring kanske till och med påver
kade vardagslivet mer än vad det allt vanligare järnet 
gjorde.

Två små och medelstora forvarings- eller enkla 
dryckeskärl som påträffades i varsin grav i Kättsta 
har innehållit någon typ av vegetabilisk föda. Man 
skulle kunna tänka sig att det rör sig om någon typ av 
välling. Bland de stora och mycket stora kärlen från 
samma plats fanns i stället organiska beläggningar 
som möjligen kan härröra från sockrade drycker. Det 
rör sig om både strimmiga, släta och slammade kärl 
som har detta innehåll. Däremot saknas i det analyse
rade materialet polerade dryckeskärl från romersk 
järnålder liksom tecken på drycker i de mindre kär
len.

Trots det lilla antalet analyser kan man göra ett 
tolkningsförsök av keramikens roll under äldre järn
ålder. Den innebär att keramiken har haft en viktig 
roll som berednings- och kokkärl under denna tid. 
Det handlar om kärl som framförallt tillhör den pri
vata sfären. De mer eleganta dryckeskärlen faller i 
Mellansverige bort i jämförelse med exempelvis 
Väst- och Sydsverige under förromersk och äldre 
romersk järnålder (Eriksson 2005d). Där används 
finkärl i en betydligt högre utsträckning medan de i 
Mellansverige endast förekommer i högstatusgravar 
från romersk järnålder och folkvandringstid. Många 
av dessa är, som vi ska se senare, klara ideologiska 
speglingar av det romartida gästabudet med vin 
(Ekengren 2009). De enkla dryckeskärlen i de mel
lansvenska gravarna förekommer i stället i barngra
varna har då vegetabiliskt innehåll.

Kärltyper över tid
Kärlfunktionen är en av de mest intressanta aspekter
na. Redan tidigare har de olika kärlformema och de
ras funktion berörts (se tab. 3 i kap. 4). Här har form, 
storlek, ytbehandling och lipidanalysema gett under
lag för olika tolkningar. För att få exempel på de oli

ka kärlen och deras möjliga funktioner hänvisas till 
planscherna i bilaga 5 (fig. 92).

Forvarings- och beredningskärl
Rent funktionellt har antagligen merparten av kärlen i 
ett hushåll fungerat som forvarings- eller berednings
kärl. Beredningskärl har ofta en kort livslängd efter
som de används dagligen till kokning och beredning 
medan förvaringskärlen oftast har en längre livslängd 
på grund av sin mer stationära tillvaro (D. Arnold 
1989:152ff). Utifrån kärlens förväntade livslängder 
borde beredningskärl vara överrepresenterade i bo
platsavfall medan förvaringskärlen istället bör vara 
underrepresenterade. Ett av de kanske viktigaste kri
terierna för att funktionsbestämma kärlen är att se om 
det finns organiska beläggningar på insidan av dem 
som kan visa att de har fungerat som beredningskärl. 
Ibland kallas dessa beläggningar för matrester och 
ses som tecken på att det rör sig om kokkärl. Liknan
de organiska beläggningar kan dock uppstå vid be
redning av olika produkter som ska jäsas eller fer- 
menteras (Lindahl 2000).

Utifrån keramikens karaktär på både de mellan
svenska boplatserna och gravarna kan man sluta sig 
till att de flesta kärl har varit enkla forvarings- och 
beredningskärl. Merparten har höga, slutna former 
där höjd och mynningsdiameter är över 15 cm. Ut
ifrån sin form är de därigenom lämpliga för förvaring 
av både torra varor och vätskor samt för beredning av 
olika organiska ämnen. Med beredning menar jag 
både kokning och fermentering eller jäsning av olika 
födoämnen. Utifrån de etnologiska källorna är nämli
gen fermentering, syrning och jäsning av olika födo
ämnen ett av de kanske viktigaste sätten att bereda 
och konservera mat. Det rör sig om allt från syrning 
av grönsaker, kött, fisk, mjölk, till inte minst öl och 
mjöd (Bringéus 1988a:84ff & 97ff; Norlind
1925:345f; Ränk 1987:13ff). Det har påpekats att 
oglaserade lerkärl har varit bakteriehärdar genom sitt 
porösa gods (B. Gräslund 1973:277). Det stämmer i 
och för sig, men man kan även tänka sig att bakteri
erna och jästsvampar i kärlväggama har blivit natur
liga bärare av de substrat och jästsvampar som be
hövdes för att inleda jäsningsprocesserna. Kritik har 
dock riktats mot denna tolkning, men det är inte 
omöjligt att man ändå har utnyttjat kärlväggamas 
porositet på detta sätt (Ränk 1987:18). Som ovan 
nämnts finns tecken på jästsvampar i kärlväggarna 
enligt de analyserade proverna, men analyssvaren är 
preliminära. Praktiska försök vid Keramiska forsk
ningslaboratoriet i Lund har visat att man kan sätta 
igång en jäsning genom att utnyttja jästsvampama i 
kärlväggama. Dessutom gav försöken med att brygga 
öl upphov till organiska beläggningar på kärlväggar
na som liknar de ”matskorpor” som finns i det arkeo
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logiska materialet (http://www.geol.lu.se/kfl/Sidor/ Olb- 
logg).

Bords- eller serveringskärl
Som bords- och serveringskärl har jag i huvudsak 
tolkat två kärlformer. Den första formen är låga, vida 
fat och fatliknande skålar som kan ha använts för att 
bjuda på mat eller äta från. I det svenska etnologiska 
materialet är det vanligt att man åt ur ett gemensamt 
fat. I vissa fall åt man direkt ur gropar i bordskivan. 
Den sociala statusen visualiserades även i vardagen 
genom att man åt i olika ordning ur fatet, män först 
och tjänstefolk sist (Bringeus 1988:56ffl; I. Nord
ström 1988:51 ff; Norlind 1925:332f). Så även om 
måltidens kärl till det yttre har varit enkla kan mål- 
tidsreglema ändå ha varit strängt formaliserade. Man 
kan förmoda att många måltider har varit formalise
rade till den grad att de kan ses som ritualer. Detta 
innebär dock inte att bordskärl ska ses som rituella 
kärl.

Rekonstruerbara keramikskålar är ovanliga under 
bronsålder och äldre järnålder i Mellansverige. Vissa 
av de stora skålarna under bronsålder skulle dock 
kunna ses som just fat. Även fatliknande skålar från 
äldre järnåldern i Kättsta kan räknas till gruppen (pl. 
12:14 & 15). En annan typ av serveringskärl är kan
nor, och det är egentligen bara Skuttungekärlet som 
klart hör till den gruppen (plansch 17).

Förtärings- och dryckeskärl
I den här studien är det framförallt dryckeskärlen 
som uppmärksammas genom att de till sin form of
tast är förhållandevis lätta att känna igen. Rent all
mänt kan man dela upp gruppen i två olika typer. De 
slutna formerna kännetecknas av att höjden är unge
far lika stor eller större än kärlets största vidd samt 
att mynningsdiametem är betydligt mindre än bukens 
maximidiameter. Det är de former som vi i vår väst
europeiska tradition mest förknippar med dryckeskärl 
som glas och muggar. Kärl av denna typ kan se ut 
som mindre förvaringskärl och det går inte att uteslu
ta att de i vissa fall även har varit just sådana. Den 
andra typen av kärl är de öppna formerna av dryck
eskärl. Det är kärl som vi idag oftast inte förknippar 
med dryckeskärl. I ett kulturhistoriskt perspektiv är 
dock öppna dryckeskärl mycket vanliga. De flesta 
antika kinesiska och japanska tekärlen är exempelvis 
öppna skålar. På japanska kallas de chawan. I den 
svenska allmogekulturen användes istället skållik- 
nande träkärl av olika typer för att dricka brännvin, öl 
och mjöd. I det etnologiska materialet från regionen 
domineras dryckes- och serveringskarlen helt av oli
ka former i trä, såsom kåsor, snibbskålar, supkoppar, 
träfat, och dryckesbollar. Träkärlen användes såväl i 
vardagslag till mer ceremoniella sammanhang. De så

kallade dryckesbollama och träskopan var viktiga 
redskap i både fester och bystämmor (Erixon 
1930:100ff & 1938:9ff; Jakobsson 1994:66ff; A-M 
Nylén 1981:1968ff).

Framförallt under bronsåldern framträder en kultur 
med en mängd öppna kärl som bör ha varit dryckes- 
eller matkärl. Det är något som kommer att beröras 
mer utförligt senare.

Rituella kärl
En grupp som är lika intressant som svårgripbar är de 
så kallade rituella kärlen. I mycket av dagens diskus
sioner återkommer tolkningen av rituella funktioner 
hos anläggningar och föremål i allmänhet. Detta gäll
er även keramikkärl (t.ex. Kaliff 2007:115 & 128). 
Den ursprungliga betydelsen av ordet rituell kommer 
av ritus som i latinet betyder ”helig sedvänja”. Ad
jektivet rituell har den ursprungliga och egentliga 
betydelsen av det ”som gäller de heliga ceremonier
naen betydelse som kommer av latinets ritualis 
(Nationalencyklopedin; SAOB). I dagens litteratur 
har rituell också kommit att syfta på varje handling 
som är mer eller mindre konstant, formaliserad samt 
traditions- och regelstyrd (Bell 1997; O. Sundqvist 
2002). Även om denna definition är accepterad av 
många sociologer och religionshistoriker kommer jag 
att använda begreppet rituell i en snävare betydelse, 
där rituella föremål är tillverkade primärt för att fun
gera i religiösa riter. Även om ritual inomvetenskap- 
ligt med rätta kan användas som beteckning även för 
ickereligiösa ceremonier och handlingar skapar själva 
ordet en primär sakral konnotation. Man bör således 
skilja mellan primärt rituella som bör användas för 
specialtillverkade liturgiska kärl och sekundärt rituel
la kärl. Till denna senare grupp hör profana kärl som 
har återanvänts i rituella kontexter, främst gravar. 
Egentligen bör de ses som just profana kärl så länge 
man inte kan bevisa motsatsen, men de har använts i 
klara riter.

Sen finns det givetvis en bred gråzon med vad som 
är rituellt och profan. Man kan förmoda att många 
måltider, kanske till och med alla, hade rituella in
slag. När människor intar dryck och mat tillsammans 
sker detta alltid enligt sociala och kulturella regler. I 
vilken ordning man åt, vilka kärl man använde, vilka 
personer som åt när och fick det bästa matbitar är 
alltid bestämt utifrån kulturella och sociala normer. 
Viljan att följa reglerna kan ses också som ritualise- 
rad. Det innebär dock inte att kärlen, som var rekvisi
ta, blev rituella. Snarare rör det sig om vad som kan 
kallas för dekorum eller sed. Dekorum är just det 
regelverk som styr hur vi beter oss och vilka föremål 
som är möjliga att använda i olika sammanhang. Man 
får förmoda att det även under brons- och järnålder 
har funnits ett regelverk när olika kärl fick eller inte
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passade sig att använda. Detta gör inte heller alla kärl 
till rituella, trots att de användes enligt strikta sociala 
och kulturella regler och kanske även med anpassad 
gestik.

Merparten av den mellansvenska keramiken har 
antagligen haft en funktionell och praktisk betydelse. 
Det finns få bevarade kärlformer som är klart oprak
tiska eller har en sådan extrem utformning att de klart 
framstår som rituella. Likaså saknas de som är hop
satta i par eller tripletter eller ännu mer komplexa 
former, det är former som annars förekommer i det 
kontinentala materialet. Även antropomorfa ansikts- 
umor samt vaser och amforor med buckeldekor är 
mycket ovanliga i Sverige. Det är annars kärl som 
man skulle kunna se som rituella eller särskilt presti
gefyllda kärl. Går man till det samtida kontinentala 
materialet finns många sådana kärl såsom kärl som 
har gjorts i form av fåglar, djurhorn och stövlar som 
är klart avvikande.

Ansikts- och husumor som är sannolikt primärt 
tillverkade och använda som rituella kärl. Ett hus
hållskärl som primärt har använts som förvaringskärl

10 20

för att sedan sekundärt används i en gravritual eller 
som benbehållare, är inte ett rituellt kärl men väl ett 
kärl i en rituell kontext. Problematiken är att den 
praktiska funktionen hos kärl kan spåras genom ex
empelvis lipidundersökningar och kärlform men kär
lets ideologiska och symboliska kapital är betydligt 
svårare att spåra. Att säga att alla kärl som har varit 
finare dryckeskärl är rituella, gör att man enligt min 
mening, tolkar hela kontexten som primärt religiös. 
Antagligen har många av de gillen som kärlen varit 
med i, varit av tämligen profan karaktär såsom fester 
för att knyta sociala band, maktutövning och annat 
(Hayden 2001). Givetvis har religion och olika andra 
metafysiska föreställningar varit viktiga i det förhi
storiska samhället. Religion och kosmologi är delvis 
en förklaringsmodell för att legitimera den rådande 
världsordningen, politiskt, socialt och ekonomiskt.

Man kan jämföra kärluppsättningen i exempelvis 
Lausitzkulturen med den i Mellansverige under 
bronsåldern. Liknande kärl med klart icke-funktionell 
form eller avvikande dekor finns inte i det rekonstru- 
erbara materialet i Mellansverige.
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Figur 86. Spridningsdiagram som visar förändringar i kärlstorlekarnas frekvens över tid. Kärlen från senneoliti- 
kum och äldsta bronsålder utmärker sig genom att vara betydligt högre och slankare än merparten av de andra 
kärlen. De äldre kärlen har oftast ett höjd/mynningsindex på över 100. Under bronsålder finns både höga förva
ringskärlen, som dock är underrepresenterade i den här studien, samt låga skålar och fat med index under 70. 
Proportions of vessels based on the correlation between height and diameter of rim. The BA-pottery is character
ized by a large amount of open vessels with index around 33-75. This is diametrically opposed to the pottery from 
the other periods, especially the one during the LN-EBA.
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Figur 87. Bubbeldiagram som visar spridningen av kärlstorlekar i form av maxdiameter och höjd kontra buktjock
lek. Du tunnväggiga och öppna bronsåldersskålarna och faten utskiljer sig från de övriga periodernas keramik. 
De romartida dryckeskärlen är visserligen tunnväggiga men har inte lika öppna former. Diagram with changes 
over time in the relation between vessel height, maximum diameter and wall thickness. The BA pottery is again 
characterized by thin-walled open vessels in a larger amount than during the other periods.
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MYNNINGSDIAMETER CM

Figur 88. Spridningsdiagram som visar sannolika 
kärlfunktioner kontra höjd och mynningsdiameter 
under SN2-bronsålderns period I. Possible function 
intepreted by size, form and surface correlated with 
vessel height and diameter of rim during the LN- 
EBA. Dryck enkel= Simple drinking vessel; Dryck 
fin=elaborate drinking vessel; Förvaring liten =small 
storage; Förvaring/beredning=storage/preparing; 
Rituell?=ritual?; Servering=serving vessel; Gravur
na =gr ave urn

Bronsålder per. Il-Vl 
Funktionstolkning

fr Dryck enkel 

★ Dryck fin

■ Forvaring liten

■ Förvaring/beredning

+ Gravurna
Servering/beredning/

MYNNINGSDIAMETER. CM

Figur 90. Spridningsdiagram som visar sannolika 
kärlfunktioner kontra storlekar under förromersk 
järnålder och äldre romersk järnålder. Bronsålderns 
bordskultur med öppna kärl har helt försvunnit och 
ersatts med kärl som har ett höjdindex på över 75. 
Dryckeskärlen finns men representeras av höga, pri
vata muggar. Distribution during the PRIA-ERIA.
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Y RJ - FVT 
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■ Förvaring liten

■ Förvaring/beredning
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4f. Servenng/beredning/ 

förvanng
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Figur 89. Spridningsdiagram som visar sannolika 
kärlfunktioner kontra höjd och rekonstruerad myn
ningsdiameter under bronsåldern period 1I-VI. Stora 
förvaringskärl är underrepresenterade i den här stu
dien bevaringsförhållanden och att det finns ytterst få 
stora kärl i gravarna. Annars framgår bronsålderns 
bordskultur väl i diagrammet med låga dryckesskålar 
och något vidare serveringsfat. Distribution during 
the MBA-LBA.

Figur 91. Spridningsdiagram som visar sannolika 
kärlfunktioner kontra storlek under yngre romersk 
järnålder och äldre folkvandringstid. Här syns klart 
den privatiserade dryckeskulturen med höga och 
slutna kannor och bägare. Distribution during the 
LRIA-Merovingian period.
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Inom etnologin skilde man tidigare mellan sed och 
rit. Sed var ett kulturellt, återupprepat handlings
mönster som var lokalt accepterad under en viss pe
riod. Överträdelser mot sederna straffades av lokal
samhället (Visserligen är även sed från början ett 
rituellt begrepp). Rit däremot, var en sedvänja som 
var betydligt mer formaliserad och ofta knuten till 
sakral utövning. Det behövdes ofta en specialist för 
att utföra dessa riter. (Bringeus 1990:152ff) I dagslä
get, när vi som arkeologer inte längre kan se inten
tionen bakom handlingen, kan det vara vanskligt att 
ta ett religionspsykologiskt begrepp för att förklara 
fenomen. Många av de kvarlämnade materiella läm
ningarna är antagligen rester av seder snarare än riter.

En kärltyp som är svårbestämd och där vissa skul
le kunna vara rituell är de små miniatyrkärl som 
fanns under bronsålder och äldre järnålder. Men mi
niatyrkärlen kan också tolkas som mindre dryckes- 
skålar eller små förvaringskärl. De hål eller upp- 
hängningsordningar som vissa har under bronsåldern 
tyder dock på att de snarast skulle kunna ha varit 
rökelsekärl. Miniatyrkärlen med umyp längs med 
mynningskanten, måste ha varit omöjliga att använda 
som dryckeskärl. I stället kan de tolkas som möjliga 
rituella kärl (se plansch 3 & 4).

SERVISERNAS
FÖRÄNDRINGAR
För att förstå användningen av kärlen, både funktio
nellt och socialt, måste man försöka rekonstruera 
former, typer och storlekar och hela servisuppsätt
ningar. Kärlformema och de möjliga funktionerna 
speglar det sociala livet som kärlen användes i. För
ändringar i kärlstorlekar, proportioner och former är 
inte bara bundna till estetiska moden. De är kanske 
framförallt bundna till förändringar i keramikens 
sociala roll.

Det finns givetvis många källkritiska aspekter på 
tillvägagångssättet. För det första är det bevarande
aspekten. Ytterst få kärl har bevarats i den omfatt
ningen att de är rekonstruerbara. Vi kommer aldrig 
att veta om dessa är representativa för hur servisupp- 
sättningama än gång såg ut. Den andra aspekten är 
själva rekonstruktionssättet. Oftast far man lov att 
utgå från mer eller mindre bevarade partier av de 
oftast skeva och ojämna kärlen. Det innebär att kärl- 
väggslutningar, diametrar och storlekar är ungefarli
ga.

Kärlformemas förändringar över tid
Ett av de bästa sätten att studera kulturella och ideo
logiska förändringar i matkultur, bordskick och gäs

tabud är att se på servisens sammansättning. Dess 
komplexitet kan ses som ett mått på hur pass cere
moniella och ritualiserade sederna var. Givetvis har 
stora delar av den dåtida servisen varit tillverkade av 
organiskt material och kanske även av metall. För
ändringarna i storlek och framförallt proportioner 
mellan mynning och höjd eller mynning kan dock 
spegla såväl bordskulturen som bakomliggande ideo
logi (fig. 86-91).

För att fa ett statistiskt underlag för sådana studier 
har jag samlat samtliga rekonstruerbara kärl från alla 
lokaler. Det ger en bredare och mer säker grund än att 
bara ta de bevarade kärlen från en enda enskild lokal. 
Om man tar de kärlformsdefinitioner som används 
här och applicerar de på materialet framkommer kla
ra tendenser. De måste i sin tur ha sin orsak i ideolo
giska förändringar.

SN2-Bronsålderns period I/II
Under senneolitikum och äldsta bronsålder överväger 
olika tunnformiga former i skilda storlekar. Många 
har kraftiga vulster vid mynningen som gör att de 
ändå far en viss situlaartad form (fig. 88, pl. 1).

En speciell och mycket typisk form är också den 
med lätt insvängt nedre parti. En form som här kallas 
just tunnformig med indragen nederdel. Bukmaxi
mum ligger förhållandevis högt på kärlen och botten- 
diametern är liten. Kärlprofilen är svagt S-formig och 
ofta har de vulster. Man kan anta att formen har sitt 
ursprung i stridsyxekeramikens E-kärl. De har lik
nande profiler, vulster och dekor på kärlens övre de
lar (Edgren 1970:25, 76 & pl. 10-11; Å. Larsson 
2009:14Iff; Malmer 1961:16ff). E-typens keramik 
har i dagsläget inga dateringar i Sverige eller syd
västra Finland till tiden efter MN B. I det polska ma
terialet finns mycket snarlikna kärl i Trzciniec- 
kulturen. Där har kärlen ibland textilintryck och en
staka fall även rabbning. Dateringarna ligger där just 
i perioder motsvarande SN 2 och bronsålderns period 
I (Dąbrowski2004:48ff & 102ff; Å. Larsson
2009:141ff;). Vulstdekorerade kärl med samma form
typer var då vanliga i stora delar av nordvästra Euro
pa (M. Magnusson 1949:269ff). Även om de form
mässigt kan ha sitt ursprung i stridsyxekeramiken är 
de inte chamottemagrade (Hulthén 1977:189).

Rent formmässigt innehåller det lilla mellansvens
ka materialet förhållandevis lite variation. Variatio
nen i storlek visar dock klart att kärlen måste ha fyllt 
olika variationer. Framförallt bör de mindre kärlen ha 
kunnat fungera som dryckesbägare medan de större 
har varit forvarings- och beredningskärl.

De publika, öppna kärlen är dock frånvarande. 
Däremot kan man se förkärleken för att fylla kärlens 
övre delar med dekor som ett uttryck för att kärlen
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ändå hade en social roll vid mer publika tillställning
ar.

Mellersta och yngre bronsåldern
Någon gång under bronsålderns period 11 eller senast 
under period III sker en genomgripande förändring i 
kärluppsättningen (fig. 88 & 89, pl. 2-7). I Mellan
sverige är det den period som har den mest varierade 
servisen med öppna skålar, slutna förvaringskärl och 
vasliknande kärl som kan ha fungerat som kannor. 
Nästan alla former påträffas i boplatssammanhang 
och visar en gästabudskultur där det offentliga ätan
det och drickandet har spelat en viktig roll (Eriksson 
2006c, 2008a & d). Den enda kärlform bara finns i 
gravsammanhang är de större bikoniska kärlen med 
hög överdel. Det finns bara två säkra: nämligen an- 
siktsuman från Vallby och det semirabbiga kärlet från 
Alvesta, båda i Västmanland (pl. 5 & 6). Båda kärlen 
är också mycket avvikande med hela sin dekor och 
utfonnning. Man kan dock förmoda att större biko
niska kärl kan bli underrepresenterade i fragmentere
de material. Det behövs stora fragment för att upp
täcka dem. Även i det stora och förhållandevis välbe- 
varade material, som det från Hallunda i Sörmland, 
saknas dock typen (Jaanusson 1981). I vilket fall som 
helst är den betydligt mer vanlig i Sydskandinavien 
under yngre bronsålder än vad den är i Mellansveri
ge. I Skåne förekommer till exempel stora bikoniska 
kärl både i boplats- och gravmiljöer (Björhem & Säf- 
vestad 1993:fig. 57& 60c; Brorsson & Hulthén 
2007).

Ofta har förändringen satts i samband med infly
tande från Lausitz, men det stämmer inte tidsmässigt. 
Åtminstone de rabbiga tunn- och situlaformade kär
len har tydliga 14C-dateringar till period I och II (se 
nedan). Slutligen har polerade skålar kontextdate
ringar åtminstone till period III, men kan vara äldre. I 
vart fall far man lov att se den nya servisen som en 
naturlig del av den lokala kulturen redan under äldre 
bronsålder. Sannolikt har influenserna till denna ser
vis kommit direkt eller indirekt från kontinenten. I 
bland annat Tyskland, Norditialien, Ungern, Slovaki
en, Tjeckien och Polen förekommer samma kärltyper 
och ytbehandlingar redan under tider som motsvarar 
vår senneolitikum och äldre bronsålder. (Dąbrowski 
2004; Furmanek et al 1991: 87 & 97; Kalicz 1968; 
Zieh 1996).

Även om servisen är mer komplex i Mellansverige 
under denna tid än tidigare, är det i ett kontinentalt 
perspektiv bara de enklare eller mer basala formerna 
som har anammats. De rabbade kärlen är oftast tunn
eller situlaformiga och lipidanalyser visar att de har 
fungerat som berednings- och matkärl och är ofta 
impregnerade med tjärprodukter. Sannolikt är dessa 
två grupper något underrepresenterade i materialet,

eftersom rabbad keramik ofta är för fragmenterad för 
att kunna rekonstrueras.

De polerade och hänkelförsedda skålarna är där
emot en helt ny formtyp i servisen. De är oftast öpp
na och bör ha använts som gemensamma dryckes- 
och matskålar eller för att servera. Ibland har de setts 
som rituella för att de förekommer i gravmiljöer (T. 
Carlsson 1995a; Kaliff 2007:128). Det finns ett klart 
ideologiskt budskap i skålarna av denna typ som ur
sprungligen har hört till en hövdingaroll. Formen är 
nämligen besläktad med de träskålar som männen har 
i de jylländska ekkistgravama under period II. Många 
av dessa skålar har solliknande dekor gjord med in
stuckna tennstift. Mycket snarlika dekorer finns även 
på metallkärlen under period I och II. (Kristiansen & 
Larsson 2005:154ff). Symboliken med samma sol
liknande dekor finns även på insidorna av keramik
skålar i Tjeckien under period IV (Vokolek 
2002:1241). I Mellansverige finns inga liknande de
korer på keramikskålar. Liknande dekorer finns där
emot på bältekupor och bronsskålama från Hökback- 
en. Det närmaste man kan komma i dekor är de kan- 
nelerade skålarna från Apalle. Odekorerade keramik
skålar av denna typ är så pass vanliga i alla bronsål- 
derskontexter att man inte kan säga att de är rituella i 
sig. När de är överrepresenterade på speciella platser 
eller på speciella aktivitetsområden kan det visa på 
platser där ceremonier, ritualer eller gästabud hölls. 
Till sådana speciella platser hör den östra kullen på 
Ryssgärdet. På kullen fanns ett hus eller kulthus där 
man haft stora måltider, brandoffer och begravningar 
men även hantverk hade utförts (Eriksson 2008a). En 
annan plats är en av brunnarna på Apalle. I brunns- 
fyllningen påträffades ett antal tunnväggiga kannele- 
rade skålar men också delar av människoben (Ullén 
1995). En tredje plats är Skrävsta i Botkyrka socken i 
Sörmland. Där påträffades ett stort antal polerade 
skålar, lerskedar och även rabbad keramik i ett lågt 
röse tillsammans med brända människoben (Arwids- 
son ms; Jaanusson 1981:24; Johannesson & Hedman 
1972; SHM inv. 22586). Just sambandet mellan kult
hus och cermoniellt drickande är uppmärksammat på 
flera platser i Skandinavien (Mattes 2008:240f & 
277f).

Sannolikt kan det röra sig om en symbolförskjut
ning av skålarna. Från början var skålarna antagligen 
förbehållna eliten och användes då som kult och ce
remoniföremål. Det är under period I och II som 
hänkelskålar och -koppar av trä och keramik finns i 
de jylländska vapengravama. Redan några av de 
äldsta keramikkärlen från period Ib liknar de som 
kallas för Lausitzskålar. Ett kärl från en hällkista i 
Over Vindinge i Præstø Amt på Själland har en form 
som är mycket snarlik kärl från Ryssgärdet från peri
od 1II-IV. Skålen från Over Vindinge kommer från



tiden före Laustizkulturen. Den skiljer sig dock från 
de yngre kärl genom utformningen på hänkeln, som 
är knoppliknande (Aner & Kersten 1976:1292 1; 
Eriksson 2008c:fig. 164; Kristiansen & Larsson aa; 
Vandkilde 2006:61). Skålarna finns sedan i varieran
de omfattning i alla kontexter. Man får då lov att 
förmoda att deras värdeladdning har degraderats. 
Antagligen har de någon gång under mellersta eller 
yngre bronsålder blivit både vardagens mat- och 
dryckesskålar men även haft kvar sin plats i ceremo
nier.

För övrigt finns i bronsåldersservisen koppar, som 
antagligen kunnat fungera som just små dryckeskop- 
par. En annan kärltyp är de små terriner som kan ha 
fungerat som mindre forvarings- eller serveringskärl. 
Även enstaka vaser finns i materialet, kärl som ut
ifrån sin form borde kunna ha fungerat som vätske- 
behållare eller serveringskärl för vätskor.

Även om egentliga dekorer är ovanliga är ytbe
handlingarna ett kanske effektivare sätt att både visa 
olika kärlfunktioner och att ge ett varierat visuellt 
intryck. Den stora regelbundenhet som finns i fördel
ningen mellan olika ytbehandlingar på de olika loka
lerna visar klart att man har haft en servistanke. Yt
behandlingarna är så pass förknippade med enskilda 
kärlformer att någon annan förklaring är nästan 
omöjlig.

Den nya typ av östligt influerad keramik som upp
träder under period V in i förromersk järnålder är 
svårgripbar. I det här materialet är alltför få kärl re- 
konstruerbara för att bilda underlag för servisrekon
struktioner. En tendens är dock att det ofta förefaller 
röra sig om framförallt hänkellösa forvarings- och 
beredningskärl.

Äldre järnåldersservisen
Någon gång mellan 60(M100 f. Kr. sker en genom
gripande förändring av hela den mellansvenska ke
ramiktraditionen. Det är ett brott som gäller såväl 
utseendet som sättet att magra och välja lera. Det 
mest anmärkningsvärda är att de hänkelförsedda skå
larna helt försvinner under förromersk järnålder. 
Skålliknande kärl finns kvar men inte hänkeln. Det är 
något som kan ses som en markering av att kerami
ken inte längre är lika portabel. Hänkeln kan ses som 
en sinnebild för hur man lyfter själva koppen eller 
skålen.

Förromersk järnålder och äldre romersk 
järnålder

Problemet med denna omkring 700 år långa period är 
dateringarna (fig. 90, pl. 8-16). I viss mån ger boplat
serna ett relativt gott underlag men keramiken där är 
ofta mycket fragmenterad och mängderna är små. 
Keramiken i gravarna är ofta lättare att rekonstruera

men svårdaterad på grund av det ofta fattiga fyndma
terialet. Att bygga upp säkrare kronologier på samma 
sätt som i Danmark är därför svårt.

Jag har därför valt två sätt att behandla materialet. 
Dels genom att slå ihop allt material som kan dateras 
till förromersk järnålder och den äldre delen av ro
mersk järnålder. Det materialet ger ett förhållandevis 
gott statistiskt underlaget. Dels har jag låtit dela upp 
materialet i kortare perioder. Det ger ett riktigare 
kulturhistoriskt underlag. Statistiskt sett blir dock 
materialet litet från vissa perioder.

Om man tar det första, mer odifferentierade mate
rialet framstår det klart att hushållskeramiken får en 
allt viktigare roll i servisen. Stora kruk-, situla- och 
tunnformade kärl upptar nästan hela materialet. Pole
rade och flerledade skålar, dryckes- och matkärl för
svinner nästan. Skulle man räkna bort den polerade 
finkeramiken i skelettgravama från äldre romersk 
järnålder skulle skillnaderna framstå ännu klarare.

Vågar man sig på att dela upp materialet i mindre 
perioder framträder tydliga tendenser. Servisen under 
äldre förromersk järnålder domineras nästan helt av 
hushållskärlen. Vissa enstaka slankare vaser och mer 
satta terriner finns dock. Proportionerna mellan de 
tunn- och situlaformiga är förhållandevis likartade 
med de under bronsålder.

Går man sedan över till den yngre förromerska 
järnåldern och äldre romartid sker återigen en föränd
ring. De situlaformade kärlen får en större använd- 
ningsfrekvens än de tunnformiga. Det är antagligen 
ett ideal som ytterst går tillbaka på de romerska 
bronssitulor som når Skandinavien just under denna 
period (Eggers 1951:40f & Karte 13-16; Hansen 
1987:89). I sin ursprungliga kontext har de fungerat 
som vinbehållare när vinet skulle ösas upp och serve
ras vid gästabud. Man skulle alltså kunna se formen 
som ytterst influerad av kärl som användes i keltisk
romersk gästabudstradition (jfr Arbman 1945:fig. 
89). Formen har dock sina rötter i den mellansvenska 
bronsåldern Dessutom är den funktionell för just för
varing av vätskor genom sin höga men ändå slutna 
form. Att den har fått ett större genomslag under just 
tiden runt Kristi födelse har således flera orsaker. Det 
är en inhemsk form som har fått ett nytt ideologiskt 
budskap och genomgår en klassresa. Elitens bronssi
tulor övergår till att bli allmogens förvaringskärl i 
keramik.

Under framförallt äldre romersk järnålder till
kommer nya dryckeskärl, men de förefaller bara att 
uppträda i elitmiljöer. Det är ”Ölandskrukoma” som 
stilmässigt är inspirerade av eller kanske gjorda av 
krukmakare från Öland eller Gotland. Dessutom till
kommer enstaka hänkelkärl i samma typ av miljöer. 
Även skålen återkommer men då utan den hänkel 
som den hade under bronsåldern.
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Man kan således se införandet av den nya servisen 
som ytterst ett tecken på inflytanden från den ro
merska och keltiska dryckeskulturen. Jämför man 
servisens komplexitet med den samtida i Sydskandi- 
navien och norra Polen är den mellansvenska betyd
ligt fattigare på kärlformer (Se kap. 8). Återigen kan 
detta dock vara ett tecken på att man i Mellansverige 
har haft en träkultur for att framställa servisens kärl.

Yngre romersk järnålder-folkvandringstid 

Återigen är materialet litet i undersökningsområdet 
men tendenserna är ändå urskiljbara (fig. 91, pl. 17). 
Det mest anmärkningsvärda är att de tunnformade 
forvarings- och beredningskärlen blir nästan allena- 
rådande. Det är kärl som ofta har sin maximidiameter 
förhållandevis högt ansatt. Kärlen är ofta lite satta 
genom att de ofta är låga i förhållande till maximidi- 
ametem. Det är en kärltyp som sedan fortsätter att 
tillverkas under yngre järnålder. Enstaka situlor finns 
även i repertoaren men de är betydligt farre än tidiga
re. Det har även uppmärksammats i andra studier 
(Reisborg 1997).

Merparten av keramiken får lov att ses som hus- 
hållskeramik för den privata sfären. Det rör sig näm
ligen om odekorerade kärl där ytbehandlingen är 
summarisk. Dekorer är mycket ovanliga, enstaka kärl 
har dock kryssbårder och vågig mynningsrand 
(plansch 17).

De enda kärl som avviker från normen är de deko
rerade kärl som framförallt återfinns i gravar (plansch 
17:13-17). Det är hänkelkärl som kan ha varit kannor 
eller större dryckesmuggar samt hänkelpipkannor. 
Stilistiskt är dessa praktfulla kärl av 
öländsk/gotländsk eller väst/sydskandinavisk karak
tär. Till den första gruppen hör kärlen i kammargra- 
vama 7 och 22 från Gödåker, men de är utifrån tunn
slip inte tillverkade av gotländsk eller öländsk lera. 
Även på Helgö finns flera exempel på denna typ av 
keramik. Med andra ord, en miljö som är klart clitan- 
knuten (Arrhenius 1964:269ff. Till den andra grup
pen hör kannan från Skuttunge och dekorerade kärl 
från senromerska skelett graven i Valsta i Norrsunda 
socken, Uppland (G. Andersson 1997:22ff). Stilistiskt 
anknyter det kärlet snarast till en skånsk, dansk eller 
västskandinavisk tradition under yngre romersk järn
ålder (Bøe 1931; Stjemquist 1955:P1. XXXII- 
XXXVIII). Till denna grupp kan även andra kärl från 
gravar i Gödåker och Tuna i Badelunda räknas (Pl. 
17:13-14; Nylén & Schönbeck 1994b:56ff). Ett annat 
exempel är den repstavsdekorerade skärvan från 
Tibble i Litslena socken. Den är också funnen på en 
boplats inte långt från en av de rikaste kammargra- 
vama i Mellansverige. (K. Andersson 1991b) Också 
det fragmentet med sin repstavsdekor anknyter till en 
kontinentalgermansk samt syd- och västskandinavisk

tradition under yngsta delen av romartiden (Albrect- 
sen 1968; Bøe 1931:109ff & 15Iff;. Engblom 2001; 
Fredriksen 2005:219; Godłowski 1970:plate V; Lin
dahl et al 2002:104ff; Stjemquist 1955:98; Stout 
1986:tab. I). Fragmentet är funnet i en bmnn med 
datering till yngre romersk järnålder och skulle kunna 
vara samtida med den välkända Tibblegraven (K. 
Andersson et al 1994:148). Med andra ord skulle 
man utifrån keramiken kunna påstå att Mälardalen 
har fatt ett breddat kontaktnät på elitnivå. Under äldre 
romersk järnålder förefaller Mälardalen få huvudde
len av impulserna till finkeramiken från Gotland och 
Öland. Under yngre romersk järnålder har keramik 
av insular typ åtminstone delvis tillverkats på fast
landet. Dessutom syns influenser från Syd- och Väst- 
skandinavien. De västskandinaviska influenserna kan 
givetvis även ha kommit via södra och mellersta 
Norrland.

SAMMANFATTNING
Materialet i norra Mälardalen kan delas in i tre eller 
fyra huvudtraditioner. Den första är den senneolitiska 
som fortsätter in i bronsålderns period I. Den senneo
litiska traditionen uppvisar många mellanneolitiska 
drag i sin dekor och kärlformer. Sannolikt är kärl- 
funktionerna mångfacetterade men kärlproportioner
na är förhållandevis konstanta. De kännetecknas av 
höga, slanka former och öppna kärl är mycket ovan
liga. Bland funktionerna finns dock både stora forva
rings- eller beredningskärl samt mindre dryckeskärl. 
De senare har en förhållandevis privat karaktär, att 
döma av de höga formerna som rymt små volymer 
vätska. Kärlens höga former och små baser i form av 
flata bottnar har varit beroende av att man antingen 
har kunna ställa ned dem på en flat yta eller så har 
man behövt hålla kärlen konstant. Antagligen är 
kombination mest trolig. Det vill säga en bords- och 
förvaringskultur där keramiken har spelat en viktig 
roll. Godset har ofta varit mycket grovmagrat.

Under bronsålderns period II sker något mycket 
genomgripande med hela keramiktraditionen. Denna 
tradition lever sedan vidare till slutet av bronsåldern. 
Godset blev under denna period betydligt mer fin- 
magrat och anpassades efter storleken och ytbehand
lingen på de kärl som tillverkades. Just omsorgsfullt 
gjorda ytbehandlingar kom att spela en central roll i 
hela traditionen. I stället minskar dekorelement som 
gropar, tvärsnodd och kamintryck i frekvens. I stället 
får kärlen en utformning som appellerar till både de 
taktila och det visuella sinnena. Kärlens olika funk
tioner uttrycktes och förstärktes genom polering och 
rabbning. De mycket snarlika frekvenserna av ytbe
handlingar i olika kontexter visar att man har haft en
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mycket reglerat sammansatt servis. Vad som utmär
ker denna är också att andelen öppna, låga skålar och 
fat har en betydelsefull roll tillsammans med höga 
slutna förvaringskärl. De öppna kärlen är ett nytt 
element i bordskulturen och har skapat en ny gestik 
kring handhavandet. De har också visualiserat inne
hållet i de oftast polerade skålarna, på sätt som är nytt 
i Mellansverige.

Kärlanvändningen har gått att spåra med hjälp av 
naturvetenskapliga analyser. Dessa visar att en stor 
del av de rabbade kärlen har varit sannolikt tätade 
med hartser eller tjära. De har även använts för olika 
blandningar av vegetabiliska och animaliska produk
ter och i några fall även varit kokkärl. I något fall 
finns även tecken på att de eventuellt har innehållit 
sötade drycker. Överhuvudtaget har en stor del av 
bronsålderskeramiken fått sin prägel av en kollektiv 
gästabudstradition.

Dekorerna har under denna tid fatt en mer undan
skymd roll. Vissa element som textilintryck, ansikts- 
urnor och antropomorft utformade hänklar tyder på 
att man har haft en föreställning om kärlen som 
kroppar. Detta har dock inte varit lika explicit som i 
Sydskandinavien eller i Lausitz.

Under bronsålderns period V och VI kommer i 
östra Mellansverige influenser som har östlig karak

tär. Detta syns i exempelvis gropdekorer, grovstrim- 
miga ytor och textilintryck. Dock finns även strierade 
kärl av en mer sydlig karaktär.

Vid övergången till förromersk järnålder genom
går keramikhantverket en total förändring. Godset 
förändras: de utvalda lerorna är grövre och likaså 
magringen. Rabbningen och polering försvinner och 
ersätts av enklare, mindre tidsödande ytbehandlingar. 
Samtidigt faller de öppna kärlen och hänklama bort 
ur servisen. Lipidanalyser visar att man fortsätter att 
använda kärlen för animalisk föda samt för att förva
ra drycker. FTIR-analyserna kan tyda på att det kan 
röra sig om sockerarter i vissa kärl. Eventuellt skulle 
det kunna vara någon typ av mjöd, öl eller fruktvin. 
Sannolikt har hela bronsålderns gästabudstradition 
med sina exklusivare kärl försvunnit men dryckerna 
har levt kvar.

Under äldre romersk järnålder återkommer de po
lerade dryckeskärlen, men de har en mer privat ka
raktär med sina slutna former. Vanligtvis domineras 
dock materialen från både boplatser och gravfält av 
en vardagsvara med framförallt forvarings- och be- 
redningskärl. Under samma tid förändras återigen 
magringstraditionen och magringen blir fmkomigare 
igen.
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6. KÄRL, FUNKTION OCH SERVIS

KÄRLEN OCH SERVISEN

”Base men live to eat and drink, good men eat
and drink to live” (Sokrates i Plutarchos 2le;
1927:111-13)

Keramikkärlen har med största sannolikhet bildat en 
eller flera funktionella enheter där varje kärl har haft 
en eller flera funktioner. De har präglat kärlens form, 
storlek och utformning. Denna funktionella enhet 
som har tillhört ett hushåll kan benämnas en kärlupp
sättning eller servis. Åtminstone sedan 1600-talet har 
ordet servis använts i svenskan för att beteckna de 
olika utensilierna som har använts för att servera och 
förtära mat. I begreppet ryms bestick, fat, skålar, 
glas, tallrikar, serveringskärl, koppar, dryckesbägare, 
glas och även andra ting som är knutna till bordet 
såsom ljusstakar (SAOL). I mer strikt och snävare 
bemärkelse är det framförallt kärlen för måltiden och 
drycken som avses och det är i den bemärkelsen som 
ordet kommer att användas här. I begreppet kärlupp
sättning ingår även stora förrådskärl som inte behö
ver ha ingått i bordsservisen. Man kan dock förmoda 
att vissa stora förvaringskärl har funnits med vid bor
det för att innehållet skulle vara tillgängligt. Det är en 
något man ser på en figurframställning på en situla, 
den så kallade Situla Benvenuti, från Norditalien från 
slutet av bronsålder (fig. 95). På samma sätt finns i 
flera av de romartida gravarna stora träkärl som an
tagligen har innehållit mjöd eller öl. Därför använder 
jag begreppet servis så att det även innefattar stora 
kärl.

Till uppsättningen har med största sannolikhet till
hört ett antal kärl av andra material, framförallt av 
organiska material såsom trä, bark, näver, rötter, 
skinn, textil, hom med mera. Man kan även anta att 
ett mindre antal kärl har varit tillverkade av oorga
niska material såsom kopparlegeringar, jäm och glas, 
framförallt i elitmiljöema.

Bordskultur: Gestik och servis
Kärl tillverkas och anpassas efter kultur och funktion. 
Men formen påverkar också den mänskliga gestiken i 
ett dialektiskt socialt spel. Att handskas med en tunn- 
väggig liten kopp med ett öra med plats för ett enda

finger ger ett helt annat kroppsspråk än att hålla en 
stor bägare med enhandshänkel. Hävdvunna kärlfor
mer kan på det sättet konservera även handlings
mönster och gestik. (Bourdieu 1977; Ingold 1993; 
Leroi-Gourhan 1993; Mauss 1979; Skibo & Schiffer 
2008; Tilley 1999:38f) Utmärkta exempel på detta 
finns i bildkonsten. Bland annat kan man se hur de 
assyriska härskarna under den period som motsvarar 
bronsåldersperiod V och VI sitta och dricker ur guld
skålar. Skålamas fonn har stora likheter med dem 
som är funna i Hökbacken i Västmanland (fig. 93 & 
96). De assyriska kungens pose är ceremoniell, när 
han sitter med vinskålen lyft på fingertopparna (Stro
nach 2000:fig. 12:7). Man kan jämföra denna typ av 
drickande med de konnotationer som ett drickande ur 
ett uroxhom bör ha gett. Ett fast knytnävsliknande 
tag runt hornet, som i sig måste ha associerats med 
storjakt eller boskapsskötsel, har gett dryckesritua- 
lerna ett helt andra konnotationer under äldre järnål
der än under bronsåldern. Visst kan dryckeshornen ha 
använts redan under bronsåldern, hom av lera från 
Lausitzområdet tyder på det, men hornen förefaller 
att ha blivit vanligare under yngre förromersk järnål
der och framåt.

Senneolitikum-äldre bronsålder
Den senneolitiska keramikkulturen med sina flatbott
nade och slanka kärl och dekorer på kärlens övre 
delar bör ha varit anpassade till situationer där kärlen 
stod på plant underlag (86 & 92). De större kärlen 
kan ha varit berednings- och förvaringskärl medan de 
mindre kärlen kan ha fungerat som dryckeskärl. Där
emot finns det fa kärl som skulle kunna ha varit 
lämpliga för förtäring av fast föda, eftersom formerna 
är för höga och smala. I stället far man se de stora 
tunnformiga kärlen med indragen nederdel som mer 
stationära. De har visserligen gått att vicka på för att 
hälla ur, men har annars inte haft någon större med
verkan i de aktiva handlingarna. De bör i stället av
siktligt ha använts för att exponera välståndet i form 
av föda, vätskor och andra råvaror. Dekoren följer en 
neolitisk tradition men den plana bottenformen visar 
ett nytt kulturellt drag och betonar förvaringsideolo- 
gin i den allt viktigare sedentära och agrara tillvaron.
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10%

0%
1. SN-ÄB 2. BA 3. ÄJÅ 4. RJ-FVT

■ Dryck fin 2 15 7 5

□ Dryck enkel 22 25 4

B Servering 15 3

□ Rituell? 1 12 2

0 Gravurna 2

Q Servering/beredning/förvaring 10 14

□ Förvaring liten 3 43 36 4

□ Förvaring/beredning 11 69 106 18

Figur 92. Fraktionsdiagram som visar förändringar i sannolika kärlfunktioner över tid. Diagrammet är baserat på 
antal kärl i databasen över rekonstruerbara kärl. Den differentierade kärlanvändningen med många olika kärl 
under bronsålderns period II-VI framträder klart. Materialet från stapel kan främst dateras till förromersk och 
äldre romersk järnålder. Diagram with changes in the presumed functions of vessels over time. The service seems 
to have been most complex during the BA Dryck enkel= Simple drinking vessel; Dryck fin=elaborate drinking 
vessel; Förvaring liten=small storage; Förvaring/beredning=storage/preparing; Rituell? =ritual?; Server- 
ing=vesselfor table; Gravurna=grave urn

Ett kärl från denna tid med lipidanalys är det stora 
tunnfonnade kärlet från Kyrsta, Ärentuna socken i 
Uppland (fig. 85; pl. 1:7). Det har möjligen rester av 
mejeriprodukter som kan ha kryddats eller blandats 
med någon typ av vegetabilier (Hjulström 
2006:465ff). Med andra ord skulle det kunna ha rört 
sig om ett förvaringskärl för ost, smör eller surmjölk. 
Kärlets rika dekor med vulst och rader med kamin
tryck har förstärkt intrycket av kärlinnehållets bety
delse.

De mindre senneolitiska och äldre bronsålderskär- 
len framstår som en nyhet. Man kan tolka dessa små, 
slanka kärl med plan botten som dryckeskärl. De 
måste ha påverkat rörelser och kroppsspråk vid an
vändandet. Sett i ett internationellt perspektiv har de 
en form som är besläktad med de typiska klockbä- 
garna inom klockbägarkulturen. De har tolkats som 
dryckesbägare för öl och setts som en manifestation 
av en j ordbruksekonomi där komet hade en viktig 
roll för ölet och en ny ideologi kopplad till det ge
mensamma drickandet (Guerra-Doce 2006; Sherratt 
1997:3 84ff). Enstaka mindre kärl i Mälardalen kan 
ha haft samma funktion till exempel den enkla lilla 
muggen från Brottberga i Skerike socken (plansch

1:1) eller några av de betydligt mer klockbägarlik- 
nande och dekorerade muggarna från Götaland (01- 
deberg 1954:15ff, fig. 58-65). Om de har brukats 
som dryckesbägare har de kunnat användas med ett 
enhandsgrepp och varit lämpliga att ställas ned på ett 
plant underlag. Sannolikt är det en bordskultur som 
man kan ana sig till genom keramiken, en kultur som 
bokstavligen har lyft upp människans kropp från gol
vet eller marken. Det bör ha medfört ett helt nytt sätt 
att röra sig, äta på och nya möjligheter att gestalta 
dukningen på bordet. Att sitta till bords har i nästan 
alla kontexter från historisk tid varit förknippade med 
en visualisering av status. 1 vilken ordning man sitter 
och var man sitter är ofta ett sätt att markera den so
ciala ställningen (Jones 2007:179ffl. Nordström 
1988:109ff).

Om man jämför dessa kärl med den mellanneoli- 
tiska traditionens, med de rundbottnade stridsyxekär- 
len, framstår förändringarna ännu tydligare. Dessa 
hade oftast sin dekor som på undersidan av botten. I 
stället för att ha en skål som man kontinuerligt måste 
ha i handen när den är full och där skålens mönster 
exponeras när bägare töms, har man nu istället en 
mugg som går att ställa ned. Dekoren vid mynningen
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exponeras när bägaren står på plats, inte när den är 
upplyft. Man skulle även kunna se de nya kärlfor
merna som projektioner av en mer individbaserad 
ideologi där den privata muggen sätts ned. Motbilden 
skulle vara den äldre runda, möjligen kollektiva skå
len, som får vandra laget runt.

Värt att poängtera är att det under denna tid inte 
finns några belägg i Mälardalen för hänkelförsedda 
skålar, som finns under SN 2 i den samtida Unétice- 
kulturen i Tyskland, Polen och Centraleuropa (Zieh 
1995:44fT).

Bordskultur under bronsålder
“21 So for our banquet of the Gods, O Indu, 

pour down the rain of heaven into the vessels.
May Soma grant us riches sought with longing, 
mighty, exceeding strong, with store of heroes.
22 What time the loving spirit's word had formed 
him Chief of all food, by statute of the Highest,
Then loudly lowing came the cows to Indu, the cho
sen, well-loved Master in the beaker....

36 Thus, Soma, as we pour thee into vessels, 
while thou art purifiedflow for our welfare.
Pass into Indra with a mighty roaring make the 
voice swell, and generate abundance.
37 Singer of true songs, ever-watchful. Soma hath 
settled in the ladles when they cleanse him. ” 
(Rigveda HYMN XCVII:21-22 & 36-37. Soma 
Pavamana. http://www.sacred-
texts.com/hin/ri gyeda/ryOgt^.htrh)

Från och med bronsålderns period II börjar dryckes- 
kulturen att manifesteras allt tydligare i Skandinavi
en. Några av de mest tydliga exemplen kommer från 
de jylländska ekkistgravama, där många av männen 
har fått med sig ett hänkelförsett träkärl som vätske- 
behållare och en mindre bägare som dryckeskärl. 
Man bör se detta som en ny roll för bronsåldershöv- 
dingen, nämligen den som festarrangör och ledare 
där kult, dryckesoffer och gillen har spelat framträ
dande roller.

Möjligen kan man söka paralleller eller till och 
med orsaken till fenomenet i de vediska skrifterna 
från nuvarande Indien (se citat ovan). De är författa
de under första årtusendet f Kr och anses som de 
äldsta urkunderna till studiet av de indoeuropéemas 
religion och kultur (Kaliff 2007). Ett av de viktigaste 
teman i skrifterna är den så kallade soma, den heliga 
dryck som offrades till och associerades med Indra 
och som gav styrka, fruktbarhet, mat, rikedom och 
seger. Drycken framställdes av någon typ av jäst 
växtsaft som möjligen även hade narkotiska egen
skaper. (Kaliff 2007:70ff; Kramrisch 1963) Även om 
analogin från Rigveda kan diskuteras får man se an
vändningen av rusdrycker och dryckeskärl som en 
kulturell arketyp. Såväl indoeuropéer som andra folk 
som inte talade indoeuropeiska språk, som etrusker 
och semiter, hade liknande ritualer vid denna tid.

Bland annat är kungens rituella drickande ur öppna 
skålar ett av de vanligare motiven i den assyriska 
konsten vid samma tid (Stronach 2000). Assyrierna 
talade ett semitiskt språk. Vad som är intressant är att 
många av dessa skålar, de danska träskålarna, de as
syriska av metall samt de tjeckiska och polska kera
mikkärl har dekorer som snarast kan ses som sol
symbol (Kristiansen 1998:64f; Kristiansen & Larsson 
2005:156f; Stronach aa). Dekoren har också likheter 
med den på metallskålama från Hökbacken i Väst
manland och bältesskålar (fig. 93 & 96).

Figur 93. Ceremoniellt drickande ned en låg, metall- 
skål med godronnering. Skålens form och dekor är 
besläktad med de i Hökbacken,, jfr fig. 96. Antagli
gen finns inga direkta förbindelser mellan Mälarda
len och Assyrien, men ett gemensamt tankegods har 
antagligen spridits i ledarskiktet. Relief med Ashur- 
nasirpal II (883-859 BC) i British Museum, London. 
Foto T. Eriksson. Assyrian relief with ceremonial 
drinking in open metal bowls of the same type as the 
ones from Hökbacken in Västmanland: see fig. 96.

Ritualerna var först antagligen handlingar koppla
de till ett härskarskikt, där ritual och religion var ett 
sätt att manifestera sin makt. Kärlen och innehållet 
har sannolikt använts i flera syften: för att manifeste
ra makt, skapa sociala band samt i religiös praxis. 
(Sherratt & Taylor 1997) Efter att först ha varit för
behållen en elit under äldre bronsålder blir de senare 
under bronsåldern mer allmänna och återfinns i de 
flesta sammanhang. Det är flera fysiska aspekter hos 
keramikkärlen som måste ha påverkat handhavandet 
av dem. Den första är hänkeln som är en nyhet i den 
mellansvenska miljön vid denna tid (plansch 3 & 6). 
Den hade aldrig fått något genomslag i den neolitiska 
traditionen i Mälardalen, även om det finns enstaka 
exempel på trindhänklar från TN (Eriksson et al 
1994:36f). Det finns dock inget som tyder på en 
obruten tradition i Mälardalen med hänklar från TN 
till mellersta bronsåldern. Bronsålderns hänklar har 
oftast applicerats så att den övre delen är i jämnhöjd 
med mynningskanten och den undre änden är fastsatt 
på kärlets skuldra. I vissa av de större hänklama skul
le man kunna få in ett finger, men de flesta är för små
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för det. Frågan är dessutom om de verkligen har varit 
tillräckligt hållfasta för att lyfta ett fyllt kärl i enbart 
hänklama. I stället bör man ha lyft skålarna med 
hjälp av båda händerna. En annan aspekt som också 
har påverkat handhavandet är att kärlen har en förhål
landevis diminutiv, plan botten (plansch 3:15). Kär
len har gått att ställa ned men de har antagligen varit 
relativt lätta att välta. I några andra fall, till exempel 
de kannelerade kärlen i Apalle, har buken istället en 
mjuk övergång till en bredare, plan botten (pl. 3:4, 15 
& 22, pl. 6:2). Dessutom är många av kärlen mycket 
tunnväggiga. I de mest extrema fallen är buktjockle
ken bara 3 mm, något som också måste ha påverkat 
hur man har använt de fragila lergodsskålama.

Knivar och bordskultur

Lyckligtvis finns en framställning från bronsåldern 
där en kvinnlig figur håller fram ett kärl som antagli
gen är en skål. Den sitter på skaftet på en bronskniv 
från Itzehoe i Holstein (se omslagsbild; Brøndsted 
1966a:224). Själva knivbladet har en dekor som möj
ligen kan tänkas avbilda stäven på en båt i en stil 
tillhörande period V. Skaftet är i form av en kvinno
figur med snörskört, ringar runt hals och underarmar 
samt i ena örat. På ryggen har hon dessutom något 
som ser ut som en stiliserat bältesskål eller hängkärl. 
I de framsträckta händerna bjuder figuren fram ett 
kärl eller skål med bägge händer. Det är ett sätt som 
man kan tänka sig att man måste hålla de större faten 
och skålarna. Hela kniven är bara en decimeter lång 
och hela framställningen är stiliserad. Kombinationen 
kniv och skål är mycket signifikant för en mat- och 
bordskultur. Kniven från Itzehoe är ett av de bästa 
exemplen på detta. Samma motiv återkommer på ett 
fynd från Deszczno i nordvästra Polen. Där har man 
funnit en lerfigur med hals- och armringar. Figuren 
håller fram en skål med bägge händer och har exakt 
samma gestik som figuren på den holsteinska kniven. 
Motivet har även paralleller i Centraleuropa och har 
förknippats med offerhandlingar (Gediga 1979; Kos- 
sack 1999:174ff; Stålbom 1998b: 113). Gesten skulle 
lika gärna kunna vara en bjudande gest vid ett gästa
bud där innehållet i de stora öppna faten och skålar 
serveras. Just kombinationen mellan kniv och kvinna 
med skål i Itzehoekniven skulle kunna ses som en 
symbolisk framställning av det ceremoniella eller 
rituella gästabudet. I en tid då gaffeln var okänd och 
skeden sannolikt ovanlig måste man ha skurit upp 
maten i plockvänliga bitar och kniven är då en förut
sättning.

Knivar av denna typ med rak, S-svängd eller kon
kav egg börjar dyka upp under period II och fortlever 
med olika stilistiska variationer under hela bronsål
dern. I gravarna förekommer de i både mans- och 
kvinnogravar. Oftast har de tolkats som en del av det

gängse toalettkittet under bronsåldern (Baudou 
1960:27; Broholm 1952:155-117& 254-261; Mn 
931, 1016-1019; Thrane 1975:89ff). Deras konvexa 
eggform avviker starkt från de gängse rakknivarna. I 
stället kan de ha varit perfekta att karva exempelvis 
kött med. Möjligen kan de även tolkas som slaktkni
var för mindre djur. Många är dessutom så pass ut
smyckade att de måste ha haft en symbolisk konnota
tion och använts som föremål i rituella eller mer pre
stigefyllda sammanhang (Kaul 1998). Ett 16-tal kni
var har påträffats i norra Mälardalen från period III 
fram till bronsålderns slut. De finns både i lösfynd 
som i Röcklinge, Västerlövsta socken i Västmanland 
och på boplatser som Apalle och Ryssgärdet (Eriks
son & Grandin 2008:337f; Oldeberg 1975:2862; 
Thedéen 1977; 114ff). Vad som är anmärkningsvärt 
med fyndet från Ryssgärdet är att det ligger på den 
nordvästra kullen, en plats med ett mindre hus som 
kan vara ett kulthus, tillsammans med rikligt av djur
ben från olika måltider och eventuellt även brandof- 
fer. På kullen intill ligger dessutom flera hänkelför- 
sedda skålar i samma typ av kontext med rituella 
måltider, brända ben och kulthus. Man skulle med 
andra ord kunna tolka knivarna, skålarna och de rab- 
bade förvaringskärlen som en uppsättning för gästa
bud.

När det gäller andra ätverktyg är det bara skeden 
som det finns belägg för. Det finns träslevar i de 
danska ekkistgravarna, men liknande föremål saknas 
i det bevarade mellansvenska materialet. Lerskedar är 
kända från Skrävsta i Botkyrka socken i Sörmland 
och en möjlig fragmentarisk sked från Vrå i Knivsta 
socken. En av skedarna från Skrävsta har skaft med 
en djurhuvudliknande avslutning, en uttrycksform 
som med största sannolikhet har haft en symbolisk 
innebörd. Skrävstafyndet gjordes i en skärvstens- 
högsliknande stensättning tillsammans med brända 
människoben. Det är oklart om det rör sig om ett 
äldre boplatslager som är täckt av en grav eller om 
det är två faser av samma anläggning. Klart är i alla 
fall att Skrävsta uppvisar en av de högsta frekvenser
na av polerade skålar i Mälardalen och att keramik
materialet representerar delar av minst 51 kärl. Servi
sen bestod av minst 11 rabbade kärl och 18 polerade 
skålar samt tre lerskedar. Anläggningen grävdes re
dan 1940 och keramiken tolkades då av undersöka
ren, Greta Arwidsson som bronsålderskeramik av 
Lausitzkaraktär. Dateringen till bronsålder togs då 
emot med viss skepsis men är helt riktig (Arwidsson 
ms; Jaanusson 1981:50f; Johannesson & Hedman 
1972; SHM inv. 22586). Själva skedarna är tämligen 
unika i Mellansverige men finns i Tyskland och inom 
Lausitzkulturen från period II/III. De blir sedan van
ligare i yngre bronsålder och tidig förromersk jämål-
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der. Möjligen finns även en fragmentarisk sked på 
Vråboplatsen i Knivsta socken (Eriksson 2002b: 136).

Skedarna är med största sannolikhet skeuomorfer 
av träslevar och kan i vissa fall ha hål för antingen en 
förlängning av skaftet av trä eller för att suga upp 
vätska. I Lausitzområdet är de vanliga på boplatser 
och har tolkats som bruksföremål (Buck 1979:131; 
Coblenz 1952: 65f;Griesa 1982:39; Rücker 2007:74). 
I det kontinentala materialet förekommer de även i 
äldre förromersk järnålder (Michałowski 
2004:123ff). Kontexten i Skrävsta tyder dock på en 
för Mellansverige exklusiv miljö med sin betoning 
och rikedom på polerade dryckesskålar, få förva
ringskärl och de mycket ovanliga skedarna, varav en 
har ett stiliserat djurhuvud som skaft i likhet med 
exempelvis de skandinaviska rakknivarna (Kaul 
1998). Platsen ligger även speciellt på ett höjdparti 
intill en sjö, med närhet till det stora Hallundakomp- 
lexet. Kommunikativt ligger platsen nära ett av de 
dåtida inloppen till Mälaren och trakten har anlägg
ningar som klart visar att det är ett slags centrum
bildning under yngre bronsåldern med vidsträckta 
kontakter och en av Mälardalens få monumentalgra
var med svärd (Jaanusson 1981; Wigren 1987; The- 
déen 2004:77ff). Det är med andra ord inte helt för
vånande att det kommer fram ovanliga skedar i mil
jön. Keramiken är ett exklusivt urval av den servis 
som finns på exempelvis Hallunda, ett urval för nå
gon speciell funktion, kanske en rituell måltid. Likaså 
finns på Hallunda skålar som snarast kan ses som 
skopor att ösa upp och dricka ur (fig. 7 längst till 
höger)

Servisen

Redan när man tillverkade keramiken var medveten 
om vilket sorts orts kärl man skulle tillverka, något 
som studierna av magringen har visat. Däremot är 
kärlen oftast tillverkade av samma lera, oavsett om 
de var rabbade eller polerade. Ett undantag finns 
dock, nämligen Apalle (se kap. 5). Man bör således 
se dem som en funktionell enhet, inte som olika kul
turer. I den finska litteraturen om den sydvästfinska 
keramiken har man gjort denna uppdelning. Där har 
de rabbade beredningskärlen kommit att bli Otterbö- 
tekeramik, skålarna har blivit Malja-tyyppi 
(=skåltyp) och de släta eller strimmiga berednings- 
och förvaringskärlen har blivit Paimokeramik, fast de 
har ungefär samma rumsliga spridning och är samtida 
(http://www.helsinki.fi/huiTi/arla/keram/pronssi.html: Salo 
1970). Man bör alltså se de olika typerna som en 
enhetlig servis som har varit använt i Mellansverige, 
Polen, Nordtyskland och södra halvan av Skandina
ven liksom i kustområdena runt den egentliga Öster
sjön. Framförallt på den östra sidan har antagligen 
servisen varit ett utkantsfenomen i en hybridkultur

längs sydvästra Finland och Baltikums kust där tex- 
tilkeramiska kulturer mötte människor från nordisk, 
baltisk bronsålder samt Lausitzområdet (Lang 
2007:127ff; http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram- 
/pronssi.htm; Vasks 1991). På samma sätt har det bil
dats en hybridkultur i det mellansvenska kustområdet 
under sen bronsålder med starka östliga influenser.

De oftast mycket likartade fördelningarna av olika 
ytbehandlingar på de flesta boplatserna i Mälardalen 
är ett tydligt tecken på en standardiserad servis (fig. 
36). Olika delområden på lokalerna kan dock ha en 
överrepresentation av polerade kärl. Det gäller till 
exempel Skrävsta i Botkyrka socken, Nibble i Tillin
ge socken och i viss mån nordöstra kullen på Ryss
gärdet i Tensta socken (Jaanusson 1981; Brorsson 
2008:14f; Eriksson 2008a). Keramiken i sig på dessa 
platser är inte avvikande i sig utan formerna är de 
sedvanliga. Däremot visar överrepresentationen av 
polerad och slät keramik att man där utövade speciel
la aktiviteter, till exempel dryckesritualer eller gästa
bud. På platserna har festandet varit knutet till be
gravningar, samt i fallen med Nibble och Ryssgärdet, 
också till kulthus. På andra ställen har istället den 
rabbade keramiken en övervikt. En möjlig förklaring 
kan vara att det är de rabbade keramikens roll i förva
ring och beredning av livsmedel, tran och kanske 
även tjära eller harts som har gett denna överrepre
sentation. Sådana platser kan vara Otterböte och mo
ränområdet vid Snåret.

Den äldre bronsåldersservisen är allmän från peri
od II/III till bronsålderns slut. Den är ursprungligen 
influerad från Balkan och Centraleuropa men denna 
innovation har från och med period III och IV kom
mit att bli en inhemsk tradition. De flesta av de mer 
modebetonade dekorerna och mer komplexa kärlfor- 
mema i Lausitz, från period III och framåt, kom ald
rig att introduceras i exempelvis Mellansverige.

Man kan rekonstruera bronsålderns bordskultur 
som en där keramiken har haft en framträdande roll. 
De höga vaser, amforor och kannor för servering, 
som finns i exempelvis Lausitzkulturen, har dock 
aldrig fått någon acceptans eller utbredning i Mälar
dalen. De former som har upptagits är de mer basala: 
de polerade kopparna, skålarna och faten, de släta 
berednings- och serveringskarlen samt de mer statio
nära rabbade berednings- och förvaringskärlen. Alla 
kärlen med sina flata bottnar fordrar någon typ av 
plant underlag och det är möjligt att det är någon 
form av bord som har blivit vanligt. Många av målti
derna har sannolikt även skett utomhus där man kan 
har utnyttjat plan mark. Vad som är viktigare är det 
rörelseschema som framförallt de vidöppna och hän- 
kelförsedda kärlen har krävt. Det är inbjudande kärl 
för visualisering av innehållet och där man har be
hövt en tvåhandsfattning under kärlet för att styra det.
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Som komplement måste man ha haft skedar eller 
slevar av trä samt knivar av brons eller flinta för 
tranchering. Mycket av ätandet har sannolikt även 
skett kollektivt ur gemensamma lerkärl, vilket de 
öppna skålliknande faten tyder på, med hjälp av hän
der eller sked.

Bronsålderskulturens slut

Vid övergången till den äldre förromerska järnåldern 
sker en drastisk traditionsforandring i såväl val av 
gods som ytbehandlingar och inte minst i den reper
toar av kärlformer som tillverkades i Mälardalen. 
Detta kan inte bara vara isolerat till att produktionen 
har förändrats utan beror givetvis på en förändring av 
de kulturella handlingsmönster som keramiken har 
varit involverad i. I hela Mälardalen försvinner i stort 
sett hänkeln under äldre förromersk järnålder för att 
sedan vara mycket ovanlig under hela järnåldern. Det 
kan tyckas som en marginell förändring men man 
kan se just hänkeln som en projektion av det mobila 
och lyftbara kärlet. Om man går till den minoiska 
kulturen kan man se hänkelns betydelse i att man 
definierade många av kärlen i skriftspråket just ut
ifrån antalet hänklar (Wright 2004b:28). Om man i 
stället ser på förhållandena i Sydskandinavien och i 
norra Tyskland och Polen är förhållandena helt an
norlunda. I exempelvis Billendorfgruppen i östra 
Tyskland fortsätter i jämförelse med östra Mellansve
rige, mycket av de äldre Lausitztraditionema i kera
miken. Givetvis sker också förändringar på kontinen
ten. I det kontinentala materialet fortsätter rabbning, 
polerade kannor, amforor, fat, hänkelkoppar och - 
skålar att brukas. Visserligen förändras kärlens hu- 
vudkurvatur men sett från en mellansvensk horisont 
är keramiken förhållandevis lik bronsålderns. (Buck 
1979:115ff) Detsamma gäller i stort sett alla förmo
dade germanska folk i nuvarande norra Polen, Tysk
land och Danmark. I samtliga områden lever brons- 
ålderstraditionen delvis vidare. Visserligen förefaller 
utvecklingen i Skåne och på Västkusten något mer 
lik den i östra Mellansverige under förromersk järn
ålder, men de sydliga, kontinentala influenserna är 
starkare där. (Albrectsen 1954; Becker 1961; Gull
berg 1973a & b; Hingst 1959; Hvass I985:144ff; C-
K. Jensen 1992 & 2005:36ff, fig. 29; J. Jørgensen 
1997; K. Jørgensen 1992:167ff; Keiling 1992:35ff; 
Martens 1992:107ff; Rindel 1992:159ff; Lindahl et al 
(red) 2002:94ff; Wolagiewicz 1992:1 Iff)

Dryckeskärl av trä och metall

Kärl av organiskt material
Man far förmoda att framförallt olika trä-, bark- och 
näverkärl har varit mycket vanligt förekommande i 
Mellansverige, något som åtminstone var fallet under

1700- och 1800-talen i allmogekulturen (se ovan). 
Lika vanliga som de var då är de underrepresenterade 
i det arkeologiska materialet i dag. När Olaus Mag
nus skrev sin ”Historia om de nordiska folken” år 
1555 hävdade han att man inte använde keramikkärl i 
Norden eftersom

”...den ofantliga kölden och befolkningens 
hårdhänta grepp äro så påfrestande, att bräck
liga kärl eller skört glas ingenstädes hål
ler...Lerkärl tillverkas däremot icke och äro 
icke heller i bruk, frånsett vad som möjligen 
inskeppas från Tyskland till försäljning, ty om 
de fyllas med en vätska och denna fryser, 
springa de fort sönder... ” (Olaus Magnus 
1982:615 [Trettonde boken, Kap.35]).

Det arkeologiska materialet stöder i stort sett hans 
utsaga. Keramik finns företrätt i det arkeologiska 
materialet i de mellansvenska städerna under medel
tid men är ovanligare här än i Sydskandinavien. Den 
påträffade keramiken fram till och med 1400-talet är 
dessutom ofta importerad (Hasselmo & Broberg 
1981:30ff). I exempelvis Uppsala var keramik ovan
ligt under 1400-talet och 1500-talets första hälft. 
Krukmakare var sällsynta under 1550-talet enligt de 
historiska källorna. Endast Stockholm och Vadstena 
har historiskt belagda krukmakare före år 1550. Där
emot ökar antalet senare under 1500-talet och på 
1600-talet (Elfwendahl 1999:76f & 129ff). Också i 
högstatusmiljöer i det gammeldanska området var 
stop, kannor, fat och tallrikar av trä mycket vanliga 
enligt det arkivaliska materialet (Uldall 1963:109). 
Sannolikt har det agrara samhället i Mellansverige 
haft en relativt låg andel av keramikkärl. Vid under
sökningar av medeltida bytomter i regionen är hög
medeltida keramik relativt ovanlig. Går man ännu 
längre tillbaks till yngre järnålder saknas keramik i 
stort sett på boplatser och gravfält i det närbelägna 
Dalarna. Åtminstone bergslagsdelarna av landskapet 
kan delvis ses som en del av Mälardalen (Seming 
1966; red. Syse 1997).

Med största sannolikhet var kärl av organiskt ma
terial även var vanliga under bronsåldern i Mälarda
len, även om få belägg finns på detta. Ett av de fa 
beläggen från regionen är ett fragmentariskt svepe, 
sannolikt av björknäver, till en trolig svepask. Frag
mentet påträffades i fyllningen i cn brunn nära Pollis
ta i Övergran socken, Uppland. En vidja från brunnen 
har daterats till ca 800 f Kr, vilket borde motsvara 
period V (Eriksson & Anund 1998:149ff). Hartstät- 
ning till svepaskar finns i östgötska gravar från både 
äldre och yngre bronsålder, även om dateringarna i 
vissa fall är något osäkra (Stålbom 1994:30ff). En
staka hartsfragment med träintryck påträffades i hög
fyllningen till Hågahögen och fragmenten har sanno
likt tillhört en svepask av något slag (O. Almgren 
1905:30). Barkkärl är kända i Sydskandinavien åt
minstone från senare delen av neolitikum och defini
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tivt under bronsålder (Becker et al 1990:196ff; 
Brøndsted 1966a:58f; Nielsen 1981:129f; Lindahl 
Jensen et al 1996:3071).

1 de jylländska ekkistgravama är inte keramikkärl 
särskilt vanliga, men det finns minst 100 keramikkärl 
i övriga gravar från äldre bronsåldern i Danmark 
(Rønne 1989:108f; Strömberg 1954:366). Vad som är 
intressant är de träkärl som finns bevarade i flera av 
de jylländska ekkistgravama. Totalt rör det sig om ca 
11-12 träskålar från period II. Skålarna finns i flera 
olika storlekar och har mynningsdiametrar mellan 13 
och 32 cm (Broholm 1944:130). Man kan utifrån 
storleken tolka dem som stora bålskålar respektive 
skopliknande dryckesskålar. De är oftast i det när
maste halvklotformiga med en något avsmalnande 
form mot den lilla, plana botten. Oftast har de en 
svagt avsatt skuldra och lätt konkavt mynningsparti. 
En hank sitter från skuldran ned mot buken. Formen 
avviker från de vanligaste skålformema i keramik 
under yngre bronsåldern genom att hanken sitter 
längre ned och formen hos träkärlen är mer rundad 
och högre. I stället är formen influerad av UnStice- 
kulturens lerkärl. Träkärlen är i flera fall även deko
rerade med tennstift i rader och i stjämmönster. De 
förekommer ensamma eller parvis med en stor och en 
mindre skål och de förefaller tillhöra utrustningen i 
elitens mansgravar. Ofta ligger de i fotändan i graven 
hos män som har utrustats med huvudbonad, mantel, 
dolk, svärd eller pålstav och klappstol. Ibland före
kommer de tillsammans med svepaskar, en form som 
annars förekommer även i kvinnogravama (Broholm 
1943:928,972, 993, 1000 & 1153).

Høstadsfyndet

Ett av de mer intressanta fynden av en träservis från 
bronsåldern kommer från Trøndelag i Norge (fig. 94; 
Marstränder 1967; Grønnesby 2006). I en mosse vid 
Høstad på Byneset, en större udde vid Trondheims- 
ij ordens mynning hittades på slutet av 1800-talet en 
mer eller mindre komplett servis av trä från period V. 
Servisen består av en låg träpall eller bord med djur- 
omamentik i sen bronsåldersstil, en skål (en så kallad 
dryckesbolle) med meanderdekor, ytterligare fem 
skålar och tre fat. De är alla skurna i trä och har fot
ringar, till skillnad från keramikskålama (fotring=en 
cirkelfonnad fot). Klart är att fyndet är en mat- och 
dryckesservis. Den troliga pallen har sannolikt haft 
en symbolisk betydelse som högsäte för en politisk 
och/eller rituell ledare. Pallen har dock på senare tid 
också tolkats som en bältesprydnad för att den har 
upphängningsanordning. Vad som är intressant är att 
två av skålarna har upphängningshål på fotringama, 
den ena har till och med en bevarad läderrem i hålet. 
(Marstränder 1967; Grønnesby 2006:5ff). Med andra 
ord, man kan tolka fyndet som en mobil dryckes- och

matservis med ceremoniell betydelse. Att även ”pal
len”, som även kan tolkas som ett lågt bord, har en 
upphängningsanordning är inget som behöver tala 
emot tolkningen. Även låga lerbord från ungersk 
bronsålder har nämligen upphängningshankar. Bor
den där har tolkats som portabla altare. De ungerska 
borden har ungefar samma storlek och höjd som 
”pallen” från Høstad (Meier-Arendt 1992: nr. 446). 
Snarare är det kanske mer troligt att föremål under 
bronsåldern, då mycket av hushållsarbete och ritualer 
skedde utomhus, behövde ha upphängningsanord- 
ningar för att kunna bäras runt. Fyndet från Høstad 
kan då ses som ett portabelt bord och den cirkelfor- 
made utsmyckningen i mitten skulle kunna vara en 
plats för skålamas fotringar. Sett i det perspektivet är 
fyndet en verklig representant för bronsålderns rituel
la dryckesceremonier.

Figur 94. En av dryckesbollarna från Høstad. (Mar
stränder 1967:Fig. 1). One of the LBA drinking 
bowls from Høstad in Norway. It is a part of an 
wooden service found together with a wooden stool.

Kärl av metall
En av de mest kända lämningarna från svensk brons
ålder är Kiviksröset med sin dekorerade hällkista 
(Goldhahn 2005; Randsborg 1993). Hällkistan utgör 
också en av de äldsta fyndplatserna för ett dryckes
kärl av brons. Det är ett mycket fragmenterat kärl 
med rik dekor. Antagligen utgör fragmenten en skål 
av samma typ som den något bättre bevarade från 
Gyldensgård på Bornholm. Båda kommer från excep
tionellt stora gravmonument med ovanliga fynd. 
Själva kärlen har dekor som kan ses som solsymboler 
med stora likheter med dekorerade träskålarna i de 
jylländska ekkistgravama. Åtminstone Gyldens- 
gårdsskålen har dessutom en liten hänkel av brons 
och har rymt ca 5 liter vätska. (J. Jensen 2002:257f; 
Randsborg aa:54ff)

Inga skålar av guld eller hänkelkärl av brons har 
hitintills påträffats i Mälardalen. En bronsskål med 
hänkel finns från ett våtmarksfynd i Bondvattnet, 
Tegneby i Tegneby socken i Bohuslän (GAM inv. 
10000). Den har tidigare av Oldeberg daterats till 
äldre bronsålder (Oldeberg 1974:2601). Rent typolo
giskt är dock skålen med sin höga hänkel och elegan
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ta kurvatur snarare att föra till yngre bronsålder. Skå
len har sina närmaste paralleller i Syd- och Mellaneu
ropa och kan där dateras till motsvarande period V 
(Kossack 1954:Tafel 23B; v. Merhart 1952; Sjöberg 
1993; Sprockhoff 1930:85; Wegner 1996:390). Det 
bohuslänska fyndet är ett av de nordligaste i Sverige 
med ett dryckeskärl av metall från bronsålder och bör 
kunna ses som projektion av den kontinentala dryck- 
estraditionen.

Annars saknas säkra fynd av mindre bronsskålar i 
nuvarande Sverige från period III och IV av de typer 
som annars finns i Danmark och på kontinenten. En 
fragmentarisk skål finns dock i Eskelhemsfyndet från 
period VI på Gotland. Ett svenskt fynd med osäker 
kontext finns dock av en skål av Friedrichsruhe-typ 
av varianten Zatec. Kärltypen är vanlig i Danmark 
och i Nordtyskland och sannolikt tillverkad i Central
europa (Lindgren 1938:63f; Thrane 1963:144).

Bland de andra typer av fynd som kan tyda på en 
kontinentalt influerad dryckeskultur är de guldskålar 
som har påträffats i två olika svenska kontexter. Det 
ena fyndet gjordes redan 1859 på Smörkullen i Skrea 
socken i Halland. Fyndomständigheterna är osäkra 
men det kan tyda på att det rör sig som ett offerfynd 
(SHM 2604; Ullén 2003:142f). Själva skålen eller 
koppen är av guld och är rikt dekorerat med koncent
riska cirklar, kantställda romber och repstavsbårder. 
Skålen har en kantig profil med en hög konkav hals 
där den kantiga skuldran övergår direkt i en konvex 
botten. Diametern är ca 10 cm. Den andra skålen 
kommer från Mjövik, Nättraby socken i Blekinge och 
är troligen ett våtmarks fynd (SHM 1426; Ullén 
2003:142f). Samtliga fynd kan ses som yttringar av 
den kontinentala dryckestraditionen. Skålarna från 
Bondvattnet och Kivik är definitivt besläktade med 
de hänkelskålar som finns i keramik.

I östra Mellansverige sker under bronsålderns slut 
en utveckling som måste ha sin grund i ett förändrat 
beteendemönster och ideologi. Man skulle kunna se 
två av de rikaste depåfynden i Mälardalen som ett 
sista uppflammande av bronsålderns bordskick, innan 
det dör ut. Med andra ord, den gamla gästabudstradi- 
tionens svanesång.

Hasslefyndet

Det första av dessa sena fynd är Hassle i Glansham
mar i Närke, med sin stora vinkittel från Grekland 
och sina två italienska cistę a cordoni, två hallstatts- 
värd jämte andra föremål. Offret har tidigast lagts 
ned under Ha D, motsvarar tiden 600^450 f Kr. 
(Stjemquist 1967:181 ff) På ett gravfält i Este i Nord
italien, kan man se stora delar av den föremålsupp- 
sättning som Hasslekärlen har varit delar av: stora 
bronssitulor för vin, hänkelskålar av keramik och 
brons. På bronsssitulan Situla Benvenuti, från grav-

faltet, finns en framställning där situlan står på mar
ken, cistę a cordoni hänger på en ställning tillsam
mans med skopor och en hattförsedd ädling sitter och 
dricker ur en hänkelskål (fig. 95; Frey 1968:Beilage 
1, nr. 4). Den stora bronskitteln har en nära parallell i 
den ännu större kitteln i den enormt rika kammargra
ven i Hochdorf i södra Tyskland. Den begravde höv
dingen, som låg på en bronsdivan, hade bland annat 
med sig en vagn, en dryckesskål av guld och nio 
guldbeslagna dryckeshorn. I den stora kitteln, som 
rymde ca 500 liter, fanns rester efter något som tol
kats som mjöd (Krauße 1996; Olivier 1999:1 lOff). 
Hasslekitteln rymmer uppskattningsvis ca 50-100 
liter, en volym som klart visar på att det rört sig om 
kollektivt drickande. I de grekiska kontexterna har 
liknande kärl använts vid olika kollektiva ritualer 
(Stjemquist 1967). I Hassle finns inga kärl av kera
mik eller organiskt material bevarade men man kan 
anta att kärlen har använts för riter eller gästabud 
även i den svenska kontexten.
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Figur 95. Detalj från figurfrisen på Situla Benvenuti, 
Este i Italien. Till vänster syns en står en ställning 
där en bland annat cistę a cordoni hänger. Till höger 
serveras en hattprydd man dryck i sin dryckesskål. 
Datering ca 600f Kr. Efter Frey 1968: Beilage 1 med 
digital efterbearbetning. Drinking scene from Situla 
Benvenuti, Italy. Hanging in the stand is a Ciste a 
Cordoni, of the same type as in Hassle.

Hökbackenfyndet

Ett annat anmärkningsvärt fynd från samma tid är 
depåfyndet vid Hökbacken (ibland även omnämnt 
som Hökåsen) i Hubbo socken i Västmanland (fig. 
96; Bohlinl968:125ff; Nerman 1954:276f; SHM inv. 
5533, 5534; Sprockhoff 1930). Fyndet, som har nå
got osäker fyndkontext, består av en Wendelring, 
ankelringar och armspiraler av brons samt två låga 
bronsskålar som bör ha varit just dryckesskålar. Skå
larna har också tolkats som hängkärl men torde ut
ifrån form och storlek ha varit just dryckesbägare (se 
SHM inv. 5534). Birger Nerman framförde att skå
larna skulle vara inspirerade från Luristan (Nerman 
1954:276f). Utifrån korologi och dekor är de sanno
likt av nord- eller centraleuropeisk tillverkning 
(Sprockhoff 1930:tafel 20). Oavsett ursprungsområ
det är de återigen ett uttryck för en exklusiv dryckes- 
ritual med datering till bronsålderns slut. Till skillnad



6. KÄRL, FUNKTION OCH SERVIS 187

från Hasslefyndet är det här själva dryckesskålama 
som har offrats. Skålarna har likheter med bland an
nat det som man bör ha lyft underifrån med en öppen 
hand, likt de assyriska som man ser på tempelreliefer 
från bland annat Ninive. De assyriska skålarna är av 
guld eller annan metall och har en liknande dekor, 
med strålar som kommer från bottens centrum, som 
de från Hökbacken (Stronach 2000).

1418 a. I). Vstml. ! *

Figur 96. De två dryckesskålama från period VI av 
brons från Hökbacken, Hubbo socken i Västmanland 
(Mn 1413—1414). Bronze bowls from Hökbacken, 
Västmanland. They are dated to period VI and are 
probably ritual items.

Vad som är intressant är just sättet de assyriska 
härskarna lyfte skålarna på, nämligen underifrån med 
raka fingrar. Dryckesritualema på de assyriska relie
ferna är klart ceremoniella och kanske även rituella. 
Sannolikt har även Hökbackenskålama använts på ett

liknande, mer ceremoniellt eller rituellt vis. De sam
tida keramikskålama, som var betydligt vanligare, 
kan ha lyfts på liknande sätt men bör inte ha haft 
samma status. Den lilla konkava buckla som finns 
centralt på den bäst bevarade skålen kan dock vara en 
så kallad omfalos. Det är en morfologiskt drag som 
återfinns på många rituella dryckeskärl i Grekland 
och Italien under denna tid. De brukar dock vara stör
re. Utformningen kan ända tyda på en skillnad i sta
tus mellan keramik- och metallskålama. Säkra omfa- 
losbottnar saknas i den svenska bronsålderskerami- 
ken, förutom en möjlig i Hallunda.

Hängkärl

Om man återgår till skålar med upphängning finns 
det en annan ledartefakt med liknande form som har 
upphängningsanordning. Det är hängkärlen eller bäl- 
tesskålama från yngre bronsåldern (Baudou 1960:69 
& taf. XIV; Sprockhoff & Höckmann 1979). Från att 
under period III ha varit dosformade med lock över
går de till att under period IV och framåt, successivt 
bli allt större och alltmer skålliknande. De är under 
period IV också mycket lika de guldskålar som är 
tolkade som dryckeskoppar från exempelvis Skrea i 
Halland med sin kantigt profilerade form (Ullén 
2003a: 142ff). Under period V och VI får de allt stör
re likheter med de profilerade skålarna, med den 
skillnaden att de alltid har en välvd botten (om man 
ser dem som skålar). Dekonnässigt har de också oli
ka mönster som ger klara associationer till vätskor 
och vatten med sina meanderband, vågmönster och 
ormliknande djur (Marasek 2006:148ff; Montelius 
1917:1395-1404). Andra har koncentriska cirklar i 
stjärnmönster som har klara likheter med dekoren på 
guldskålarna, Hökbackenskålama och inte minst 
dryckeskoppama i trä från de äldre ekkistgravama på 
Jylland (Boye 1896:pl. VI, VII, XIII, XIV, XVI, 
XVII, XXIII; Kristiansen & Larsson 2005:156ff; 
Montelius 1916; Ullén aa). De större har dock inåt
vända kanter på den förmodade mynningen, som 
skulle göra det svårt att dricka direkt ur dem (fig. 97).

Många av dem skulle fungera utmärkta som skålar 
eller som fat för att ösa fast mat eller vätska från. 
Förutom de lerskedar som finns i Skrävsta och möjli
gen i Vrå, finns flera danska belägg på skopor av 
både metall och trä. I och med att nästan alla är funna 
i antingen brandgravar eller depåfynd vet vi inte hur 
de har suttit eller använts, däremot har de bruksspår 
som visar att de har varit upphängda, exempelvis i 
kvinnornas midjeremmar (Kristiansen 1974:11). Det 
är dock ingen omöjlighet att de har suttit både på 
kvinnodräkten som en symbolisk dryckes- och 
matskål samt verkligen använts för att bjuda på mat 
och dryck. Om detta stämmer skulle det kunna vara 
ett utmärkt och anslående exempel på den mest elitä
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ra utformningen av bronsålderns dryckesritualer, där 
en kvinna, likt figuren på Itzehoekniven har haft en 
specieil funktion kopplad till mat och dryck. I så fall 
skulle det kunna vara en könsförskjutning från äldre 
bronsåldern till den yngre. Från period II på Jylland 
finns ekkistgravar, där männen har en hövdingaroll 
som innefattar att de sitter på en pall och bjuder på 
dryck från stora träskålar. Drycken lyfts upp med 
mindre, hänkelförsedda träkoppar där dekoren på 
undersidan är en solsymbol (J. Jensen 2002:176ff; 
Kristiansen 1998:64f; Kristiansen & Larsson 
2005:303ff). Åtminstone är det männen som i graven 
får med sig den ceremoniella rekvisitan under äldre 
bronsålder. Under bronsåldern har denna roll åtmin
stone delvis gått över till kvinnorna som utifrån till 
exempel Itzehoekniven en viktig funktion i de kollek
tiva dryckesceremonierna. Om dessutom hängkärlen 
kan ses som symboliska eller faktiska dryckeskärl är 
kvinnornas roll ännu viktigare. Det kan inte vara en 
slump att dessa metallkärl, visar sin rikaste dekor när 
bägaren töms, liksom de äldre träskålarna och de 
yngre hökbackenskålama.

14K2 a. b. fi. 1 a.

Figur 97. Exempel på formlikheten mellan de pole
rade keramikskålarna och bältesskålarna från yngre 
bronsålder. Likheterna bör har även en ideologisk 
koppling där metallskålarna antingen fungerade 
somserveringskärl eller imiterade dessa.(Mn 1482; 
Stråle 1873:pl. IV). The resemblence between pottery 
bowls and hanging bowls of bronze during LB A.The 
similarities must have had an ideological back
ground.

Orsaken till brottet
Keramikskålama har haft en betydligt större rumslig 
spridning och kanske framförallt större i det sociala 
rummet, än de av metall. Man far lov att anta att me
tallkärlen har varit förbehållna en elit, till skillnad

från dem som använde keramikskålama. I norra Mä
lardalen finns exempelvis bara två fynd av hängkärl 
av brons: i Hämevi, Hämevi socken och i Knivsta- 
Forsby, Knivsta socken, båda i Uppland (Ekholm 
1921:55ff; Hamilton 1995; Hjärthner-Holdar 
1993:164). Vad som är anmärkningsvärt är att dessa 
hängkärl försvinner ur den materiella kulturen samti
digt med de hänkelförsedda keramikskålama i Mä
lardalen (Sørensen 1989:68ff).

Lerhantverket och prestigeteknikens fall 

Även om uttrycken for det rituella eller ceremoniella 
drickandet är betydligt enklare i Mellansverige än i 
Centraleuropa finns alla beståndsdelar här: de stora 
dryckeskärlen, skålarna med hänklar och en bronsri
kedom som bokstavligen dränks i våtmarkerna.

Lerhantverket var under bronsåldern en prestige
teknik som användes för att tillverka serviserna som 
användes både till helg och till socken. Den användes 
till att klina husen och inte minst för att tillverka deg- 
larna och gjutformarna som var gmndförutsättningen 
för bronsgjutningen. Husen var då kanske de mest 
manifesta anläggningarna i landskapet och de var 
symbolen för hemmet, ekonomin och hushållet och 
de var tillverkade av trä och lera som huvudbe
ståndsdelar. Gjutfonnama och deglama var grundva
len för tillverkningen av de mer privata bronsföremå
len som vittnade om individens status och även kol
lektivets. Det finns indikationer på bronshantverk på 
nästan varje lokal i norra Mälardalen under yngre 
bronsålder och man har gjutit halsringar, dräktnålar, 
holkyxor och även större föremål på de flesta plat
serna (Eriksson & Grandin 2008:361 ff). Sambandet 
mellan leran och gjuteriet har varit undervärderat 
men har tagits upp till diskussion nyligen (Goldhahn 
2007:124ff). Det högt drivna lerhantverket har antag
ligen gett keramiken ett högre värde och vice versa. 
Bronssmeden måste antingen själv ha varit keramiker 
eller haft nära samarbete med en. Både keramik- och 
bronshantverket kräver att man behärskar elden, väl
jer rätt leror och anpassar magringen efter funktio
nen. (Eriksson 2005:379; Goldhahn 2007:124ff; 
Hjärthner-Holdar 1993:188). Visserligen finns skill
nader i val av lera och magring mellan de i deglar 
och gjutformar kontra de i kärlen, men även i kärlen 
har man anpassat godset till funktionen.

Om antagandet att bronshandeln genomfördes vid 
ceremoniella gästabud där keramiken var en av hu
vudrekvisitan blir förhållandet än mer komplext. Ke
ramik och keramikteknologi var då en förutsättning 
för att både fa och tillverka bronsföremålen. Dryck- 
es- och matskålarna kan då indirekt bli en symbol för 
själva varuutbytet. Samtidigt vet vi att från period II 
och framåt har brons- och träkärl varit ett känneteck
en för den nordeuropeiska eliten. Dryckeskärl av
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olika typer ligger i många av de rikaste gravarna i 
Nordtyskland, Polen och Sydskandinavien. Kiviksrö- 
set, männen i ekkistgravama, högarna i Lusehøj och 
Seddin (J. Jensen 2002:176ff; Randsborg 1993; 
Thrane 1984; Wüstemann 1974) Hela detta system 
blir då överflödigt och komprometterat när bronsen 
inte behövs och ersätts med det lokala jämet eller när 
bronset inte går att få på grund av att nätverket i sö
der har störts, (jfr Hjärthner-Holdar 1993)

Hela denna multikausala process utmynnar i att 
keramiken och då framförallt bordskärlen förskjuts 
från att ha varit ett uttryck för en prestigeteknik till 
att bli en praktisk hantverkstradition (Hayden 1998). 
Dels har själva sammankomsten försvunnit, dels har 
sannolikt de polerade skålarna blivit alltför vanliga 
för att ge prestige. Det kan även finnas ytterligare en 
faktor som ligger bakom, nämligen att stora delar av 
det gamla ledarskiktet i Mälardalen försvinner under 
äldre förromersk järnålder. Åtminstone finns det ing
et i den materiella kulturen som antyder närvaron av 
någon elit mellan tiden 500-150 f Kr. Under denna 
period saknas i dagsläget kunskap om rikare gravar, 
finkeramik, depåfynd, offer, stora konstruktioner, 
stora långhus, importföremål eller något annat som 
tyder på en närvaro av en elit i regionen. Givetvis kan 
det ha funnits en elit men den syns definitivt inte i de 
materiella lämningarna. Det finns gravar och boplat
ser men inget fyndmaterial som sticker ut. Det finns 
flera lokaler med stor järnproduktion, till exempel 
Röda Jorden i Västmanland med dateringar från den
na period, men inga idag synliga lämningar efter en 
elit som behärskat råvarorna (Grandin & Hjärthner- 
Holdar 2003).

Äldre järnåldern
Under äldre förromersk järnålder förefaller keramik
hantverket ha fått en förändrad status och blivit till en 
i huvudsak praktisk hantverkstradition. Keramikens 
väggar blir grövre, större kärl överväger och ytbe
handlingarna far en mer summarisk karaktär. Enstaka 
kärl får gräsintryck eller textilintryck enligt en östlig 
tradition som har blivit inhemsk. I övrigt försvinner 
de mer tidsödande ytbehandlingarna som rabbning 
och polering. Dekor blir ovanlig. Kärlen med östliga 
influenser får gropintryck och på vissa kärl dekoreras 
mynningskanten med vågformade intryck. Det sist
nämnda är ett drag som återkommer i keramiken över 
stora delar av de keltiska och germanska delarna av 
Nordeuropa under denna tid. Exempel finns även 
från Gorodetskulturen i Ryssland på ca 700-500 f Kr 
men är tidigare än genomslaget för dekoren i Skandi
navien (Medvedev 1993). Själva dekoren gör att man 
inte kan använda dem för att dricka eller hälla ur, 
utan de blir istället stationära kärl som man öser ur. 
Med andra ord, kärlen får en ny huvudfunktion som

berednings- och förvaringskärl. Lipidanalyser från 
Kättstagravfaltet visar dock att även ”vanliga” kärl 
kunde användas för att innehålla vad som kan möjli
gen tolkas som mjöd eller dylikt. Analysresultaten är 
dock osäkra och baserade på FTIR, en metod som är 
preliminär till sin karaktär. Däremot signalerar inte 
dessa förromerska dryckeskärl inte någon exklusivare 
utformning. Den nya avsatta foten får nästan ses som 
en bild av keramikens nya roll som ett stående förva
ringskärl med tyngden långt ned mot underlaget. Den 
gestik som har behövts för att använda sig av denna 
keramik är inte den offentliga utan den privata. Kär
len i sig har med största sannolikhet haft ett symbo
liskt och faktiskt värde som ekonomisk resurs där 
hushållets livsviktiga mat förvarades. Detta värde 
poängterades inte genom att ge kärlen någon tids
ödande utformning.

Under äldre förromersk till och med äldre romersk 
järnålder dominerar de situlaformade kärlen servisen. 
Formen har visserligen rötterna i bronsålderns form
värld men förefaller att ha fått en viktigare roll under 
äldre järnålder. Formen är mycket funktionell som 
behållare för vätskor genom sitt indragna mynnings- 
parti. Dessutom har formen under samma tid flitigt 
utnyttjats som vin och ölbehållare på kontinenten och 
har då tillverkats i bronslegeringar. Sådana bronssitu- 
lor är kända från sen förromersk tid i Västergötland 
och Gotland. Med andra ord kan även de till synes 
enkla lersituloma ha haft mer elitära associationer 
knutna till sig.

Finare dryckesskålar under romersk järnålder

Utifrån gravmaterialet vet vi att små kärl har satts 
ned i barngravar under förromersk och romersk järn
ålder (se kap. 7). Det är möjligt att de har använts 
som enkla dryckesmuggar utan hänkel. Däremot är 
kärl som man klart skulle kunna se som polerade 
dryckeskärl mycket ovanliga på såväl boplatser som 
gravfålt. Men det finns undantag. Det är de dekorera
de, polerade och reducerad brända skålarna och kan
norna som kommer under slutet av yngre förromersk 
järnålder och sedan fortsätter att uppträda under ro
mersk järnålder. Deras storlek och form antyder dock 
ett annat rörelsemönster och borde ha gett ett helt 
annat visuellt intryck än de öppna skålarna under 
bronsåldern.

Kärlet från Tibble, Badelunda socken
Ett kärl som har presenterats tidigt i litteraturen är 
från Tibble i Badelunda socken i Västmanland. Det 
har daterats till förromersk järnålder, men kan troli
gen dateras till äldre romersk järnålder (fig. 98; pl. 
16:7; Stenberger 1956:43; Welinder 1974). Kärlet har 
hittats år 1940 vid grustäkt på Badelundaåsen till
sammans med brända ben (VEM inv. 9388). Det 14
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cm höga kärlet har en mycket distinkt form med en 
profilerad mynning. En X-formad hänkel sitter från 
mynningskanten ned till skuldran. Hänkeln är till
räckligt stor för att man ska kunna fan in ett finger 
genom den, till skillnad från bronsålderns hänklar. 
Kärlets övre del är lätt S-format med en horisontell 
bård av zigzag-mönster. Övergången till skuldran är 
mycket skarp och underdelen är konkav. Formen är 
mycket typisk och kan definieras som en fotskål med 
nära kontinentala paralleller. Skålen har nära parallel
ler i boplats- och gravmaterialen från Kraghede på 
norra Jylland, där de kan dateras till första århundra
det före Kristus och ses som influerade från östger- 
manskt och keltiskt område (Klindt-Jensen 
1950:54ff). I Skåne har liknande kärl hittats i Lim
hamn och Vä som sannolikt kan dateras till äldre 
romersk järnålder. Kärlet från Limhamn har samma 
dekor som Tibblekärlet, men är funnet i trolig ske- 
lettgrav, dock utan närmare datering (Stjemquist 
1951: 59ff & 1955:169 & PI. XXXL5). Formen är 
dock inte vanlig i det publicerade materialet från 
Danmark och Schleswig-Holstein (jfr Albrectsen 
1954 & 1956; M.C. Andersson et al 1999:185; 
Jørgensen 1992:171 ff; Hingst 1959; Lindahl et al 
(red) 2002; Liversage 1980; Norling-Christensen 
1954; Stjemquist 1955). Kärlformen och dekoren 
finns däremot i södra Norge, där den ses som inspire
rad från jylländskt område. Under romersk järnålder 
förekommer där också mer distinkt utformade fotbä
gare med smalt fotparti, men de tillhör sannolikt en 
yngre fas (Bøe 1931:35f & 129ff). Förutom att kärlet 
har en hänkel har den dessutom en X-form som är 
typisk för senare delen av förromersk järnålder och 
förekommer in i B2, men som sedan försvinner. 
(Becker 1961:236ff; Cullberg 1973:112; Hinch 
1953:68; C.K. Jensen 2005:164; Liversage 
1980:84ff; Wolagiewicz 1993).

Koppen har fa eller inga paralleller i Mellansveri
ge. Tydliga paralleller står att finna i materialet på 
Öland från äldre romersk järnålder (ÖJG 11:108, 458 
& 460). Dessutom finns många och nära paralleller i 
materialet i norra Tyskland och framförallt i Polen i 
Przeworsk- och Wielbarkkulturerna under den yngsta 
förromerska järnåldern och äldre romersk järnålder. 
Där finns även liknande dekorer med motställda 
skrafferade triangelfalt (Pescheck 1939:Tafel 12; 
Schindler 1940:32ff; Schuld 1974:abb. 20:1 & 21; 
Ziemlińska-Odojowa 1999:158, 163 & 309: Wolagi
ewicz 1993;tabl. 12:1). En gissning är således att 
kärlet har tillverkats i en östgermansk eller öländsk 
tradition, även om det inte går att utesluta syd- eller 
västskandinaviska influenser.

Figur 98. Kärlet från Tibble på Badelundaåsen. Ett 
av de äldsta och fåtaliga fynden av hänkelförsedda 
kärl i Mälardalen från järnålder (VLM 9388; pl. 
16:7). Foto Susanne Granlund, Västmanlands läns 
museum. An ERJA jug or cup from Tibble in Väst
manland. One of the oldest and most rare Iron Age 
finds of jugs with handles in the region.

Tibblekärlet framkom inte vid någon arkeologisk 
undersökning, fyndets kontext är alltså osäker. Fynd
platsen ligger bara drygt 500 meter söder om Anund- 
shögsområdet, på åsen där det finns flera stora grav
fält och uppgifter om ännu fler förstörda gravar. Mil
jön vid Badelundaåsens dåtida södra ände vid Mäla
ren är åtminstone under vendeltid och framåt en elit
miljö och centralplats. Gravfältet på åsen har också 
många gravar från yngre förromersk och romersk 
järnålder som visar att det var en betydande plats 
redan under äldre järnålder. Avståndet till den yngre 
romartida guldrika kammargraven i Tuna är bara 
drygt 2 km. Man skulle kunna se Tibblekärlet som ett 
av de första högstatusföremålen i Anundshögsområ- 
det, med en datering till ca 50 f Kr-200 e Kr eller 
snarast äldre romersk järnålder. Badelundaområdet 
har åtminstone från yngre romersk järnåldern haft en 
viktig regional betydelse och kan ses som en inkörs
port för olika influenser och importerade föremål 
(Bratt 2008:135f; Femstål 2004:38ff; Nylén & 
Schönbäck 1994a:132ff). För att återgå till miljön 
ligger Tuna i Badelunda, med en av Sveriges rikaste 
gravar från period C2, som alltså är ca 100 år yngre. 
Kvinnan i den graven har utifrån fyndmaterialet ock
så tolkats som en företrädare för rollen som den offi
ciella gästabudshållaren. Den delvis förstörda graven 
innehöll nämligen bland annat två romerska Hem- 
moorkärl, glasbägare och silverskedar. Däremot sak
nas keramikkärl. (Femstål 2004b; Nylén & Schön
bäck 1994b: 157ff) Dessutom finns en bronsskål upp
hittad någonstans i Badelunda socken. Denna är av 
Eggers typ 74 och kan dateras till yngre förromersk

J
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järnålder och är sannolikt av keltiskt ursprung (Egg- 
gers 1951:96 & 167; SHM inv. 17543). Både den och 
Hemmoorkärlen i Tunagraven har sannolikt använts 
till mjöd eller öl.

Fyndets ideologiska bakgrund 

Man kan förmoda att kärlet tillhörde en person i den 
lokala eliten som har haft ett kontinentalt nätverk där 
det ceremoniella drickandet har spelat en framträ
dande roll. I Mälardalsregionen kom detta att manife
steras i keramiktraditionen under period Bl och B2 
och framåt. Det är också under period B2 som antalet 
vapengravar i Mälardalen har sin högsta frekvens, 
även om de börjar uppträda redan under yngre för
romersk järnålder (Nicklasson 1997:104fF; Wikborg 
1998:21). Under samma period är antalet rika kvin- 
nogravar som högst i Mälardalen. Även andelen ro
mersk import och guldfynden är hög (K. Andersson 
1993a:231ff, 1998:73 & 2001). Vid begynnelsen av 
romersk järnålder börjar också stora hallar att uppträ
da i Mälardalen, det vill säga hus som är 35 meter 
långa eller längre. Ett av dem har undersökts i Bril- 
linge i Vaksala socken, en plats som jag kommer att 
återkomma till (Fagerlund 2007:178ff). Man kan med 
andra ord se det första århundradet efter Kristi födel
se som en period då en ny typ av elit blir synlig igen i 
Mälardalen, efter att ha varit osynlig i de materiella 
lämningarna under ca 4-500 år. Det är inte förvånan
de att det samtidigt även börjar uppträda keramik 
som klart visar att man ha tagit till sig de kontinen
talgermanska dryckestraditionema. Men detta sker i 
en förhållandevis liten omfattning utifrån det hitin
tills framkomna keramikmaterialet. Annars är just 
romartiden återigen en period då gästabudet, gillet 
och rekvisitan runt detta med kärl av brons, glas, trä 
och hom återinförs i södra Sverige (Cassel 1998:46ff; 
Enright 1996; Femstål 2004a:216ff).

Den bakomliggande ideologin är den som vi även 
känner från de skriftliga källorna och som berör ger
mansk romartida aristokrati. Ideologin kanske träder 
bäst fram på ett tiotal folkvandringstida brakteater i 
Skandinavien som just har inskriptionen alu - öl. 
Ofta kombineras ordet med laPu och laukaR som 
betyder inbjudan respektive lök. Orden kombineras 
ofta med ett personnamn och det hela bör stå för 
hövdingens roll som gästabudsgivare och kultledare. 
(Andrén 1991:248ff; Fischer 2005:71; Steuer 
1982:228).

Keramik av insular typ

En sammanbindande länk för skelettgravarna un
der äldre romersk järnålder i Mälardalen är den av 
öländsk och gotländsk typ. För att undvika problem 
med proveniensbestämningar kallar jag den här för 
insulär keramik. Det är framförallt den så kallade

”Ölands-” eller ”Gotlandskrukan” (fig. 100; pl. 16:4— 
6). Man kan se det som att keramiken har återkommit 
som ett prestigehantverk. Med dessa lyxföremål har 
även en ny sed kommit med uppdukade matbord vid 
den dödes huvudände. Det är en sed som var vanlig i 
skelettgravarna under äldre romartid på Östersjööar- 
na men som inte fick samma genomslag i Mälarda
len, förutom i just dessa elitgravar (Almgren & Her
man 1923 :Tab. 2 & 5; Cassel 1998:43ff; Ekengren 
2006; Franzén 2000:56ff; Rasch 1994; Räf 
2001:64ff; O. Stridh 1974:62ff). Utifrån rikedomen 
på romersk import från period Blb och framåt, kan 
man se öama som förmedlare mellan kontinenten och 
Mälardalen (K. Andersson 1991:213ff; Cassel 
1998:54ff; Hansen 1987:198ff). Keramiken har varit 
en del av denna materiella och ideologiska förmed
ling. Kärlen bör utifrån korologi och stil vara öländs
ka eller gotländska, men tunnslipen på de från Göd
åker visade något annat. Inget tunnslip har dock 
gjorts på ”Ölandskrukoma”. Själva seden med ele
ganta dryckeskärl skulle man däremot kunna se som 
en avspegling av den kontinentala dryckeskulturen 
som den manifesteras än mer monumentalt i furste- 
gravarna av Liibsowtyp under Bla (Enright 1996; 
Gebühr 1974; Hansen 1987:196f; Steuer 1982:209ff). 
Där liksom i de jylländska lerkarsgravama under 
samma tid materialiseras det dukade bordet runt den 
döde (Brøndsted 1966b:143ff; Norling Christensen 
1954). Seden tar sig aldrig samma extrema uttryck i 
Mälardalen, utan där följer man i stället i de rikaste 
gravarna den insulära traditionen med att bara ha ett 
lerkärl i skelettgravarna (O. Almgren & Her
man 1923 :Tabelle 2 & 5; Räf 2001:64ff). 1 övrigt föl
jer man den rituella uppdukningen för gästabudet i 
skelettgraven enligt den insulära traditionen. Att alla 
skelettgravama med hela keramikkärl dessutom till
hör de klart rikaste i regionen visar att det rör sig om 
en elit som manifesterar sig. Själva ”Ölandskrukor- 
nas” storlek tyder snarast på att det rör sig om privata 
dryckeskoppar. Bägarna har samma grundform som 
den betydligt större Tibbleskålen men har en tydligt 
avsatt fot och en rundad kamisprofil. Dessutom sak
nar de hänklar. De kan dateras i det gotländska mate
rialet till både period IV: 1 och 1V:2, det vill säga äld
re romersk järnålder (O. Almgren & Herman 
1923:24, 30ff, 43f & 5Iff; ÄEG190-193 & 297- 
301). I nuvarande terminologi borde detta betyda att 
typen har sin huvuddatering till period Bl och B2. 
Vad som är intressant är dessutom själva formen med 
sin tydliga dubbla kamisprofil. Samma formspråk 
förekommer på metallföremål såsom remtungebeslag 
till bälten från period IV: 1 och IV:2 (ÄEG 137, 138 
& 229, 230) och kanske ännu viktigare på ändbeslag 
till dryckeshorn (i viss mån ÄEG 155-156 men fram
förallt 291-294). Kanske ännu mer intressant är den
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stora likheten mellan de aktuella bägarna och formen 
på de romerska bronskasserollema av Eggers typ 
144. Typen har en S-formad profil med utsvängd fot, 
liksom ”Ölandskrukoma”. Kamisprofilen är ett av 
kännetecknen för metallkonsten under äldre romersk 
järnålder. Dekoren på själva kasserollens skuldra 
består av en horisontell rad av mindre intryck eller av 
en arkadfris. På lerkärlen har man avbildat denna 
punktdekor helt och hållet, antingen med en rad av 
punktcirklar eller som en rad med kamintryck. På 
kärlet från Romfartuna återkommer denna stiliserade 
girlang av klassisk typ. Kärlet har dock en provinsiell 
karaktär. Bronskasserollema kan dateras till period 
Blb och B2 och har sannolikt provinsialromersk, 
närmare bestämt gallisk, proveniens men även Italien 
och Rhenlandet har föreslagits. I Norden kommer 
merparten av kasserollema från Danmark men den 
finns även i fynd från Nordtyskland, Polen, Väster
götland, Blekinge och Egentliga Finland. (Eggers 
1951:172f; Ekholm 1934, 1935 & 1940; Hansen 
1987:46f, 464 & Karte 55; Salo 1968:170ff)

Figur 99. Provinsialromerska dryckeskärl från äldre 
kejsartid. Karnisprofden och den avsatta foten går 
igen i "Ölandskrukoma". Vulstdekorer finns även på 
en terrin från Gödåker, pl. 16:8. Formerna finns 
även på keltisk och kontinentalgermansk keramik 
från tiden före Kristi födelse. Keramik från British 
Museum. Foto T. Eriksson. Roman beakers and jars 
with a form similar to the Ölandic beakers. The form 
have older Celtic counterparts.

Figur 100. Tre så kallade Ölands- eller Gotlandskru- 
kor. Krukan till vänster är hittad i Brillingegraven i 
Vaksala socken i Uppland (SHM 21683; pl. 16:4). De 
två till höger kommer från okända fyndplatser på 
Öland (ur Museum Gustavianums samlingar). Likhe
terna är så pass stora att man får lov att se dem som 
resultat av en mer specialiserad tillverkning. Foto T. 
Eriksson. Thee so-called Ölandic or Gotlandic beak
ers. One of them was found in a grave in Brillinge in 
Öland. The others were found at Öland..

Ett i sammanhanget mycket viktigt fynd har gjorts 
i kammargraven 7 i Gödåker. Där påträffades en 
bronskasseroll av typ 144 tillsammans med en vas- 
liknande terrin av keramik, bronsbeslag till två hom 
och en kam (pl. 16:8). Det polerade och svarta kera
mikkärlet har en tunn vulst uppe på skuldra samt en 
rad med punktcirklar. Den döde, har en osteologisk 
bedömning som 30^10-åring vuxen sannolikt en 
man. Han har fatt en för Mälardalen räknat enaståen
de dryckesuppsättning där de romerska och germans
ka sederna har smält samman (O. Almgren 
1916:84ff). Det är slående att man har försökt skapa 
en sammanhållen servis av aparta föremål genom att 
ge dem en likartad design. Vasens hals och myn- 
ningsparti har exakt samma form som kasserolens 
övre del. Vulsten på vasen och dess mnda buk går 
igen i kulan och vulsten på hombeslagens avslut
ningar. Vasens urspmngliga blankt polerade yta mås
te dessutom ha gett tydliga anspelningar på den glän
sande kasserollen.

Då både vasen och ”Ölandskrukoma’’ har tagit upp 
formspråket hos kasserollen, kan man ana sig till att 
en hantverksgrupp har anpassat sin tillverkning till de 
importerade romerska bronserna. Ser man på utbred
ningen av dessa ”Ölandskrukor” har de fa paralleller 
i Väst- och Sydskandinavien, däremot är de vanliga 
på Gotland och Öland med enstaka nedslag i Mälar
dalen och på Bornholm (Vedel 1886:105f & fig. 226- 
7). Själva formtypen har likheter med andra pokal- 
liknande mindre dryckesbägare på Sydskandinaviskt 
och kontinentalgermanskt område, men likheter finns 
även med romerska dryckesbägare i bl a Terra Sigil- 
lata med sin utsvängda fot och starkt accentuerade 
bukutsvängning (fig. 99). Bland annat påminner de
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om romerska dryckesbägare från Rhenlandet. Dess
utom har de en så stor formlikhet med romerska 
dryckesbägare av typen LH 20 att det inte går att 
bortförklara med slumpen. Miniatyrkärl med nästan 
exakt samma form är även vanliga i gallo-romerska 
gravar under 1 :a århundradet e. Kr. Glas av den typen 
är bland annat påträffade i Viborgs amt på Jylland. 
(Bédoyére 2004:27f; Hansen 1987:92 och Tafel 
18:26; Tuffreau-Libre 2000:54 & fig. 6:1:2)

Figur 101. Den lösfunna "Ölandskrukan" från As, 
Romfartuna socken i Västmanland har en mer pro
vinsiell karaktär (VLM 14546; pl. 16:5). Foto Su
sanne Granlund, Västmanlands läns museum. A local 
imitation of an Olandic beaker? A beaker found in As 
in Västmanland.

På östgermanskt område motsvaras kärlen närmast 
av Schindlers och Wolagiewicz typ X1IIC, som date
ras till Bl och B2. Den har där en huvudsaklig sprid
ning till Weichselmynningen och Pommern, således 
de områden som ligger närmast Skandinavien (Wola
giewicz 1993:Tabl. 30:7-8, 75:9, Mapa 15, Ryc. 3). 
Däremot är de polska kärlen inte dekorerade som de 
svenska. Dekoren på de svenska kärlen består främst 
av rader med prickar eller små gropar efter kamin
tryck, dekortyper som inte är vanliga i Polen. Kärlet 
från Äs i Romfartuna, Västmanland har i stället en 
antikiserande stil med stiliserade girlanger. Ett motiv 
som återfinns på romerska Terra Sigillata-kärl (fig. 
101; Garbsch 1982; Oswald 1920: Plate XVIE2, XVI- 
II:3XXV:2) Den skarpt svängda S-profilen på kärlen 
är inte vanlig i Mälardalen men finns på Gotland 
redan under yngre förromersk järnålder (E. Nylén 
1955: fig. 213,232-248).

Tunnslipet på den stora vasen i Gödåkers kam- 
margrav 7 tyder dock inte på att man använt sig av 
någon typisk gotländsk eller öländsk lera, utan den

kan vara från fastlandet (bil. 2). Korologiskt och sti
listiskt har den dock få paralleller i det lokala materi
alet. I stället finns de största likheterna i dekor och 
kärlform i det äldre romartida materialet på Öland, 
Gotland och i Polen. Där finns den på gravfalt som 
har definierats som tillhörande Przeworsk- och Wiel- 
barkkulturema. Där finns liknande mindre och större 
kärl med horisontella vulster och kamsticksrader (Zi- 
emlińska-Odojowa 1999:157, 222, 248, 273 & 280). 
Men där har vulstema oftast repstavsliknande streck
dekor och de exakta parallellerna till ”Ölandskrukor- 
na” saknas. De närmaste paralleller finns i stället på 
de båda Östersjööama (ÄEG 188-192; ÖJG I-IV).

Keramikens proveniens och kontext 

Ett problem är den så kallade gotländska och öländs
ka (insulära) keramikens tillverkningsort. Leran på de 
båda öarna borde gå att känna igen genom sitt van
ligtvis stora kalkinnehåll. Tunnslip på äldre jämål- 
derskeramik från Havor på Gotland visar också att 
den keramiken till stor del är tillverkad av kalkhaltig 
lera (Hulthén i Nylén et al 2005). De tunnslip som 
har gjorts på ”insulär” keramik från Gödåker visar att 
det inte är någon typisk, insulär lera. Däremot avvi
ker godset från det sedvanliga i Uppland under äldre 
järnålder. (Stilborg bil. 2). Kärlens professionella 
formspråk, konformitet och dekor visar att det snarast 
rör sig om professionell tillverkning i större skala. 
Det skulle kunna förklaras på två sätt. Antingen fanns 
insulära verkstäder där denna typ av keramik tillver
kas för avsalu och export eller så var det insulära 
keramiker som arbetat i Mälardalen för att tillgodose 
den lokala eliten med dryckeskärl. De utförda tunn- 
slipen från Gödåker tyder på det senare (bil. 2).

I båda fallen måste verkstaden ha varit knuten till 
eller åtminstone inspirerad av det samtida metall
hantverket. Dekorelement och former har hämtats 
från metallkonsten och man har anpassat formerna 
till de importerade bronskärlen. Återigen far man lov 
att anta att det har funnits både sociala och tekniska 
bindningar mellan keramik och metallgjuteri. Visser
ligen saknas i dag romartida gjuterier på Öland och 
Gotland, men den korologiska spridningen av guld- 
och bronsföremål visar klart att det har funnits me
tallverkstäder på öarna (K. Andersson 1995:152).

Keramikkärlens former är i sig klart associerade 
med dryck och fest, antingen som större kommunala 
behållare som den i Gödåker och Tibble, eller som 
mindre och sannolikt privata dryckesmuggar som de i 
Äs, Bastubacken, Brillinge och Carlslund. Man ska 
även komma ihåg att det inte bara finns i gravar utan 
uppträder också i boplatsmiljöer. Ett exempel kom
mer från ett romartida hus, hus VII, från Åshusby i 
Norrsunda socken i Uppland (Dunér & Mutikainen 
1998:36). Miljön ligger nära en medeltida Husby
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med storhög och invid dåtida viktiga vatten- och 
landvägar (Brink 1997:420ff). Dessutom ligger plat
sen bara 2 km norr om sjön Fysingen där en romersk 
bronsstatyett är upphittad (Hallesjö 1991:55ff; Han- 
sen 1987:443). Vid andra änden av sjön har ytterliga
re en likadan "Ölandskruka" hittats i en skelettgrav 
tillsammans med en romersk kasseroll. Graven, som 
var en av de rikaste på gravfältet, innehöll en fibula 
med silvertråd, hank till ett träkärl, nål, guldfoliepär- 
lor samt en capuansk kasseroll av Eggers typ 142 
Edenmo 1998:26ff & 94f). (se nästa kapitel). Skelet
tet är osteologiskt bestämt till en person i vuxen ålder 
med obestämbart kön. Föremålsuppsättningen och 
gravklotet på stensättningen kan tyda på att det rör 
sig om en kvinna. Dateringen ligger troligen i period 
B2b Miljön är intressant, eftersom graven ligger på 
Odenslundas ägor, det vill säga en lokal med teofort 
ortnamn (Vikstrand 2001). Dessutom ligger den intill 
Uppsalaåsen vid ett sund mellan de nutida sjöarna 
Norrviken och Fysingen som då var havsfjärdar med 
kommunikation mot centrala Uppland (Brink 
1997:420ff; Edenmo 1998.).

Det är anmärkningsvärt att i de fa fall som romar
tida skelettgravar från äldre romersk järnålder inne
håller hela keramikkärl, är det alltid i för regionen 
rika gravar (fig. 129). Dessutom är det samma kärl
typ som återkommer. De två andra fallen är en grav 
på Bastubacken i Tortuna socken samt ytterligare en 
vid Brillinge i Vaksala socken i Uppland (Wikborg 
(red) 1996:173ff; Arwidsson 1941). I Brillinge har ett 
barn eller tonåring begravts med uppdukad färdkost 
vid huvudändan i norr. Där stod ”Ölandskrukan”, tre 
hartstätade kärl samt köttben av svin och gås. Den 
döde hade dessutom sex bronsbeslag på dräkten samt 
ytterligare jämfragment vid fotänden.

Graven i Bastubacken tillhörde en av de rikaste på 
gravfältet med fibula med silver, silverplatta, 
pärluppsättning med bland annat en guldfoliepärla, 
nålhus, bältessölja, bronsbeslag och en skålgropssten. 
Den döde har osteologiskt bedömts som vuxen av 
möjligen manligt kön. Föremålsuppsättningen skulle 
dock traditionellt bedömas som tillhörande en kvin
na. Slutligen finns ”Ölandskrukan” från Äs i Romfar- 
tuna socken (VLM inv. 14546). Kärlet är ett lösfynd. 
Intill ligger ett gravfalt där en av Västmanlands rikas
te kvinnogravar har påträffats. Det var en brandgrav 
som innehöll bland annat en guldberlock, silverarm
ring, fibula och en guldfoliepärla. Uppsättningen är 
en pendang till den rika kvinnograv i Skälv, Borgs 
socken i Östergötland som har tolkats som en högsta
tuskvinna (Kaliff 1999:95ff). En skelettgrav på sam
ma västmanländska gravfalt innehöll ett 30-tal guld- 
foliepärlor och en fibula. (Hyenstrand 1973). Det är 
med andra ord inte otroligt att även Äskärlet har till
hört en förstörd högstatusgrav. Däremot är äskärlet

något amatörmässigt utförd. Det är skevt till formen, 
tjockväggigt och dekoren är något ojämn i jämförelse 
med de andra ”ölandskrukoma”. Utförandet kan tyda 
på att det rör sig om en lokal efterbildning.

Hela företeelsen med de romartida dryckeskärlen 
kan ses som ett uttryck för en annan ideologi än den 
som bronsålderns kärl uttryckte. Bronsåldern hade 
öppna och inbjudande former där innehållet visuali
serades medan de romartida var stängda och förhål
landevis höga. De romartida skulle visa exklusivite
ten hos den som drack ur det speciella kärlet snarare 
än inbjuda till att dela med sig. Bronsåldersskålama 
bör ha hållits med åtminstone en öppen och uppåt
vänd hand som snarare har en air av ödmjukt bjudan
de i sin gestik. De romartida måste ha krävt en annan 
gestik, där man antingen höll kärlet med en knuten 
hand runt hänkeln eller med en stängd näve runt kär
let. Även i Medelhavsvärlden finns en liknande ideo
logisk och funktionell förskjutning av dryckesritua- 
lerna. I Grekland under bronsålder och mykensk tid 
har dryckesritualema en kollektiv prägel. Seden var 
dels starkt kopplad till riter, dels till det överregionala 
kontaktnätet, där byteshandel och allianser bekräfta
des genom dryckesritualer. Dryckesgillena ges i ett 
publikt forum och har där lämnat efter sig stora 
mängder dryckeskärl (Hamilakis 2002:128ff; Vianel- 
lo 2004:14ff; Wright (ed) 2004). Samma tendenser 
anar jag mig till bakom förekomsten av de skålfor- 
made dryckeskärlen i Mälardalen samt i de olika de- 
påoffer som finns med just dryckesserviser av metall. 
Däremot läggs kärlen sällan ned som enskilda - pri
vata - föremål i gravarna. I Medelhavsvärlden har en 
förskjutning skett från det kollektiva gästabudet un
der mykensk tid till det mer privata gästabudet under 
romartid. I den senare kontexten var det framförallt 
den enskilde personen - gästabudsgivarens - rikedom 
och status som skulle visas. Det centrala hade blivit 
att kunna bjuda, att bli inbjuden och att visa upp hus
hållets ekonomiska bärkraft i form av serviser och 
överflöd på mat (Carroll 2005; Dunbabin 2003:34ff; 
Ingemark 2003:21 Iff; Stein-Hölkeskamp 2005; Via- 
nello 2004:15ff).

Romartida gilleskultur och keramik
Om man återgår till finkeramiken i de mellansvenska 
skelettgravama bör man se den i ljuset av influenser 
från romerskt område. Det kan inte vara en slump att 
dryckeskärl av keramik och brons uppträder i samma 
kontexter som de i de romerska delarna av Germani
en och i Mälardalen under period Blb-B2. Då avbil
das i stort sett samma kärluppsättningar på gravstenar 
i bland annat Mainz och Köln som förekommer på 
Öland, Gotland och Mälardalen (Carroll 2005:24ff). 
Särskilt anmärkningsvärt är att man till och med har 
gjort en stiliserad efterbildning av ett romerskt motiv
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— girlangen — på kärlet från Äs i Romfartuna. Den 
romerska bords- och dryckestraditionen måste ha 
transformerats genom ett flertal filter på sin väg mot 
Mälardalen (Ekengren 2009:155ff). Influenserna har 
sannolikt gått via provinsialromerskt område till 
germanerna utanför Limes för att sedan nå Mälarda
len via Öland/Gotland. Direktkontakter mellan roma
re och folk personer från Mälardalen har sannolikt 
också funnits, men dryckestraditionen och dess uten
silier har transformerats till den lokala kulturen. Mer 
manifesta dryckestraditioner finns även på keltiskt 
område och kan även de ha påverkat Mälardalen un
der denna tid (Dietler 1990 & 1995). Med största 
sannolikhet var druvvin en mycket sällsynt vara här 
och det var annars just vinet som var ett av de bäran
de elementen i den antika traditionen. Man kan anta 
att man har ersatt vinet med exempelvis olika typer 
av mjöd och öl, något de antika skriftliga källorna 
beskriver för både germanerna och keltema vid den 
här tiden (Alcock 2001:94; Tacitus kap. 23). När det 
gällde bordskicket finns det inga belägg på bord eller 
stolar i Skandinavien under den här tiden. Däremot 
finns centraleuropeiska framställningar i den tidigare 
Hallstattkulturen på hur åtminstone män i eliten satt 
på stolar och drack (Frey 1969). I kapitel 22 i Ger
mania, där Tacitus beskriver germanernas vilda 
dryckenskap och gästabud, skriver han att varje per
son har en egen sittplats och ett eget bord eller mat
bräda (Tacitus i översättning och kommenterad av 
Önnerfors 1961:65 & 131). Om man ska tolka Taci
tus, som inte kan ses som en primärkälla, är det en 
germansk bordskultur han beskriver. Där sitter perso
ner på stolar och har småbord i stil med de bord som 
finns avbildade i de provinsialromerska ”totenmahT- 
framställningama.

En annan kanske utförlig beskrivning står den gre
kiske filosofen Posidonius för, när man beskriver 
keltemas gästabud omkring år 100 f Kr:

“The Celts place food before their guests, 
putting grass for their seats, and they serve it 
up on wooden tables raised a very little above 
the ground; and their food consists of a few 
loaves, and a good deal of meat brought up 
floating in water, and roasted on the coals or 
on spits. And they eat their meat in a cleanly 
manner enough, but like lions, taking up whole 
joints in both their hands and gnawing them; 
and if there is any which they cannot easily 
tear away, they cut it off with a small sword 
which they have in a sheath in a special box. 
And those who live near the rivers eat fish 
also, and so do those who live near the Medi
terranean sea, or near the Atlantic ocean; and 
they eat it roasted with salt and vinegar and 
cumin seed: and cumin seed they also throw 
into their wine. But they use no oil, on account 
of its scarcity; and because they are not used 
to it, it seems disagreeable to them. But when 
many of them sup together, they all sit in a cir

cle; and the bravest sits in the middle, like the 
coryphaeus of a chorus; because he is superior 
to the rest either in his military skill, or in 
birth, or in riches: and the man who gives the 
entertainment sits next to him; and then on 
each side the rest of the guests sit in regular 
order, according as each is eminent or distin
guished for anything. And their armour- 
bearers, bearing their large oblong shields, 
called thureoi, stand behind; and their spear- 
bearers sit down opposite in a circle, and feast 
in the same manner as their masters. And 
those who act as cup-bearers and bring round 
the wine, bring it round in jars made either of 
earthenware or of silver, like ordinary casks in 
shape, and the name they give them is äpßhcoq. 
And their platters on which they serve up the 
meat are also made of the same material; but 
some have brazen platters, and some have 
wooden or plaited baskets. And the liquor 
which is drunk is, among the rich, wine 
brought from Italy or from the country about 
Massilla; and this is drunk unmixed, but some
times a little water is mixed with it. But among 
the poorer classes what is drunk is a beer 
made of wheat prepared with honey, and of
fener still without any honey; and they call it 
Koppa. And they all drink it out of the same 
cup, in small draughts, not drinking more than 
a cvathus (=ca 44 ml) at a time; but they take 
frequent draughts...’’ (Posidonius The Histo
ries Book 23:36,
http://www.attalus.Org/old/athenaeus4.html#151) 

Med andra ord kan man inte fömtsätta att borden 
har varit i nuvarande sitthöjd, åtminstone inte hos 
vissa av de keltiska stammarna under yngre förro
mersk järnålder. Värt att poängtera är också att Posi
donius skriver att matkniven ligger i en träask, ett 
fenomen som återkommer i Bastubacksgraven och i 
många av de öländska och gotländska gravarna. Där 
förvaras kniven ibland i det hartstätade kärlet (fig. 
129; Gerdin 1992; Rasch 1994:189; Wikborg (red) 
1996:306ft)

Tacitus beskrivning tyder på att man verkligen satt 
på separata stolar med högre bord hos vissa av ger
manerna. Annars var det normala bordskicket hos 
den romerska eliten från 500-talet f Kr och framåt att 
man låg till bords (Dunbabin 2003:12). Det antika 
triclinium, där man låg till bords på tre schäslonger, 
anammades också av Mithraskulten. Den hade stort 
genomslag i de romerska provinserna under äldre 
romersk järnålder, men omfattningen har också ifrå
gasatts (Fischer 2005:99ff; Kaliff & Sundqvist 2004). 
Möjligen skulle man kunna se reminiscenser också 
av detta romerska gästabud i det liggande bordsskick 
som finns i de skandinaviska skelettgravarna. I Ba
stubacksgraven var servisen och maten upplagd på en 
lerbank längs med den dödes ena sida, ett skick som 
skulle kunna ses som romerskt. Även flera av de 
danska skelettgravama kan ses som gestaltningar av 
ett gästabud där värden eller värdinnan ligger till



196

bords med ett dryckeskärl framför sig och serverings
faten vid fotterna. Ett lysande exempel är den kända 
Juellingegraven 1 där de döda ligger med vinsilen i 
handen och dryckeskärlen vid huvudet eller många 
av de jylländska lerkarsgravama där samma motiv 
upprepas i lera (Müller 191 l:3ff; Norling Christensen 
1954). När det gäller Juellinge graven ligger många 
av djurbenen på hyllor längs med nedgravningen och 
man kan tolka dem som antingen gåvor till den döde 
eller som rester av en måltid som begravningsdelta- 
gama har haft (se mer i kap. 7).

Den mellansvenska traditionen skiljer sig dock 
från den danska. Där uppkommer den redan under 
yngre förromersk järnålder och man har en betydligt 
större och mer komplex servis, som är klart inspire
rad av kontinentala förebilder (Andersson & Ber
schend 1999:13ff; Brøndsted 1966b:143ff; Norling 
Christensen 1954). Den mellansvenska traditionen 
hämtade inte sina förebilder i keramiken från Dan

mark eller Västskandinavien under äldre romersk 
järnålder. I stället använde man sig av keramik som 
hade influerats från viss mån östgermanskt och fram
förallt från gotländskt och öländskt område. Man ska 
se dessa influenser som ett led i det kontaktnät som 
de stora Östersjööama hade med Oder- och Weich- 
selområdet under period Bl och B2, något som av
speglar sig klart i den rumsliga spridningen av ro
merska mynt och importföremål samt fibulor under 
just dessa perioder (S. Bolin 1927:304; Hansen 
1987:135ff; Berschend 1991: Pfeiffer-Frohnert 
1998). Utifrån fördelningen av föremål kan man även 
se att denna östliga kontaktväg har fört med sig andra 
föremålstyper än den västliga där Danmark har spelat 
en viktig roll. I den östliga vägen har bland annat den 
romerska keramiken lämnat betydligt fler spår, något 
som kan tyda på ett annorlunda mönster i bordskulten 
än i den västliga sfären. (Hedeager 1979:201ff).
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Figur 102. Fraktionsdiagram som visar en översiktlig jämförelse av kär/uppsättningarna i gravar i norra Mälar
dalen kontra den östgermanska Wielbarkkulturen och lerkarsgravama på mellersta Jylland. Aven om materialet 
delvis är oliktida och sammanställningen av kärlfunktioner är impressionistisk så framstår Mälardalen som en 
egen kulturell tradition där keramiken användes förvaringskärl. De danska och östgermanska traditionerna är 
däremot betydligt mer inriktade på en mer avancerad bordskultur med serveringskärl, kannor och andra kärlfor
mer. Även antalet kärl är där betydligt större än i Mälardalen. Jämförelsematerial från Norling Christensen 1954 
& Wolagiewicz 1993. Comparison between types of vessels found in graves from the 1st and 2nd century AD in 
three regions. The left bar shows vessels from The Wielbark-culture in northern Poland, the bar in the middle Cen
tral Sweden and the right one shows vessels from Aarhus amt in Jutland, Denmark. The black and white bars stand 
for domestic container and the rest are different kind of table- and drinking vessels. The tradition in Central Swe
den greatly differs from the contemporary traditions in Germanic areas on the continent.
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Även om influenserna sannolikt har kommit via 
östgermanskt område till Mälardalen skiljer sig de 
materiella uttrycken åt mellan de båda regionerna. 
Antalet kärltyper och även mängden kärl i gravarna 
är betydligt mindre i Mälardalen. Där har endast ett 
fåtal av kärltypema fatt en acceptans i den lokala 
elitkulturen och dryckeskulturen exponeras inte alls 
lika manifest som i nuvarande Polen eller på de stora 
Östersjööama (fig. 102). Inom Wielbarkkulturen upp
tas över 60 % av kärlen i gravarna under period B av 
småkarl, det vill säga kärl som man kan tolka som 
framförallt dryckeskärl. Av alla kärl som finns i 
Wielbarkkulturens gravar under period B kan ungefär 
25 % räknas som finare dryckeskärl och knappt 15 % 
kan ses som enklare förvaringskärl. (Wofagiewicz 
1993). Under samma period kan den mest markanta 
materialiseringen i gravar av en gästabudskultur ses i 
de så kallade lerkarsgravarna på mellersta Jylland. 
Där upptar dryckeskärl ca 40 % av kärlen och nästan 
40 % av kärlen är serveringskärl i form av fat eller 
skålar. (Norling Christensen 1954). 1 norra Mälarda
len anammade man aldrig seden att lägga ned hela 
keramikserviser i graven. Även boplatserna har få 
belägg på delar av fmservis under denna period. I 
stället finns det enklare kärl som har använts som 
behållare för sötade drycker, sannolikt mjöd. Från 
Kättstagravfältet finns det nämligen tecken som tyder 
på att man i några av de större kärlen kan ha förvarat 
drycker (se kap. 5).

SAMMANFATTNING
Till en kärluppsättning eller servis har det varit knutet 
ett regelverk som bestämt vilka kärl som har använts 
och i vilka situationer. Keramikkärlen har bara varit en 
grupp av många redskap som användes i hanteringen

och forvaringen av mat och dryck. Keramikkärlens ut
formning i sig har påverkat och kanske även konserve
rat handlingsmönster och gestik. De öppna bronsålders- 
skålama har inbjudit ögat och de större har sannolikt fatt 
lov att användas med tvåhandsfattning. Hänklama i sig 
har sannolikt inte hållit för att lyfta ett fyllt kärl i. Hänk
lama far istället ses som reminiscenser av de metallkärl 
som introduceras under period II och III i Nordeuropa. 
De införs först som ett elitärt element i metall. Fonnen 
är från urspmngligen inspirerad av keramikskål. Nästa 
steg är att metallskålama ger inspiration till keramikskå- 
lama i ett dialektiskt spel. De nya keramikskålama blir 
dock betydligt mer spridda både socialt och rumsligt. 
Fonnen har under yngre bronsålder påverkat utfonn- 
ningen av bältesskålar, som kan ses just som portabla 
symboliska eller faktiska skålar eller fat som antagligen 
varit knutna till kvinnodräkten.

Till denna servis har det också hört lerskedar samt 
med största sannolikhet, en mängd kärl av trä och andra 
organiska ämnen. Hela denna tradition med mer exklu
sivt utformade dryckes- och matkärl försvinner under 
äldre förromersk järnålder.

Under äldre romersk järnålder återkommer de finare 
dryckeskärlen, samtidigt som gravar och boplatser ock
så vittnar om ett mer stratifierat samhälle. Kärlen kom
mer under denna tid i miljöer som kan tolkas som mer 
högstatuskontexter. Under äldre romersk järnålder är 
kärlen av framförallt gotländska/öländska typer. Under 
yngre romersk järnålder finns också kärl av syd- eller 
västskandinavisk karaktär. De insulära dragen är dock 
fortfarande markanta men har även upptagits i den loka
la traditionen. Gemensamt för dem alla är att kärlen har 
en mer privat karaktär. Det är kärl som man häller i 
hänkeln med en knuten näve eller som man håller med 
en enhandsfattning. Sannolikt är det en mer aristokratisk 
hållning till dryckesgillet som man kan se.
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7. KÄRL I GRAVAR OCH GRAVAR I KÄRL

Keramik i gravar har ofta setts som en så naturlig 
företeelse att man inte har behövt fundera på inner- 
börden eftersom de antingen har varit antingen ben
behållare eller bikärl för mat- eller dryckesoffer. Går 
verkligen keramiken att inordna i de två huvudtolk- 
ningama? I vilken omfattning förekommer keramik i 
gravarna över tid? Vilka konnotationer kan den ha 
haft? Ett kärl av lera var bara en möjlighet av många 
att välja när man antingen skulle lägga ned de brända 
benen eller ett offer i graven, men valet har med 
största sannolikhet varit starkt begränsat av sociala 
och rituella normer. Kärlet i sig bör ha haft ett ideo
logiskt värde som spelade en roll i de riter och nor
mer som styrde begravningens ceremonier. Vi vet att 
andra typer av kärl har använts i olika omfattning 
över tid, exempelvis kärl av organiskt material och i 
vissa fall även av metall och glas. Men man ska ock
så komma ihåg att många mellansvenska begrav
ningar från bronsålder och äldre järnålder förefaller 
att överhuvudtaget sakna kärl eller åtminstone beva
rade kärl. Kan exempelvis valet av kärl användas för 
att spåra eskatologiska föreställningar om döden?

Alla dessa val och bortval har i de flesta fall varit 
betydelsefulla och kulturellt bundna. Utifrån den 
premissen kan man stipulera ett antagande om att 
förändringar i frekvens i tid av olika typer av kärl bör 
vara orsakade av bakomliggande ideologiska föränd
ringar. En tes är att keramikkärlen i många fall inte 
bara ska ses som passiva objekt, som har ställts ned 
åt den döde i graven, utan också varit aktiv rekvisita i 
de riter som de levande har haft runt graven. I mate
rialet finns nämligen många gravar som innehåller så 
lite keramik att det inte kan ha rört sig om hela kärl 
som har ställts ned. Man måste istället förklara före
komsten på andra sätt. Ett tema är att spåra olika riter 
eller fester i detta sammanhang. En begravning är 
och har i de flesta kulturer inte bara varit en religiös 
ceremoni över den döde och en rite de passage för 
hans själ. En begravning är också en måltid som i 
många fall tar festliknande former där de nya sociala 
och äganderättsliga banden formeras och arvet ska 
delas upp (Barley 1995; Oestigaard & Goldhahn 
2006; se nedan). En av de gyllene reglerna i all 
mänsklig gruppdynamik är att när en gruppmedlem 
lämnar eller tillförs gruppen uppstår turbulens och 
nya, både officiella och inofficiella, sociala roller

måste stationeras och bekräftas. På samma sätt måste 
de nya rollerna manifesteras vid en begravning och 
det har utifrån det etnologiska materialet ofta skett 
genom olika typer av måltider med de efterlevande 
för den döde och med den döde. Frågan är om och i 
vilken omfattning vi kan se detta i det mellansvenska 
materialet utifrån keramiken.

Genom att man kan kombinera andra fynd, osteo
logi och gravskick med keramikförekomst - eller 
avsaknad av keramik - kan man även göra en genus- 
studie av vilka som fick keramik, inte bara föränd
ringar över tid utan mellan olika individer. Givetvis 
finns många felkällor i den typen av sambandsanaly
ser, men som alltid inom arkeologi är det tendenser 
och sannolikheter som man kan grunda sina tolk
ningar på, medan de entydiga linjära sambanden säl
lan påträffas.

Ett försök ska ändå göras för att se hur keramikfö
rekomst varierar mot faktorerna ålder, kön, gravskick 
och antalet gravgåvor. Materialet ger goda möjlighe
ter att studera de faktorerna under framförallt förro
mersk och äldre romersk järnålder, eftersom det är 
från de perioderna ett större antal gravar finns där det 
har utförts osteologiska analyser. Återigen finns 
många olika källkritiska aspekter på att använda pa
rametrar som osteologiskt bestämt kön och ålder 
samt att försöka mäta status genom antalet gravgåvor, 
men de är de parametrar som finns att tillgå i dag 
(Sofaer 2006b; Wason 1996).

Metod
Metodiskt kommer en stor del av studien att grundas 
på drygt 1860 gravar från Mellansverige. Underlaget 
är inte komplett utan kan ses som ett urval av gravar 
från bronsålder till och med äldre järnålder i norra 
Mälardalen. Under de aktuella perioderna förefaller 
det inte finnas något linjärt samband mellan antalet 
synliga gravar och den befolkning som måste ha fun
nits utifrån boplatserna. Speciellt från bronsåldern är 
antalet synliga och bevarade gravar runt undersökta 
boplatser mycket lågt. Det gäller även i hög grad 
äldre järnålderslandskapet (Apel et al 2007:306ff; 
Eriksson 2005g; Göthberg 2000:169ff). Det är först 
under förromersk järnålder som vi börjar fa gravfält 
där man kan anta att en större del av befolkningen
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har fått delar av sina brända ben begravda, men då 
ofta i anspråkslösa anläggningar. Man kan alltså för
moda att det under större delen av den studerade tids
rymden bara har varit ett urval av befolkningen som 
har begravts i idag synliga gravar. Under de senaste 
åren har mer diffusa platser börjat uppmärksammas 
med enstaka spridda brända ben, spridda artefakter 
ofta i kombination med stenansamlingar som är gjor
da av människohand. Platserna kan vara rester av de 
mer diffusa gravar eller steg i riter som har skett med 
den döde som måste ha funnits för de människor som 
inte fick det vi anser är mer traditionella gravformer 
som stensättningar, resta stenar och dylikt. (Appel
gren & Renck 2007; Engström 2007; Eriksson 
2005g; Häringe-Frisberg 2005; Kaliff 2007).

Med andra ord kan man utifrån dagens kunskap 
förutsätta att bara delar av befolkningar har blivit 
begravda i anläggningar som vi traditionellt klassifi
cerar som gravar. Andelen har varierat över tid, men 
antagligen också i det sociala planet och kanske även 
i rummet. Man kan anta att ett hushåll med en högre 
social status också kan ha haft en större andel synliga 
gravar. Dessutom har det funnits lokala skillnader i 
Mälardalen med stora skillnader mellan de samtida 
gravfalten vid exempelvis Dragby, Kättsta och Präst
gården, alla norr om Uppsala. Men dessa två fråge
ställningar faller utanför avhandlingens ramar. Grav
begreppet har tidigare setts som något tämligen 
oproblematiskt: en grav var den anläggning eller mo
nument som de brända eller obrända resterna av den 
dödes kropp lades i. Uppfattningen grundar sig san
nolikt på två mer eller mindre omedvetna teser, dels 
vårt narrativ som är präglat av 1000 års kristna tradi
tioner där hela kroppen ska läggas på ett ställe i vän
tan på uppståndelsen, dels äldre gravningsmetodik 
där man bara undersökte synliga gravar och var helt 
inriktad på själva gravgömman och föremålen i den. 
Graven och föremålen sågs som representanter för 
samhället, bebyggelsens storlek och den dödes socia
la status. De senaste decenniernas totalavbanade 
gravområden har radikalt ändrat på detta synsätt, 
framförallt när det gäller bronsålder och äldre järnål
der. Dels har det visat sig att det reella antalet gravar 
under dessa epoker är betydligt större än vad de syn
liga anläggningarna antyder. Speciellt gäller detta 
bronsålderns och äldre järnålderns gravar i Östra 
Mellansverige (Bennett 1987b: 143ff; C. Nilsson 
1987:85ff). Dels är beninnehållet i gravarna ofta litet 
eller saknas helt, även i anläggningar som vi uppfat
tar som klart byggda gravar. De faktorerna har lett till 
en fördjupad insikt om att graven/stensättningen bara 
är en komponent av en betydligt mer komplex ritual. 
Det har också framförts att stensättningama ska ses 
som ett slags gravaltare snarare än förvaringsplatser 
för mänskliga kvarlevor (Eriksson 2005g; Oestigaard

1999 & 2000; Oestigaard & Goldhahn 2006: Kaliff 
1997a & 1998; Kaliff & Oestigaard 2004).

Dessutom kan inte längre graven ses som en direkt 
spegel av den gravlagdes sociala ställning. Utan man 
måste komma ihåg att föremålsurvalet och hantering
en av föremålen och den döde är styrda av religiösa 
och eskatologiska föreställningar (Eriksson 2005g; 
Parker Pearson 1999; Kaliff 1997a & 2007:1350).

Gravläggningen är i de flesta fall en serie av hän
delser som till dels är en rite de passage för den 
döde. Kanske ännu viktigare är att se den som en rite 
de passage för de efterlevande. En gravläggning, 
framförallt där monumentbyggande och stora gästa
bud har varit inblandade, har tagit lång tid och fordrat 
en rad av omfattande föreberedelser bara för att få 
ihop gravföljet (Goldhahn 2006; Oestigaard & Olivi
er 1999). Det man kan se i den arkeologiska kontex
ten är dessutom antagligen resultatet av återkom
mande besök vid graven efter gravläggningen.

Källkritiska aspekter
Det är fullt möjligt att anläggningar och hela gravfält 
kan sakna bevarade ben. Obrända ben kan lösas upp 
helt i de genomsläppliga och ofta sura moränjordama 
och brända ben kan vara för små för att artbestämma. 
Problemet är dock att smärre brända djurben före
kommer i de flesta boplatskontexter utan antydningar 
till att de tillhör gravar. Ett annat kriterium som har 
framförts för att de är gravar, är att det finns bearbe
tade stenar och löpare samt keramik i dem. Dessa 
fyndkategorier förekommer dock i stor, till och med 
större, omfattning på boplatser. Stenansamlingar och 
smårösen kan uppkomma vid röjningar som inte är 
relaterade till gravläggningar. Å andra sidan är det 
inte ovanligt att brända ben även förekommer i an
läggningar som primärt har tolkats som röjningsrö- 
sen. 1 medeltida lagtexter finns det dessutom angivet 
att kol och brända ben skulle läggas under gränsrösen 
varför distinktionen mellan grav och gränsröse kan 
vara flytande (Eriksson 1998:232). Trots att jag har 
gått igenom keramiken från några av dessa lokaler 
med möjliga gravar, det gäller Snåret i Vendel sock
en, Fullerö i Gamla Uppsala socken och Vallby södra 
i Tierp socken, har jag valt att inte behandla dem här 
som gravar (Björck & Appelgren 2006; Björck & 
Larsson 2007:152ff; Häringe Frisberg & Seiler 
2006:46ft). Vissa av anläggningarna på lokalerna kan 
vara gravar, men inga säkra belägg finns. Inte på nå
gon av platserna finns entydiga gravöverbyggnader 
eller gravgömmor. Dessutom saknas mänskliga ben i 
det osteologiskt bestämda materialet.

Jag har i stället valt att bara ta med lokaler som 
gravfålt där det finns klara belägg på begravningar i 
form av osteologiskt bestämda människoben, grav
gömmor och/eller klara gravöverbyggnader på loka

j
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len. Givetvis är många av de enskilda anläggningarna 
osäkra som gravar även på dessa lokaler. Vissa an
läggningar saknar något eller några av kriterierna 
men de omgivande anläggningarna styrker ändå att 
det verkligen är gravar.

Ett annat problem är de äldre undersökningarna 
där endast synliga gravar har undersökts. Ända in på 
1940- och 50-talen undersöktes i många fall bara 
gravarnas centrala delar, där man förväntade sig att 
finna gravgömman. Det väsentliga för tidens metodik 
var ofta att få fram de daterbara fynden. Man kan 
tänka sig att många av dessa gravar har innehållit fler 
begravningar, bengömmor och fynd än vad som 
framgår av rapporten. Hur många är givetvis omöjligt 
att veta, men utifrån dagens kunskap av totalavtorva- 
de och totalundersökta gravar kan antalet fynd och 
ytterligare begravningar i och mellan de synliga gra
varna vara betydande.

Sammanfattningsvis har jag tagit med anläggning
ar på lokaler där man har säkra förekomster av män
niskoben och/eller tydliga gravkonstruktioner.

Gravar och dateringsmöjligheter
En av grunduppgifterna för arkeologerna sedan 
Thomsens dagar har varit att datera anläggningar och 
föremål (B. Gräslund 1974). Kronologierna för 
brons- och järnålder har framförallt byggt på metall
föremål. I Sydskandinavien har det gått att bygga 
kronologier och typologier även på keramikmaterial 
(Albrectsen 1954, 1956, 1958; Becker 1961; Ethel- 
berg 1986; Hulthén 1975 & 1975; Hvass 1985; C. K. 
Jensen 2005; J. Jensen 1997; S. Jensen 1977 & 1980; 
Jørgensen 1982; Liversage 1980; Ringtved 1988; 
Stjemqvist 1955). Premisserna har varit klara hori
sontella stratigrafier på gravfalten, förhållandevis 
många daterande föremål samt ett med tiden varie
rande formspråk hos keramiken. Premisserna i Mel
lansverige är inte lika gynnsamma. Få stora gravfält 
har undersökts med en klar horisontell stratigrafi, ett 
undantag kan dock vara Kättstagravfaltet, men även 
det har fa daterbara gravar per period. Däremot finns 
ju många mindre gravfalt med mellan 10-50 gravar. 
De har ofta en förhållandevis kort användningstid, 
men i ganska många fall ger dateringar ändå vid han
den att platserna har återanvänts under betydligt läng
re tid än vad som först verkar vara fallet (jfr Artelius 
& Lindqvist 2007).

Det grundläggande problemet är fyndfattigdomen i 
de mellansvenska gravarna. Bristen på fynd i största 
allmänhet och daterbara fynd i synnerhet gör förut
sättningarna för kronologiska studier svåra. Cirka 80 
% av gravarna innehåller inga fynd av järn, brons 
eller någon annan metall. Av de ca 20 % som ändå 
innehåller metallfynd går många ändå inte att datera. 
Hela 72 % av gravarna är helt tomma på föremål, om

man bortser från harts och keramik. Däremot har 
cirka 140 gravar eller drygt 7 % av det här använda 
materialet 14C -daterats. Även användningen av de 
14C -daterade gravarna rymmer flera källkritiska pro
blem: materialets egenålder och kontext samt att ka- 
libreringskurvan gör dateringsintervallet alltför brett. 
Dessutom har flera av dateringarna gjorts före 1980- 
talet då mycket stora mängder organiskt material 
behövdes och resultaten inte hade lika korta intervall 
på standardavvikelsen som de har i dag.

Den tredje och sista premissen, som gjort att man 
har kunnat bygga upp kronologier på gravmaterialet i 
exempelvis Danmark under äldre järnålder, är kera
mikkärlens utseende i sig. Under yngre bronsålder 
och äldre järnålder innehåller de danska gravarna fler 
keramikkärl. Både antalet keramikförande gravar och 
antalet kärl i de enskilda anläggningarna är där större 
än i Mälardalen. Formrikedomen är betydligt mer 
flödande och finkeramiken, det vill säga kärl med 
polerade ytor, hänklar och dekorer är betydligt vanli
gare. Olika morfologiska element såsom mynningar
na varierar och har antagits vara ett kronologiskt kri
terium (Becker 1961; C-K Jensen 2005a & b; Mar
tens 1997). Dessutom genomgår dekorerna och kärl
formerna stilistiska förändringar som gör att de kan 
tidfastas. Allt detta saknas eller är sällsynt i norra 
Mälardalen. Förutom detta är mellan en fjärdedel och 
en tredjedel av de undersökta gravarna i Mälardalen 
störda, framförallt av plöjning men även av plund
ring. Speciellt är de förromerska gravarna dåligt be
varade. De har också högst andel av gravar som i dag 
är omarkerade. En av orsakerna till detta är att ett av 
de största gravfalten, det i Holmsmalma, delvis var 
stört av jordbruksarbeten (Wikborg & Ahlström 
2005).

Genus och status
Förhistorisk keramik ses i bland nästan slentrianmäs
sigt som en företeelse knuten till kvinnor. Enligt de 
etnologiska källorna är det dock oftast kvinnor som 
tillverkar tummade och ruIIbyggde kärl för husbehov. 
Det är även lätt att föreställa sig keramiken som en 
del av den kvinnliga hushållssfaren i hemmet, om 
man använder sig av invanda föreställningar. Antag
ligen har förhållandet varit betydligt mer komplext. 
Om det var kvinnorna som tillverkade keramiken 
behöver detta inte spegla sig i användningen.

Här ska de osteologiska bedömningarna av kön 
och ålder jämföras med keramikförekomst i gravarna. 
En osteolog kan endast göra en mer eller mindre tro
lig bedömning av det biologiska könet och ålder. 
Därför har jag också valt att göra åldersindelningama 
så grova som möjligt. Alla åldersgrupper från infant 
och infans har räknats som bam, medan juvenilis och 
äldre har räknats som vuxna i statistiken. Att juveni-
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lisgruppen (individer som är ca 10-24 år) har räknats 
som vuxna är naturligt eftersom man i de fiesta låg- 
tekniska samhällen då har trätt in i vuxna arbetslivet. 
De som har bedömts som vuxna har delats upp i de 
biologiska könen samt odefinierbart kön ur en osteo
logisk synvinkel. Givetvis är denna bedömning mer 
eller mindre osäker men tas ändå upp.

Vad som är kanske mer intressant, men ännu mer 
osäkert är genus. Forskningen i detta falt är mycket 
omfattande men utrymmet här är begränsat 
(Hjørungdal 1991; Nelson 2004; Sørensen 2000). 
Genus är inget biologiskt tillstånd utan resultatet av 
den sociala, psykologiska, ekologiska och kulturella 
präglingen på och av den enskilda individen. Präg
lingen påverkas i ett dialektiskt spel av det biologiska 
könet. Dessutom inverkar även andra medfödda an
lag. Genus är dessutom något som förändras under en 
persons levnadsbana, från spädbarn till åldrade indi
vid. Likaså kan ärftliga och förvärvade sjukdomar 
samt handikapp inverka. Genus är också ett begrepp 
som speglar klass- eller socialgrupp. Det är viktigt att 
komma ihåg att social grupp i många fall kanske på
verkar genus mer än det biologiska könet.

I det arkeologiska materialet i Mälardalen från 
bronsålder och förromersk järnålder kan det dessut
om vara svårt att se klara indikationer på ett hierar
kiskt samhälle. I olika studier under den processuellt 
inriktade epoken under slutet av 1900-talet gjordes på 
framförallt danskt material starka kopplingar mellan 
kvantifieringar av de bevarade föremålen. Det är 
framförallt två metoder som har använts: den så kal
lade AOT-metoden (Antal OldsagsTyper) och AF- 
metoden (Antal Föremål) (K. Andersson 1998:74ff; 
Ethelberg 2000:150ff; Hedeager 1979 & 1992:123f; 
Lund Hansen 1995:344ff). Studierna hade ett klart 
genusperspektiv men modellen i sig förutsätter ett 
mer eller mindre linjärt förhållande mellan den grav- 
lagdes status i livet och antalet föremål i graven. Som 
en övergripande modell är enligt mitt tycke metoden 
riktig, men i de enskilda fallen kan man aldrig säga 
att en grav som saknar bevarade föremål måste tillhö
ra en person med lägre social status, lika lite som rik 
vapengrav måste tillhöra en social sett högt rankad 
person. Men sannolikheten ökar ändå för att fyndrika 
gravar eller sådana som har en mer komplicerad 
överbyggnad innehåller lämningar efter personer som 
har haft en högre status än den som ligger i en fynd- 
fattig och anspråkslös grav (Wason 1994). Här kom
mer därför göras studier av keramikförekomst kontra 
antal föremål samt osteologiskt bedömt kön.

Begravningsriter i historiska källor
I vår nutida föreställningsvärld är de dödas värld och 
vår egen skilda åt av både fysiska och psykiska hin

der. Vi undviker att beröra döden och de döda forslas 
bort från de levandes samhälle för att läggas väl av
skilda på muromgärdade kyrkogårdar. Så har det inte 
alltid varit. Kyrkbacken var i det gamla bondesam
hället den plats som hela socknen samlades på och 
utbytte information och knöt kontakter varje helg. 
Men kyrkbacken har också varit en plats för allmän
na möten och marknader, mitt bland gravstenarna och 
även plats för fester.

I det här sammanhanget är givetvis keramikens 
roller och funktioner i begravningsriterna det mest 
väsentliga. För att åskådliggöra de olika moment där 
kärl av olika material har varit en viktig rituell rekvi
sita kommer här en rad analogier från olika tider och 
regioner att presenteras. Målet är inte att ge en full
ständig genomgång utan exemplen ska ses som en 
tankeställare till hur pass många tolkningsmöjligheter 
det finns till att hitta hela eller delar av kärl i gravar. 
Det historiska och etnologiska materialet från Skan
dinavien visar att många av de olika moment som 
förband den dödes väg från dödsbädden till graven 
var förenade med olika måltider och intagandet av 
drycker till den dödes minne (L. Hagberg 1937; Nor- 
lind 1925:538ff Troels-Lund 1984). Av naturliga skäl 
är det etnologiska materialet från historisk tid, en tid 
då kyrkan och kristendomen både har infört nya se
der och även förbjudit gamla seder. I den medeltida 
Gutalagen förbjuds det att:

’’Det är därnäst, att blot äro för alla strängt 
förbjudna och alla forna seder, som följa med 
hedendomen. Ingen må åkalla hult eller högar 
eller hedniska gudar, helgedomar eller stav
gårdar. Om någon blir funnen skyldig därtill 
och blir det så mot honom med vittnen styrkt, 
att han har någon sådan åkallan med sin mat 
eller dryck, som ej följer kristen sed... ” 
(Holmbäck & Wessen 1979:207)

Texten tyder på att man har offrat mat och dryck 
på eller vid gravar på Gotland i en slags förfäders- 
kult. Det är också något som det finns många arkeo
logiska belägg för under yngre järnålder i Skandina
vien, där exempelvis högar har utrustats med stenkis
tor som kan ha använts just vid matoffer. (Artelius 
2000:212; A-S Gräslund 2001). I Väster- och Öster
götland nämns även fester på kyrkogårdar, fester som 
kallas för ”mungottstider”. Mungott var under medel
tiden en beteckning för ett bättre slags öl och tradi
tionen skulle kunna tolkas som en rest av måltider för 
de döda (Norlind 1925:470). Dikotomin mellan den 
sakrala och avskilda kyrkogården och det levande 
livet fanns inte i praktiken under historisk tid. Där
emot försökte de centrala myndigheterna och kyrkan 
att bekämpa dans och fest på kyrkogårdarna i Sverige 
genom lagstiftning (Strausberg 1949:86). Det finns 
många belägg för olika typer av måltider, dryckesof
fer och fester som har ägt rum under skilda tidpunk-
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ter under den dödes väg från dödsbädden till graven. 
Redan på dödsbädden eller -båren kunde man ha 
olika måltider med eller utan alkohol. Måltiden kun
de till och med dukas upp på eller i den dödes kista. I 
många fall kunde dessutom likvakan utformas som 
en måltid eller ta mer uppsluppna former. Själva be
gravningen slutade med gravölet, som kunde vara 
formaliserade i särskilda begravningsgillen och 
mängden förtäring och öl blev ett sätt att tävla i soci
al status. 1 traditionen var det viktigt att alla inklude
ras på något sätt i gravölet. En tid efter begravningen 
kunde sedan olika minneshögtider hållas, bland annat 
då arvsölet. (Bringéus 1988a; L. Hagberg 1937; Llo
yd 1979:62ff; I. Nordström 1988; Troels-Lund 1984) 
Just arvsölet har förkristna anor i Skandinavien och 
termen erfi står i de isländska sagorna och diktningen 
för just den fest och sociala sammankomst då de ef
terlevande skulle göra upp om arvet. Ett av de vikti
gare momenten under er/z-ritualen var att dricka skå
lar till den dödes minne men även att visualisera de 
nya ägande- och maktförhållandena i hushållet 
(Sundqvist 2000:239ff). Begravningen kom därige
nom att utformas som en fest där de nya maktkonstel- 
lationema blev synliga (Oestigard & Goldhahn 
2006). I dessa akter har kärl av olika typer spelat en 
viktig roll.

Går man ifrån Skandinavien finns i Baltikum och 
delar av Ryssland en ännu levande tradition att fira 
måltider med bland annat dryckesoffer på de kristna 
kyrkogårdarna. Traditionen är vanlig i rysk-ortodoxa 
sammanhang men finns även i protestantiska områ
den. Mat äts av de levande vid familjens gravar och 
öl eller snaps kan hällas ned på graven (Valk 1995 & 
2006:142). Det finns även arkeologiska belägg för 
seden i form av stora mängder av keramikskärvor 
och djurben på stensättningar på exempelvis Saare- 
maa/Ösel (Mägi 2004:16f).

Från det gamla Lettland, Litauen och Ostpreussen 
finns många skriftliga belägg på begravningsriter 
från 1500-talet och framåt, riter som inte kan ha varit 
kyrkligt sanktionerade. Bland annat berättar en rap
port från 1664 i Konsistoriearkivet i Stockholm att öl, 
mat och bröd offras på och i graven. I en annan berät
telse om litauernas begravningsriter från år 1702 be
rättar J. A. von Brand att:

”När så liket kommer till den plats, där det 
skall begravas, sättes kistan åter ned och öpp
nas ...sedan koka de en stor gryta full med kött, 
sätta den bredvid liket och äta upp allt, ståen
de på knä...Här kasta vännerna återigen som 
förut i hemlighet ner två bröd och pengar, ja, 
sätta ner hela tennkannor med öl bredvid liket 
i jorden, av vilka man ännu finner några inne
hållande öl, som de, litauerna, väl dricka som 
något heligt. ” (Strausberg 1949:75)

Dessutom finns flera uppgifter att om ett kärl gick 
sönder vid en måltid för den dödes minne skulle

skärvorna offras till den döde. I vissa fall kunde man 
slå sönder de bägare man hade använt sig av och se
dan lägga dem på graven. (Strausberg aa:75fi)

Traditioner med förtäring, mat- och dryckesoffer 
vid gravar är spridd över stora delar av världen och 
kan ses i exempelvis de antika kulturerna i Medelha
vet under de perioder som avhandlingen behandlar. 
Under den geometriska perioden i Grekland, som 
motsvarar bronsålderns period V, finns många arkeo
logiska fynd som visar att man har offrat både obrän
da och brända djur på gravar och lagt ned kärl med 
mat och dryck på och runt gravarna (Kurtz & 
Boardman 1971:643). Dessutom tillagade man mat 
vid själva graven och har en begravningsbankett vid 
den, en så kallad perideipnon. Under klassisk tid hål
ler man istället ofta festen hemma i den dödes hus. 
Annars har man återkommande matoffer eller målti
der på den dödes grav. Två viktiga ritualer var choai 
respektive enagismata. Det första begreppet står för 
dryckesoffer eller libationer till den döde. Det hälldes 
ned i graven eller ställdes på den. Det andra begrep
pet står för matoffer. De kärl som man använde skul
le antingen ställas kvar på graven eller krossas vid 
den. (Buckert 1987:192ff; Garland 1985:11 Off; Lind
say 1998:67f)

Även i den romerska traditionen hade måltiden en 
viktig roll vid begravningen. Otaliga är de framställ
ningar som finns kvar i form av stelar med reliefer av 
”Totenmahr, det vill säga måltider med den döde. På 
gravstenarna från äldre kejsartid, i bland annat de 
romerska delarna av Gallien och Germanien, det vill 
säga de delar som Skandinavien har haft kontakt 
med, är det vanligt med framställningar i relief av 
den döde som ligger till bords med en servis framdu
kad (Carrol 2005:23ff). Dessutom hade man måltider 
framför graven och i flera fall finns kiinni eller schäs
longer framför graven som man låg och åt på till den 
dödes minne (Carroll 2005:23ff; Graham 2005:58ff; 
Lindsay 1998:70ff). Alla dessa olika riter och målti
der bör ha lämnat efter sig olika typer av materiella 
lämningar såsom eldstäder och krukskärvor.

Den romerske skalden Ovidius beskriver runt 
Kristi födelse i den romerska kalendern ”Fasti” hur 
man ska offra till de döda på deras minnesdag i feb
ruari, den så kallade Feralia-dagen.

“Appease the souls of your fathers and 
bring small gifts to the tombs erected to them. 
Ghost ask but little: they value piety more than 
costly gifts...A tile wreathed with votive gar
lands, a sprinkling of corn, a few grains of 
salt, bread soaked in wine, and some loose vio
lets, these are offerings enough: set these on a 
potsherd and leave it in the m iddle of the road. 
Not that 1 forbid larger offerings, but even 
these suffice to appease the shades: add 
prayers and the appropriate words at the
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hearths set up for the purpose. ” (Fasti, Book 
II. 533-544 citerat från Graham 2005:58)

Man kan antagligen se det här beteendet som en 
allmänmänsklig arketyp, där gemenskapen med den 
döde projiceras med en av de mest fundamentala 
handlingar som två eller flera människor kan göra, 
nämligen att dela mat och dryck med varandra. Att 
den ena parten är död spelar ingen roll så länge min
net efter den döde eller hans själ lever. Bruket med 
keramikskärvor som läggs på graven kan även spåras 
i vedaskriftema. Bruket är då mångtydigt. Ordet ka
pała betyder nämligen i sanskrit både keramik- och 
huvudskål (Kaliff 2007:150).

Förhistoriska gravar och keramik
Att förhistoriska gravar innehåller keramik har varit 
uppmärksammat länge. Redan på 1660-talet beskrev 
Verelius en utgrävning av en hög vid Broby, Börje 
socken i Uppsalatrakten. 1 högen, vid den dödes hu
vud, stod två lerkärl innehållande vad han tolkade 
som begravningsmåltider (Schiick 1932:237f). En av 
pionjärerna i forskningen var Gustaf Holdo Stråle af 
Ekna som år 1873 publicerade en monografi med 
titeln ”Grafkärl funna i svensk jord. Ett bidrag till 
keramikens historia’’’. Han tolkade keramikförekomst 
i gravar på två sätt i en kronologisk sekvens. Under 
äldre bronsåldern var gravurnor nedsatta som matof- 
fer för att sedan under yngre bronsåldern i stället 
användas som benbehållare för de brända benen. 
(Stråle 1873:54f) Vidare beskriver han de rabbade 
kärlen där man:

..öjverströlt kärlet med våt sand och der
efter med händerna liksom afdragit det gröfsta 
gruset, kunna vi endast förklara såsom åsyf
tande att anbringa en sorgeprydnad å grafkär- 
let, helst det torde vara alldeles otvifvelaktigt 
att alla bronsålderns grajkärl uteslutande till
verkades för sjelva begrafningen, kanske till 
och med av särskilda begrafningskrukmaka- 
re.” (Stråle 1873:99)

När Stråle skrev sin studie fanns inga undersökta 
bronsåldersboplatser, och i dagsläget vet vi sedan 
länge att de rabbade kärlen finns såväl på boplatserna 
som i gravarna.

Ändå finns det två företeelser som lever kvar inom 
arkeologins narrativ, nämligen begreppet gravkera
mik samt föreställningen om en uppdelning av grav
kärl i antingen hela benbehållare eller hela bikärl. 
Begreppet gravkeramik används på två sätt. Den för
sta betydelsen är en generell klassifikation av kera
mik som är funnen i gravkontexter. Dessvärre kan 
beteckningen då ses som ett motsatsbegrepp till bo
platskeramik. Men denna skenbart enkla dikotomi är 
inte uppenbar när man granskar själva materialet. 
Begreppet förutsätter implicit en skillnad mellan den 
keramik som brukades till vardags och den som an

vändes i rituella kontexter såsom vid begravningar. 
Denna betydelse närmar sig begreppets andra och 
snävare innebörd, nämligen kärl som är gjorda för att 
primärt användas i gravar. Under yngre bronsålder 
och äldsta järnåldern finns som redan nämnts även 
hus- och ansiktsumor som är gravkeramik i den snä
vare betydelsen. När begreppet används i sin allmän
nare betydelse är det lätt att det leder till en förståelse 
av begreppet i dess snävare betydelse och kan då leda 
tolkningarna fel. Vi pratar ytterst sällan om gravfibu- 
lor eller gravvapen när vi hittar bronsföremål eller 
svärd i gravar utan ser dem oftast som sekundärt an
vända i gravritualen. Gravkeramik ska reserveras för 
kärl som är uppenbart specialtillverkade för gravritu
aler.

Kärl i brandgravar
När Björn Ambrosiani definierade de inre gravskick
en i sin epokgörande studie av bebyggelseutveck
lingen i östra Mälardalen skrev han att de brända 
benen under äldre järnåldern vanligtvis lades ned i ett 
lerkärl eller någon annan behållare. Beteckningen 
urnegrav sattes för alla de gravar där benen låg i ett 
kärl eller där de var samlade på ett sådant sätt att man 
kunde anta att ett idag förmultnat kärl hade använts 
(Ambrosiani 1964:55 & 64). Några år senare publice
rades gravfaltet i Fiskeby utanför Norrköping (Lund
ström 1965 & 1970). Där hade flertalet av gravarna 
från yngre bronsålder lerkärl. Merparten hade an
vänts som benbehållare, men i ett par av gravarna var 
kärlen så fragmenterade att det inte gick att säkert 
konstatera hur de hade använts (Lundström 1970:23). 
Året därpå publicerade Jonas Ferenius sin avhandling 
om gravskicket i nordöstra Sörmland. Där poängtera
de han att gravarna ofta innehöll enstaka skärvor, 
som han tolkade som rester efter sannolikt äldre akti
viteter. Han menade också att det inte går att förutsät
ta att alla lerkärl varit benbehållare. Som exempel tog 
han inkompletta och delvis försmälta lerkärl, som 
han menade varit med på gravbålet. Något som vi 
kommer att återkomma till. (Ferenius 1971:32f) På 
det romartida och folkvandringstida gravfaltet i 
Holmsmalma i sydöstra Västmanland gjorde Barbro 
Johnsen iakttagelser av keramik i gravarna och tolka
de förekomsten av enstaka krukskärvor som läm
ningar efter medvetet krossade kärl i samband med 
gravläggningen (Johnsen-Welinder 1973:76ff). I 
genomgången av det huvudsakligen vendeltida grav
fältet i Lunda på Lovö studerades keramiken ingåen
de av Bo Petré. Bland annat konstaterar han att 
många av kärlen var ofullständiga och sannolikt 
krossats när man lade eller kastade på stenpackning- 
en över gravsättningen (Petré 1984:81ff). När de 
folkvandringstida gravarna i Mälardalen behandlades
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i Agneta Lagerlöfs avhandling undantogs keramiken 
(Lagerlöf 1987:38 &94ff).

En nytändning av diskussionen gjordes av Stig 
Welinder som behandlade föremålen och ben från 
Hamregravfåltet, utanför Västerås, från ett genusper
spektiv. Själva gravfåltet kan dateras till folkvand
rings- och vendeltid. Genom föremålsanalyser och 
statistiska beräkningar kom Welinder fram till flera 
olika samband mellan lerkärl och andra företeelser. 
Tunnslipsanalysema av de olika kärlen, gjorda av 
Birgitta Hulthén, visade också ett intressant mönster. 
De olikheter som de visade i hantverket tolkades som 
att kvinnorna stod för produktionen och tog med sig 
sin tillverkningstradition till den nya familjen. Dess
utom syntes ett samband även i gravarna genom att 
keramikkärl ofta hade använts i gravar för kvinnor 
och barn (Welinder 1990 & 1993).

Annars har keramiken i förromerska gravar setts 
som tecken på östliga influenser i östra Mälardalen, 
främst då den strimmiga keramiken och textilkerami
ken (Hjärthner-Holdar & Söderberg 1987:186ff). 
Kärlprofdema och då framförallt mynningens ut
formning har också använts som ett dateringshjälp- 
medel i likhet med det sätt som den har använts i 
Danmark (Reisborg 1997). Keramiken i Mälardalen 
har annars ofta spelat en mindre framträdande roll i 
tolkningen av gravar och gravskick. Under de senaste 
åren har dock keramiken börjat uppmärksammas allt 
mer och far enskilda behandlingar i framförallt rap
porter (Eriksson 2002b, 2004b, 2005b, 2005b & c; 
2006d; Gustafsson et al 2006; Reisborg 1996:27611).

Begravningsriter och keramik i det 
arkeologiska materialet
Keramikkärl i skelettgravar är välkända under stora 
delar av förhistorien och är en global företeelse. Någ
ra av de bästa exemplen i den södra delen av Sverige 
kommer från olika stridsyxegravar. I gravarna är det 
vanligt att man har satt ned de typiska rundbottnade 
och dekorerade skålarna som gravgåvor eller matof- 
fer. Det är mycket möjligt att man kan tolka de mind
re kärlen som dryckesbägare (Å. Larsson 2008:83).

Från senneolitikum och äldsta bronsålder finns 
många hällkistor och hällkisteliknande stenkonstruk
tioner. Ett av de främsta kännetecknen för själva 
gravskicket är att det i allmänhet rör sig om kollek
tivgravar som har öppnats och återanvänts under 
långa tider. Många av gravarna har dateringar från 
SN till bronsålderns period III och IV. Under de se
naste åren har det annars blivit allt mer klart att det 
har funnits ett kremationsgravskick parallellt med 
jordandet under yngre mellanneolitikum till och med 
äldre bronsålder. Exempelvis innehåller alla de un
dersökta hällkistoma brända ben, men det finns även

andra typer av brandgravar under dessa äldre perio
der (Eriksson 2008c; Forsman & Victor 2007:3001). 
Ett exempel på ett kärl som kan vara nedsatt som 
behållare för ett matoffer under samma period är ett 
mindre kärl som påträffades i en skelettgrav under en 
stensättning i Sommaränge Skog (pl. 1:9). Det kärlet 
kan ha varit helt när det ställdes ned i graven men var 
när det påträffades starkt nedbrutet (Eriksson 2004b; 
Forsman & Victor 2007:106ff).

Yttre gravformer
När det gäller de yttre gravformema finns det en klar 
övervikt för rundade stensättningar, förutom under 
förromersk och äldre romersk järnålder då de omar
kerade gravarna har en betydande plats. De rundade 
stensättningama har i genomgångsmaterialet en 
övervikt av kvinnogravar, medan de kvadratiska gra
varna nästan enbart är mansgravar, i de fall ben har 
bedömts osteologiskt. Annars har blockgravar en klar 
dominans under yngre bronsålder till och med äldre 
romersk järnålder. Det vill säga gravar med ett större 
jordfast block med en mer eller mindre tydlig sten- 
packning runt hela eller delar av blocket. De har inte 
sällan flera begravningar.

Under bronsålder och förromersk järnålder har 
dessutom många av gravarna skärvstensfyllning och 
många begravningar ligger som sekundärgravar i 
skärvstenshögar eller kanske som primärgravar i 
skärvstensflak. En överrepresentation av bam finns i 
dessa sammanhang, något som även har iakttagits i 
Stockholms och Södermanlands län (Rundkvist 
1994:85ff; Thedéen 2004:158ff).

Rösen har annars en klar bindning till bronsåldern. 
Resta stenar finns från bronsålder in i yngre romersk 
järnålder, men tyngdpunkten ligger i århundradena 
närmast Kristi födelse. Klumpstenar, det vill säga 
lägre, rundade stenar har annars en tydlig förankring i 
förromersk j ämålder.

Något som är intressant i sammanhanget är också 
att spridd keramik förekommer mycket vanligt i 
blockgravar och gravar med skärvstenspackningar. 
Keramiken kan då ha följt med som avfall. Det pri
mära avfallsmaterial kan ha återanvänts som grav
fyllning av ideologiska skäl. Det finns även exempel 
där skärvstenen är primärt gravmaterial eller rester av 
kremeringsbål (Kaliff 1997:11 ff).

Inre gravskick
Vad som är ännu viktigare för keramikens funktion i 
gravarna är det inre gravskicket. Sammanlagt inne
håller ca 35 % av alla gravar keramik (fig. 103-105). 
I de flesta fall är det bara enstaka skärvor som i mer
parten av fallen inte någonsin kan ha utgjort ett helt
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kärl som har lagts ned i graven. I stället får man lov 
att se krukskärvoma antingen som symboler i sig 
eller som rester av andra aktiviteter. Om man återgår 
till de olika gravskicken, forekommer keramiken 
rikligare i gravar som av rapportskrivama har be
tecknats som umegravar. Men då kan noteras att 
hartstätade kärl är betydligt vanligare i Mellansverige 
än vad keramikkärl är. Även i gravskick som inte ska 
inkludera gravurnor, såsom brand- och bengropar, 
spridda brända ben, finns ofta spridda keramikfrag
ment. Den kanske mest anmärkningsvärda avsakna
den är annars att keramik är mycket ovanligt i ske- 
lettgravama från äldre järnålder, ett fenomen som 
kommer att beröras mer framöver.

Urnegravfält och keramik
Den tidigare gängse bilden av gravskicket har varit 
att under period III till IV blev kremering det för
härskande sättet att behandla den dödes kropp. De 
brända benen kom att då allt mer att läggas ned i en 
urna eller behållare. 1 och med detta fick keramiken 
en mer framträdande roll i symboliken och begrav
ningsritualerna. Det nya gravskicket har satts i sam
band med inflytanden från de kontinentala urne- 
fåltskulturema, dit också Lausitz kan räknas (T. 
Carlsson 1995a; Stjemquist 1961:118ff). Kreme- 
ringsskickets införande har visat sig mer komplext 
och framförallt ha skett delvis tidigare i Syd- och 
Mellanskandinavien än vad man har antagit tidigare 
(Eriksson 2008c; Forsman & Victor 2007:300f; Å. 
Larsson 2003a). Keramiken fick verkligen en ny roll 
och flera nya kärlformer kan ha samband med denna 
roll. Dit hör bikoniska kärl, husumor, samt en ny 
antropomorf symbolik där ansiktsumor och i viss 
mån kanske även vulstomerade rabbade B-krukor. 
Däremot är både rabbade kärl och skålar äldre än 
införandet av regelrätta umegravsfält.

Urnegravfält av mer sydskandinavisk karaktär 
fmns i Östergötland. De har l4C-dateringar från fram
förallt period IV och framåt, men även äldre date
ringar fmns (Femholm 1983; Hörfors 2007; Lund
ström 1965 & 1970; Stålbom 1994) Gravarna på 
gravfälten saknar ibland bevarade överbyggnader. 
Istället har de ofta rabbade kärl som benbehållare och 
ibland polerade skålar som lock. Man kan se kärlupp

sättningen som en miniatyrservis för den sista resan: 
det rabbade kärlet som behållare för mat eller dryck 
och skålen för att äta eller dricka från.

Även om det fmns större urnegravfält så långt upp 
som till Östergötland, dit även yngre bronsålderns B- 
kärlen delvis sträcker sig, så är de ovanligare i Mä
lardalen. Ett av de bästa exemplen kommer från 
Rogsta, Tystberga socken i Sörmland och kan dateras 
till period V eller snarast VI. Även om det förekom
mer keramik i gravarna uppmärksammades det att 
andelen var för liten för att kunna representera hela 
kärl (Knape 1997; Knape & Ringquist 1975). Går 
man till norra sidan av Mälaren återkommer detta 
fenomen ofta. Regelrätta urnegravfält, med stora rab
bade kärl som fungerat som benbehållare, är mycket 
sällsynta här. Enstaka lerkärl finns, såsom på Alve- 
stagravfåltet, ansiktsuman i Vallby och i blockgra- 
vama i Kättsta och Björklinge. Anmärkningsvärt är 
att det rör sig om förhållandevis sena dateringar, 
framförallt period VI och kanske in i äldre förro
mersk järnålder samt att det ofta är förhållandevis 
mindre kärl och små mängder som är bevarade.

KVANTITATIV ANALYS AV 
BRANDGRAVAR
För att kunna studera mönster i de förhistoriska hand
lingarna har jag valt att göra en kvantitativ studie av 
hur keramikförekomsten i ett urval gravar i under
sökningsområdet. Basmaterialet utgörs av drygt 1860 
gravsättningar som kan dateras från slutet av senneo- 
litikum till och med yngre romersk jämål- 
der/folkvandringstid (tab. 8). Ungefär 2/3-delar av 
dessa gravar kan utifrån fynd eller kontext grovt da
teras till förromersk och äldre romersk järnålder. 
Framförallt har det varit svårt att hitta undersökta och 
daterade gravar från bronsålder. Till viss del beror det 
antagligen på det faktum att man i norra Mälardalen 
inte har begravt stora delar av befolkningen i gravar 
som är synliga i dag (Eriksson 2005g; Häringe- 
Frisberg 2005).
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Tabell 8. Förteckning över det urval av gravar som har använts. Antalet gravar är ungefärligt eftersom det ibland 
är problematiskt med vad som är gravanläggning/överbyggnad och enskild gravläggning. Dessutom finns på de 
flesta gravfält tomma gravar. Siffror i parantes syftar på lokalnummer med keramik i tabell 2. Table with used gra
ves in the study.

Lskp Socken Äga RAÄ Källa
Ant. gra

var
Up Alunda Olands centralskola 73 Niklasson 1997, SHM 25152 13

Bondkyrko Håga 356 O. Almgren 1905 1
Bälinge Högsta 1 Bjömstad 1960 56

Lytta iu Niklasson 1997 1

Bälinge/Sku ttunge DragbyLl m fl (2) 86
Lundholm 1969; Lindborg & 
Schönbeckl992 156

Edsbro Åsby iu Niklasson 1997 1

Gamla Uppsala Fullerö, Söderbyn 645
Arwidsson 1948; Niklasson 1997,

1

Hammarby
Carlslund
(Odenslunda) 214 Edenmo 1998 128

Järfälla Barkarby (10) iu Holmqvist 1956 55

Knivsta Gredelby logbacke n
Ekholm 1946; Niklasson 1997;
SHM 23359 11

Runhäll iu Ekholm 1946; SHM 23359 1
Tomten Rosenhill 2 iu Ekholm 1946; SHM 23359 2
Tomten Tallåsen iu Ekholm 1946; SHM 23359 2

Vrå (11) 16
Göthberg et al (red) 2002; red. Kar
lenby 1997 15

Vägskäl fjäderfabrik iu Ekholm 1946; SHM 23359 17
Litslena Djurby (16) 473 M. Eriksson 2005 18

Graneberg (17) 139 Eriksson & Ahlström, 1997 41
Tibble 279 Andersson 1991b; Niklasson 1997. 1

Läby Kvambo/Li 1 Iängen 8 Niklasson 1997; Ekholm 1938 18
Simtuna Ulleråkers slott (20) 60 Drakenberg & Gustawsson 1934 1

Skederid
Darsgärde norra 
gravfältet 17 ATA 17
Darsgärde södra 
gravfältet 34 ATA 71

Skuttunge Skuttunge kyrka(21) 50 ATA; Niklasson, 1997, SHM 18675 1
Tensta Gödåker (25) 50 Häringe 1991 59

Tensta-Forsa (24) 
Tensta-Forsa (23)

434 Aspeborg & Appelgren 2005; 3
442 Fagerlund & Scheutz 2006 7

Tierp Prästgården 9 ATA; Niklasson 1997, SHM 17907x 1

Tillinge
Lundbacken (Mälby 
1:15) 297 Artursson et al 1994. 39

Täby Såsta 36 ATA; Niklasson 1997, SHM 31332 9
Vada Hacksta-Seneby 26 Elfstrand, 1981; Olausson 1988. 16
Vaksala Brillinge (32) 106 Arwidson, G. 1941. SHM 21683 1

Vallentuna Grävelsta 2:3 88
ATA 2635/54, 4335/56; Niklas
son, 1997 1

Mörby 27 Niklasson, 1997 1

Viksta
Sommaränge skog 
(34) 211 Forsman & Victor 2007 22

Ärentuna Gränby 105 Niklasson, 1997 2
Kättsta (41)
Kättsta (40)

56 Gustafsson et ai 2006 241
335 Gustafsson et ai 2006 8

Vaxmyra (42) 325 Eklund 2005 2
Össebygam Hacksta 68 Olausson 1988 13

Östuna
Valloxsäby Log
backe (44) 42

Ekholm 1939 & 1944; Niklasson, 
1997, UMF 5695 31

2 Up
1084

Vs Badelunda Tuna 575 Nylén & Schönbäck 1994a & b 13

Hubbo Alvesta (52) 30
ATA; SHM 24815; Welinderl984 & 
1990 32

Kolbäck Strömsholm 224 G. Magnusson 1980 2
Åsen
Åsen

192 Niklasson, 1997 2
191,236 G. Magnusson 1980 106
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Lskp Socken Äga RAÄ Källa
Ant. gra

var
Kolsva Holmsmalma 101 Johnsen-Welinder 1974. 32

Åsby (56) 142
Egebäck et al 2004; Eriksson, T.
2004d 10

Kolsva/Köping
Holmsmalma/Gålby
(53) 102/258 Wikborg & Ahlström 2005 355

Kungsåra
Gottsta och Darsta 
(57) 26, 27, 29 Niklasson 1997. 5

Köping Johannesdal ? Niklasson 1997. 1
Lundby Hällby 264 Wigren 1978. 47

265 Wigren 1978. 1
Romfartuna Äs 119 Hyenstrand 1973 12
Skerike Vallby (64) 97 SHM 28405 1
Säby Borgby 48 Linderoth 1963. 52

Tortuna
Bastubacken
(Vändle) 73 Wikborg (red) 1996 72
Bollbacken (Soli
sta) 258 Artursson (red) 1996 41

V ästerås-Dingtuna Erikslund (69) 482 Egebäck et al 2008 2
£ Vs 786
£ Totalt 1862

1. SN-BA 2. BA-ÄJ 3. ÅJ: J1-5 4 FJ: J 1-3 5. YFJ-ÄRJ: J 3-4 6. RJ: J 4-5 7. YRJ-FVT: J5-6

C Skelett 4 2 128 63 3
Q Blandad 2 2
□ Inget 25 14 46 11 I 32 48 41
□ Kremation? 3 3 3

■ Kremation 96 29 321 396 234 191 94

Figur 103. Oversikt över inre gravskick från senneolitikum til1 tidig folkvandringstid i norra Mälardalen. Skelett
gravskickets stora genomslag syns i tiden runt Kristi födelse. Keramiken har delvis spelat olika roller i brand- 
respektive skelettgravarna. ÄJÅ står för framförallt förromersk och äldre romersk järnålder. 11791 gravar. Dif
ferent kind of burials over time. Black=cremation; White=No remains; Hatched=lnhumation. E1791 graves.
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Figur 104. Till vänster ett litet miniatyrkärl med indragen fot från grav A347på Dragbygravfältet. Graven är troli
gen en brandgrav utan daterbara fynd. Den kan grovt dateras till sen bronsålder eller förromersk järnålder. Kärlet 
med sin osäkra kontext och datering kan få representera tolkningsproblematiken. Till höger ett liknande kärl från 
ett gropsystem från Skämstaboplatsen, Tierps socken (F264). Kärlet kan troligen dateras till yngre bronsålder. 
Likheterna visar också att det inte går att skilja mellan boplats- eller gravkeramik. Foto T. Eriksson. To the left a 
miniature cup from a grave at Dragby, Uppland. Probably LBA-PR1A. To the right a similar vessel from a LB A 
settlement at Skämsta in Northern Uppland.

Keramikförekomst och inre gravskick

Figur 105. Keramikförekomst i skelett kontra brandgravar. Det kan röra sig om allt från enstaka fragment till hela 
kärl. Det framgår att skelettbegravningarna under äldre järnålder inte inbegrep keramik i samma omfattning som 
brandgravarna. X 1778 gravar. 1 många fall är dock keramikmängden i graven mycket låg. Occurrence ofpottery 
in any amount in cremations and inhumations. Inhumations rarely contained pottery during the EIA. The amount 
of pottery in the grave is often very small.
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Figur 106. Osteologiska köns- och åldersbedömningar kontra benmängder. Studien bygger på 226 gravsättningar 
där benmängden har angivits i gram. Barn har genomgående de lägsta benmängderna och vuxna, framförallt 
män, har de högsta vikterna. I medeltal ska de kremerade benen efter en vuxen individ väga ca 2000-2500 gram 
(Hoick 1986; Sigvallius I994:27ff). Anthropological appraisals of sex and age versus weight of cremated bones in 
the graves. Grey=children; Hatched=female; Black=male
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Figur 107. Val av benbehållare ställt mot mängden brända ben i graven. Det är i det närmaste ett negativt sam
band mellan mängden brända ben och förmodad behållare av keramik. De hartstätade kärlen uppvisar bättre kor
respondens mellan förmodad benbehållare och förväntad benmängd. The material of presumed containers or cine
rary urns for cremated bones and the total weight of bones in the grave. There is a negative correlation between 
pottery and the amount of bones. White bars=no remains of a container; Hatched=bark vessels; Black=pottery; 
Dotted=organic vessel.
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Tidigare har man haft ett narrativ där gravar sågs 
som ett individuellt monument konstruerat för en 
person, vid ett tillfälle. Senare undersökningar, både i 
Mälardalen och på andra ställen i Norden visar klart 
att det är en premiss som inte håller, varken under 
bronsålder eller under äldre järnålder (Bergström 
Hyenstrand 2005:64). I dag är medvetandet högt om 
att gravar kan innehålla såväl inga ben som ben efter 
flera individer och acentralt belägna gravgömmor. 
Något som bland annat undersökningarna vid Kättsta 
i Ärentuna socken och Prästgården i Björklinge sock
en vittnar om (Gustafsson et a! 2005; Hjärthner- 
Holdar ms). Dessutom har andelen anläggningar med 
människoben utan bevarad överbyggnad stigit klart i 
och med att man i dagsläget torvar av stora ytor runt 
de synliga anläggningarna. Hela 30 % av gravarna i 
min databas saknar bevarad överbyggnad, något som 
ställer mycket av de teorierna kring äldre befolk
ningstäthet och bebyggelsearkeologi på sin spets.

Det jag har gjort är att sammanställa data från 
sammanlagt 55 gravfält som rymmer totalt drygt 400 
möjliga gravkärl av keramik (tab. 8). Gravarna har en 
spridning i tiden från senneolitikum till tidig folk-

vandringstid med en klar tyngdpunkt i äldre järnål
der, nästan 85 % av kärlen kan mer eller mindre sä
kert dateras till förromersk jämålder/romersk järnål
der. Sexton av gravarna kan dateras till senneoliti- 
kum/äldsta bronsålder och övriga kan dateras till 
bronsålder.

Sett till undersökningstillfällena har fyra av gruv
fälten undersökts som forskningsgrävningar: Göd
åker, Dragby, Brillinge och Valloxsäby. Framförallt 
Gödåker och Valloxsäby är undersökta så pass tidigt 
under 1900-talet att de är svåra att använda på grund 
av undersökningsmetodiken. Utifrån dokumentatio
nen har man inte totalundersökt brandgravama utan 
gjort undersökningarna i form av mindre schakt i den 
centrala delen av den synliga graven eller på ena si
dan av bautastenar. Dessutom kan man ställa sig frå
gande om man vid dessa undersökningar tillvaratog 
alla små fynd. De andra två gravfälten, Dragby och 
Brillinge, är välundersökta vad gäller gravningsme
todik av de enskilda anläggningarna. Man har fram
förallt undersökt synliga gravanläggningar utan att 
torva av mellan de synliga gravarna.

Tabell 9. Fyndfrekvenser i gravar fördelade på trolig datering. Här har alla fynd av järn, metall, glas, pärlor, 
bergart, flinta och andra material såsom bränd lera och slagg tagits med. Åven benföremål som kammar och 
björnfalanger har räknats som föremål. Table with amount offinds in graves with and without ceramics.

Datering

Ant.
gravar

Medeltal ant. fynd i gravar Standardavvikelse ant. fynd i gravar

Keramikförande
gravar

Gravar utan 
keramik

Totalt ant. 
fynd

Keramikförande
gravar

Gravar
utan

keramik Totalt
SN-BÅ 133 1,45 0,91 1,14 2,68 1,66 2,16
BÅ-ÄJ 43 0,64 0,25 0,35 1,80 0,95 1,21
ÄJ: Jl-5 394 0,33 0,30 0,31 0,76 0,96 0,87
FJ: J 1-3 439 0,16 0,15 0,16 0,51 0,47 0,48
YFJ-ÄRJ: J 3-4 402 1,68 1,52 1,57 3,17 4,86 4,40
RJ: J 4-5 306 2,66 1,92 2,17 7,50 6,74 7,00
YRJ-FVT: J5-6 141 1,90 1,65 1,76 2,62 7,00 5,51
Totalt 1858 1,19 0,93 1,02 3,63 4,13 3,96
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Figur 108. Två exempel från gravfält från sen bronsålder och äldre järnålder: Holmsmalma i Köping och Kolsva 
socknar, Västmanland och Kättsta i Arentuna, Uppland. Här har den bevarade kärlvikten per kärl summerats. Helt 
kärl av de typer som fanns på gravfälten bör ha vägt minst 0,4 kg eller snarare över 1 kg. Det innebär att högst 40 
% av kärlen i Holmsmalma och 25 % i Kättsta kan ses som fullständiga. Antagligen är andelen ännu lägre. Two 
examples of vessel amounts recovered in grave fields from the Late Bronze Age and Early Iron Age. The amounts 
are most often too small to represent whole vessels.
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Keramikförekomst och metallfynd
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Ant. metallfynd/grav

Figur 109. Förekomst av keramik kontra antalet metallfynd i gravarna. Ett visst samband finns mellan keramik 
och högre antal metallföremål. The occurrence ofpottery in any amount versus number of metal objects. There is a 
slight correspondence between pottery and richer graves.

De övriga undersökningarna är gjorda 1990-2005 
som exploateringsundersökningar. De är totalavbana- 
de inom exploateringsområdet och varje anläggning 
har i stort sett undersökts i sin helhet. Många av grav- 
falten är dokumenterade och inmätta med totalsta
tion, vilket har gett bra rumsliga data. Rent källkri
tiskt är dessa senare undersökningar jämte Dragby 
och Brillinge av hög standard.

Ben och keramik
För att ytterligare studera fenomenet med keramik i 
brandgravama kan man tillfoga ytterligare en varia
bel, nämligen mängden brända ben i anläggningen. 
Även mängden ben har sedan länge uppmärksam
mats vara för liten under bronsålder och äldre järnål
der, för att kunna representera hela individer. Den 
ringa mängden och ibland den totala avsaknaden av 
ben efter den döde har ibland tolkats som att gravarna 
snarare har fungerat som offeraltare vid gravkult sna
rare än förvaringsplatser för de döda (Kaliff 
1997:86ff & 2007; Sigvallius 1994:27ff).

Jämför man ett antal gravar där mängden ben har 
kvantifierats kontra de tolkningar som arkeologerna 
har gjort av möjliga benbehållare framträder ett in
tressant mönster. Det är ett mönster som verkligen 
kan ifrågasätta keramikens roll vid begravningar. Om 
den traditionella tolkningen av keramiken som ben
behållare borde mängden ben vara större i de gravar 
som har benbehållare. De gravar som helt saknar

någon indikation benbehållare är också de gravar 
som innehåller minst brända ben (fig. 106-107). De 
behållare som har varit hartstätade är också de kärl 
som störst mängd ben. De är oftast daterade till yngre 
förromersk och romersk järnålder. De har därmed 
delvis en något yngre tyngdpunkt än vad keramikbe
hållare i gravarna har. Ser man slutligen till de fall 
där man har tolkat keramiken som benbehållare är 
mängden ben snarast omvänt proportionell mot före
komsten av keramik. Med andra ord kan man anta att 
keramikkärlen inte har använts i någon större ut
sträckning för att fyllas med kremerade ben (fig. 
107). Tolkningen av vad som är benbehållare är dock 
i många fall osäker, något som vi kommer återkom
ma till. Om man tar de grävande arkeologernas tolk
ningar är fenomenet vanligast under förromersk och 
äldre romersk järnålder (fig. 110).

Inkluderar man de osteologiska bedömningarna av 
kön och ålder på de brända benen kan en viss förklar
ing till fenomenet fas. De minsta benmängdema finns 
av naturliga skäl i barngravar, det vill säga individer 
under 16 år (fig. 106, 111). De största benmängdema 
är ofta i mansgravar. Männen har också oftare harts
tätade kärl med sig än både kvinnor och framförallt 
bam (fig. 112). B amen däremot har ofta ingen behål
lare och små keramikkärl är något vanligare i barn
gravar än i vuxengravar. Med andra ord kan man se 
keramiken som en markering av ålder och de ringa 
benmängdema i keramikbehållama kan delvis vara



214

beroende av att bam har lagts i keramikkärlen. Un
derlaget är dock litet men klart är ett visst samband 
mellan små keramikkärl - små benmängder och 
barngravar kontra större benmängder, hartstätade kärl 
och vuxna individer, kanske då något oftare män. 
Förhållandet att gravar med osteologiskt bedömda 
kvinnor har en viss övervikt för keramikkärl åter
kommer också hos de kärl som har tolkats som bikärl 
(fig. 113). Men tendensen är mycket svag och mate
rialet litet.

M fl

1. SN-BA 2. BA-ÄJ 3. ÄJ: J1-5 4 FJ: J 1-3 5. YFJ-ÄRJ:6. RJ: J 4-57. YRJ-FVT

Kremation

■ Keramik 5 1 44 27 24 8 5

□ Keramik? 8 2 15 13 12 13 3

□ 0 79 25 208 140 140 91 43

Figur 110. Diagram över benhållare i gravar fördelat 
på tid. Diagrammet bygger på basdatabasen med 
gravar och tolkningen av om det rör sig om egentliga 
benbehållare kan vara osäkra. Här baseras studien 
på totalt 906 gravar från Uppland och Västmanland. 
Frequency of the use ceramic vessels as possible 
bone containers in cremations in the region. The 
most frequent use was during the PR1A and ERIA.
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Figur 111. Valet av benbehållarens material satt mot 
osteologisk bedömning av ålder under äldre järnål
der. Barnen har fått en lägre andel av behållare med 
sig. Männen förefaller att oftare ha fått hartstätade 
kärl. Bone containers of various material in E1A- 
cremation graves. The choice of material is com
pared to age. Barn=children; Vuxen=adult; 
Black=pottery; Dotted=organic; Hatched=bark- 
vessels; White=none.
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Figur 112. Valet av bikärl i brandgravarna under 
äldre järnålder satt mot osteologisk bedömning av 
kön. Barnen har fått något färre bikärl och männen 
har något färre keramik kärl. Materialet är dock my
cket litet. The choice of secondary vessels for food 
offerings in the graves versus sex and age in crema
tions. The material is very small but a tendency is 
that children do not get secondary vessels. The males 
rarely get pottery.

Fynd och keramik

Som redan nämnts är merparten av gravarna i regio
nen förhållandevis fyndfattiga. För att kunna se vilka 
som fick med sig keramik i gravarna har jag gjort en 
enklare jämförelse med antal fynd kontra keramikfö
rekomst. De absolut fyndfattigaste gravarna kan 
grovt dateras till bronsålder till och med förromersk 
järnålder. Vid tiden runt Kristi födelse sker en förhål
landevis dramatisk ökning i antalet fynd (se tab. 9 & 
fig. 109). Samtidig visar den ökande standardavvi
kelsen i antal fynd att man under framförallt romersk 
järnålder far ett allt mer varierad gravritual. Antagli
gen är speglar detta också ett mer stratifierat samhäl
le som uttrycks i att vissa personer får fler och rikare 
gravgåvor än andra.

Bronsåldersgravama där det förekommer keramik 
i någon form är ofta rikare på andra fynd. Man kan 
alltså anta att man har lagt ned större kapital i de ke
ramikförande gravarna än i de som saknar keramik. 
Det i sin tur kan möjligen tyda på att keramiken har 
haft en viss särställning, något som även ytbehand
lingar och kärlformer talar för.

Under förromersk järnålder finns ingen skillnad i 
fyndantal mellan de gravar som innehåller keramik 
och de som saknar kärl. Det är också en tid då kera
miken har fått ett betydligt enklare utförande med 
grövre ytbehandlingar och enklare kärlformer. Man 
kan möjligen tyda detta tillsammans med fyndfattig-



domen i gravarna att man har haft ett förhållandevis 
ostratifierat samhälle. Detta bryts som redan nämnts 
under romersk järnålder. Gravarna blir fyndrikare och 
de med keramik är något fyndrikare än de andra. 
Framförallt rör det sig om några enstaka skelettgravar 
som har rikare fynd. Det är också bara vissa typer av 
högstams kärl som finns i dessa gravar. Vad som är 
anmärkningsvärt är att de fyndrikaste gravarna under 
yngre romersk järnålder och folkvandringstid ofta 
saknar keramik, men materialet är mycket litet. Möj
ligen kan detta senare vara en indikation på att kera
mikkärlen återigen har fått en lägre stams.

Keramik och fyndrikedom
Ser man till samtliga gravar i undersökningen så sker 
en markant skillnad i hur man deponerar föremål i 
gravarna vid övergången till yngre förromersk järn
ålder och framåt (tab. 9). Innan dess är antalet före
mål mycket få, medianvärdena per de olika perioder
na ligger konstant på 0 och medelvärdet för antal 
fynd per grav ligger under 1,2 fynd per grav. I och 
med yngre förromersk järnålder förändras detta dras
tiskt och antalet föremål, fömtom olika kärl, ökar 
något. Vad som är än viktigare är att spridningen 
ökar. Medianvärdena är fortfarande noll fynd ända in 
i tidig folkvandringstid, men andelen föremålsrika 
gravar ökar och blir allt rikare med tiden. Sannolikt 
är det samhället som blir allt mer stratifierat.

Keramik förekommer under hela detta tidsspann, 
från senneolitikum till och med tidig folkvandrings- 
tid, i de för övrigt något mer fyndrika gravarna. 
Skillnaderna är dock relativt små (tab. 9 & fig. 109). 
Ser man till de sannolika benbehållama framstår kla
rare tendenser från och med just yngre förromersk 
järnålder. Då förekommer sannolika benbehållare 
oftare i föremålsrika gravar än vad hartstätade kärl 
gör och andelen ökar ju rikare gravarna blir. Denna 
tendens förefaller dock att brytas när man går in i 
yngre romersk och tidig folkvandringstid. Då slutar 
keramiken att förekomma i de rikare brandgravama 
som sannolika benbehållare. Det är också en tid då de 
hartstätade kärlen övertar rollen som benbehållare.

Nedbrytningsprocesser av keramik
Förutom grävningsmetodiken är även olika tafono- 
miska processer avgörande för materialets formering. 
Det finns inga slutna helt ostörda kontexter bland 
gravarna och ännu mindre bland keramiken. I stället 
är keramiken starkt störd av både olika kulturella och 
framförallt naturliga processer (Schiffer 1995:49ff & 
186ff).

De kulturella faktorerna är många. För det första 
behöver det inte ha varit hela kärl som har lagts ned i 
gravarna. Det är sannolikt anakronistiskt att förmoda 
att bara hela kärl har använts såväl i det dagliga livet

liksom i begravningsriterna. Snarare kan motsatsen 
vara mer trolig. Kärl med skador på mynningspartiet 
kan mycket väl ha använts vidare, allra helst om bot
tenpartiet har varit intakt. Det finns många etnogra
fiska paralleller till detta (Lindahl & Matenga 
1995:101 ff). Dessutom kan man av symboliska orsa
ker mycket väl ha placerat trasiga eller symboliskt 
dödade kärl i gravarna. Man kan alltså inte förutsätta 
att kärlen har varit hela ens vid begravningstillfållet.

Om mer eller mindre hela kärl har satts ned i gra
ven har de sedan utsatts för en mängd nedbrytnings
processer. Den förhistoriska keramiken i sig är ge
nom sitt gods och genom att det har bränts vid förhål
landevis låg temperatur mycket fragila och lättvittra
de. Många av kärlen har ett sådant gods att de mer 
eller mindre kan upplösas helt. Det är inte ovanligt 
att man kan se keramikkärl vid undersökningstillfäl
let, men att det inte går att ta upp det utan att kärlet 
faller sönder till smulad bränd lera med magrings- 
kom.

Nedbrytningsprocessen har inletts redan när grav
överbyggnaden började konstrueras. Många av kärlen 
är påträffade i eller under olika typer stensättningar 
eller -packningar och kärlen måste ha mer eller mind
re förstörts redan när packningen lades på. Merparten 
av gravarna i Mälardalen ligger dessutom på morän 
där det heterogena och genomsläppliga materialet 
senare har medverkat till nedbrytningen i olika pro
cesser såsom jordrörelser, tjäle, vattengenomström
ning, kemisk nedbrytning med mera. Slutligen har 
även bioturbulens orsakad av rötter och djur brutit 
ned den ofta fragila keramiken. Man kan därför inte 
förvänta sig att hitta vare sig hela eller kompletta kärl 
i någon större omfattning.

Keramikvikt i brandgravar

Keramiken i brandgravama och troliga brandgravar 
kommer att studeras. Det beror på att det är sannolikt 
så att handlingsmönster och riter kan skilja sig vä
sentligt från de som kringgärdat skelettbegravningar
na. Som redan nämnts har keramiken ofta setts som 
antingen benhållare eller bikärl i brandgravarna, men 
stämmer det? Det enklaste sättet att studera detta är 
att se hur mycket keramik som finns kvar i gravarna. 
Om man tar två av de större gravfålten Holmsmalma 
i Västmanland och Kättsta i Uppland ett tydligt 
mönster, (fig. 108, 113-115). Båda gravfälten har sin 
tyngdpunkt i förromersk järnålder med fynd in i ro
martid och spridda yngre anläggningar. Kättsta har 
dessutom klara bronsåldersgravar. Det västmanländs
ka exemplet har yttre gravformer och framförallt ett 
inre gravskick som anknyter till samtida gravfålt i 
Götalandskapen. Kättsta däremot har en mer öst
svensk karaktär med rikligt med blockgravar och 
skärvstensfyllningar (Gustafsson et al 2006; Wikborg
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& Ahlström 2005). Ser man till hur mycket keramik 
som har bevarats per kärl och per grav är dock 
mönstret mycket likartat. Ett helt medelstort till stort 
keramikkärl väger omkring 1-4 kg. Den bevarade 
medelvikten per kärl i Kättsta ligger på ca 155 gram 
och medianen är 32 gram. Medelvärdet i Holmsmal- 
ma är 420 gram och medianen ligger på 120 gram. 
Med andra ord kan bara en 20-30 % av fynden ses 
som rester av hela kärl och Kättsta har de definitiv 
det mest fragmenterade keramikmaterialet. Även om 
man detalj studerar fenomenet och gör en uppskatt
ning om hur mycket som är bevarat återkommer 
samma fenomen. I Holmsmalma saknar nästan hälf
ten av de rekonstruerade keramikkärlen mynningar. 
Många av kärlen har bara lagts ned som enskilda 
bukskärvor. Fenomenet går också att förklara med att 
det är mynningarna som har varit mest utsatta för 
nedbrytning: dels när kärlet täcktes över med jord 
och sten, dels för senare störningar och plöjning. Ser 
man till hela kärlets bevaringsgrad Om man ändå är 
generös vid bedömningarna kan högst 40 % av kärl
fynden representera nedlagda hela kärl. Andelen kärl 
som har tolkats som benbehållare är något mer väl- 
bevarade men man kan ända ifrågasätta om det i hälf
ten av fallen rör sig om hela kärl som har satts ned. 
Visserligen kan kärlen ha sekundärt brutits ned men 
man kan även förmoda att det i många fall bör röra 
sig om trasiga kärl som har använts. Man kan tänka 
sig flera tolkningar till fenomenet. Den första är att 
man har använt trasiga kärl eftersom de ändå kan ha 
fungerat om bottenpartiet är intakt. Ett annat alterna
tiv är att kärlen har bränts på gravbålet och då frag- 
menterats. Det tredje alternativet är att många av 
kärlen har offrats i form av enstaka skärvor.

Kättstagravar bevaringsgrad kärl
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Figur 113. Andelen bevarade mynnings- och botten
partier på kärlen från Kättstagravfältet. Merparten 
av kärlen bör inte ha varit fullständiga när de lades 
ned. The preserved proportion in percentage of rims 
and bottoms of the pots from the LBA-EIA graves in 
Kättsta in Uppland. Most of the pots were probably

not complete when they were buried. Mynning=rim; 
Botten=bottom.
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Figur 114. Uppskattad bevaringsgrad av hela kärl 
respektive mynningsomkretsen i Flolmsmalma. 
Många kärl saknar mynningspartier. Estimation of 
the preserved amount of the vessels and the rims on 
the gravefield in Holmsmalma.
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Figur 115. Bevaringsgrad kontra arkeologernas 
tolkning av kärlfunktion. Benbehållarna är oftare 
mer fullständiga men även de är i många fall inkom- 
pletta. Preserved proportion of vessel versus inter
pretedfunction of the vessel.

Det andra exemplet, Kättsta är ännu mer extremt i 
sin låga andel av hela kärl. Högst 25 % av keramiken 
i gravarna kan komma från hela kärl. Merparten av 
keramiken består av enstaka skärvor och många upp
visar spår av sekundärbränning. Som redan nämnts 
kan man anta att bottnar bör bevaras bättre än myn
ningspartier på gravkärl som har ställts ned med bot
ten nedåt. Bara ca 18 % av gravkärlen i Kättsta har 
bottnar som är bevarade till mer än 50 %. Mynnings- 
partiema är ännu mindre välbevarade, endast 9 % är 
bevarade till 50 % eller mer.

Med förbehåll för naturliga nedbrytningsprocesser 
så kan man sluta sig till att man inte merparten av 
keramiken i brandgravama inte har ställts ned som



behållare för de brända benen eller som hela kärl för 
mat- eller dryckesoffer.

Vad innebär keramik i brandgravar
När man bearbetar databasen för brandgravarna i 
Västmanland och Uppland visar det sig att nästan 60 
% av gravarna inte har någon bevarad benbehållare 
alls (fig. 107). Antagligen har andelen benbehållare 
ursprungligen varit större, men många av dessa pre
sumtiva behållare kan ha varit helt av organiskt mate
rial. De har därför inte lämnat några spår efter sig. 
Ser man över tid finns en klar utveckling där man 
under bronsålder har haft en ytterst liten andel kera
mik som benhållare. En klar förändring sker senare 
under förromersk järnålder, en förändring som dock 
börjar i bronsålderns period VI, då allt fler begravs i 
keramikkärl. I själva verket sker en mycket kraftig 
accentuering av brandbegravningar i lerkärl, då drygt 
40 % av de någorlunda daterbara gravarna har benen 
i keramikkärl. Detta fenomen bryts dock starkt när 
man kommer in i romersk järnålder då andelen ler
kärl minskar kraftigt och hartstätade svepaskar av 
näver eller bark övertar rollen som benbehållare. Det 
är ett förhållande som är typiskt för stora delar av de 
östra och mellersta delarna av Sverige. Samma fe
nomen kan även ses till exempel i det stora förro
merska och äldre romartida gravfalten i Hom i Väs
tergötland (Sahlström & Gejvall 1948). I östra Mel
lansverige har svepaskama en klar tyngdpunkt i sin 
användning som benbehållare från och med den för
romerska järnålderns slut in i folkvandringstid 
(Hemmendorff 1973:18).

Svepask och keramik
Övergången till svepaskar som benbehållare i Mel
lansverige under romersk järnålder uppmärksamma
des redan av Sahlström på 1940-talet, men det idé
mässiga innehållet har aldrig diskuterats (Gerdin 
1992; Sahlström & Gejvall 1948; Svanberg 
1995:249ff). På Gotland dominerar svepaskama i 
skelettgravama under äldre romersk järnålder. Där 
har askarna använts för att lägga ned sländor, dryck
eshorn, vinskopor och -silar, samt nycklar och knivar. 
(Gerdin 1992:3 5ff) Askarna i de gotländska skelett
gravarna kan tolkas som förvaringskärl för föremål 
som delvis kan användas för att äta och dricka med 
på resan till det hinsides.

I det etnologiska materialet från historisk tid, har 
svepaskar en dokumenterad användning som förva
ring för mat, smör och framförallt då man skulle 
packa föming för att ta med vid resor eller arbete 
utanför hemmet. De hartstätade askarna kunde dess
utom användas för drycker och vätskor. I Finland, där 
Vakka-Suomi i nordöstra delen av Egentliga Finland

är uppkallat efter just svepaskar på gmnd av den sto
ra tillverkning av askar där, användes ofta askarna till 
förvaring och transport av kyrkklädema. Kyrkkläder- 
na togs nämligen på först på kyrkbacken. Slutligen 
användes svepasken för oblatförvaring i kyrkor och 
som begravningskärl för missfall, alltså i rituella kon
texter. Till skillnad från de förhistoriska kärlen var 
dock de historiska svepaskama oftast tillverkade av 
trä och inte av bark till skillnad från förhistoriska. 
(Granlund 1940:263ff; http://www.nba.fi/sv/ mana- 
densfm_kyrksvepask; A-M Nylén 1981:37Iff).
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Figur 116. En stor situla i från vapengraven A30820. 
från yngre förromersk järnålder i Holmsmalma. Kär
let innehåll ett lans och brända ben (Wikborg & Ahl
ström 2005). Foto T. Eriksson. A big situla from a 
LPRIA grave containing weapon and cremated bones 
from Holmsmalma.

Med andra ord man kan se keramikens tillbaka
gång som ett tecken på att keramikhantverket i Mel
lansverige förefaller att ha fatt en allt lägre status. 
Sannolikt är huvudorsaken till övergången till de 
lättare och stöttåligare svepaskama en materialisering 
av nya eskatologiska föreställningar. De mellan
svenska lerkärlen som har använts som gravbehållare 
under förromersk järnålder har en stationär karaktär: 
de är ofta stora, sköra och tunga. Till skillnad från de 
samtida danska och kontinentalgermanska benbehål- 
lama har de aldrig utmstats med hänklar, ett kärlele
ment som annars kan ses som en ses som en sinne
bild för just kärlens portabilitet. Man kan istället se 
keramikkärlen som symboler för förråden, hemmet 
och familjen. Svepaskama signalerar däremot mobili
tet. Att placera svepaskar i graven, antingen som bi
kärl eller som benbehållare, kan därför ses som en 
signal om att en ny eskatologi har införts. Graven har 
blivit en plats att ta sig ifrån, snarare än ett slutligt 
hem för den döde i ett lerkärl.
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Figur 117. En liten situlaformad kopp funnen i en 
grav som är tolkad som en barngrav i Holmsmalma. 
Foto T. Eriksson. A small cup or situla found in a 
PR1A grave of a child? in Holmsmalma.

Bränning av kärl och kroppar
En orsak till de små mängderna keramik i brandgra- 
vama kan vara att kärlen har stått med på kreme
ringsbålet. I stället för att ställas ned hela i graven 
kan de ha stått uppdukade på bålet för att efteråt, i 
mer eller mindre fragmenterat skick, följa med de 
utvalda benen till den anläggning som vi arkeologer 
identifierar som grav. Under hela den tidsrymd som 
avhandlingen studerar har kremering förekommit 
som behandling av de döda kropparna. Skelett
gravskick finns under framförallt senneolitikum och 
äldre bronsålder för att sedan återkomma under ro
mersk järnålder. Utifrån de senare årens undersök
ningar i Mälardalen har kremering förekommit i vari
erande omfattning från mellanneolitikum fram till 
medeltiden. Dessutom förekommer obrända ben av 
hela eller delar av människor under hela denna period 
(Artursson (red) 1996:356ff; Eriksson 2005g & 
2008c; Feldt 2005; 139ff; Forsman & Victor 2007; 
Kaliff 2007; Å. Larsson 2003a; Lindström 
2006:66ff). I det bevarade materialet förefaller dock 
kremering att dominera under ett årtusende från 
bronsålderns period IV fram till tiden kring Kristi 
födelse, även om den inte ens då var allenarådande. I 
nästan alla brandgravar är dock mängden brända ben 
alltför liten för att kunna representera en hel individ 
(Kaliff 2007; Sigvallius 1994.28ff). Man kan anta att 
man har manipulerat och valt ut endast delar av den 
döde vid bränningen och att brandbålet har stått på en 
annan plats än den som vi brukar definiera som grav.

Snarast ligger det en fraktal personuppfattning bak
om det hela, där den avlidne bokstavligen skulle 
spridas ut i landskapet (Chapman 2000:134ff; Fowler 
2004:92ff; Kaliff 2007:135ff). Frågan är om kerami
ken har behandlats på samma symboliskt antropo
morfa sätt.

Frågeställningen här är också om det finns tecken 
på att även keramiken har varit med på själva gravbå
let. Genom spår av värmepåverkan kan keramiken 
berätta om vad kärlen har varit med om. Därmed kan 
den ge grundlag för tolkningar av de riter som kärlen 
har varit objekt i. Keramiken i Mälardalen under 
bronsålder och äldre järnålder är nästan undantags
löst bränd vid relativt låga temperaturer i öppna eldar 
eller enklare gropar. Vanligtvis är den bränd till ca 
500-800° C vilket innebär att leran inte har sintrat 
även om den fysiskt och kemiskt sett har förändrats 
till keramik (Hulthén 1977:17f; Lindahl et al (red) 
2002:30fif; Orton et al 2001:126ff; Rice 2005:86ff).

Vanligtvis gör bränning i öppen eld att utsidorna 
på kärlen blivit oxiderat brända eller flammiga, det 
vill säga järnet i leran har oxiderat och givit kerami
ken en röd, gulröd eller brungrå färg. Reducerat 
brända utsidor förekommer i mindre omfattning, 
framförallt gäller det de polerade finkärlen under 
bronsålder och romartid. De kärlen har bränts i en 
syrefattig atmosfär. Kärlens insidor kan också vara 
både oxiderat brända eller reducerat, beroende på hur 
de har använts och/eller om kärlen har stått upp och 
ned vid själva bränningen. Inne i kärlväggarna finns 
oftast en mörk kärna där godset inte har hunnit bli 
genomoxiderat (fig. 118, 123 & 124).

Vid en återupphettning av enstaka skärvor eller 
hela kärl, till exempel på ett kremeringsbål, kan 
brottytor eller hela kärlväggen bli genomoxiderade. 
De lergodstyper som har använts har oftast en relativt 
låg sintringspunkt runt ca 1050-1080° C, ibland ända 
ned till ca 900°C. Smältpunkten för lergodsleror va
rierar men ligger oftast mellan 1100-1350° C (F. 
Forslund 1974:13; Rice 2005:90ff; Stilborg 1997:124 
& 286ff). Att döma av de kremerade ben som finns i 
gravarna bör de flesta ben ha bränts vid minst ca 
500-900° C, men temperaturer upp till 1500° C har 
förekommit. Dessutom måste man komma ihåg att 
benen är det material som brinner sist vid en kreme
ring. De omgivande mjukdelarna och främst kropps- 
fettema brinner först och kan då skapa högre tempe
raturer (A-S Gräslund 1978:370; Henriksen 1991; 
Mays 1998:216ff)- Om ett kärl har stått på kroppen 
eller intill den finns det med andra ord stor chans att 
kärlet har påverkats av hettan, på samma sätt som det 
är vanligt att glaspärlor har smält vid kremeringen 
under yngre järnålder. Har dessutom kärlet innehållit 
fettrika produkter kan det ha fungerat som en egen 
bränslehärd.

A
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Keramiken från gravfalten ska studeras för att se 
om det finns tecken på att kärlen har sekundärbränts 
vid kremeringen. Inga termi ska analyser har gjorts. 
Bara okulära bedömningar är utförda. De faktorer 
som har tagits som tecken på sekundärbränning är 
oxiderade brottytor, sintrad yta samt hel eller delvis 
förslaggning av fragmenten. Sintring visar sig vid 
vårt- eller sprickbildningar på ytan samt deformering 
av kärlväggen. Förslaggad lera är en beteckning för 
lera som är helt smält. Förutom att den okulära meto
den kan vara något osäker, framförallt när det gäller 
bedömningen av de lättare påverkade kärlen, finns 
andra kanske viktigare felkällor. Kärl kan nämligen 
ha blivit delvis förglasade redan vid primärbränning
en, men det är inte vanligt. Det förekommer också 
förglasad keramik i boplatskontexter. Man ska även 
komma ihåg att kärl kan ha stått på bålet utan att fått 
några tecken på sekundär bränning. Allra helst kan 
kärlet ha klarat sig om det stod i kanten på bålet.

Om man ser till hela materialet framträder flera 
mönster. Framförallt är keramiken mycket fragmen- 
terad och ibland förglasad. Det rör sig om både små 
och stora kärl utifrån mynningsdiametem. Ser man 
över tid finns en klar övervikt för förglasade kärl som 
har en datering till förromersk och romersk järnålder. 
I det numerärt sett relativt lilla materialet från brons
ålder finns inga exempel på säkert förglasade eller 
sekundärt brända kärl. Sammanfattningsvis kan man 
säga att omkring 16 % av kärlen från äldre jämål- 
dersgravama har mer eller mindre tydliga tecken på 
att vara sekundärt brända. Det är en betydligt högre 
andel än på de samtida boplatserna. Mest troligt är att 
man har haft kärlen på gravbålet och det fragmenta
riska tillståndet visar att enstaka delar av kärlen har 
samlats in från bålet för att deponeras i gravgömman. 
Något som ytterligare kan tyda på att kärlen har stått 
på gravbålet är hur de förslaggade partierna sitter på 
kärlen. Utsidorna av kärlen borde i förekommande 
fall även kunna förglasas vid primärbränningen. Där
emot skulle förglasade insidor kunna tyda på att fett- 
rikt innehåll i kärlen har medverkat till sintringspro
cessen. Det vill säga att ett fettrikt kärlinnehåll på 
gravbålet kan ha höjt bränningstemperaturen. Samtli
ga förglasade kärl har mer eller mindre påverkade 
utsidor, medan hälften har dessutom förglasade insi
dor. Sådana förglasade insidor finns exempelvis på 
fem kärl från lika många gravar på Kättstagravfaltet i 
Ärentuna socken. De aktuella gravarna kan dateras 
till förromersk järnålder till och med äldre romersk 
järnålder. Tre eller fyra av kärlen är tolkade som möj
liga benbehållare. Förhållandet tyder på att kärlen har 
haft en mer komplex brukningshistoria. Först har 
man antagligen använt kärlen som vanliga brukskarl. 
Sedan har ingått i begravningsceremoniema. Där har 
de stått fyllda med mat på gravbålet. Slutligen har de

fått följa med i gravgömman och då använts som 
behållare för vissa av de brända benen eller lagts ned 
som symboliska matoffer. Att det finns brända och 
obrända kärl i samma grav behöver inte heller vara 
exceptionellt. I Lausitzgravama finns ofta både servi
ser i samma gravrum serviser som både är enbart 
primärbrända tillsammans med serviser som uppvisar 
tydliga tecken på att vara sekundärbrända och som 
har varit med på gravbålet (Nebelsick 1995:68ff). 
Sekundärbränd keramik förekommer även i Danmark 
i fyllningen till stolphål som ingått i konstruktioner 
på gravfalt från romersk järnålder. Det kan vara rester 
av kremeringsplatser (Flenriksen ms).

Figur 118. Förglasad keramik från anläggningen 
A359 syd på Dragbygravfältet i Skut tunge socken, 
Up. Foto T. Eriksson. Sintered pot from a PRIA grave 
at Dragy in Uppland.

Kärl som hem- och hussymbol
Alla ting som förvaras i ett hem kan på det emotio
nella planet bli till symboler för hemmet. Allra tydli
gast kan detta bli om man rumsligt fjärmar sig från 
det egna hushållet. Ett exempel är just ett hushålls
kärl som läggs ned i en grav. Det har framförts att 
hushållskeramiken under bronsåldern och då särskilt 
den rabbade keramiken skulle vara symboler för hu
set och den fasta bostaden. Stora mängder med skär
vor av rabbad keramik har även tolkats som avsiktlig 
förbrukning och deponering av keramik i syfte att 
ideologiskt manifestera hemmet. (Hauptman Wahl
gren 2002:142ff). Det förefaller dock osannolikt att 
man har tillverkat rabbad keramik och krossat den för 
att projicera hemmatillhörighet. Keramik har tillver
kats i de flesta fall för att ha en praktisk funktion som 
behållare, tillrednings- eller bordskärl, med andra ord 
kärlens huvudsakliga essens är den funktionella. De 
symboliska associationerna är i de flesta fall sekun
dära eller accidenser, som kan vara använda mer 
eller mindre medvetna. Att sönderslagen keramik 
finns på boplatser speglar främst de funktionella ak
tiviteter som har skett på platsen, snarare än att ke
ramik i boplatssammanhang primärt ska ses som av
siktligt deponerad. Däremot bör själva deponerings
monstret ha varit reglerat (Douglas 1997:1 Off; Hod-
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der 1996:27ff). Sen kan givetvis de aktiviteter som 
kärlen har medverkat i, ha varit såväl rituella som 
funktionella. I många sammanhang far man dessutom 
undvika att se begreppen som motsatsbegrepp. 
Många funktionella vardagsakter har sannolikt kring
gärdats av ritualiserande eller formaliserade hand
lingar. Rabbad keramik förekommer även på lokaler 
som inte kan sägas vara direkt kopplade till fastställd 
sedentär bebyggelse. Ett exempel på detta är Glädjen 
i Vendel som har utmarkskaraktär. Det mest lysande 
exemplet är annars Otterböte på Kökar, där mängder 
av rabbad keramik har påträffats på en lokal som 
måste definieras som en säsongsanvänd säljägarsta- 
tion (Gustavsson 1997; Lindberg (red) 2006).

Däremot kan ett föremål, till exempel en kruka, fa 
sekundär symbolisk kraft genom att ryckas ur sitt 
sammanhang. Ett belysande exempel är när ett för- 
rådskärl används för att hysa de brända benen från en 
av hushållets döda medlemmar. Det måste ha varit 
mer eller mindre oundvikligt när man återanvände en 
förrådskruka som benbehållare, en kruka som hade 
tillverkats och använts av den döde eller någon i hans 
eller hennes familj, att krukan i sig fick sekundära 
metonymiska betydelser. Associationerna och symbo
lismen betyder inte att krukan i sig måste ha blivit 
tillverkad som metafor, utan bygger på den värde
laddning kärlet har haft primärt genom sin funktion 
och användning innan det har ställts ned i graven.

Under yngre bronsålder finns i Europa och Syd- 
skandinavien ett fenomen som mycket klart visar att 
kärl har fungerat som direkta symboler för huset i 
gravsammanhang, nämligen husurnorna. De har en 
utbredning under perioden ca 1000-700/600 f Kr från 
mellersta Italien, Centrala Tyskland upp till södra 
Östersjöområdet. De nordligaste kända husurnoma 
kommer från Gotland och ett exemplar finns även i 
Mönsterås socken på den småländska kusten. Annars 
är det framförallt i Skåne som de svenska husurnoma 
är kända. De skandinaviska urnorna kan dateras från 
sen period IV till äldre delen av period VI (Sabatini 
2007: U4ff). Hussymboliken är otvetydig i de flesta 
av urnorna, däremot har det debatterats om de sym
boliserar bostadshuset eller någon typ av ekonomi
byggnad. (Arwidsson 1952; Bradley 2002:372ff; A. 
Carlsson 2001:54; Sabatini 2007; Stjernquist 
1961:55ff) Om det är riktig skulle urnan snarare stå 
som metafor för hushållet som ekonomisk enhet sna
rare än som hemvist för den dödes brända ben. Även 
om husuman är känd i södra Östersjöområdet, finns 
det i dagsläget inga husurnor i Mellansverige eller 
andra mer explicita uttryck för hustanken i keramik
materialet.

Om man i stället vidgar associationsramama finns 
den strimmiga keramiken. En av de varianter som är 
mest spännande i det här sammanhanget är den med

gräsintryck. Den uppträder i mindre omfattning i 
östra Mellansverige under yngsta bronsålder in i ro
mersk järnålder (Hjärthner-Holdar & Söderberg 
1987; Jaanusson 1981:42ff; Reisborg 1989). Tolk
ningarna har främst varit inriktade på att se strim- 
migheten som en etnisk markör. Vad som inte upp
märksammats tidigare är likheterna mellan den brän
da lerkliningen från husen och den strimmiga kera
miken.

Under mellersta och yngre bronsålder är det van
ligt att hitta lerklining i de fall husen har brunnit. När 
Almgren undersökte huslämningama vid Boda i Bred 
socken uppmärksammade han att lerklining hade 
gräsintryck på ena sidan och vidjeflätning på den 
andra. Typen återkommer på de flesta bronsåldersbo- 
platser i Mälardalen och har sannolikt som funktion 
att armera kliningen, skydda den mot regn och för
hindra sprickbildning. På Vråboplatsen hade nästan 
60 % av lerkliningen gräsintryck. (O. Almgren 1912; 
Eriksson 2002b: 112ff; Ulien 2003b:77) I många fall 
måste bronsåldershusen ha varit mer eller mindre 
ludna av det gräs som har suttit på de lerklinade väg
garna, att döma av de i många fall mycket välbevara- 
de gräsintryck i den brända kliningen. Det kan inte 
vara en slump att även vissa typer av keramik uppvi
sar samma gräsintryck. Frågan är om det rör sig om 
en tekniköverföring eller om det finns en ideologisk 
innebörd i fenomenet. Det måste dock poängteras att 
strimmig keramik med gräsintryck först och främst 
förekommer i boplatskontexter, men även i gravar. 
Den strimmiga keramiken är med andra ord inte spe
cialtillverkad för graven, på samma sätt som husur
norna. Däremot finns sannolikt en tekniköverföring 
där samma personer har tillverkat keramiken som 
ältat leran och kiinat väggarna och överfört tillväga
gångssättet på leran i keramikkärlen. Dock har man 
vanligtvis valt andra typer av lera för keramik re
spektive klining (bil. 1-3; Stilborg 2008b). Samma 
typ av tekniköverföring har iakttagits i bronsålders- 
tellen Szåzhalombatta i Ungem, där de undersökta 
lagren kan dateras till ca 2000-1400 f Kr. Även där 
har likheter påtalats, men då gäller det växtmagring- 
en i klining kontra ytbehandlingen på viss keramik 
(Sofaer 2006:132). I Mälardalen är överensstämmel
serna större eftersom det rör sig om ytbehandlingen 
på både hus- och kärlväggama. Däremot är det kan
ske mer osannolikt att ytbehandling och kärlen mer 
explicit skulle göra kärlen till hussymboler, även om 
ett samband mellan ytbehandlingarna bör ha funnits. 
Om så vore skulle det ha funnits en viss överrepre
sentation av strimmig keramik i gravarna, men det 
gör det inte och i stället återfinns den strimmiga ke
ramiken främst på boplatserna.

Det finns således tendenser till att gravkärl av ke
ramik kan ha uppfattats som hus för den döde under
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yngre bronsålder och fbrromersk järnålder. Men tan
ken har dock inte gjorts explicit på samma sätt som i 
Sydskandinavien och på kontinenten. Där använde 
man i högre utsträckning hela kärl som benbehållare 
och i enstaka fall, till och med utformade dessa som 
hus.

Kärl som kroppssymbol
I samband med de olika dekorerna valde jag att tolka 
vissa av dem som lånade från den mänskliga krop
pen. Det är inte ovanligt i det etnologiska materialet 
att man hämtar element från klädedräkt och kropp till 
keramikdekor. Även i det arkeologiska materialet 
finns det många exempel (Källén 2004:185ff). Det 
finns även exempel på att kärlen kan ses som besjä
lade i en rent animistisk anda, antingen bara genom 
sin form eller genom att man exempelvis magrar dem 
med krossade äldre kärl (Chapman 2000:54; Gossela- 
in 1999:21813). Chamottemagrad keramik förekom
mer i de sydskandinaviska gravarna under yngre 
bronsålder (se kap. 5; Hulthén 1977:194ff). 1 det om
rådet användes även hela kärlen i betydligt högre 
utsträckning i gravritualema än i Mälardalen. Bakom 
chamottemagringen i den sydskandinaviska gravke
ramiken kan det finnas antropomorf symbolik. Här är 
frågan om detta finns explicit uttryckt även i kerami
ken i Mälardalens gravar.

Inom Lausitzkulturen och angränsande regioner i 
söder, uppstår i period II en dekortyp som brukar 
kallas för Buckeldekor och de tidigaste bucklorna går 
under benämningen Warzenkeramik (Vårtkeramik). 
Det är stora plastiska runda bucklor med lätt toppig 
form som har placerats på skuldrorna på amforor, 
vaser, kannor, terriner och stora skålar (fig. 4). Deko
ren lever kvar in i period IV, där bucklorna far en mer 
geometrisk form och i sig ofta dekoreras med ristade 
cirklar eller halvcirklar. De kärl som de sitter på går 
att tolka som olika kärl som har haft att göra med 
dryck eller mat, det är serveringsfat eller kärl som 
antagligen har använts för att förvara eller förtära 
flytande föda (Buck 1989:79ff; Grünberg 1943:8ff; 
Reichsei 2000:28ff). Utifrån formen på bucklorna, 
allra helst på de äldre exemplaren, går det inte att 
tolka bucklorna som något annat än avbildningar av 
kvinnobröst. Under hand blir dock formerna alltmer 
abstrakta. De blir då till halvcirkelformade koncent
riska kannelyrer. Denna typ kan dateras till perioder
na III—V (Buck 1989; Grünberg 1943:47). Inte heller 
denna typ av dekor finns i Mellansverige, men ensta
ka exempel finns från Danmark. Bland annat har ett 
kärl påträffats i en av gravarna i Lusehøj på Fyn, det 
vill säga i en högstatus grav som geografiskt ligger 
relativt nära Lausitzkulturen. Dessutom har det fram
kommit ett exemplar i Malmötrakten (Björhem & 
Magnusson Staaf 2006:182f; Thrane 1984:Fig. 44d).

Ofta sitter bucklorna på kärl som man kan anta är 
dryckeskannor. I det mellansvenska materialet finns 
dock ännu inga tecken på att man har använt sig av 
denna kroppssymbolik.

Figur 119. Antropomorf symbolik hos rabbade B- 
krukor. Overst en halsring från period IV funnen i 
Skåne (Mn. 1123). Därunder ett halländsk semrirab- 
bat kärl med dekorerad vulst. Kärlet har använts som 
benhållare (Mn. 1440). En möjlig tolkning är att det 
rör sig om en kroppsymbolik där vulsten kan ses som 
en halsring. A semi-rusticated jar from Halland, 
Southern Sweden, The cordon can be interpreted as a 
neck-ring (see above). The jar can in that case be 
seen as anthropomorphic.

En annan typ av en betydligt vanligare dekor finns 
på de rabbade B-kärlen i Sydskandinavien under yng
re bronsålder (Björhem & Säfvestad 1993:45). Inte
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heller de uppträder här i Mälardalen (fig. 119). Deko
ren anknyter sannolikt till en av yngre bronsålderns 
ledartefakter, nämligen halsringen. Vulstema, som 
ofta är snedstrierade, sitter på kärlens hals strax under 
mynningen. Det är mycket lockande att tolka dessa 
vuIster som halsringar. Vulstema börjar uppträda 
under period IV, liksom halsringama. Dekoren på 
både vulstema och ringarna består av sneda streck 
eller spiralformade linjer. Går man framåt i tid finns 
mycket snarlik dekor med en detaljerad framställning 
av en torques-halsring på ett gotländskt kärl. Det kan 
dateras till tiden runt Kristi födelse och är funnet i 
Havorborgen, nära den halsring som är avbildad på 
kärlet. (J. P. Lamm 2007). Antagligen kan man tolka 
vulstema från bronsåldern på samma sätt. De vulst- 
försedda rabbade krukorna förekommer i Sydskandi- 
navien både på boplatser och i gravar. Det är svårt att 
inte tolka dem som att man har gett kärlen en delvis 
antropomorf karaktär. Återigen kan man se att Mel
lansverige inte anammade denna antropomorfa sym
bolik. Keramiken förefaller inte alls ha spelat samma 
roll i gravritualen här som i Sydskandinavien.

I det arkeologiska materialet finns ansiktsumor där 
den döde har begravts i antropomorft utformade ler
kärl. Regelrätta ansiktsumor har en spridning från 
Italien i söder till Sverige och Norge i norr. Tyngd
punkten i Nordeuropa ligger i norra Tyskland, Pom
mern i norra Polen, Danmark med nedslag i sydvästra 
Norge, Skåne, Gotland och med nedslag i Västman
land. Tidsmässigt kan de dateras från period IV med 
en tyngdpunkt i period V-VI. I det polska materialet 
går de även ned i äldre förromersk järnålder (Baudou 
1960: 104ff; Broholm 1933:201 ff & 1953:90f; Knei- 
sel 2007; Haavaldsen 1985; La Baume 1920: 47ff & 
1934: 22f & 44ff; Stjernquist 1961:5711).

I Sverige finns enstaka enklare ansiktsumor i Skå
ne, umor som kan dateras till bronsålderns perioder 
V till VI. Norr om Skåne finns nedslag med ansikts- 
urnor på Gotland och Halland men den kanske vack
raste och även nordligaste exemplaret är funnet i en 
grav eller skärvstenshög i Vallby utanför Västerås 
(fig. 60; pl. 6:8; Eriksson 2005f; Kneisel 2007). Kär
lets utpräglat bikoniska form är tämligen atypiskt för 
regionen. Även dekorelementen är avvikande för 
regionen och det är troligt att kärlet inte har tillver
kats av en lokal krukmakare, däremot uppvisar kur
vatur och ikonografi på kärlets dekor större likheter 
med dekorer på metallföremål och lokala hällrist
ningar, såsom de i Angam och framförallt Brand- 
skogsskeppet i Uppland (Coles 2000:fig. 36, 37 & 
104). De största likheterna uppvisar annars kärlet 
med ansiktsumor på norra Jylland (Eriksson aa; Kne
isel 2007). Med andra ord, urnan är ett klart exempel 
på en föreställningsvärld där ett kärl har använts på 
ett uppenbart sätt som en kroppslig metafor. Men

kärlet är ett unikum i Mellansverige, och genom sin 
excellenta dekor en raritet i Nordeuropa. I övrigt 
finns få klara exempel på att man har använt sig av 
lerkärl som kroppsliga metaforer i Mellansverige. Ett 
annat otydligare exempel är den näsliknande knop
pen eller degenerade hänkeln från Skeke i Rasbo (fig. 
59; se kap. 5). Kärlet har en sen kontextdatering till 
förromersk järnålder och har vissa antropomorfa lik
heter.

Ett annat fenomen som har nämnts, som hör till 
yngre bronsålder och äldre järnålder är textilkerami
ken. Även den kan ses som en indikation på att man 
har förkroppsligat av kärlen och ”klätt” dem med 
ylletyg (se ovan). Textilkeramiken är dock inte vanlig 
i Mellansverige. Den fick aldrig något genomslag 
vare sig som ytbehandling eller som kroppssymbol 
här. Den förekommer både på boplatser och i gravar. 
Dessutom finns några kärl med textilintryck som har 
använts som gravurnor under sen bronsålder och för
romersk järnålder. Det är på gravfalten vid Bollback
en, Kättsta och Prästgården i Björklinge (Artursson 
(red) 1996:277; Gustafsson et al 2006:224f; Eriksson 
2005b; Hjärthner-Holdar ms).

I övrigt finns fa indicier på att man i Mellansveri
ge har försökt uttrycka kroppssymboliken på den 
keramik som användes i gravarna. Snarast skulle man 
kunna se skiljelinjen mellan östra Mellansverige och 
Sydskandinavien som en ideologisk gräns där man i 
söder hade en medveten kroppssymbolik i gravur
norna. Det uttrycktes bland annat i B-keramiken, som 
är vanlig i gravarna samt framförallt i ansiktsumorna. 
I Mellansverige anammades aldrig detta synsätt och 
keramiken fick en annorlunda roll och utformning. 
Framförallt fick aldrig den rabbade keramiken sam
ma ställning i gravsammanhangen. Först under sen 
bronsålder och framförallt under förromersk järnålder 
användes stora förvaringskärl i större omfattning här.

Man kan alltså anta att den antropomorfa uppfatt
ningen av keramikkärl har varit svagt utvecklad i 
Mellansverige under bronsåldern. Däremot förefaller 
den att ha varit starkare i Sydskandinavien under 
samma tid. Senare, under äldre järnålder, finns ännu 
färre tecken på detta förhållningssätt i Mälardalen. 
Det i sin tur kan säga något om keramikens förhål
landevis svaga status i regionen.

Kärl som offer
Tanken på keramikkärlen symboler för hus eller den 
mänskliga kroppen förefaller att ha varit relativt 
svagt utvecklad i Mälardalen. Detta skiljer sig åt från 
förhållandena längre söderut. Snarare far man lov att 
se mycket av den starkt fragmenterade keramiken i 
brandgravarna som uttryck för ritualer där mat- och 
dryckesoffer har spelat en viktig roll. Ett ypperligt 
exempel på detta är Kättstagravfaltet, norr om Upp-
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sala (Dutra 2007; Eriksson 2005b; Gustafsson et ai 
2006). Gravfaltet innehöll uppskattningsvis 109 gra
var. I många av anläggningarna påträffades flera 
fynd- och bengömmor som i flera fall tillhörde skilda 
begravningar. I 82 av gravarna påträffades totalt 150 
kärl, i medeltal var det således knappt 2 kärl per gra
var. Ser man till vikten och bevaradegraden på bott
nar och mynningar är det bara en handfull kärl som 
kan ha ställts ned hela (Dutra 2007; Eriksson 
2005b:50ff; Gustafsson et al 2006:213ff). Bevarings
graden var något större i Holmsmalma, som redan 
konstaterats. Möjligen skulle detta kunna tyda på att 
västsvenska influenser i gravskicket var större i 
Västmanland än i Uppland.

Trots dessa små regionala skillnader kan både 
Kättsta och Holmsmalma, med sin starkt fragmente- 
rade keramik, som ett utslag för en mellansvensk 
gravritual under yngre bronsålder och äldre järnålder 
(Eriksson 2005c). Den krossade keramiken bör ofta 
vara ett utslag for de enagismata, kapała eller matof- 
fer i form av keramikskärvor som gjordes på gravar i 
den grekiska, vediska och baltiska sfarema (se ovan). 
Man får antagligen i många fall se dessa keramik
skärvor just som lämningar efter måltider på gravarna 
eller som symboliska offer snarare än rester av hela 
kärl som lagts ned i graven. Möjligen kan man se 
barnens kärl, som ofta bättre mer bevarade, som rik
tiga matoffer till de döda.

Keramikkategorier i brandgravar
Som en sammanfattning kan man dela in keramik i 
brandgravama i tre olika typer, nämligen:

1. KÄRL FÖR DEN DÖDE. Kärl som har äg
nats den döde vid kremation och gravlägg
ning och placerats i gravgömman.

a. BENBEHÅLLARE: Mer eller 
mindre hela kärl som har ställts ned 
i umegravar som behållare för alla 
eller delar av de brända benen.

b. BIKÄRL: Mer eller mindre hela 
kärl som har ställts ned i brand- eller 
skelett gravar för att innehålla exem
pelvis mat, dryck eller andra före
mål för den döde.

i. Ej sekundärbrända. 
ii. Sekundärbrända. Antagli

gen har kärlen stått med på 
kremeringsbålet och endast 
fragment har följt med ned 
i graven. Kan vara frag
mentariska

2. RITUELLA KÄRL VID GRAVRITER EF
TER GRAVLÄGGNINGEN. Hela eller delar

av kärl som har placerats på graven eller 
grävts ned i gravfyllningens övre del.

a. Kärl som har använts av de efterle
vande i olika riter och ceremonier 
vid och efter gravläggningen.

b. Kärl som har offrats eller ställts på 
graven för att möjliggöra offer till 
den döde: till exempel libationsof- 
fer.

3. ICKE-KONTEXTUELL KERAMIK: Kera
mikfragment som ligger i, under eller på 
gravfyllningen och som kan vara inbland
ningar från äldre eller yngre aktiviteter på 
platsen.

I praktiken är det givetvis svårt att skilja mellan de 
olika typerna. Allra helst i det redan undersökta mate
rialet. Däremot bör man ha en mer reflexiv inställ
ning vid nya undersökningar för att kunna bestämma 
fyndkontextema. Sannolikt är dock grupp 2 betydligt 
vanligare än vad som tidigare har varit uppmärk
sammat. Många av de små och spridda fragment av 
keramik som påträffas i och på gravarna hör sanno
likt hit. Framförallt de fragment som ligger uppe i 
stenpackningen skulle kunna vara av typ 2a och är då 
besläktade med de kärlfragmentsoffer som är kända 
från bland annat från de baltiska, romerska och ve
diska traditionerna.

Gravkeramik eller boplatskeramik
Ofta används benämningen gravkeramik men vad 
finns det för belägg för fenomenet? Finns det special
tillverkad keramik för gravsättningarna och hur skil
jer den sig i så fall åt i form och storlek från boplats
keramik?

De bästa studieobjekten är givetvis närbelägna 
samtida gravlokaler och boplatser. Ett utmärkt exem
pel är Kättstagravfåltet i Ärentuna socken i centrala 
Uppland. Där låg ett gravfålt ca 100-1000 meter norr 
respektive söder om delvis samtida boplatslägen vid 
Kättsta respektive Vaxmyra. De undersökta delarna 
av gravfältet kan dateras till sen bronsålder till och 
med yngre romartid med vissa yngre inslag. Boplat
serna har också dateringar från förromersk järnålder 
till och med folkvandringstid. (Eklund 2005; Eriks
son 2005b & 2005e; Gustafsson et al 2006) Där är 
det framförallt materialen från själva gravfältet och 
boplatserna vid Vaxmyra som är tillräckligt stora för 
att kunna utgöra något jämförelsematerial. Dessutom 
kan även de delvis samtida materialen från boplatsen 
Tibble i Björklinge socken och gravfaltet Dragby i 
Skuttunge socken som båda ligger ca 5-10 km nord
väst respektive väster om Kättsta (Eriksson 2005a; B. 
Gräslund 1961; Jaanusson & Siiven 1962; Lindborg
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& Schönbeck 1992; Lundholm 1969; Rydh 1961 & 
1962; Schönbeck 1994; Åberg & Svensson 2006). 
Dessutom finns i området gravfålten vid Forsa och 
Gödåker i Tensta socken, som även de går att jämföra 
med boplatsmaterial från bland annat Vaxmyra i 
Ärentuna och den romartida/folkvandringstida bo
platsen vid Sommaränge i Viksta socken (O. Alm
gren 1916; K. Andersson 2002; Berggren & Hennius 
2004; Fagerlund & Scheutz 2006; Ekholm 1925; 
Eriksson 2004a & 2006b; Häringe 1991). I Västman
land finns det stora gravfältet vid Holmsmalma som 
också har sin huvuddatering i förromersk järnålder 
och äldre romersk järnålder som ligger intill en bo
plats. Dessvärre finns fa keramikfynd från boplatsen.

Däremot finns större delvis samtida boplatsmaterial 
från bland annat Skälby i Lundby socken samt Borg
by i Säby och Svedvi socknar och Tibble i Björklinge 
socken ingå (Annuswer 1998; Aspeborg 1999; Eriks
son 1998; 2005a, c & d; Hjärthner-Holdar 1999; 
Wikborg & Ahlström 2005; Åberg & Svensson 
2006).

Jämförelsematerialet sträcker sig från bronsålderns 
period V och VI in i folkvandringstid, däremot finns 
det i dagsläget fa större gravmaterial från bronsål
dern. Studien kommer därför att inrikta sig just på de 
yngre epokerna. Dessutom finns mindre material från 
andra platser, men det är de ovannämnda platserna 
som kvantitativt utgör tyngdpunkten.
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Buktjocklek

■ Bopl: MB-YB ø Grav MB-YB

Figur 120. Buktjocklekarna från boplatskontexter kontra gravkontexter under bronsålderns period II/III till och 
med VI. Frekvenserna har räknats om till procentsatser för att bli lättare att jämförbara. Diagrammet bygger på 
1518 fyndposter från boplatskontexter och 101 fyndposter från gravkontexter. I gravmaterialet ses två klara kon
centrationer av buktjocklekar dels rund 6 mm, dels runt 8 mm, det vill säga tunnväggiga kärl respektive medelsto
ra serverings eller beredningskärl. Däremot saknas de riktigt tjockväggiga förvaringskärlen i gravmaterialet. The 
frequencies of wall thicknesses in different contexts during the MBA-LBA. Settlements (black bars) have a higher 
degree of thick-walled pot than the pots in the grave contexts (hatched bars). The selection of vessels to grave con
texts was composed of mainly small and medium sized vessels.

V
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Förromersk-äldre romersk järnålder

Buktjocklek

■ Bopi: FJ-RJ ø Grav: FJ-RJ

Figur 121. Buktjocklekarna från boplatskontexter kontra gravkontexter under förromersk järnålder till och med 
äldre romersk järnålder Diagrammet bygger på 465 fyndposter från boplatskontexter och 267 fyndposter från 
gravkontexter. Materialet kommer från lokaler som har en datering till förromersk järnålder med en fortsättning 
in i äldre romersk järnålder. I jämförelse med bronsåldern har något tämligen drastiskt hänt med keramiken, de 
tunnväggiga kärlen har blivit betydligt färre och materialet domineras helt av medeltjocka och tjockväggiga kärl. 
Däremot saknas de riktigt tjockväggiga kärlen återigen i gravarna, som har en något större ande l av medeltjocka 
väggar. Utifrån kärlformerna kan man sluta sig till att det framförallt rör sig om medelstora forvarings- och be- 
redningskärl i gravarna. The frequencies of wall thicknesses in different contexts during the PRIA-R1A. Settle
ments (black bars) have a higher degree of thick-walled pot than the pots in the grave contexts (hatched bars).

Romersk järnålder-tidig vendeltid

u- 10%

Buktjocklek

■ Bopi: RJ-VETID ø Grav: RJ-VETID

Figur 122. Buktjocklekarna från boplatskontexter kontra gravkontexter under romersk järnålder till och med tidig 
vendeltid. Diagrammet bygger på 377 fyndposter från boplatskontexter och 46fyndposter från gravkontexter. 1 
gravmaterialet ses en tydlig tvedelning av kärlen utifrån väggtjocklekarna, även om materialet är relativt litet. 
Dels syns en klar förtätning av tunnväggiga kärl med tjocklekar på 4-5 mm. Det är framförallt polerade fmgodset 
av gotländsk/öländsk karaktär i skelettgravarna som har de måttet. Dessutom ser man den vanliga förtätningen av 
medeltjocka väggar runt 7-9 mm. Det förefaller som de riktigt tjockväggiga förvaringskärlen har blivit ovanliga 
på både boplatserna och i gravarna. Antagligen är det träkärl, till exempel laggade kärl, som har tagit över roller 
som förvaringskärl. The frequencies of wall thicknesses in different contexts during the RIA-Merovingian period. 
Settlements (black bars) have a higher degree of thick-walled pot than the pots in the grave contexts (hatched 
bars). The extreme thick-walled pots seem to have diminished in both contexts.
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Bränning utsida per kontext och period
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Figur 123. Bränning och färg på kärlens utsidor i grav- respektive boplatskontexter. Inga större skillnader finns. 
The colour of the outside of vessels grouped by context. No major differences can be seen. Bopl=settlements; 
Grav=graves; Dotted=sintered; Black=reduced/black; Hatched=streaked; white=oxidized.

Bränning insida per kontext och period
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□ Summa av Sintr 0 0 2 1 1 0 0 2 10 4 17 0

■ Summa av Red 20 54 487 59 4 1 158 6 233 89 352 17

H Summa av Flarn 7 4 42 5 0 0 30 5 23 27 36 2

□ Summa av Oxid 60 39 630 31 1 8 33 24 220 250 191 33

Figur 124. Bränning och färg på kärlens insidor i grav- respektive boplatskontexter. Gravarna har något mindre 
andel mörka insidor än på boplatserna under äldre järnålder The colour of the inside of vessels grouped by con
text. The pots from graves from EIA have somewhat more oxidized interiors than the pots on the settlements. 
Bopl=settlements; Grav=graves; Dotted=sintered; Black=reduced/black; Hatched=streaked; white=oxidized.

som firms i olika boplatskontexter kommer jag att 
För att kunna spåra eventuella skillnader mellan jämföra olika parametrar. Först och främst är det

keramikkärlen som förekommer i gravarna och de eventuella storleksvariationer i de kärluppsättningar
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som påträffas på boplatser kontra de som finns i gra
varna. Det kommer jag att göra genom att jämföra 
vilka mynningsdiametrar och buktjocklekar som fö
rekommer i de två kontexterna.

Kärlstorlekar och funktioner i olika 
kontexter
Ett sätt att spåra kärlens funktion, är att studera buk
väggarnas tjocklek. Ofta är nämligen bordskärl tunn- 
väggigare än forvarings- och beredningskärlen. Inom 
båda grupperna är buktjockleken oftast relaterad till 
kärlstorleken. Både de polerade skålarna under 
bronsålder och de under romersk järnålder är ofta 
mycket tunnväggiga. Ibland är väggarna bara 3-5 
mm tjocka och talar tillsammans med de svartglän
sande ytorna för att det rör sig om kärl som kan ses 
som materiella inkarnationer av manifesta riter och 
fester. För att få ett säkrare värde har jag inte använt 
mynningsskärvor eller fragment från fotpartiet. Om 
man ser till buktjocklekama finns det i de flesta fall 
ett linjärt samband mellan tunnare väggar och mindre 
kärl samt polerad ”fmkeramik”. Oftast tillhör buk
tjocklekar upp till 6 mm mindre kärl och inte sällan 
rör det sig om kärl med polerad yta och skålformade 
modeller. Buktjocklekar på mellan 7 och 11 mm hör 
ofta till mellanstora kärl som kan ha varit förråds- 
eller beredningskärl. Slutligen brukar större förva
ringskärl ofta ha väggar som är minst 11 mm tjocka. 
Givetvis finns det undantag, exempelvis har minia
tyrkärl under bronsåldern ofta förhållandevis mycket 
grova väggar. Dessutom varierar ofta buktjockleken 
mycket på de rullbyggda kärlen. Tjocklekarna är där
för ett medelvärde. Trots alla dessa felkällor kan de 
olika frekvenserna berätta om kärlens storleksvaria
tion, även när de är starkt fragmenterade.

Ett annat sätt att se hur keramiken har använts i 
olika kontexter är att studera frekvensen av organiska 
beläggningar som framförallt sitter på insidan av 
kärlen. Beläggningarna kan variera från ett tunt sotigt 
skikt till att i enstaka fall vara centimetertjocka lager. 
De sitter oftast antingen på insidan av bukens övre 
del eller vid botten. Ofta brukar man se lagren som 
matrester, något som också stöds av olika analyser av 
resterna som brukar kunna innehålla animaliska eller 
vegetabiliska produkter i olika sammansättningar (jfr 
Isaksson 2008; bil. 4). Utifrån exempel från experi
mentell arkeologi och etnografi har det dock visat sig 
att beläggningarna i vissa fall bildas av jäskronan vid 
öl- och mjödtillverkning (A. Lindahl 2000:168; A. 
Lindahl & Matenga 1995:35ff). Ett källkritiskt pro
blem är att organiska beläggningar kan brännas bort 
på ett kremeringsbål om bränningen varar längre än 
30 minuter (Rye 1988:57). Dessutom kan belägg
ningar ha fallit bort vid arkeologernas rengöring.

Bronsålder

Vad gäller bronsålder är boplatsmaterialet representa
tivt för framförallt mellersta bronsåldern (fig. 120). 
Spridningen för olika väggtjocklekar på boplatserna 
är i det nännaste en klockformad normalfördelning 
med ett normalvärde runt 8 mm. Vad som är intres
sant är att gravmaterialets kärlväggar är betydligt 
tunnare än boplatsmaterialets: hela 90 % har < 10 
mm tjocka bukar och 20 % är mycket tunnväggiga 
med tjocklekar på 4-5 millimeters tjocklek. Motsva
rande siffror för boplatsmaterialet är 70 % respektive 
10 %. Dessutom saknas helt de tjockväggigaste kär
len i gravarna, något som går igen i samtliga gravma
terialen. Man kan med andra ord säga att man klart 
har valt ut fmkeramik och medelstora kärl till att an
vändas till gravarna. De tunnväggiga skålarna finns 
emellertid inte bara i gravarna utan till och med ännu 
mer tunnväggiga kärl finns i sammanhang som inte 
kan ses som gravar: på vanliga boplatser och i rituella 
sammanhang som vid en av brunnarna i Apalle 
(Eriksson 2003a: 1071F; Ullén 1995).

Det finns tunnväggiga, hänkelförsedda skålar i 
både grav- och boplatskontexter. Däremot förefaller 
de riktigt stora, oftast rabbade kärlen, att saknas i de 
mellansvenska gravarna. Det står i motsats till de 
skånska umegravfälten från yngre bronsålder. I dem 
är det betydligt vanligare med medelstora och stora 
rabbade förvaringskärl samt stora glättade bikoniska 
kärl, båda med tjocka väggar (Althin 1944; Brorsson 
& Hulthén 2007; D. Olausson 1987; Rydbeck 
1912:94ff). De kategorierna är ännu tämligen ovanli
ga i norra Mälardalen och den enda större bikoniska 
gravurnor som finns är den helt avvikande ansiktsur- 
nan från Vallby i Skerike socken samt ett bikoniskt 
kärl från Alvesta i Hubbo socken (Eriksson 2005f; 
Welinder 1984; Pl. 5:13; 6:8).

De kärl som finns i gravarna från bronsåldern i 
norra Mälardalen är i jämförelse med Sydskandinavi- 
en tämligen fa och det är framförallt små till medel
stora kärl man har valt ut från boplatskontextema. 
Annars finns inga morfologiska skillnader mellan 
keramiken i de olika kontexterna men kärlfrekven- 
sema i servisen har förskjutits genom aktiva val. Det 
förefaller i Mälardalen som man har prioriterat 
dryckeskärlen framför de för förvaring. Ser man till 
hur keramiken har bränts finns inte heller några skill
nader mellan keramiken på boplatserna och den i 
gravar. Få kärl är sekundärbrända och ungefär lika 
många har rester av organiska beläggningar i de båda 
olika kontexterna. Även om keramiken har använts i 
klart rituella kontexter är det inte i egentlig mening, 
någon rituell gravkeramik. Det är profan keramik 
som har sekundärt deponerats i gravarna. Undantag 
finns dock och det är de redan nämnda urnorna från 
Vallby och Alvestagravfåltet i Västmanland. Fram
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förallt Vallbykärlet avviker klart från all annan kera
mik i regionen. Det har antingen förts hit från Jylland 
eller tillverkats av en lokal person med stora kunska
per i dekorering av bronser och hällristning. Denne 
har sannolikt varit en rituell specialist med hant- 
verkskunskaper i både ler- och bronshantverk (Gold- 
hahn 2007:216fl). Även Alvestakrukan har en avvi
kande form och dekor som inte är vanligt förekom
mande i boplatssammanhang och kan möjligen ses 
som gravkeramik i egentlig mening (fig. 125). I öv
rigt verkar det som den rituella praxisen har inneburit 
att man antingen har lagt ned dryckesskålar i brand- 
och skelettgravar eller medelstora rabbade kärl i 
brandgravama. De sistnämnda kan i flera fall även ha 
fungerat som benbehållare, men det är förhållandevis 
få säkra belägg på den praxisen. I stället överväger de 
starkt fragmenterade kärlen i gravarna, kärl som kan
ske inte ens har varit kompletta när de har lagts ned i 
graven. I Sörmland förefaller man ha haft samma 
sed. Förhållandevis få hela kärl har lagts ned i gra
varna och de är ofta små eller medelstora. Där finns 
även belägg för att man har lagt ned hänkelförsedda 
dryckesskålar i gravarna. Men oftast rör det sig även 
där om inkompletta kärl som har lagts ned. (Forslund 
1991; Knape 1997:49Iff).

Figur 125. Den starkt fragmenterade bikoniska ur
nan från Alvesta i Västmanland. Den nedre delen är 
fmrabbad. Jfr pl. 5:13. Foto T. Eriksson. A LBA urn 
from a grave in Alvesta, Västmanland.

Förromersk och äldre romersk järnålder
“...ett simpelt lerkärl...av till färgen gul

brunt, tarvligt gods.” Ekholm 1938. Ur rapport 
till Riksantikvarien om undersökningar vid 
Valloxsäby, Östuna socken, Uppland.

När man studerar keramiken från gravarna från de 
lokaler som kan dateras till förromersk järnålder och 
som fortsätter in i äldre romersk järnålder ser man 
återigen det klara traditionsbrottet mellan bronsålder 
och järnålder. Den tunnväggiga keramiken försvinner 
helt tillsammans med polerade ytor, hänklar och re

ducerat bränning. Däremot finns en stor variation i 
mynningsdiametrama. 1 bronsåldersgravama är 20 % 
av keramiken reducerat bränd eller flammig medan 
motsvarade siffra under förromersk och äldre ro
mersk järnålder är bara 4 % (fig. 121, 123 & 124). 
Det är en utveckling som klart skiljer sig från den i 
Sydskandinavien (Ole Stilborg muntl. uppg.). På 
samma sätt har andelen tunnväggig keramik i gravar
na sjunkit från 20 % under bronsålder till bara 4 % 
under de yngre perioderna. Det är en utveckling som 
också syns på boplatserna. Med andra ord, den tunn
väggiga finservisen har försvunnit från både gravarna 
och boplatserna. Däremot är det återigen bara de små 
kärlen till medelstora kärlen som väljs ut som grav
keramik.

Figur 126. En liten avstruken kopp från övergången 
mellan bronsålder och äldre förromersk järnålder. 
Påträffad i A361 på Dragbygravfältet. Graven har 
dock ingen osteologisk analys. Foto. T. Eriksson. Jfr. 
pl. 8:6. A small cup from a LBA/EPR1A grave in 
Dragby.

Den enklaste förklaringen till keramiken i perio
dens gravar är att man har återanvänt kärl från hus
hållet när man gravlagde de döda. Men när jag har 
gått igenom keramiken från gravkontexter framstår 
den ofta som ljusare och tillsynes mer oanvänd än 
den som kommer från boplatserna. I flera fall faller 
keramiken från gravarna isär längs med lerrullama, 
något som kan vara ett tecken på att tillverkningen 
har varit summarisk. Alla dessa tecken kan tyda på 
att man ändå har specialtillverkat keramik för att bara 
ställa ned i graven och att man utnyttjade keramik 
som inte behövde vara funktionsduglig eller inte hade 
några spår av användning. För att testa den tesen har 
jag gått igenom bränningsförhållandena av kerami
ken från boplats- kontra gravkontexter samt sett på 
frekvensen av organiska beläggningar i kärlen.

Om man först ser till andelen organiska belägg
ningar, beläggningar som kan vara rester efter mat 
eller fermenteringsprocesser av exempel öl, framstår 
perioden som den som har den högsta frekvensen av
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beläggningar. Under bronsåldern har i snitt 10 % av 
keramiken från både gravar och boplatser belägg
ningar på insidan, en frekvens som har ökat till 15 % 
under förromersk och äldre romersk järnålder. Fre
kvensen är dessutom mycket likartad i båda kontex
terna, något som tyder på att man verkligen har åter
använt kärl eller åtminstone har satt ned nya kärl med 
matoffer till den döde.

Ett annat sätt att se om, och i fall hur, keramiken 
avviker i de båda kontexter är att se under vilka för
hållanden kärlen har bränts. Redan tidigare har jag 
påpekat att en stor andel av keramiken i gravkontex- 
tema förefaller att vara sekundärbränd. Det finns 
exemplen på helt förglasade kärl, som till exempel 
kärl 65 i A359S i Dragby, Skuttunge socken och kärl 
151 i A69140, Kättsta, Ärentuna socken (fig. 118). 
En annan mindre spektakulär effekt är nämligen att 
keramikväggamas ytskikt kan oxideras när den 
bränns igen på bålet och tidigare svarta ytor kan åter
få en rödaktig ton. Det är med andra ord osäkert vil
ket fenomen man studerar när det gäller en oxiderad 
yta: är det den primära ytan hos ett nygjort eller äldre 
kärl eller en sekundär effekt av likbränningen. Dess
utom måste man påpeka att i de flesta fall kan olika 
delar av ett och samma kärl uppvisa olika brännings- 
typer och hopsatta kärl är ofta flammiga. Men undan
tag finns och i materialet kan de helsvarta, helt redu
cerade kärlen framförallt dateras till bronsålder och 
romersk järnålder. I vilket fall som helst minskar 
andelen reducerade utsidor rejält i jämförelse med 
bronsåldern, då framförallt många av kärlen i gravar
na var reducerat brända. Andelen reducerat brända 
och flammiga utsidor är dessutom något lägre hos 
keramiken från gravarna kontra den från boplatserna. 
Däremot är andelen förglasade utsidor något större i 
gravkontextema. Ännu större skillnader syns i under
sökningen av bränningen av kärlens insidor (Stilborg 
1997).

Ofta brukar insidan av kärlen vara svarta, antingen 
på grund av att de har stått upp och ned när de brän
des och då blivit reducerade genom syrebristen eller 
blivit svarta inuti på grund av fetter eller dylikt. På 
boplatserna från förromersk och äldre romersk järn
ålder har nästan hälften av fyndpostema en mer eller 
mindre svart insida, medan endast en fjärdedel av 
kärlen i gravarna har en svart insida (fig. 124). 1 och 
med att det har utförts lipidanalyser på keramiken 
från Kättstagravfältet kan man se om det verkligen 
finns ett samband mellan organiska beläggningar, 
bränningen på insidan och bevarade lipider i kärlväg
gar (se Isaksson, bil. 4). I det utvalda lipidanalysera- 
de materialet fanns fler kärl med organiska belägg
ningar från gravfältet än från den närliggande boplat
sen. På boplatsen hittades inga lipidrester i de tre kärl 
som saknade beläggningar. 1 två av de sex boplatskärl

som hade organiska beläggningar, fanns rester efter 
animaliska fetter. På gravfåltet var kärlen utan orga
niska beläggningar fattigare på lipider. I hälften av 
fallen fanns dock lipider som visade att kärlen verk
ligen hade använts, bland annat för olika vegetabilier. 
Två av de totalt fyra gravkärlen som hade organiska 
beläggningar hade lipider i kärlväggar. Lipidema 
innehöll olika blandningar av hartser, vegetabilier 
och animaliska fetter. Om man ser till sambandet 
mellan bränningsförhållandena och lipidrester finns 
inte heller någon klar korrelation mellan de olika 
faktorerna. Samtliga tre kärl med reducerad insida 
hade dock lipider. I de sistnämnda fallen har de ut
ifrån form, lipidanalyser och beläggningar tolkats 
som möjliga kokkärl. Det finns således inget klart 
samband mellan de tre olika faktorerna bränning på 
insidan, organiska beläggningar och lipidrester, men 
materialet består bara av ett urval prover från en enda 
lokal. Däremot finns i hela Kättstamaterialet en klar 
korrespondens mellan reducerade/svarta insidor och 
förekomsten av organiska beläggningar och ett mot
svarande negativt samband mellan oxiderande insidor 
och förekomst av beläggningar (fig. 123 & 124).

På det stora planet ser man en klar förändring i 
gravskicket där lerkärlen tar en helt annan plats i den 
rituella praxisen och utnyttjas i högre omfattning som 
i gravarna än vad som är fallet under föregående och 
senare perioder. Möjligen kan frekvensen av gravke
ramik vara högre senare under yngre järnålder, men 
det är något som faller utanför den här studien. Man 
skulle kunna säga att den kontinentala umegravstra- 
ditionen når Mellansverige först efter det att ume- 
fältskulturen upphört på kontinenten.

Vad som är väsentligt är att själva riten sannolikt 
har ett helt annat ideologiskt innehåll och kärlens 
konnotationer är helt annorlunda. Kärlen i Mälarda
len används inte längre som projektioner för dryckes- 
ceremonier. Istället är det forvarings- och bered- 
ningskärl som läggs ned i gravarna, som uttrycker ett 
annat mer grundläggande behov hos människorna. 
De mindre koppar, som framförallt finns i barngra
varna i de fall det finns osteologiska bedömningar, 
bör inte uttrycka något rituellt festande utan kan sna
rare ses som en sista kopp med mjölk eller välling till 
det döda barnet. Det är också ett drag som återkom
mer i vikingatida gravar. Där har fenomenet satts i 
samband med bröstgivningsritualen. Genom att ge 
bamet den första måltiden har det blivit upptaget i 
hushållet och fatt arvsrätt. Det är också en akt som 
har manifesterat det döda barnets hushållstillhörighet 
(Mejsholm 2009:111 ff & 181ff). Även om det för
härskande brandgravskicket inte medger några när
mare studier av hälsotillståndet hos den gravlagda 
populationen ser man att bamadödligheten har varit 
mycket hög under perioden. Man kan förmoda att
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livsmedelstillgången har varit dålig, åtminstone peri
odvis, och att barnen har lidit mest av detta. Att ställa 
ned ett keramikkärl till ett dött barn har ett helt annat 
symboliskt värde än att som under bronsåldern ge 
den vuxne döde en polerad, hänkelförsedd dryckes- 
skål. Om man jämför med de stora förromerska 
brandgropsgravfålten i Västsverige framstår däremot 
en helt annan bild än i Mellansverige. På exempelvis 
gravfälten i Hom i Västergötland och Ekehögen i 
Halland finns också samma mönster med små kärl i 
de osteologiskt bestämda barngravarna, men där 
finns även polerade småkarl som ibland är hänkelför- 
sedda i vuxengravama (fig. 104 & 126; Gullberg 
1973a & b; Eriksson 2005d; Sahlström & Gejvall 
1948). Som materialet är i dagsläget i Mälardalen 
talar allt för att dryckestraditionerna som de manife
steras i finkeramiken på boplats- och gravmaterialet 
har försvunnit under förromersk järnålder. I stället 
används mer vardagsbetonade kärl för det som ut
ifrån lipidanalysema möjligen skulle kunna vara sö
tade drycker: Något som det fanns eventuella rester 
av i några av gravarna på Kättstagravfåltet i Uppland 
(se kap. 5). Keramiken som hämtades från hushållet 
till graven, uppvisar låg andel dekor och arbetskrä- 
vande ytbehandlingar. Den alldagliga keramiken är 
kanske ett sätt att visa det fortsatta sambandet mellan 
den döde och den ekonomiska hushållsenhet som hon 
eller han kommer från och att det är maten och hem
met som är viktigare. Under den äldre förromerska 
järnåldern finns ytterst få tecken på en elit i norra 
Mälardalen. Inga gravar utmärker sig, inga depåfynd 
antyder något större materiellt överflöd och extremt 
långa hus uppträder först under yngre förromersk 
järnålder (Fagerlund 2007:173ff; Nicklasson 
1997:104ff). Det hade inte varit omöjligt att en elit i 
Mälardalen hade utmärkt sig genom särskilda kärlty
per efter samtida kontinentala förlagor som de kan
nor, skålar och dekorerade kärl som användes i ex
empelvis Hallstatt, la Téne-kulturer eller hos konti
nentala germanska folk, men så förefaller inte vara 
fallet.

Sammanfattning förromersk och äldre romersk 
järnålder

Man kan tolka resultaten av studien av den förro
merska och äldreromartida keramiken i gravarna 
kontra den på boplatserna på tre sätt. Det första alter
nativet är att man har specialtillverkat keramik för 
gravsättningen eller ritualer runt graven. Det som 
skulle kunna stödja det är den starka dominansen av 
oxiderade insidor och de fall där keramiken faller 
sönder i sina byggstenar - lerrullarna - och därige
nom förefaller vara av låg kvalitet. De få lipidanaly
sema tyder dock på att keramiken i flera fall verkli
gen har varit använt. Å andra sidan kan det ju också

bara vara resultatet av den sista användningen eller 
rättare sagt också den första då ett ny gjort kärl ställ
des ned med mat. En annan felkälla är att keramik i 
gravar, som oftast ligger i mer genomsläppliga jord
arter såsom morän, har vittrat under sin tid i graven. 
Men sannolikt har det förromerska bruket att låta 
keramiken vara med på bålet spelat störst roll. Det 
tredje alternativet är slutligen att man har valt ut vissa 
kärlfunktioner från boplatsen för att återanvändas 
som gravkeramik. Det skulle i fall vara främst dryck
eskärl för barn, något som former och storlekar tyder 
på, samt framförallt medelstora förvaringskärl för de 
vuxna. Båda kärltyperna behöver inte ha samma typ 
av reducerat eller sotad svart insida som exempelvis 
kokkärlen, som i hög grad kan få en svärtad insida av 
långvarig användning. Antagligen är det en kombina
tion av de två sista alternativen som är mest trolig.

Rent formmässigt avviker inte boplatskeramiken 
och gravkeramiken från varandra utan huvudformer
na i båda kontexterna är förhållandevis enkla situlor, 
tunnformade kärl samt kärl med raka, lätt utåtlutande 
väggar. Däremot skiljer sig storleksfrekvensema nå
got och små till medelstora kärl överväger i gravarna 
medan större förrådskärl oftare finns på boplatserna.

Romersk järnålder till tidig vendeltid 

Boplatserna från yngre romersk järnålder anläggs 
oftast under det andra och tredje århundradena e Kr 
och fortsätter sen fram till tidig vendeltid. Av det 
skälet har det inte varit möjligt att findatera boplats
materialet. Om man återigen ser till buktjocklekama 
och jämför med den föregående perioden har något 
drastiskt skett med keramiken. Buktjocklekama har 
minskat rejält och medianvärdet ligger vid 7 mm 
istället för 10 mm för boplatskeramiken under förro
mersk järnålder (fig. 122). Anmärkningsvärt är också 
att de riktigt tjockväggiga kärlen förefaller att nästan 
helt försvinna under den yngre perioden. Troligen har 
träkärl, till exempel laggkärl, vid den här tiden tagit 
över en stor del av forvarings- och beredningsfunk- 
tionema (Solberg 2005:42Iff). Dessutom sker en 
förändring av mynnings- och kärlformema där kärlen 
blir allt mer tunnformiga med inåtböjda mynningar 
(Reisborg 1997:193ff). Med andra ord kan man se en 
förändring av hela servisen där en funktionell upp
sättning av olika små till medelstora förråds- och 
beredningskärl förefaller att överväga. Däremot fort
sätter andelen organiska beläggningar att vara lika 
stor på boplatskeramiken som den var under förro
mersk järnålder. Det kan vara helt naturligt: kokkär
len bör inte vara alltför tjockväggiga eller för stora 
och den största frekvensen av organiska beläggningar 
finns just på kärl med 7-8 mm tjocklek samt de hos 
de få som är 10-13 mm tjocka. De organiska belägg
ningarna finns nästan enbart på kärl med svart insida.
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Det kan tyda på att insidans färg inte enbart behöver 
vara relaterad till den primära bränningen utan kan 
vara sekundärt uppkommen genom användning, på 
samma sätt som träslevar som används under längre 
tid blir helt svartfärgade. Det kan även tänkas att 
bruket att tjära in kärlen har varit med spritt under 
äldre järnålder än vad de utförda lipidanalyserna in- 
dikerar.

Den keramik från gravar som jag har gått igenom 
från perioden är av två typer. Det är något som klart 
och tydligt ses i buktjockleksfrekvensema. Dels finns 
i gravmaterialet samma topp som i boplatsmaterialet 
av godstjocklekar som ligger runt 7-8 mm. Det här 
materialet är av samma typ av oftast utsidigt oxiderat 
brända, och enkla en-ledade krukor som på boplat
serna. Det är också det som har högst andel med be
läggningar av organiskt material och som kan tolkas 
som enklare, mindre- till medelstora forvarings- och 
beredningskärl. Dels finns i gravmaterialet en helt 
annan typ av kärl och gods. Det är de reducerat brän
da tunnväggiga skålar och kannor som finns i fram
förallt rikare skelettgravar, något som kommer att 
behandlas mer nedan (kap. 5 & 6). I Mälardalen har 
få fynd gjorts av den här keramiken på boplatser. Det 
enda undantaget är Helgö, som framstår som en elit
miljö vad gäller samtliga fyndmaterial. Innehållet i 
de gravarna på Helgö är inte anmärkningsvärt, men 
husgrundsterrassema har ett fyndmaterial som avvi
ker i kvantitet och kvalitet från de flesta samtida lo
kaler som har undersökts i Mälardalen de senaste 
decennierna (Herschend 1998:28ff; Kyhlberg 1988; 
Lamm 1988). På Gotland förekommer den här kärl
typen även på husgrunderna på boplatserna, men i 
betydligt mindre omfattning än den odekorerade ke
ramiken. Den förefaller där att både finnas i bostads
husen samt i en byggnad som har tolkats som en hall. 
I husen i Vallhagar finns den dekorerade keramiken i 
hus 1, 4, 7, 16, 18 och 19 i anslutning till härden eller 
i sidoskeppen där man kan tänka sig att bänkarna har 
stått. Hus 16 har dessutom blivit tolkat som en hall 
(Herschend 1998:26f; Stenberger 1955a &
1955b: 1131 ff)- Keramiken tillhör den med största 
sannolikhet en dryckestradition som åtminstone på 
fastlandet är knuten till eliten. I Mälardalen sker en 
framväxt av en elit från yngre förromersk järnålder 
och framåt, en elit som blir synlig i det arkeologiska 
materialet genom stora hus, glasfynd, vapengravar, 
rikare kvinnogravar, guld- och silverföremål samt 
import från romarriket (K. Andersson 1993a & b, 
1995 & 1998:Iff; Ekholm 1937:70ff; Fagerlund 
2007:173ff; Lund 1987; Nicklasson 1997; Näsman 
1984; Wikborg 1998:52ff). Antagligen ska man se 
den dekorerade keramiken i detta sammanhang. 1 de 
fall fyndkontextema är kända är ofta gravarna rika 
eller ligger på gravfålt med rika gravar. Man får lov

att anta att den även i Mälardalen har varit använd i 
de levandes gästabud innan den lades ned i skelett
gravarna. Ett bevis för detta är fynden på Helgö och i 
Åshusby, Norrsunda socken i Uppland (Arrhenius 
1964; Dunér & Mutikainen 1998:36).

Slutdiskussion brandgrav- och 
boplatskeramik
Studien visar att det inte finns någon klar dikotomi 
mellan kärlen i de två olika kontexterna. Troligen är 
det endast i några få tillfållen som man kan prata om 
gravkeramik i egentlig mening, det vill säga keramik 
som har specialtillverkats för att användas i ett ritu
ellt gravsammanhang. Merparten av keramiken har 
med största sannolikhet använts innan den sedan blev 
sekundärt använd som benbehållare, bikärl eller i 
samband med offer eller måltider vid graven. Under 
hela det studerade tidsspannet har man däremot haft 
en preferens att välja ut de mindre till medelstora 
kärlen för att användas i eller vid graven. Det finns få 
belägg utifrån buktjocklekar och rekonstruerbara 
mynnings- och bottendiametrar för att man skulle ha 
använt sig av stora forrådskärl eller andra större fat i 
gravarna. Något som exempelvis skiljer sig från de 
stora skålliknande fat eller stora vasliknande vätske- 
behållare som ibland har ställts ned i gravarna i Cen
traleuropa i Umefältskulturen eller i de jylländska 
lerkarsgravama under äldre romersk järnålder (Buck 
1989; Heyd 2002:15ff; Norling Christensen 1954). 
Det finns även skillnader mot gravmaterialet i Skåne 
och Danmark där stora och hela benbehållare förefal
ler att vara betydligt vanligare än i undersökningsom
rådet under den mellersta och yngre bronsåldern. 
Med största sannolikhet har urvalet av kärl varit 
starkt knutet till olika eskatologiska, rituella och so
ciala föreställningar.

Däremot är det klart att man under mellersta och 
yngre bronsåldern samt under romersk järnålder har 
valt ut dryckeskärl eller matskålar för den privata 
förtäringen eller förtäring i mindre sällskap och att 
dessa kärl är överrepresenterade i gravarna under 
bronsåldern. Återigen är det bronsålderns gästabuds- 
tradition som manifesteras, om än sparsamt. Inget 
tyder egentligen på att de gravlagde skulle ha tillhört 
något högre samhällsskikt utifrån de i övrigt oftast 
fyndfattiga gravarna. Men man ska också komma 
ihåg att det antagligen bara är en utvald bråkdel av 
befolkningen som har fått en synlig gravanläggning 
under denna period. Under romersk järnålder är den
na gästabudstradition explicit uttryckt enbart i gravar 
som man kan definiera som elitgravar såsom Göd
åker, Brillinge och Skuttunge i Uppland.

Man skulle kunna se urvalet av små till medelstora 
kärl som ett klart uttryck för en mer privat rituell
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utövning. Den stora kollektiva förtäringen eller ut- 
skänkningen av dryck och mat finns inte materialise
rad i gravarna i form av riktigt stora keramikkärl. 
Den döde förefaller inte ha behövt ett stort gästabud 
där keramikkärl ingick, varken vid gravläggningen 
eller i tillvaron i graven. Men det går inte att utesluta 
att man istället har använt sig av träkärl för den mer 
kollektiva festen. Man har inte haft samma föreställ
ning om att duka upp ett bord för den döde eller be
gravningsgästerna i graven såsom man gjorde i andra 
samtida kulturer.

Något som också är förvånande är att mängden ke
ramik är mycket liten i merparten av gravarna. Dess
utom är den ofta mycket fragmenterad. 1 genomsnitt 
väger ett keramikfragment från boplatserna 5,5 gram 
medan ett fragment från gravkontexter i medeltal 
bara väger 3,1 gram. Man skulle kunna förvänta sig 
att boplatskeramiken skulle vara mer fragmenterad 
men det är alltså i gravarna som den är mest frag
menterad. I viss mån skulle det kunna bero på vissa 
kärl i gravarna har placerats på markytan för att se
dan ha täckts med stenpackningar. Dessutom ligger 
ofta gravarna i morän som sannolikt har gynnsamma 
bevaringsförhållanden. Inga nedgrävda kammarlik- 
nande gravar finns som i Lausitzkulturen och skelett- 
gravarna är fattiga på keramik. Men annan förklaring 
kan också vara att keramikmaterialet delvis är forme
rat under måltidsliknande former på själva gravarna, 
där de efterlevande har haft rituella måltider och 
lämningarna har blivit boplatsliknande. En annan 
tolkningsmöjlighet är att man just har offrat småskär- 
vor till den döde som symboliska mat- eller dryckes
offer, på det sätt som är känt från de historiska käl
lorna (se ovan). Dessutom finns ibland nedgrävda 
urnor utan brända ben som kan tolkas som matoffer. 
Detta har uppmärksammats framförallt på äldrejäm- 
åldersgravfåltet vid Bollbacken, fortuna socken i 
Västmanland (Artursson (red) 1994:394ff).

Den period då keramiken uppvisar störst olikheter 
mellan boplats- och gravkeramiken är förvånande 
nog den förromerska järnåldern. Då var exempelvis 
svärtade insidor i kärlen betydligt vanligare på bo
platserna än i gravarna. Man skulle kunna tyda detta 
som ett tecken på att man har specialtillverkat kärl 
för att lägga ned i gravarna. De kärlen kan vara till 
det yttre helt lika de man annars använde på boplat
serna, med den skillnaden att gravkärlen inte omfat
tar de största kärlen. Men troligare är att man har valt 
ut mindre kärl som inte har fått en lika svärtad insida. 
Dessutom uppvisar just den förromerska keramiken 
högst frekvens av att vara sekundärbränd. Antagligen 
har den då varit med på bålet. Dessutom finns tecken 
på att man även har anlagt eldar på graven eller i 
samband med kremeringen är att skärvsten, kol och 
sot ofta finns på eller i de förromerska och äldre ro

martida gravarna i regionen (Dutra Leivas 
2007:436ff; Lindborg & Schönbeck 1992: 67).

KERAMIK I SKELETTGRAVAR.
I skelettgravar kan man lättare studera och kanske 
även tolka handlingsmönster och ritualer vid en be
gravning än vad man kan göra i brandgravama. I 
bästa fall kan graven vara en välbevarad, rituell 
ögonblicksbild gjord av ett förhistoriskt scenograf
kollegium. Graven kan ses som ett uppdukat bord för 
den döde eller för de sörjande vid hans eller hennes 
fötter, en avspegling av livet i de levandes hus. Ex
empelvis har de starkt formaliserade placeringarna av 
olika föremål, djur, vapen och husgeråd i de vendel- 
tida båtgravama setts som speglingar eller metaforer 
för hövdingens gästabud i hallen (Herschend 
1997:51 ff & 2001:69ff). Uppdukningen i de vendel- 
tida båtgravama kan man tolka som översättningar av 
gästabudet i hallen, men hur ska man tolka scenogra
fin i de äldre skelettgravama? Det kanske viktigaste 
spörsmålet är också om man överhuvudtaget använde 
sig av keramikkärl i gravarna och vilka kärl man fick 
med sig.

Skelettgravama innehåller kärl i olika omfattning 
och av olika material. Om kärl i brandgravar kan ha 
fyllt olika funktioner såsom benbehållare, bikärl för 
matoffer/fardkost eller som rester efter gravöl kan 
keramiken i skelettgravar endast ha fyllt de två sist
nämnda uppgifterna. I många av de sydskandinaviska 
och kontinentala skelettgravama under bronsålder 
och äldre järnålder har hela serviser dukats upp för 
den döde eller för de sörjande som skulle delta i den 
sista gemensamma måltiden. Vanligtvis bmkar vi 
uppfatta serviserna som ämnade för den döde, men 
många historiska källor visar att gravmåltider kan ha 
skett bokstavligen i eller vid den dödes kista (Lloyd 
1979:63ff; Straubergs 1949:75).

Senneolitikum och bronsålder
Som redan nämnts finns enstaka skärvor i skelett

gravama från senneolitikum och äldre bronsålder i 
Uppland. I det här materialet är det främst från häll- 
kistan i Dragby och skelettgraven från Sommaränge 
Skog, båda i centrala Uppland (Jaanusson & Siiven 
1962; Forsman & Victor 2007106ff; Eriksson 
2007a:616ff). I den undersökta hällkistan vid Bjur- 
hovda i Västmanland påträffades ingen keramik 
överhuvudtaget. I kistorna i Dragby i Uppland och 
Söderby i Södermanland påträffades endast enstaka 
keramikskärvor av karaktär som kan dateras till sen
neolitikum eller äldsta bronsåldern (Jaanusson 1969; 
Jaanusson & Siiven 1962; Thålin 1970:34ff). Dessut
om har enstaka fragment påträffats i hällkistan i An-
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nelund i sydvästra delen av landskapet. Vad som är 
intressant med den lokalen är att flera av fragmenten 
är dekorerade, bland annat med stämplar som liknar 
miniatyrer av lurblåsare. Men i kistan fanns inget 
intakt kärl (Fagerlund & Hamilton 1995:101 ff). Det 
samma gäller hällkistan i Dragby som tillsammans 
med det omgivande röset innehåller minst sju kärl av 
en typ som kan dateras till senneolitikum och äldsta 
bronsålder. Men varje enskilt kärl representeras av 
endast mellan 2 och 75 gram keramik. Med andra ord 
är materialet mycket fragmenterat och det är svårt att 
tro att det rör sig om hela kärl som har satts ned. Men 
man ska också komma ihåg att kistan har varit öpp
ningsbar och att man har återanvänt den ett flertal 
gånger. Varje gång har man sopat undan äldre be
gravningar och fynd. Förutsättningarna för att kärlen 
ska ha bevarats är med andra ord ogynnsamma.

Trots detta är keramik en av de vanligaste fyndka- 
tegoriema i hällkistoma i södra Sverige, även om det 
oftast är små mängder, precis som i Annelund och 
Dragby (Stensköld 2004:216). Genom gravtypens 
kollektiva karaktär, där många individer har gravlagts 
vid upprepade tillfallen, är det svårt att koppla kera
miken till enskilda individer. Vad som är anmärk
ningsvärt är dock att det förefaller att dekorerad ke
ramik överrepresenterad i gravmiljöema. 1 Dragby 
har kärlen dekor av vulster, räfflor, punktrader och 
streck och man får därav intryck av att det är vissa 
utvalda kärl som har lagts ned. På ett av kärlen har 
det dessutom gått att rekonstruera mynningsdiame- 
tem till cirka 12 cm. Storleken antyder att den kan 
röra sig om en mugg eller snarare ett mindre förva
ringskärl. I Sommarängegraven är det lättare att se 
kärlets funktion eftersom det antagligen är färre indi
vider som har gravlagts, men det bevarade benmate
rialet var mycket litet. Dessutom fanns brända ben i 
samma kontext. Det mer kompletta kärlet påträffades 
i den ena änden av den manslånga nedgravningen 
och kärlet var ett enkelt, odekorerat kärl av senneoli- 
tisk karaktär. Även denna gång rör det sig om ett 
relativt litet kärl med en mynningsdiameter på ca 14 
cm och en bottendiameter på ca 8-9 cm. Det är unge
fär samma storlek som den förmodade benbehållaren 
i hällkistan i Alby i Södermanland har (Andersson & 
Boije 2005:15). Vad som är intressant med Albykis- 
tan är att man redan under denna period förefaller att 
använda keramikkärl som benbehållare, ett drag som 
annars brukar förknippas med mellersta och yngre 
bronsåldern. Annars förefaller man under denna peri
od ha haft en förkärlek för mindre kärl i gravarna, 
men materialet är ytterst litet.

Detta mönster går också igen i Götalands hällkis- 
tor, där man har en övervikt av småkarl, men en fel
källa är att det just är de små kärlen som är lättast att 
rekonstruera (Oldeberg 1954:14ff). Om man vågar

sig på en funktionsbedömning av kärl skulle det kun
na röra sig om mindre dryckesmuggar eller möjligen 
små förvaringskärl. Storleken och kärlens form är 
inte heller helt olika de klockbägare som finns i 
Västeuropa under samma tid. De har tolkats som just 
dryckesbägare, även om detta inte verkar vara den 
enda tolkningen (Guerra-Doce 2006).

Från äldre och mellersta bronsålder är det annars 
mycket sällsynt med undersökta och daterbara ske
lettgravar i norra Mälardalen. Ett av de få exemplen 
kommer från en högliknande stensättning nära Ryss
gärdet i Tensta socken. Det är den så kallade Forsa- 
högen som har en primärgrav som varit just en ske
lettbegravning. Graven var plundrad och har dessut
om en eller flera sekundärbegravningar så kontexten 
är inte helt enkel att tolka. Troligen rör det sig om en 
skelettgrav där den döde har fått med sig en skål med 
skarpt accentuerad skuldra och rester efter en hänkel. 
Skålen har haft en mynningsdiameter på cirka 15 cm 
och varit omkring 8 cm hög. Utseende tyder på en 
datering till mellersta eller yngre bronsålder och gra
ven har flera 14C-dateringar till bronsålderns period 
III och IV (fig. 127; Aspeborg & Appelgren 
2005:14ff; Eriksson i Aspeborg & Appelgren 
2005:31). Högen låg bara en kilometer söder om den 
samtida boplatsen vid Ryssgärdet där samma typ av 
skålar fanns. På den kulle i Ryssgärdet, där merparten 
av dryckeskärlen påträffades, påträffades en böhmisk 
spiralring av guld som antyder en högre status på 
dem som har vistats på platsen (Amaya 2008b:399ff; 
Eriksson 2008a:293ff & 2008b:211). Det finns alltså 
stor sannolikhet att skålarna i dessa båda samtida 
kontexter och närbelägna platser, har samma ideolo
giska betydelse och att dryckesceremonier har ägt 
rum både i de levandes och i de dödas värld. De båda 
kontexterna är utmärkta exempel på att man inte ska 
skilja mellan grav- och boplatskeramik. Forsahögen 
hade ett förhållandevis imposant yttre, den var drape
rad över en naturlig kulle för att se ut som en hög. 
Det tillsammans med skålen, gör att man kan man 
tänka sig att den gravlagde är en person som har tagit 
en aktiv del i utdelande av dryck och mat vid det 
närbelägna Ryssgärdet. Utdelande av mat och dryck 
för att knyta sociala band är en arketyp för en person 
i en ledande ställning. I Sydskandinavien och norra 
Tyskland finns många exempel på dryckesskålar eller 
dryckesbehållare i gravar med föremål som indikerar 
högre status (Hayden 2001; J. Jensen 2002:259f; 
Thrane 1984; Wüstemann 1974: 76ff). Fynden visar 
klart på en ideologi där drycken och utgivandet av 
dryck har spelat en mycket viktig roll i livet för de 
män som begravdes i de mäktiga högarna. Oftast 
brukar man anse att gravskicket under yngre bronsål
der helt dominerats av brandgravar. Men på samma 
sätt som brandgravar förekommer från neolitikum
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och framåt finns enstaka skelettgravar från yngre 
bronsålder och förromersk järnålder. Fenomenet har 
ibland kopplats samman med östliga influenser, ef
tersom skelettgravar finns på Gotland, i Finland, Bal
tikum, östra Tyskland och Polen under denna period, 
men är ovanligare i västra Skandinavien (Dąbrowski 
1988:85f; Damell 1985:64; Lang 1996:558ff & 
586ff; Meinander 1954:108; Moora 1932:26ff; Mül
ler 2001:145; Peters 1999:189; Schönbäck 1959:72ff; 
Sørensen 1984:158).

Up, Tensta sn, Tensta-Forsa 3:3 
RAÄ434
A1392, F.enhet. 11755 0 5 cm
T. Eriksson 2004 CZMZ31ZZ]

Osäker bottendiameter och höjd

Kärl 2 F. 3460 Kärl 62 F. 5088

Up, Tensta sn, Onslunda
Ryssgärdet RAÄ 435 0 5 cm
T. Eriksson 2004 dMMUmzn

Figur 127. Överst skålen från den så kallade Forsa- 
högen. Därunder två skålar från kulthuset på östra 
kullen vid Ryssgärdet. Platserna låg ca 1 km i från 
varandra. Above a MBA bowl from a mound at For
sa. The bowls below are found nearby in a cult house 
in Ryssgärdet.

I norra Mälardalen finns det flera exempel på ske
lettgravar från yngre bronsålder och övergången till 
äldre förromersk järnålder. De daterade exemplen 
kommer från Apalle och Dragonbacken i Övergran 
socken, Broby i Börje socken, Brillinge i Vaksala 
socken, Gränby i Ärentuna socken, Uppland samt 
Amsta i Kolbäck socken och Önsta-Gryta i St Ilians 
församling i Västmanland (Schönbäck 1959:59ff; 
Simonsson 1974; Sjöö 1990; SHM inv. 28402; N. 
Sundquist & Magnusson 1957; Fljärthner-Holdar 
1983; Ullén et al 2003:239; Ullén et al 1996). En av 
de tre gravarna i Broby innehöll en bronskniv en an
nan en bronssyl, som båda kan dateras till mellersta 
och yngre bronsålder. Båda dessa gravar innehöll 
dessutom keramik, bland annat rabbade och dekore
rade kärl samt hänkelförsedda skålar. Fyndkontexter
na i Broby är svårbedömda rent kontextuellt. Gravar
na ligger på äldre boplatslager och det är svårt att 
avgöra vad som är egentliga gravgåvor och vad som

tillhör äldre faser. l4C-dateringar från lokalen visar 
detta klart (muntl. uppg. H. Victor och K. Bengts
son). Skelettgraven i Apalle var mycket förstörd men 
innehöll en halsring av brons från period V eller VI 
men ingen keramik som kunde knytas till begrav
ningen (Baudou 1960:56; Ullén et al 2003). Det kun
de däremot en av gravarna på den närbelägna Dra
gonbacken, RAÄ 10. Där påträffades i en av gravar
na en hänkelförsedd skål (Pl. 6:4). Graven var en 
rund stensättning med grov kantkedja. I mitten fanns 
en rektangulär nedgravning som låg i nord-sydlig 
riktning. I den norra änden av nedgravningen påträf
fades skålen. Inget bevarat skelett fanns men den har 
tolkats som en skelettgrav. Dateringen är osäker, men 
övriga anläggningar på gravfältet ligger mellan 810- 
410 BC, det vill säga i period V till och med äldre 
förromersk järnålder (Ullén et a! 1996:5 lf & 60ff). 
De andra skelettgravama från regionen innehåller 
olika typer av nålar som kan dateras till bronsålderns 
period VI eller äldsta delen av förromersk järnålder. 
Gemensamt för dem alla är dock att de inte innehåller 
någon keramik.

Även om materialet är litet skulle man kunna för
moda att det finns en fas under mellersta bronsåldern, 
det vill säga period III-VI, kanske början av förro
mersk järnålder, då keramik lades ned i gravarna. 
Antagligen kan man se denna sed som en utlöpare av 
den dryckestradition som var förhärskande i södra 
halvan av Skandinavien samt Centraleuropa under 
samma tid (Kristiansen 1998:113). Däremot förefal
ler skelettgravarna under sen bronsålder och äldsta 
järnåldern visa på ett nytt drag som kommer att ha en 
lång tradition framöver i regionen, nämligen att de 
saknar kärl av keramik.

Det är dock viktigt att påpeka att många av de rik
tigt östliga dragen, såsom Mälardalsyxor och kera
mikkärl i gravarna, inte dyker upp i de mellansvenska 
gravarna. Det är något som annars är mycket utmär
kande för skelettgravama i exempelvis Kazanprovin- 
sen i Völga-Kamaområdet i Ryssland (Parzinger 
1998; Patrushev 2000:131 ff). Det finns visserligen en 
Mälardalsyxa från Killinge i Håtuna socken i södra 
Uppland, som kan komma från en grav. Platsen för 
fyndet av yxan är bara efterundersökt och man fann 
då en stenkista med brända ben. Enligt uppgift ska 
det ha funnits ett stenröse på platsen (SHM inv. 
17210). Men kontexten är således inte som hos Mä- 
lardalsyxoma i Ryssland, nämligen i skelettgravar. 
Däremot är det antagligen den enda holkyxan i norra 
Mälardalen som har en möjlig gravkontext. Det är 
symptomatiskt att det just är en mälardalsyxa, en 
yxtyp som har sin typologiska proveniens österut 
(Kresten 2005a). Man ska antagligen inte se de sena 
skelettgravama som en influens från centrala Ryss
land. Snarare bör man söka paralleller på Gotland
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eller den östra och sydöstra sidan av Östersjön, något 
som även nåltyper tyder på.

Äldre järnålder
Som vi redan har sett finns skelett gravar under äldsta 
delen av den förromerska järnåldern och från sen 
bronsålder. De kända gravarna är få men antagligen 
kan det finnas fler. De har varit svåra att datera dem 
på grund av tidens fyndfattiga gravskick. Vid tiden 
kring Kristi födelse händer något tämligen drastiskt i 
gravskicket i Mälardalen liksom bland merparten av 
germanerna runt Skagerack och Östersjön. Det är 
skelett gravarna som blir allt vanligare (Stjemquist 
1955:65ff; Wikborg 1996).

Barn Kv M

■ Harts+Keramik 1

H Harts+trä 1

□ Harts 4 3 12

□ Brons, glas 1

□ 0 8 10 3

Figur 128. Val av möjliga bikärl i skelettgravar un
der äldre järnålder. Bikärlets material är satt mot 
osteologisk bedömning av kön och ålder. Materialet 
är litet men männens preferens för hartskärl är tyd
lig. Keramik förekommer dock i gravar som utifrån 
fyndsammansättning även kan vara manliga. The 
choice of secondary vessels for food offerings versus 
sex and age in inhumations. The material is very 
small but males seem to have had a preference for 
bark-vessels. Black=pottery & bark-vessel; Fine 
oblique hatching=Bark- and wood-vessel; Coarse 
oblique hatching=Bark-vessel; Vertical hatch- 
ing=vessels of bronze or glass; White=no vessels. 
Barn=children; Kv=female; M=male.

I referensmaterialet är en tredjedel av gravarna 
från sen äldre förromersk järnålder och äldre romersk 
järnålder skelettgravar. Under yngre romersk jämål- 
der/folkvandringstid har andelen sjunkit till bara fem 
procent, men den summan ska tas med viss reserva
tion. När detta gravskick verkligen blev infört i Mä
lardalen är svårt att säga. Det finns l4C -dateringar på 
hartstätningar från Barkarbygravfåltet och Åsengrav- 
fältet i Kolbäck som antyder att man redan under 
yngre förromersk järnålder har börjat med skelettgra

var. De mer säkra fynddateringama tyder på att det 
först är under Bl, det vill säga äldsta delen av äldre 
romersk järnålder som skelettgravar kommer i större 
omfattning. Merparten av gravarna har annars fynd
dateringar till äldre romersk järnålder. (Wikborg 
1996).

Vad som är karaktäristiskt för skelettgravar i norra 
Mälardalen är den ytterst låga frekvensen av kera
mikkärl (fig. 105 & 128). Under äldre romartid inne
håller i stort sett alla gravar enbart hartstätade kärl. 
Bara 10 % av gravarna har mer eller mindre säker 
förekomst av keramik. Det står i klar kontrast till de 
samtida förhållandena i andra områden med trolig 
germansk befolkning. Jämför man med områden som 
Västergötland, Skåne, Gotland och Öland är inte ke
ramik ovanligt i gravarna men det rör sig oftast om 
ett eller ett fatal kärl (Almgren & Nerman 1923:30ff 
& 5 Iff; Bergström Hyenstrand 2005; Cassel 
1998:45ff; Engblom 2001; Räf 2001:64ff). Om man 
utvidgar jämförelsen till samtida gravar från Dan
mark, norra Tyskland och Polen blir skillnaderna 
ännu större. I Wielbark- och Przeworskkulturema 
innehåller skelettgravama ofta stora mängder kera
mikkärl (fig. 102; se kap. 6). Många gånger rör det 
sig om riktiga serviser på ett sätt som är helt annor
lunda än det i östra Sverige (Pietrzak 1997; Wołagi- 
ewicz 1996; Ziemlińska-Odojowa 1999). De kanske 
mest extrema gravarna av denna typ kommer annars 
från östra Jylland, där lerkarsgravama står att finna i 
Århustrakten. I gravarna finns oftast 5-11 kärl. Ut
ifrån formerna kan kärlen definieras som stora fat, 
skålar, fotbägare, vaser, hänkelskålar etcetera. Gra
varna är utformade som uppdukade bord med en 
standardiserad kärluppsättning. Den döde ska ställa 
till med gästabud for sina begravningsgäster eller i 
nästa liv. Det finns även en klar korrelation mellan ett 
ökande antal metallföremål i gravarna och antalet 
kärl. Det är de döda i de mest metallrika gravarna 
som ställer till med störst bjudning, att döma av anta
let kärl. 1 alla dessa sydskandinaviska och kontinen
tala gravar kan man se keramikkärlen som projektio
ner av en ideologi där bjudandet av mat och dryck 
var ett kännetecken för storbönder, krigare, hövding
ar och mäktiga kvinnor (Enright 1996). I många fall 
kan man se dessa gravar som materialiseringar av de 
Totenmahlframställningar som var standard på de 
provinsialromerska gravstenarna under samma tid 
(fig. 129-131; Carroll 2005).
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Up, Tensta sn 
Gödåker A7

Vs, fortuna sn 
Bastubacken A25

. Fibula med silver, 
6 guldfoliepärlor & 
tandfragment

Bältessölja med 
fästeplatta

I

Järnhank ■ 
och nål

Up, Hammarby sn 
Carlslund A102

Up, Vaksala sn 
Brillinge

Figur 129. Sammanställning av skelettgravar med keramik från äldre romersk järnålder. Den dödes läge i Carl- 
sund är schematiskt tolkat. I gravarna från Bastubacken, Carlslund och Brillinge syns ”ölandskrukorna" samt 
matoffer uppdukade vid huvudänden eller längs gravens östra kant. 1 Gödåkersgraven är krukan ersatt med ett 
större vasliknande kärl. Dateringarna ligger i period B1-B2. Sammanställning av T. Eriksson. Grundteckningar av 
föremål: E. Crafoord, A. Eide och 1. Koshonti. Plans with the layout of ERIÄ inhumation graves with pottery in the 
region. All graves contain the same type of “Olandic” or “Gotlandic” beakers.
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Up, Norrsunda sn 
Väistä A3

Up,Tensta sn 
GödåkerA22

Näver, bronsfragment, 
tyg och frans i anslutning 
sköldbucklan och doppskon

Up, Skuttunge sn 
Skuttunge

Figur 130. Sammanställning av skelettgravar med keramik från yngre romersk järnålder, period C2-3. De dödas 
läge i Skuttunge och Valsta är mycket schematiskt in tolkade. Skuttungegraven var dessutom skadad innan under
sökningen (de streckade områdena anger skadade områden). Framförallt gravarna i Valsta och Gödåker har 
mycket snarlik scenografi och inventarium. Sammanställning av T. Eriksson. Föremålsavbildningar av A. Eide, T. 
Eriksson och foton från SHM. Plans with the layout of LRJA inhumation graves with pottery in the region. The 
graves contain different types of vessels but have the same layout.
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Lübsowgravar och Mellansverige
De absolut rikaste företrädarna för denna tradition att 
framställa hövdingen som gästabudshållaren är Lüb- 
sowgravama från äldre romersk järnålder. Typen har 
en utbredning i Polen, Tyskland, Danmark, Norge 
men inga är kända i Sverige. Det som är känneteck
nande för dem är att det rör sig om skelettgravar i 
kammarliknande konstruktioner, där den döde är ut
rustad med bland annat romersk import, kannor, kas
seroller, bägare av silver och glas, guld, tärningar, 
dryckeshorn och keramikkärl. Det finns sällan vapen 
i dessa mansgravar, däremot kan de vara utrustade 
med sporrar. Totalt ska det finnas mer än 10 föremål i 
gravarna av denna typ under period Bl och mer än 
20 i de under period B2 (Eggers 1953:104ff; Gebühr 
1974:119ff). En av de viktigaste aspekterna på den 
här typen av gravar är just manifestationen av män 
och kvinnor ur eliten som håller gästabud och bjuder 
på mat och dryck (Enright 1996).

T». IrÅ

Figur 131. Totenmahl framställning på provinsialro- 
mersk gravsten från Bonn. Början av 2:a århundra
det e. Kr. De samtida keramikförande skelettgravar
na från Mälardalen kan ses som gestaltningar av 
samma tanke. Foto Hans Weingartz, Wikipedia. 
Scene from a Roman grave stele depicting a so called 
“Totenmahl” — a meal with the deceased. The ste
nography in the contemporary Swedish inhumations 
may be influenced by the same eschatology.

Man kan inte se något i samma omfattning i de 
mellansvenska gravarna av denna ideologi där mat 
och dryck har varit normgivande. Äkta Lübsowgra
var är ännu okända i Mellansverige och det är som 
sagt ytterst få gravar som innehåller keramik. I stället 
är de bevarade kärlen i skelettgravama från äldre 
romersk järnålder till 90 % av hartstätade näver- eller

barkkärl. Stämmer min tolkning av konnotationen av 
de hartstätade kärlen rör det sig om kärl som den 
döde skulle ta med på färden till nästa liv, snarare än 
kärl som är uppdukade för fest och gästabud i graven. 
Man skulle kunna se graven i den mellansvenska 
traditionen som en plats som man ska fardas från till 
skillnad från den sydliga traditionen där graven var 
en plats för gästabud, antingen vid begravningstillfäl- 
let eller i tillvaron efter begravningen. Även om ske
lettgravama till det yttre är lika de samtida gravarna 
södemt, förefaller det ideologiska budskapet att vara 
ett helt annat. Sannolikt beror det på regionala skill
nader i eskatologiska föreställningar.

Att gravarna användes för att projicera en gästa- 
budstradition syns tydligt i de enstaka, rikare skel- 
lettgravama i Mellansverige (fig. 129). De tillhör 
dock undantagen i regionen. Det har antagligen fun
nits ett antal kärl i gravarna av trä, kärl som kan ha 
varit exempelvis dryckesskålar, men av naturliga skäl 
har de brutits ned. Ett troligt exempel på ett träkärl i 
en grav från period B2 finns exempelvis i en av ske
lettgravarna, A7, på Bastubacken i Västmanland 
(Wikborg (red) 1996). Antagligen har antalet varit 
betydligt större. Från sen romartid finns dessutom 
belägg för laggade trähinkar i de rikare gravarna. Två 
exempel är Valsta, Norrsunda socken och Gödåker i 
Tensta socken (G. Andersson 1997:22ff; Ekholm 
1925). Antagligen kan andelen träkärl ha varit stort 
under järnåldern. Det är i så fall något som går igen 
under historisk tid (kap. 6; Erixon 1930: lOOff & 
1938:9ff; Jakobsson 1994:66ff; A-M Nylén 
1981:1968ff).

De kända mellansvenska skelettgravama uppfyller 
inte på långa vägar kraven för att vara Lübsowgravar. 
En av de närmaste parallellerna är dock kammargra
ven A7 i Gödåker med sin romerska bronskasseroll, 
två dryckeshorn och en stor och elegant vas med svag 
horisontell vulst och en rad med punktcirklar under 
vulstcn (fig. 129; O. Almgren 1907:92). Dryckeshor
nen med sina ändbeslag har nära paralleller på Got
land och kan dateras till första århundradet efter Kris
tus (Stjernquist 1978:138). Även vasen är av got
ländsk karaktär och har nära släktskap i dekor och 
form med gotländska kärl (O. Almgren 
1914:Taf: 11:182, 12:188 & 192). Däremot uppvisar 
keramiken av insulär karaktär på gravfältet inga teck
en på att vara tillverkad av kalkhaltiga, insulära leror. 
Men godsen i båda kärlen är annorlunda än de i de 
enklare kärlen på samma gravfält (se kap. 5; bil. 2). 
Det vill säga de enklare kärl som utifrån sitt utseende 
är av lokal karaktär. Graven A22 är dock cirka två 
hundra år yngre än A7 med dryckeshornen och det 
visar på en kontinuitet i en för Uppland avvikande 
hantverkstradition inom keramiken.
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Likheterna med det gotländska och öländska mate
rialet är stort i många av de rikare gravarna i Mellan
sverige. Det finns exempelvis bara två gravar från 
äldre romersk järnålder med dryckeshorn, dels en i 
Åslunda, Odensala socken, dels en från Igelsta i Sö- 
derby-Karl socken, båda i Uppland. Det ena beslaget 
från Igelsta har mycket nära paralleller återigen i det 
gotländska, men också i det danska materialet. Gra
ven påträffades tillsammans med resterna av en im
porterad Østlandskittel (K. Andersson 2001:221; 
Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 1998; SHM inv. 
23819 & 33861; Stenberger 1946:154ff). Ytterligare 
ett möjligt ändbeslag till ett hom kommer från en 
grav i Dragby, Skuttunge socken i Uppland. Graven, 
som låg någon km väster om det gravfalt som har 
behandlats här, innehöll ett bronsbeslag, romerskt 
glas samt enstaka skärvor av keramik. Fyndet kan 
dock dateras till yngre romersk järnålder (Lund 
1987:443). Slutligen finns möjligen romartida dryck
eshorn i Fullerögraven från period C3, men graven är 
plundrad i äldre tid och gravgåvoma är därför inte 
kompletta (Arwidsson 1948).

Klart är att det under period B1 och B2 finns flera 
kombinationer med romersk import, och dryckeskärl 
i fonn av hom, glas eller dekorerad keramik. Homen 
och keramiken har nära paralleller på Gotland och 
Öland. Man kan förmoda att den eliten i Mälardalen 
vid denna tid har tagit starka intryck från de båda 
Östersjööama, något som har avspeglat sig i både 
keramiken och de rikare skelettgravama.

Dessutom ska man komma ihåg att den förhållan
devis höga andelen av keramikförekomst i skelett
gravama beror på att det ofta förekommer enstaka 
keramikskärvor upp i fyllningen (fig. 105). Ett av 
exemplen kommer från en fibulagrav med svepaskar 
i Granebergsgravfaltet i Litslena socken (Eriksson & 
Ahlström 1997). Även i skelettgravama manifesteras 
alltså ett vad man kan tolka som symboliskt matoffer 
eller dry ekes i form av skärvor. Förhållandet är känt 
från stora delar avGermanskt område och kan även 
uttryckas med glasskärvor (Ekengren 2009:19Iff).

En kanna i Skuttunge

Ett av de kanske bästa exemplen från yngre romersk 
järnålder är en kanna från Skuttungegraven, som bara 
ligger en dryg mil sydväst om Gödåker (fig. 130 & 
132). Graven är en skelettgrav där den döde har ut
rustats bland annat med ett tveeggat svärd med sil
verbeslag, kastspjut, lans, och sköld. Graven kan 
dateras till period C2 (Arbman 1932; Nicklasson 
1997:115f & 262f; SHM inv. 18675). Förutom vap
nen har en den döde fått med sig en praktfull kanna 
med hänkel som troligen har haft ett genomgående 
hål, en så kallad handtagspip. Det går dock inte att 
avgöra i dagsläget om Skuttungekärlet verkligen har

haft ett genomgående hål i hanken, det är alltför re
konstruerat för att kunna se detta. Enligt uppgifter i 
SHM gick det inte att avgöra före rekonstruktion 
heller. Annars kan det genomgående hålet ha fyllt två 
funktioner: dels en förstärkning av hänkeln vid till
verkningen, dels som pip för servering. Det har också 
föreslagits att pipen inte har fyllt någon praktisk 
funktion, utan varit mer en lustifikation av typen de 
såkal lade narrkärl som fanns under 1700-talet (Arb
man 1932:156f; Bøe 1931:132f; Lindqvist 1981). 
Rent funktionellt kan inte handtagspipen ha varit 
speciellt praktisk att hälla ur utan bör istället ha fun
gerat som sugrör eller haft en mer ceremoniell funk
tion. En annan möjlighet är att det har fungerat som 
ett lufthål för att möjliggöra urhällning när man ser
verar ur kannan, när den är full. Kannans form med 
ett starkt insvängd halsparti kan annars ha försvårat 
just en elegant servering och gjort att innehållet har 
skvimpat.
Skuttungekannans form och dekor är inte av den typ 
man vanligtvis påträffar i Mälardalen och mig veter
ligen finns inga paralleller här. Det rör sig om en 
bucke luma eller -kanna med handtagspip. De som 
mest liknar kannan kommer från två skelettgravar i 
Mobäcken vid Kvättack, Näs socken i Västergötland 
(Arbman 1932:161; SHM inv. 11481). Kärlen är 
mycket fragmentariska. Dekoren med vinkelband 
med snedstrecksdekor är mycket snarlika den i Skut
tunge. Skuttungekärlets dekor med sina bucklor, sol
mönster och övrig utformning har stora likheter med 
materialet i Skåne och Syd- och Västskandinavien 
(fig. 133; Albrectsen 1968:248ff; Bøe 1931:141ff; 
SHM 29892; Stjemqvist 1955:79ff). Däremot förefal
ler det inte stilistiskt höra till den insulära traditionen. 
Det gör inte heller den mer plastiska dekoren på kär
let från Valsta, Norrsunda socken (se fig. 130). Även 
den har en mer väst- eller sydskandinavisk karaktär, 
eller möjligen norrländsk. Klart är att influenserna 
under denna yngre tid kommer från mer spridda om
råden än vad som är synligt utifrån keramiken under 
äldre romersk järnålder. Insulära drag återfinns dock 
på kärlet från A22 i Gödåker, men kärlet är sannolikt 
tillverkat av mellansvensk lera (se ovan). De insulära 
influenserna kan således ha gått upp i en mer lokal 
tradition och kontaktnätet förefaller att ha vidgats.
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Figur 132. Hänkelpipkannan från Skuttunge. Buckel- 
dekoren på skuldran syns liksom de triangulära fäl
ten och "solarna" på halsen. (SHM 18675; pl. 
17:17). Foto T. Eriksson. A LR1A jugfrom a chamber 
grave from Skuttunge, Uppland. The handle is an 
also a spout.

Figur 133. En buckelvas från en skånsk skelett gr av i 
Åkarp, Burlövs socken. Dekoren på halsen skiljer sig 
från den i Skuttunge men i övrigt är de mycket snar
lika. SHM 29892. Foto T. Eriksson. A Scanian jug in 
the same style as one from the Skuttunge.

Slutdiskussion om keramik i gravar
Även om graven per definition är rituell kan man inte 
per automatik säga att all keramik i gravar är rituell. 
Man måste skilja mellan rituell keramik och keramik 
i rituella kontexter. I det sistnämnda fallet är kärlet 
hämtat från en profan miljö för att återanvändas i en 
religiös. I det förstnämnda fallet är det ett kärl som är

specialtillverkat för gravläggning och i sig kan ha 
betydelse för de eskatologiska föreställningarna. Det
ta utesluter ju inte att även ett primärt profant kärl 
kan ha haft symboliska eller ha tillmätts eskatologis
ka betydelser. Ett exempel på det skulle kunna vara 
övergången från att ha använt enkla förvaringskärl av 
lera under förromersk tid till att alltmer ha övergått 
till hartstätade svepaskar under romersk järnålder. 
Det är fullt möjligt att man har kopplat de mer statio
nära lerkärlen, som antagligen har hämtats från sin 
plats i den mörka köks- eller förrådsdelen i hemmet 
med just föreställningar om graven som ett hem där 
den döde ska beredas mat och skydd. På samma sätt 
kan svepasken av trä, som åtminstone under historisk 
tid användes för att frakta föming och småsaker, 
kopplats till en föreställning om graven som en trans
ferering av den döde där han eller hon skulle ge sig ut 
på den sista resan.

Ett genomgående drag för keramiken i de mellan
svenska gravarna från senneolitikum till och med 
romersk järnålder är annars att den, med några fa 
undantag, formmässigt är identisk med den som finns 
på boplatserna. Däremot förefaller fördelningen mel
lan kärltyper och framförallt storlekar vara olika på 
boplatser respektive i gravarna. Man har genomgåen
de valt ut små till medelstora kärl för begravningar 
medan boplatsmaterialet har en större variationsbredd 
där det finns ett större antal större förvaringskärl. Det 
finns inget samband mellan stora benmängder i 
brandgravarna och lerkärl. Tvärtom verkar det inte 
som om man har använt kärlen till att samla upp de 
brända benen i någon större omfattning under brons
ålder och äldre järnålder. Dessutom är det i ytterst få 
fall som det verkligen har ställts ned hela kärl i gra
ven. Men där finns som sagt många felkällor: kera
miken är lågbränd och relativt lättupplöslig. I de fles
ta fall har kärlen inte blivit nedgrävda speciellt djupt 
och har blivit täckta med tunga stenpackningar. Alla 
dessa faktorer har givetvis inverkat menligt på kera
mikens bevaringsgrad. Förhållandet skiljer sig från 
de i västra och södra Sverige, där hela kärl är betyd
ligt vanligare. Men man vågar ända påstå att en 
mycket stor andel av keramikskärvorna antagligen 
inte är lämningar efter hela deponerade kärl utan sna
rare rester antingen efter kärl som har varit med på 
kremeringsbålet. En annan möjlighet är att symbolis
ka matoffer till den döde eller så är det rester av mål
tider vid eller på graven. Att det förstnämnda alterna
tivet är relativt vanligt under framförallt förromersk 
järnålder står klart utifrån alla tecken på att kerami
ken i många fall är sekundärbränd. Det andra alterna
tivet är svårare att bevisa men är mycket plausibelt 
med många paralleller från historiska källor från 
bland annat Rom och Grekland under antiken och 
Baltikum under historisk tid. Man måste se begrav-
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ningen inte bara som ett monument att undersöka 
utan en plats för många olika rites de passage för den 
döde och en plats att senare minnas vid. En begrav
ning är oftast en serie av händelser som kan vara mer 
eller mindre utsträckta i tid, kanske till och med över 
generationer där man har återkommit och lagt ned 
mat och skärvor på graven eller lyft på en sten för att 
lägga ned symboliska matoffer. Ett annat klart tecken 
på dessa matoffer under romartid är ju också de så 
kallade stekbenen, det vill säga obrända djurben som 
ligger i fyllningen eller på graven. Benen är tolkade 
som just matoffer och kan vara en pendang till kera
mikkärlen på gravarna (K. Andersson 1999:fig. 2 & 
3; Sjöö 1990:88).

Delar av det tyska skelettgravsmaterialet från 
folkvandringstid har analyserats just ur ett dryckesof- 
fersperspektiv (Behm-Blancke 1979). Där ses klara 
hierarkiska strukturer där de som har haft rikare be
gravningar också har mer komplexa dryckesserviser. 
Han har också strukturerat upp olika moment i de 
dryckesgillen och offer som har skett. Olika dryckes- 
ceremonier har skett till den dödes minne respektive 
till den ätten och gudarna. Ceremonierna kan ha skett 
vid olika tillfällen. Där återkommer även den laggade 
trähinken som mjödbehållare, dryckeshornen och 
keramiken (Behm-Blancke aa). Dragen återfinns 
mycket tydligt i de rikare skelettgravarna från yngre 
romersk järnålder i Mälardalen.

SAMMANFATTNING
Keramikforekomst i gravar är betydligt mer kom
plext än att det bara rör sig om benhållare eller bikärl 
med mat- eller dryckesoffer till den döde. När det 
gäller benhållare finns exempelvis inget tydligt sam
band mellan benmängden och keramikkärl. Snarare 
är mängden brända ben större i brandgravar utan ke
ramikkärl. 1 stället överväger andelen mycket frag
mentariska kärl. Det kan röra sig om kärl som blivit 
sekundärt nedbrutna i graven, men i de flesta fall är 
keramikmängdema alltför små. Sannolikt rör det sig 
om enstaka skärvor som har lagts ned. 1 mer detalj- 
studerade material kan man se att det rör sig om 
skärvor från olika kärl. Sannolikt rör det sig om 
fragment som är nedlagda som symboliska offer eller 
som är rester av kärl som har deponerats ovanpå gra
ven. Flera historiska källor från antikt, indiskt och 
baltiskt område, beskriver just denna sed. De enstaka 
keramikskärvoma har där antingen fått symbolisera 
huvudet eller matoffer. Man kan även förmoda att 
regelrätta måltider har skett på gravarna efter grav
sättningen och att skärvorna i vissa fall kan vara res
ter av det. Keramiken är inte bara knuten till den

döde utan härrör med största sannolikhet även från 
måltider under och framförallt efter begravningen.

Under bronsålder slår aldrig urnegraven igenom i 
Mälardalen. Det finns enstaka exempel men inga 
regelrätta större umegravsgravfält är kända i regio
nen. De fall som är kända kan dateras sent, till brons
ålderns två sista perioder. Keramiken blev inte heller 
blev chamottemagrad eller fick inte antropomorf de
kor i form av hal srings i miterande vulster som i Syd- 
skandinavien. De stora förvaringskärlen kom sällan 
att läggas ned i gravarna. Däremot finns enstaka ske
lettgravar från mellersta bronsålder där den döde har 
fått med sig en polerad dryckesskål.

Under förromersk järnålder ökar antalet begrav
ningar i lerkärl. Ofta återfinns små dryckeskoppar i 
barngravar. Seden kan vara ett utslag av matoffer till 
den döde eller en sista symbolisk gest av att markera 
barnets anknytning till hushållet. I kärlen som använ
des i de vuxnas gravar i Kättsta finns eventuellt rester 
av sötade drycker. Kärlen i sig är dock inte av någon 
visuellt avvikande form utan har en vardaglig karak
tär. En dryckestradition manifesteras med andra ord i 
gravarna men utan att ha någon exklusiv karaktär.

Under romersk järnålder dyker sedan finare, pole
rade och dekorerade keramikkärl upp i enstaka ske
lettgravar. Till skillnad från det kontinentalgermanska 
och sydskandinav i ska materialet är keramik mycket 
sällsynt i skelettgravarna under hela den romerska 
järnåldern. I de enstaka fall de dyker upp rör det sig 
om kärl av avvikande karaktär. Dessa kärl av fram
förallt öländsk/gotländsk karaktär påträffas i övrigt 
bara på enstaka boplatser av högstatusprägel i regio
nen. Antagligen har införandet av skelettgravskicket i 
regionen också varit influerat från insulärt håll.

När det i stort gäller urvalet av keramik från bo
platserna till gravarna får man i de flesta fall anta att 
det rör sig om primärt profana kärl som har återan
vänts i en rituell kontext. Storleksmässigt är det dock 
främst små till medelstora kärl som väljs ut till be
gravningarna medan de riktigt stora förvaringskärlen 
lämnas kvar på boplatsen.

Under yngre romersk järnålder minskar antalet ke
ramikkärl kraftigt i gravarna. 1 stället dyker svepas- 
kama upp i allt högre utsträckning. Antagligen har 
detta att göra med en förändring i de eskatologiska 
föreställningarna. Det mer stationära lerkärlet, som 
kan ha fått representera hushållet eller möjligen en ny 
och sista kropp, överges till förmån för den mer lätt
burna svepasken. Antagligen är det en förändring 
från att ha sett graven som ett sista vilorum till en 
plats att ta sig vidare ifrån som återspeglar sig i den
na utveckling.
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8. LOKALT OCH ÖVERREGIONALT

MONOLITISKA KULTURER 
ELLER KONTINUERLIGA 
GRADIENTER?
Inom arkeologin har det varit tradition att avgränsa 
olika kulturkretsar i tid och rum utifrån materiell kul
tur sedan åtminstone 1900-talets början. Framförallt 
har man gjort det utifrån stenålderns olika keramik
stilar. I den svenska arkeologiska traditionen har man 
istället använt bland annat vapenuppsättningar, yttre 
gravformer och holkyxor och guldsmide under me- 
tallåldrama (K. Andersson 1993; Baudou 1953; Hy- 
enstrand 1984; Nicklasson 1997). Däremot har man 
aldrig utnyttjat brons- och jämålderskeramiken på ett 
överregionalt plan. Att man inte har gjort det kan 
bero på att den inte stämde med vår förutfattade me
ning om den enhetliga skandinaviska kulturen.

Ett av de vanligaste betraktningssätten inom arke
ologin under det senaste seklet har varit att studera 
materiell kultur i ett kulturhistorisk narrativ. Där har 
likhetstecken satts mellan kulturgrupper och enskilda 
föremålsgrupper eller morfologiska detaljer på före
målen. Ofta har man även försökt identifiera och 
avgränsa olika språkgrupper eller folk genom dessa 
materiella grupper i ett etniskt perspektiv. Frågeställ
ningarna har ofta främjats av de nya nationalstater 
som uppkommit under de senaste två hundra åren. I 
de flesta fall har resultaten använts på ett nyanserat 
sätt, men motsatserna är välkända från exempelvis 
Italien, Tyskland och Sovjet under 1940-talet (Jones 
1997; Lucy 2005; Trigger 1993:181 ff). Till synsättet 
far också de större upplagda studierna kring de indo- 
europeiska och finsk-ugriska språkgrupperna räknas, 
även om de överbryggar nationalstaterna. Men studi
erna syftar ändå till att förknippa materiella lämning
ar med språkliga grupper eller med andra ord göra 
etnisk eller nationell historia av krukor, monument 
och stilar (Carpelan 2000; Kaliff 2007; Mallory 
1989; Patrushev 2000). Ofta ligger implicit i betrak
telsen ett diffussionistiskt synsätt där man spårar en 
rörelse från ett ursprungligt kärnområde. Narrativet 
är bland annat hämtat från språkforskning och religi
onshistoria.

Ett av de grundläggande felen med denna diskurs 
är att vi ofta tänker oss kulturer som klart avgränsade 
och enhetliga i både tid och rum. En kultur, åtmin

stone den materiella, är oftast i praktiken en kontinu
erlig gradient där enstaka morfologiska drag avtar 
och stiger procentuellt. Keramiken är ett ypperligt 
exempel på detta. Enstaka morfologiska drag och 
stilar är ofta mer spridda i tid och rum än vad den 
gängse typologin har beskrivit. Frågan är om de i 
varje enskilt fall kan ses som etniska markörer eller 
bara som stilar som möts. Ett exempel på detta är den 
rumsliga fördelningen av ytbehandlingar under 
bronsålder i Finland. Om man studerar den geogra
fiska spridningen av de olika procentsatserna fram
står ett klart mönster. Det finns nämligen en glidande 
skala med högre andelar av textilintryck och strim- 
mighet i öster och norr och en alltmer ökande andel 
av slät keramik mot väster. Samtidigt finns fler inslag 
av Paimo- eller Pemarkeramik och skålar i sydvästra 
Finland. (Asplund 2008:213ff;
http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram/pronssi.html) 
Framförallt den senare kärltypen är påverkad från 
Skandinavien och/eller Lausitztraditionen. På samma 
sätt tycks det finnas i östra Mellansverige en tillta
gande andel av morbyliknande keramik ju längre 
österut man kommer under sen bronsålder. Det har 
funnits en interaktion mellan grupperna på bägge 
sidor av Ålandshav. Denna har sannolikt omfattat 
handel, bytessystem, giftermålsallianser och kanske 
även väpnade konflikter. Detta har skapat olika hy
bridkulturer i en glidande skala. Vilka språk bärarna 
av de olika keramiktraditionema talade, kommer vi 
dock aldrig fa veta. Krukor talar inte.

Det kulturhistoriska betraktelsesättet bygger på att 
man kan spåra en ursprunglig kärna hos en kultur 
som ska vara explicit för oss genom textilintryck, 
striering eller fingerdragningar i rabbning. Dragen 
ska bara finnas inom en etnisk grupp. Ytbehandlingar 
av denna typ har under bronsålderns period II varit 
ett innovativt inslag i hela Syd- och Mellanskandina- 
vien: Därefter har den assimilerats i den lokala kultu
ren att det under yngre perioder inte går att se kera
miken som ett uttryck för externa influenser. När man 
diskuterar rumslig utbredning av olika fenomen mås
te man dessutom hålla isär två begrepp, nämligen 
förekomst och frekvens. Många olika morfologiska 
drag förekommer sparsamt i stora områden. Dessa 
förekomster kan möjligen påvisa kontakter men be
höver inte göra det. Istället måste man se till frekven-
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ser av olika morfologiska drag. Exempelvis är 
strimmig keramik betydligt mer frekvent runt de öst
ra delarna av Östersjön och kanske där kan förknip
pas med fmskugriska eller baltiska folk. Spridda fö
rekomster av strimmig keramik på Jylland behöver 
inte tyda på östra kontakter. Istället finns strimmig 
ytbehandling i keramikrepertoaren i stora delar av 
Europa, men då i låga frekvenser.

Giftermålsallianserna är med största sannolikhet 
en av orsakerna till att likheter finns i keramiken runt 
hela Östersjön. Man kan exempelvis tänka sig ett 
giftermålssystem som har sträckt sig över Östersjön 
och medfört att människor har rört sig från en region 
till en annan. Det är något man känner till från antro
pologiska studier. Liknade förklaringsmodeller har 
använts för att förklara likheter i den materiella kul
turen vad gäller smyckesuppsättningar under äldre 
bronsålder. Det är också något som skulle kunna för
klara överregionala likheter i keramiken. Oavsett 
vilket kön som använde och tillverkade keramiken, 
har ett sådant giftermålssystem påverkat servisens 
uppsättning och tillverkningen i sig (Bergerstrand 
2007:118ff; Kristiansen 1998:91 f; Mogielnicka- 
Urban 1989:55).

Ofta finns en mängd olika formelement, dekorer 
och ytbehandlingar hos keramiken, men i olika pro
centuella proportioner i olika regioner. Genom exem
pel från konsthistorien och kulturantropologi vet vi 
att stilar ofta rör sig över språkgränser. Den strimmi- 
ga eller strierade keramiken har funnits som idé och 
framförallt som materiellt uttryck inte bara i den 
”baltiska” brushed pottery culture” utan även som ett 
av de viktigaste inslagen i den ”finsk-ugriska” textil
keramiken och i mindre omfattning i ”germanska” 
Jastorfkulturen och bronsålderskulturer i Centraleu
ropa liksom i det ”germanska” Mellansverige. Man 
kan inte förknippa enstaka förekomster med etnicitet 
eller skilda språkgrupper. Lika lite kan man plocka ut 
den fingersärade rabbade keramiken som ett säkert 
Lausitzinslag och indikation på folkförflyttningar.

Regionala keramiktraditioner

Bronsålder
Skulle man göra en tentativ indelning av kulturkret
sar i Sverige söder om Dalälven utifrån keramiken 
skulle den kunna få följande form. Under SN fram 
till bronsålderns period II finns en tradition med 
slanka, svagt S-formade eller raka kärl i olika storle
kar. Kärlen har ofta vulster eller andra dekorer av 
taggtråd eller kamstämplar vid mynningen. Denna 
tradition verkar vara förhållandevis gemensam från 
Skåne upp till Mellansverige. Var nordgränsen går är 
osäkert eftersom södra Norrland är mycket outfors
kat. Möjligen skulle man kunna anta att gränsen går

vid Dalälven eller i Gästrikland. Denna ”svenska” 
tradition avviker starkt från den västdanska som har 
betydligt större inslag av influenser från Klockbägar- 
keramik (Pilar Prieto-Martinez 2008; Vandkilde 
2007). I östra delen av Mellansverige ned till östra 
Småland, har keramiken under denna del kvardröjan
de neolitiska drag, som fiskbensmönster och kam
stämplar. Dessa drag kan möjligen påvisa en interak
tion med Kiukaiskulturen i sydvästra Finland även 
om keramiken i Mellansverige inte är helt Kiukaisbe- 
tonad. Samtidigt ska man komma ihåg att Kiukaiske- 
ramiken är i sig ett västligt fenomen i Finland och 
delvis har mellansvenska inslag.

Under bronsålderns period II/III genomgår kera
miken en totalmetarmofos i södra och mellersta 
Skandinavien. Vi får en ny keramikkultur som 
sträcker sig åtminstone upp till norra Uppland och 
Västmanland. Här introduceras en hel servis där 
funktionsuppdelningen betonas av både form, ytbe
handling och gods. Influenserna kommer sannolikt 
från olika Tumulus- Vorlausitz- och Uneticegrupper. 
De olika delarna i servisen skulle lätt uppfattas både 
visuellt och taktilt. Denna servis levde kvar fram till 
period VI, men från och med period III/IV kom Syd- 
skandinavien att få en stark påverkan från bland an
nat Lausitzkulturen och Centraleuropa. Detta infly
tande blev aldrig lika starkt i Mellansverige som i 
Sydskandinavien. Hit kom som istället från period V 
och VI influenser från Baltikum, Ryssland och Fin
land, men dessa var förhållandevis marginella.

Den nya kontinentala servisen
Under period II och III påverkades den inhemska 
keramiktraditionen av influenser från sen Unéticekul- 
tur, tidiga Tumulusgmpper samt Vörlausitzgrupper i 
nuvarande Tyskland och Polen. Den nya keramiken 
med rabbning i olika former och polerade skålar bör 
ses som införandet av en servis som var rekvisita för 
en ny sedvänja, nämligen det ritualiserade gästabu
det. Den höga vätskebehållaren med eller utan grov- 
slamning och den polerade, öppna hänkelförsedda 
skålen har en spridning under denna tid över stora 
delar av Eurasien. Seden kan inte ses som direkt 
kopplad till enskilda språkgmpper eller religiösa in
riktningar utan återfinns såväl i Mellanöstern, i san
nolikt semitiska kulturer, som i Etrurien och Nordeu
ropa. I Mellansverige införs denna servis i form av 
rabbade kärl under period II och skålarna senast un
der period III. Det är under samma tid som det lokala 
bronshantverket införs med kontinental råvara. An
tagligen ska man se den nya keramiken liksom de 
andra materiella nyheterna som ett paket av sedvän
jor med tillhörande materiella attribut. Det paketet 
kan ha inlemmats i den lokala kulturen genom den 
överregionala interaktion som måste ha tilltagit på
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grund av framförallt bronshandeln. Det kan inte vara 
en slump att keramiken förändras och får ett utseende 
som överensstämmer med keramiken i olika tumulu- 
skulturer i Slovakien, Ungern, Tyskland, Tjeckien 
och Polen. Det är de områden som antingen kopparn 
och tennet har brutits i eller som de måste ha förts 
igenom för att nå Mellansverige. Vid varje möte un
der metallernas väg hit har förhandlingar skett där 
viktigt och allmän mänskligt beteende måste ha varit 
delandet av mat och dryck. Kultur är något som ska
pas och reproduceras genom människors relationer 
och i det här fallet har rekvisitan i form av kärl fått en 
meningsbärande roll. Synsättet kan ses som diffussi- 
onistiskt men man bör också se det som i ljuset av 
agent-network-theory där deltagarna på ett aktivt sätt 
deltar i ett mer heterarkiskt nätverk där impulser sker 
från olika håll samtidigt och påverkan är mer styrd av 
en mer balanserad reciprocitet (Gardner (red) 2004; 
Knappett 2005:64ff). Ett hierarkiskt system är ett 
system där ”...each element possesses the potential of 
being unranked (in relation to other elements) or 
ranked in a number of different ways...” (Crumley 
1979:144). Keramiktraditioner måste ha förmedlats 
och blivit uppblandade. Hybridkulturer har skapats 
där enskilda morfologiska drag eller delar av serviser 
har lånats in för att i vissa fall slutligen inkorporeras i 
den egna kulturen. Som några exempel kan nämnas 
den rabbade keramiken längs med den baltiska kus
ten. Det är ett drag som där måste ha förmedlats från 
väster eller söder. Även de gropdekorerade rabbade 
kärlen under yngre bronsålder i Mälardalen finns som 
bör ha fått sin dekor inspirerad från Baltikum eller 
Finland.

Vi är vana att se bronsföremål som importerade 
och ofta har de fått sina namn efter en av de främsta 
fyndplatserna och/eller produktionsområdet. Kart
läggningen och spridningen av exempelvis Auvemi- 
er-, Mörigen- och Hallstattsvärd eller nordiska bron
ser har varit ett stort forskningsfält. Genom att före
målen ibland gjutits i stora serier kan man genom 
föremålens korologi, deras spridning i rummet, sedan 
spåra kontaktvägar i det handels- eller utbytessystem 
som har funnits från Öst- och Centraleuropa upp till 
Norden (Baudou 1960; Fogel 1988; Kristiansen 
1998; Kuz’minych 1996; Meinander 1954b; Rands
borg 1972; Sprockhoff 1930; Thrane 1963, 1966 & 
1975; Vandkilde 1996). Diskursen hos hela detta be
traktelsesätt bygger på att ett föremål har tillverkats 
på en plats för att sedan föras ut till en avnämare 
lokalt eller på en annan geografisk plats. Ett exempel 
är ett Hallstattsvärd som gjuts någonstans i Central
europa för att sedan föras upp i ett eller flera led och 
slutligen deponeras i en våtmark i Skepptuna socken 
i Uppland, kanske 140 mil bort från sin tillverknings- 
plats. Problemen uppkommer sen om man applicerar

samma diskurs på keramikföremål. Om man ger en 
keramikform, ytbehandling, dekor eller kärltyp ett 
namn som antingen syftar på en särskild kultur eller 
på en speciell proveniens är det lätt att man i analogi 
med metallföremål tänker sig att keramiken antingen 
är importerad eller tillverkad under direkt påverkan 
från den namngivna kulturen.

Problemet är också att vi inom arkeologin är allt
för fast i det gamla kulturhistoriska narrative! där 
materiella föremål används för att spåra etniska 
grupper. Vi borde istället anamma det mer konsthi
storiska narrativet där föremål tillverkas i olika stilar 
och stilen sen kan spridas över stora regioner till 
skilda språkgrupper, klasser och etniska grupper. Stil 
omformas ofta för att passa den egna lokala kulturen, 
alla former tas inte upp eller blir omvandlade. Sprid
ningen sker genom att hantverkare gör arbetsvand- 
ringar, genom äktenskapsallianser, handel, krig, resor 
eller genom att enstaka föremål blir importerade och 
sedan tas upp i den lokala produktionen. Det kanske 
är riktigare att se de olika keramikstilama och - kul
turerna som stilar som kan vandra över etniska grän
ser och bli lokala utan att det sker storskaliga folkför- 
flyttningar. Exempelvis pekar vissa polska arkeologer 
på att man inte ska se Lausitz som en kultur utan som 
en stil (Gardawski 1976).

Det finns inte några säkra bevis i de gjorda tunn- 
slipen för att någon keramik i Mälardalen under 
bronsålder eller äldre järnålder skulle vara importe
rad. En källkritisk formell aspekt är dock att många 
av de glaciala och postglaciala lerorna i östra Öster- 
sjöbäckenet är mycket likartade, de är alla avsatta av 
samma istid eller i samma hav. Vi har få eller inga 
primärleror i området, det vill säga leror som genom 
vittring är bildade på plats utan nästan alla är se
kundärt förflyttade genom olika naturliga processer 
under eller efter senaste istiden. Det samma gäller 
även mycket av magringsmaterialet, som består av 
till nästan 100 % av krossad granit eller gnejs. Större 
delen av Sverige förutom Skåne, Öland, Gotland och 
fjällen har nämligen samma typ av berggrund med 
graniter och gnejser som huvudbeståndsdel 
(http://maps.sgu.se/sguintemetmaps/berg/viewer.htm). 
Samma typer av bergarter dominerar även sydvästra 
Finland (http://en.gtk.fl/export/sites/default/Geoinfo/- 
DataProducts/Bedrock/Bedrock l M.jpg). Dessutom 
har block och stenar förts med isrörelserna till norra 
Polen. Det innebär att den polska keramiken ibland är 
magrad med skandinaviskt bergartsmaterial (Gus
tavsson 1997:108ff; Lipińska 1981:251). Med andra 
ord är det mycket vanskligt att fastställa provenien
sen på olika magringsmaterial och leror runt Öster
sjön. Men det finns inget som talar för att några 
mängder av keramikkärl är införda till undersök
ningsområdet: Enstaka fall som ansiktsurnan i Vallby



246

och några av de polerade romartida dryckeskärlen 
eller kannorna kan utifrån stilistiska skäl vara tillver
kade av specialister. Däremot visade tunnslipen av de 
romartida kärl som jag ansåg vara öländska eller got
ländska att de inte var tillverkade av någon insulär 
lera.

Givetvis lever inte heller en stil utan att människor 
medverkar och accepterar den och givetvis kan före
mål som är i en viss stil användas som en markör för 
människorna i en region, för en särskild stam, språk
grupp eller socialt skikt. Men det är i många fall 
överbryggar keramikstilar olika etniska och språkliga 
gränser. I stället bör man se keramiska stilar som 
något betydligt mer komplext än bara som konstanta 
uttryck för enstaka, klart åtskilda stammar eller folk 
(Bowser 2000; Gosselain 2000; Hegmon 2000:131; 
H odder 1979).

Vad som är viktigt att poängtera är också att inte 
hela den centraleuropeiska servisen togs upp i Mel
lansverige. Det var de mest väsentliga bruksdelama i 
den servisen som togs upp, nämligen de stora situla- 
formade eller tunnformade rabbade forvarings- och 
beredningskärlen: de släta multifunktionella kärlen 
samt de polerade serverings- och dryckesskålama 
och -faten. Andra delar av servisen togs aldrig upp, 
såsom de stora vaserna och amforoma som antagli
gen fungerade som serveringskärl i de stora gästabu
den och även i gravritualema. Det innebar att några 
av de mest utmärkande kärlen inom Lausitzområdet 
aldrig fick genomslag i Mellansverige.

I Mälardalen togs aldrig keramiken upp i gravritu
alen i samma utsträckning som i Lausitz och de andra 
urnefältskulturerna. En anledning skulle kunna vara 
att de sammanhang med keramik som människor från 
Mälardalen och Skandinavien deltog i. De ritualer 
och sammankomster där keramiken var rekvisita i, 
var sannolikt inte de stora och mest exklusiva fester
na. Inte heller var de i gravritualema som man deltog 
i. Det är just i de kontexterna de mest utmärkande 
kärlformema återfinns i på kontinenten. Istället var 
det antagligen vid de mer småskaliga förhandlingssi
tuationerna där de centraleuropeiska metallerna bytte 
ägare tillsammans med mat och dryck som man möt
tes.

När det gäller kontakterna södemt far man dessut
om inte glömma att den norra delen av Tyskland mer 
eller mindre tillhörde ”Der Nordische Kreis”. Där 
fanns en kultur vars metaller överensstämde med 
Sydskandinavien men keramiken och andra materiel
la yttringar var mer påverkade av de olika ume- 
fåltskulturerna i söder. Norra Polen och Pommern 
hade hela tiden också en särställning gentemot Lau
sitz och uppvisar både egna drag och nordiska influ
enser (Bukowski 1998; Fogel 1988; Malinowski

1988b). Området öster om Weichsel har sedan varit 
starkt påverkat av baltisk bronsålder.

När vi pratar om kulturutbyten måste vi därför 
komma ihåg att de stora rena monolitiska kulturerna 
aldrig har funnits, något som keramiken talar tydligt 
om. De olika hybridkulturerna runt Östersjön med 
varierande mängd baltiska och nordiska inslag i det 
området som vi brukar definiera som Lausitz är lika 
tydligt som de nordiska, Lausitz och textilkeramiska 
inslagen i Baltikum, liksom nordiska och Lausitz i 
Finland och textilkeramiska och Lausitzinfluenser i 
Mellansverige, Åland och Gotland. Att spåra en ur- 
sprungskärna i detta komplexa nätverk där kulturerna 
var kontinuerliga gradienter kan ha sina svårigheter.

Äldre järnålder
Vid övergången mellan bronsålder och järnålder sker 
något tämligen drastiskt i Sverige. Under förromersk 
och romersk järnålder delas Sverige upp i olika tradi
tioner. Västsverige och delar av Skåne kommer att 
tillhöra en övergripande Skagerackgrupp med starka 
kontakter till Tyskland, Jylland och Polen. Östra Mel
lansverige, medan Mälardalen och Östergötland 
kommer i stället att få en betydligt enklare keramik 
med drag som bara delvis är gemensamma med kon
tinentalgermaner och sydskandinaver. Istället finns 
många drag som är besläktade med den östliga tradi
tionen, men även skillnader som gör att man inte 
heller kan definiera den som exempelvis finsk Mor- 
bykeramik.

Under romersk järnålder sker två saker i keramik
traditionen i norra Mälardalen. Det ena är en mer 
genomgripande förändring där den tillsatta magring- 
en förändras. Det är något som sker successivt under 
äldre romersk järnålder och får genomslag under 
yngre romersk järnålder. Samtidigt faller den strim- 
miga keramiken bort från traditionen under yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid. Däremot 
fortlever den avstrukna keramiken. Funktionsmässigt 
får keramiken alltmer karaktären av odekorerade 
brukskarl. Forvarings- och beredningsprincipen före
faller vara den viktigaste. Denna brukskeramik är så 
pass vanligt förekommande i hela Mellan- och Syd
skandinavien att den inte går att se som specifik för 
någon region. Ett regionalt särdrag finns dock. Det är 
den avsatta foten som förefaller att vara ett drag som 
snarare är gemensamt med östra östersjökusten än 
den är med keramiken i Syd- och Västskandinavien. 
Det är visserligen en förhållandevis liten detalj men 
kan säga något om kontaktnätet.
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ÖSTLIGA KONTAKTER
Genom kontakter med de finländska arkeologerna i 
början av 1900-talet så stod det klart att Mälardalen 
hade föremål med tydliga paralleller i Ryssland och i 
det cirkumpolära området (Montelius 1873 & 
1917:Mnl053-54; Tallgren 1911a:28ff). Främst har 
Mälardalsyxoma väckt uppmärksamhet. Holkyxoma 
av denna modell hade sin huvudutbredning i Mälar
dalen och Uppland, men finns även i olika varianter i 
bland annat Skåne, Västergötland, Norge och Born
holm. Österut finns gjutformar och exemplar i Fin
land och framförallt i centrala Ryssland i Kazanom- 
rådet vid Volgakröken. Typens rumsliga spridning 
togs som tecken på Mälardalens nyvunna status som 
eget kulturområde under yngre bronsåldern, med 
egna föremål styper av brons. Det föreslogs även att 
den rumsliga fördelningen av mälardalsyxoma skulle 
indikera en skandinavisk bosättning i Kazanområdet 
under yngre bronsålder och man drog paralleller till 
den senare vikingatida kolonisationen i österled. Mä
lardalen och Uppland skulle då tillsammans med 
Gotland ha bildat ett stort rike där svearnas handels
färder kunde ses i yxornas spridning (Nerman 1911, 
1933:25 Iff & 1954; Tallgren 191 lb: 169ff &
1937:3Iff). I dag går det inte att tolka in något likna
de vikingarike under bronsåldern utifrån materialet. 
Snarare går tolkningarna i motsatt riktning: att influ
enserna har gått från öster och norr mot väster (H. 
Bolin 2005; Hjärthner-Holdar 1998). Däremot är det 
frågan om varifrån influenserna kom: Kazan- 
provinsen, Dyakovo- och Goroditsekulturema i 
Moskvaområdet eller från nännare håll.

Textilkeramiken börjar uppträda sporadiskt redan 
under period II och III men det är osäkert om man 
ska se den som ett östligt inflytande redan då eller 
om den är inspirerad söderifrån eller om det till och 
med rör sig om en lokal innovation. Den äldsta ke
ramiken med textilintryck i Mellansverige kan vara 
en skeuomorfism snarare än en etnisk markör för 
östliga kontakter. Den äldsta mellansvenska kerami
ken saknar de andra attribut som annars finns hos den 
östliga textilkeramiken. Det samma gäller strimmiga 
keramiken, som också saknar dekor av östlig karak
tär. När man sedan kommer in i period V, eller möjli
gen redan i senare delen av period IV, har något hänt. 
Då börjar både den textilintryckta och strimmiga 
keramiken uppträda tillsammans med framförallt 
gropdekorer av rent östlig karaktär.

Återigen finns tecken på kontakter i en östersjö- 
krets som omfattade området från Weichsel i sydväst 
och fortsatte längs den baltiska kusten, och runt 
Ålandshav. I stora delar av detta område man finna 
olika yxor av mälardalstyper, tillverkade av metall 
från Ural, men med sannolikt gjutna på närmare håll. 
Man finner även de så kallade Lausitzskålarna eller

som den kallas i Finland ”Paimokeramiken” i hela 
detta område. I öster finns mindre mängder rabbad 
keramik i Lettland och på borgar som Asva på Ösel 
och Vanhalinna i Åbotrakten (Jaanusson 1981:58f; 
Lang 2007:60ff; Luoto 1980:60f & 1984:227; Vasks 
1991:189ff)- Ett vanligt drag i denna östliga rabbade 
keramik är att den har gropdekorer på kärlens övre 
delar. Det är ett drag som finns på de rabbade kärlen 
även på platser i Uppland såsom Fullerö, Vrå och 
Apalle. Dekortypen är mycket ovanlig i Sydskandi- 
navien. Man far lov att se den som ett utslag för en 
hybridiseringsprocess i Östsverige under yngsta de
len av bronsåldern.

Figur 134. Utbredningen av textilkeramik och IT- 
keramik enligt Kosmenko 1996a:fig. 1: 1. ”Wafer” 
ceramic (ungef. IT-keramik). 2. Net Ware (textilkera
mik). 3. Textilkeramikens äldsta område. Återigen är 
det en fråga om förekomst och frekvens. Akta textil
keramik med rik dekor förekommer i Mellansverige i 
så liten frekvens att man inte kan definiera området 
som tillhörande det textilkeramiska komplexet. Dis
tribution of Net Ware in Northern Europe according 
to Kosmenko 1996a:fig. 1. 1. “Wafer” ceramics; 2. 
Area of Net Ware; 3. The area in the early stage. The 
distribution of Net-Ware is a matter of occurrence 
and frequency. Net ware is, with a few exceptions, 
very scarce in Central Sweden. Real Net Ware with 
abundance of decoration, is unusual in the region. 
There are eastern influences but the region is not a 
part of the Net Ware Culture.

Sist men inte minst finns det vid denna tid mer el
ler mindre östliga brofasten med nästan 90 % östlig 
keramik som Darsgärde, men framförallt finns sprid
da nedslag av textilkeramik och dekorerad strimmig 
keramik i stora delar av Mälardalen (fig. 137). Antag
ligen ska hela detta komplex ses som en hybridkultur 
där proportionerna mellan keramikens ytbehandling
ar kan ses just som en kontinuerlig gradient. Det är
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samma tid som de östliga bronserna börjar uppträda 
och det är svårt att tänka sig att det inte finns något 
samband mellan de båda fenomenen. Ett möjligt sce
nario är att man i Mellansverige har fatt ett nytt kon
taktnät eller intensifierat ett äldre nät för att fa koppar 
och brons i form av framförallt holkyxor. Antagligen 
har kopparn och bämstenen varit motorn i detta nät
verk samt även järnet i en allt mer ökande grad 
(Hjärthner-Holdar 1993). Det finns tecken på att 
bronstillforsel från Centraleuropa kan ha blivit störd 
och produktionens centrum flyttat från Karpatema till 
Alperna just under övergången till period V eller 
HaB2 (Kristiansen 1993:143 & 1998:214ff; Pydyn 
1999:40- De gamla handelskontakterna stördes där
med och nya behövdes. Det fick till följd för Mellan
sverige att nätverket mot öster blev allt viktigare. 
Spåren efter direkta kontakter med centrala Ryssland 
är dock sparsamma. Snarare är det Baltikum och syd
västra Finland som man har haft ömsesidiga kontak
ter med. De områdena har i sin tur haft tätare kontak
ter österut. Genom olika giftermålsallianser och gäs
tabud har systemen konsoliderats men också fatt till 
följd att keramiktraditionema har blandats upp, spe
ciellt i kusttrakterna i både väster och öster. I dessa 
sammankomster och har keramikservisen sannolikt 
spelat en viktig roll. Som det ser ut i det mellan
svenska materialet är det framförallt de östligt påver
kade medelstora till stora forvarings- och bered- 
ningskärlen som kom att bli nyheter. De skålar av 
nordisk och 1 som finns i kustregionerna längs Balti
kum och sydvästra Finland och i hela Syd- och Mel- 
lanskandinavien användes sannolikt i kontaktnätet 
vid de gästabud som måste ha ägt rum för att bekräfta 
till exempel byteshandel och giftermål.

Men i det övriga metallmaterialet är det ännu un
der period V och VI de nordiska och kontinentala 
bronserna som den mellansvenska eliten använder sig 
av för att bekräfta sin maktställning. Det är föremål 
som Flallstattsvärd, Wendelringar, glasögonspännen 
och hängkärl som läggs ned i de stora potlachprägla- 
de våtmarksoffren i Mälardalen och inte de östliga 
Mälardalsyxoma (Baudou 1960; Sørensen 1984). 
Också i gravskicket ses denna ambivalens: skelett
gravar med östliga paralleller - men utan vapen som i 
öster - blandas med gravar som är urnegravsliknande.

Platser med östlig keramik
Platser som Darsgärde med sin rikedom på dekorerad 
keramik med strimmig och textilintryckt yta i kombi
nation kan inte tolkas på annat sätt än att människor 
från sydvästra Finland eller Estland har utgjort ett 
betydande inslag. Åtminstone har människor skolade 
i en östlig keramiktradition stått för stora delar av 
keramiktillverkningen (se kap. 5). Keramiken är av

Asva- eller Morbytyp och kan dateras till bronsål
derns perioder V till och med äldre forromersk järn
ålder. Darsgärdes topografiska läge, liksom kanske 
även den fomborgsliknande Sjöberg i Sollentuna 
socken, är inte det typiska för boplatser i regionen. 
Möjligen skulle man kunna se Darsgärde och kanske 
även Sjöberg som replipunkter för östliga kontakter 
under sen bronsålder och äldre förromersk järnålder. 
Lägena för båda platserna påminner om de befästa 
höjdbosättningar som finns på östligt område, i bland 
annat Finland, Baltikum och Ryssland (Lang 
2007:55fif; Luoto 1984; M. Olausson I993:85ff & 
1995:139ff; Patrushev 2000:1 OOff). Men det måste 
påpekas i sammanhanget att ingen av de svenska 
lokalerna har en sådan omfattning vad gäller fynd 
och uppbyggda strukturer som många av de östliga 
befasta bosättningarna har. De murar som finns på 
östsvenska platserna kan dessutom dateras till folk- 
vandringstid och är senare än kulturlagren med östlig 
keramik (M. Olausson 1995:35f & 139f). Däremot är 
den klart östliga keramiken i allmänhet mycket spar
samt förekommande i Mälardalen. Många av de öst
liga dragen har tagits upp i den lokala traditionen och 
används då på nya sätt. Till exempel kombineras 
strimmig yta inte lika ofta med dekor som den gjorde 
österut. Dessutom är strimmig yta som vi har sett inte 
etniskt bunden utan förekommer i många regioner 
även i söder men är vanligare österut. Man kan defi
nitivt inte se Mälardalen som en del av ett textilke- 
ramiskt komplex, även om inslag finns (fig. 134 & 
137).

Mysteriet mälardalsyxoma
När det gäller de östliga kontakterna under yngre 
bronsålder har Mälardalsyxoma spelat en avgörande 
roll (fig. 135 & 136). Man har pekat på förbindelser 
mellan det mellansvenska materialet och det vid Vol- 
gakröken och Kama i nuvarande Tatarstan och Ka- 
zanprovinsen. Förutom yxoma har de stora fyndma
terialen från de stora gravfalten vid Völosovo, Akozi- 
no och Ashmylovo använts som tecken på möjliga 
förbindelser eller som direkt skandinavisk kolonisa
tion i öster (Meinander 1985; Nerman 1954; Suli- 
mirski 1970:33 Iff & pl. XL; Tallgren 1937; Äyräpää 
1953). Med största sannolikhet finns ingen mellan
svensk kolonisation i centrala Ryssland under denna 
tid, något som hävdades tidigare. Fömtom de anani- 
no- och mälardalsyxor som finns i många av ryska 
gravarna, är likheterna ytterst små mellan det skandi
naviska materialet och det i Volga-Kamaområdet 
(Kazanprovinsen). Exempelvis avviker keramiken 
med sin rikare dekor. De ryska keramikkärlen är 
dessutom ofta rundbottnade.
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Aland
Uppland

Östersjön

Holkyxornas spridning

Ananino holkyxa

☆ Manninka holkyxa

I Akozinsko-Melarskie (Mälardalsyxa) 

0 Nordiska typer 

JU Skånsk mälardalsyxa

Västmanland

Figur 135. Holkyxornas korologiska spridning under yngre bronsålder. Yxor av nordiska typer har en tendens att 
återfinnas både i kustnära och inlandslägen. De östliga yxtyperna ligger dragna mot den dåtida kusten. Likaså 
har den östliga keramiken i Mälardalen. Havsnivån ligger här på ca 3000 BP. Karta T. Eriksson. The corological 
distribution of different types of BA celts. The Nordic types, from period II—VI have a main distribution to the hin
terland and the eastern types (Manninka, Ananino and Kelty Akozinsko-Melarski= KAM) are spread to the coastal 
areas. The same can be said about the eastern influenced pottery. Water level c. 3000 BP.

VII-B-2-dVB-2-a

Figur 136. Typer av KAM-yxor (mälardalsyxor). Den övre raden (A), är de typer som finns i Ryssland. Den undre 
(B) är Baudous indelning. Typerna liknar varandra men är inte identiska. (Efter Kuz’minych 1996:7). Different 
types of KAM-celts. The upper row shows types found in Russia. The lower are the types found in Scandinavia. The 
Scandinavian types resemble the Russian but are not identical.
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Skandinaviska metallföremål saknas eller är 
mycket fåtaliga i Ryssland. Skandinaviska gravfor
mer saknas även om tarandgravsliknande former 
finns i bägge områdena. Dessutom kan skelettgrav
skicket under sen bronsålder i Mellansverige vara ett 
östligt drag (Patruschev 2000:112ff; Parzinger 1998).

Något som är mycket viktigt att poängtera är ock
så att mälardalsyxoma inte är en enda typ utan det 
förekommer minst sex olika typer i Skandinavien 
(fig. 136). Den norska typen (VII-B-lb) och de 
skånska (VIII-B-2a-d) har av korologiska skäl dock 
antagits vara tillverkade i Väst- respektive Sydskan- 
dinavien. Antagligen är det också rätt att döma av 
fynd av gjutformar och stilistiska drag (Baudou 
1953:244ff & 1960:19; Kuz’minych 1996:6ft). I 
Ryssland, Finland och Baltikum finns ytterligare 
minst 19 olika typer och kallas där Kelty-Akazino- 
Melarski eller KAM-yxor (Kuz’minych 1996:6ff). 
Några av de mellansvenska Mälardalsyxoma har på 
senare tid konstaterats vara tillverkade av uralskt 
brons. Det är något som skiljer dem från de övriga 
nordiska holkyxtypema i regionen. Dessa är nämli
gen gjutna av centraleuropeisk koppar (Hjärthner- 
Holdar 1993:26ff; Kresten 2005a; Kuz’minych 1996; 
Meinander 1954b:26ff).

Ofta har det hävdats att det inte finns några gjut
formar till Mälardalsyxoma i Sverige. Men fynd 
finns som inte har uppmärksammats tidigare. Åtmin
stone en gjutform från Maglomaj-Varris i Vilhelmina 
socken i Lappland bör höra till en Mälardalsyxa av 
Baudous typ VII Bl b. Det är just den typ som har en 
norsk spridning men som inte förekommer i Mellan- 
eller Sydsverige (Baudou 1960:karte 10; SHM inv. 
25960; Westin 1962:24).

En av de största svårigheterna med yxtypen är da
teringen. Det finns inga svenska fyndkontexter som 
gör att mälardalsyxoma går att datera (Baudou 
1960:19ft). Man har utifrån inre stödlister och kurva
tur hävdat att de kan dateras till period IV och framåt 
(Baudou 1953:242ff & 1960). En 14C-datering av 
rester av ett träskaft i en mälardalsyxa finns dock, 
nämligen en yxa från Västeråker socken i Uppland. 
Dateringen är gjord redan 1958 har värdet 2330±90 
BP (Hjärthner-Holdar 1998:38). Vid en kalibrering 
ger det med ett sigma värdet 750-200 BC, med en 
tyngdpunkt i intervallet 550-350 BC. Det innebär 
övergången mellan bronsålderns period VI och äldre 
förromersk järnålder. Även om dateringen är osäker, 
är det den enda som finns idag och som skulle kunna 
tyda på ett förhållandevis sen datering av åtminstone 
vissa av yxtypema. Dessutom passar den väl med 
Parzingers dateringar.

Det är symptomatiskt att mälardalsyxan i Ryssland 
ofta är gravfynd i skelettgravar och kan ses som va
pen och redskap. Yxor i allmänhet liksom mälardals-

yxor förekommer inte i skandinaviska gravar under 
yngre bronsålder. I de ryska kontexterna är däremot 
mälardalsyxoma ofta funna i skelettgravar 
(Hjärthner-Holdar 1998; Parzinger 1998). Det är med 
andra ord en klar etnisk och kulturell markör där yx
ans roll har förskjutits när den kom in som importfö
remål i den nya skandinaviska kontexten. En enda 
holkyxa finns dock i en gravkontext i norra Mälarda
len. Det är ett fynd av en mälardalsyxa från Killinge i 
Håtuna socken men den är inte sakkunnigt undersökt. 
Yxan ska ha påträffats tillsammans med brända ben i 
en stenkista under en stensättning. Gravskicket är 
således skandinaviskt och yxan låg inte i en skelett- 
grav som är brukligt i Kazanprovinsen (Parzinger 
1998; SHM inv. 17210).

Typen går alltså inte att datera utifrån det skandi
naviska eller finska materialet. Det omfattande och 
rika gravfåltet i Achmylovo ger vid handen att typer
na där kan dateras till perioden 700-500 f Kr, det vill 
säga period VI. Ananinoyxoma på samma gravfält är 
äldre och tillhör framförallt period V (Parzinger 
1998:2Uff). En brasklapp är dock att flera av de 
former som förekommer i Mälardalen inte är vanliga 
i Volga-Kamaområdet och vice versa. De skulle med 
andra ord kunna ha en något annan kronologisk och 
korologisk spridning. Det är kanske symptomatiskt 
att man inte har fått in Baudous skandinaviska typer i 
det typologiska schemat för Volga-Kamaområdet 
(Kuz’minych 1996:6ff & Abb. 6).

En möjlighet är att de mellansvenska yxorna är 
tillverkade närmare regionen men ändå av uralsk 
koppar. Detta skulle då ha skett i analogi med de oli
ka varianter av holkyxor som har gjutits från Central
europa upp till mellersta Skandinavien med koppar 
från Centraleuropa (Eriksson & Grandin 2008:347ff; 
Kresten 2005a). Gjutformar för mälardalsyxor finns i 
Finland och Lettland och det är även där man har en 
liknande keramik som den östliga i Mellansverige, 
medan keramiken i Volga-Kama-området avviker 
klart med sin betydligt rikare och mer komplexa de
kor och ofta rundbottnade kärl (Chalikov 1980:101) 
Antagligen har Daugavafloden haft en viktig roll. 
Den har sina källor i västra Ryssland om Moskva och 
mynnar ut i Rigabukten. Runt den lettiska bukten 
finns nordiska bronser, strimmig, rabbad och textilin- 
tryckt keramik samt mälardalsyxor och dessutom 
gjutformar till dessa. Det sistnämnda är ett av de vik
tigaste argumenten för att man inte ska se Mälardal
yxorna som något som något är centralryskt inslag. 
Dessutom har den lettiska keramiken stora likheter 
med den östliga i Mellansverige. Där finns också 
samma typer av gropdekorer med strimmiga ytbe
handlingar på flatbottnade kärl (Okulisz 1976:324ff 
& ryc. 26, 32-41 & 121; Vasks 1991:189ft). Det är 
kanske längs kusten från sydvästra Finland ned till
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Rigabukten man ska söka de kontaktytor där Mälar- 
dalsyxor och keramiktraditioner förmedlades till Mä
lardalen. Det är åtminstone i det området vi har klara 
belägg för skandinaviskt inflytande i form av föremål 
och gravformer, exempelvis skeppssättningar (Lang 
2007:164ff; Okulicz 1976; Vasks 1999:39). Det är 
där keramiken är som mest lik den i östra Mellansve
rige under period V in i förromersk järnålder.

Man vågar ändå klart sammanbinda den östliga, 
mellansvenska keramiken med sin datering till period 
V och framåt med de östliga kontakter som man ser 
genom bland annat med de samtida Ananino- och 
Mälardalsyxorna. Mälardalens enda Ananinoyxa 
kommer från Gamla Uppsala, inte långt från Björk- 
lingegravfåltet. Inte heller den har några exakta pa
ralleller i det ryska området. Gjutformar till Anani- 
noyxor finns i Norrland och Finland och där finns 
även liknande yxor. En gjutform som är förhållande
vis lik yxan från Gamla Uppsala kommer exempelvis 
från Elmenkoski i Karelen (Bakka 1976:P1. 16; Kos- 
menko 1986;fig. 7:2; Lavento 2001:122). I Uppland 
finns ytterligare två östliga yxor och det är en Maan- 
inkaholkyxa från Hamra i Fröslunda socken och en 
Maaninka- eller Seimaholkyxa från Hässelby i Sparr- 
sätra socken, båda i sydvästra Uppland (Ekholm 
1921:67f). Båda yxorna har en allmän datering till 
yngre bronsålder och de närmaste parallellerna finns i 
Finland, däremot avviker exemplaren från de ryska 
typerna (Lavento 2001:121f; Meinander 1954b:39ff).

De flesta Mälardalsyxorna har en klar maritim 
spridning i norra Mälardalen, längs med de dåtida 
vattenlederna till skillnad från de skandinaviska som 
har en dragning mot inlandet (fig. 135). Det är åter
igen värt att påpeka att den enda sakkunnigt tillvara
tagna mälardalsyxan i Mellansverige kommer från 
Darsgärde. Man skulle kunna se yxornas spridning 
och höj dboplatser som Darsgärde och Sjöberg som 
rester av ett östligt kontaktnät mot Finland och Balti
kum, där det också finns föremål och anläggningar av 
skandinavisk karaktär under samma tid, till exempel 
skeppssättningar, rösen, hussättningar av Brobytyp, 
nåltyper, rabbad keramik och bronser (Lang 
2007:253ff; Meinander 1954b; M. Olausson 
1993:84ff & 1995:139ff; Okulicz 1976). I kustområ
dena i Estland, Lettland och Finland samt i Mälarda
len finns rabbade kärl med dekor av gropar eller hål i 
rader längs med mynningen (se till exempel Apalle, 
Vrå, Fullerö och Sneden i Uppland).

För att kunna nå längre i denna fråga måste man 
på nytt gå igenom hela materialet med Mälardalsyxor 
i Nordeuropa. Vi får inte se Mälardalsyxorna som en 
typ utan som en grupp av olika yxor där de olika ty
perna kan vara skilda åt i både tid och rum. I stället

måste materialet bearbetas igen och de vitryska, rys
ka, baltiska och nordiska typerna sammanfogas och 
studeras korologiskt.

Hybridkulturer och kontinuerliga 
gradienter
Man kan med fog definiera fenomenet som en hy
bridkultur eller kreoliseringsprocess där olika feno
men och traditioner från Östskandinavien, Baltikum, 
Ryssland, Polen och Finland blandades. Blandningen 
har skett i Interaktionen mellan människor där sanno
likt bronsen från Centraleuropa och Ural samt den 
baltiska bärnstenen har varit två viktiga motorer. Man 
kan även se detta i den mix av keramikstilar som 
finns runt mellersta delen av Östersjön ca 900-300 f. 
Kr. Hybridkultur kan uppfattas som ett pejorativt 
begrepp om man ser den i ett narrativ styrt av den 
äldre kulturhistoriska skolan. Hybridkulturer är mot
bild till de rena och regionalt välavgränsade kultur
grupper som man ofta har sökt. I stället bör man se 
kulturgrupper som enheter i ett heterarkiskt nätverk 
där impulser har förmedlats och omvandlats i ett dia
lektiskt spel. Varje kulturgrupp eller socialt stratum 
kan visserligen, vid en viss tidpunkt och på en be
stämd plats, ha en konservativ inställning till sin egen 
materiella och andliga kultur. I ett överregionalt per
spektiv får man anta att dessa skillnader hela tiden 
har förskjutits och förändrats gradvis. Kulturgrupper i 
rummet ska då ses som kontinuerliga gradienter. Att 
sedan försöka definiera enskilda drag i denna mång
facetterade materiella kultur som etniska särdrag, på 
det sätt som ofta har gjorts och görs än i dag, är som 
att söka regnbågens slut.

Exemplet strimmighet
Att säga om den strimmiga keramiken har kommit 
från Baltikum, Finland eller Ryssland kan vara irre
levant. Sannolikt har påverkan skett från samtliga 
håll samtidigt. Att man redan tryckte in gräs på ler- 
kliningen har antagligen gjort det lättare att få accep- 
tans för att göra det samma på keramikkärlen. Under 
loppet av förromersk järnålder in i äldre romartid har 
ytbehandlingen sedan integrerats i den mellansvenska 
traditionen. Under detta senare skede kan man inte 
längre se keramiken som en östlig företeelse utan den 
har blivit ett morfologiskt drag som vi har gemen
samt över stora regioner: Tyskland, Polen, Baltikum, 
Finland och Skandinavien.
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Figur 137. Översiktsbild med frekvenser av ytbehandlingar under mellersta och yngre bronsålder. I fallet med 
Darsgärde kan delar av materialet vara från äldre förromersk järnålder. För referenser se tab. 2. Sammanräk
ningarna från Finland (förutom Åland) bygger på Lavento 200l:52ff. Vissa förskjutningar finns i materialet: Den 
släta keramiken ökar mot sydväst i Finland, strimmig keramik är något vanligare i västra Estland än i Finland, 
rabbig keramik förefaller vara ovanligare i södra Sörmland och Östergötland än i Skåne och norra Mälardalen. 
Skillnaderna i frekvenser Sverige beror på tre faktorer: 1. Inblandning av äldre järnåldersmaterial som ökat ande
len slät keramik. 2. Funktionsrelaterade faktorer på platsen: en plats med trantillverkning/fäboddrift har antagli
gen haft större andel rabbad keramik än en kultplats. 3. Externa influenser som Darsgärde. Dessutom är materia
lets storlek alltid avgörande för hur pass representativt det är Distribution of different kinds of surfaces in Swe
den, Denmark, Finland and Estonia during the MBA-LBA. The materia! in the Mälaren Basin, Scania and on 
Åland is dominated by rustication of different types. The sites in southern Södermanland and Östergötland have a 
smaller amount of rusticated pottery. The LBA—EPRIA site at Darsgärde is more similar to material in Estonia and 
Finland than the rest of Uppland. Rabbig=rusticated; Grov=grainy, coarse; Polerad=burnished; 
Avstruken =stroken; Strimmig=striated; Textil=textile impressions; Slät=polished/smooth

Efter detta skede under sen bronsålder och tidig 
förromersk järnålder används den strimmiga kerami
ken i hela Mellansverige och finns i olika omfattning 
på i stort sett samtliga lokaler från förromersk och 
romersk järnålder. I de fall det går att närmare datera 
förefaller den ha varit vanligast under tiden yngre

förromersk järnålder och äldre romersk järnålder. 
Men det finns lokaler där man inte har anammat be
handlingen, till exempel Dragby i Skuttunge socken, 
Uppland och Holmsmalma i Köpings och Kolsva 
socken i Västmanland. Båda platserna har en förhål
landevis sydskandinavisk karaktär med välbyggda
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stensättningar, umegropar och inga blockgravar samt 
ett traditionsbundet keramikhantverk.

Stimmig keramik finns under förromersk järnål
der även i det inre av Mälardalen (Artursson (red) 
1996:277ff; S. Granlund 2006:37; pl. 14). Denna 
yngre keramik är sällan dekorerad utan är i stället av 
mer skandinavisk karaktär. Samtidigt finns i samma 
område stora gravfalt utan ett enda strimmigt kärl, 
som det i Holmsmalma (Eriksson 2005c; Wikborg & 
Ahlström 2005). Man far ändå vid denna tidpunkt se 
ytbehandlingen som en lokal tradition som hade varit 
en innovation 700 år tidigare. Den blir dock aldrig 
lika vanlig som den var österut. Den upptar totalt ca 
10 % av den bestämbara keramikens vikt under för
romersk järnålder och äldre romersk järnålder och 
hela 38 % av den keramik som kan bestämmas mer 
noggrant till tiden kring Kristi födelse. Under detta 
yngre skede används den mest för att ytbehandla de 
medelstora till stora kärlen. Dessutom finns varianter 
av denna ytbehandling då även bland de samtida kon- 
tinentalgermanema, som i vissa regioner strierade 
sina stora förrådskärl. Däremot förefaller kärltillver- 
kama i Baltikum, Finland eller Mellansverige inte ha 
utnyttjat rytmiken mellan släta och strierade fält. Det 
var något man gjorde bland kontinentalgermanerna 
under samma tid. Istället förefaller större delen av 
kärlen vara strimmiga, frånsett mynningspartiet. Sen 
finns det en gradvis skillnad mellan denna strimmiga 
keramik och den avstrukna ytan som också blir 
mycket vanlig under äldre järnåldern i Mälardalen. 
Ibland kan samma kärl ha båda typerna av ytbehand
ling: vissa partier är lätt avstrukna medan andra delar 
är klart strimmiga. Även denna avstrukna ytbehand
ling förefaller att vara intimt förknippad med små 
och framförallt medelstora och stora förvaringskärl. 
Under yngre bronsåldern finns i Mälardalen de strie
rade, lodrät kammade ytorna på kärl som är mindre 
och kan ses som bordskärl. De är tunnväggiga och 
har polerade halspartier och ett förhållandevis elegant 
formspråk med sydliga paralleller. De bästa exemp
len kommer från Kättsta och Hågahagen (pl. 7). 
Förmodligen har stilen anammats i den lokala kultu
ren som rekvisita i de gästabud som har varit utmär
kande för mellersta och yngre bronsålder. Däremot 
förefaller den östliga, oftast oregelbundet strimmiga 
keramiken, vara mer anknuten till forvarings- och 
beredningskärl. I Darsgärde har Reisborg iakttagit en 
klar skiktning i materialet där de polerade skålarna 
och hänkelförsedda kopparna förekommer i den äldre 
fasen under bronsålder. Den förromerska keramiken 
domineras istället av större kärl med avsatt skuldra 
och stimmig yta. Ofta är de också dekorerade (Reis- 
borg 1989:97). Man skulle kunna se det som ett ut
tryck för en ny ideologi. En ideologi där man fokuse
rar på att dekorera och därmed även personifiera spe

ciellt förvaringskärlen. Med andra ord sker en om
svängning av fokus, från gästabudet till det mer sta
tiska och individuella ägandet och hamstringen av 
födan. Man kan också se det som en återgång till ett 
neolitiskt handlingsmönster där just de stora forva
rings- och beredningskärlen dekorerades rikt. Det är 
en tradition som fortsatte kontinuerligt i östra Europa 
från stenålder in i äldre järnålder inom de epineolitis- 
ka traditionerna. Denna ideologiska omsvängning ska 
kanske delvis ses snarast som en förändring av de 
sociala förhållandena i Mälardalen än som resultatet 
av en massiv invandring av nya folk. Keramiken har 
fått en förändrad roll i ett förändrat samhälle. Därige
nom har teknologin förändrats, givetvis under östligt 
inflytande, men även genom en ny social situation i 
regionen. I denna situation behövdes inte längre fin
servisen och de sydliga kontakterna. I stället blev 
keramiken mer lokalt präglad med uppsplittrade 
hantverkstraditioner.

SYDLIGA KONTAKTER
Sedan 1930-talet har det förts en mer eller mindre 
livaktig diskussion om Lausitzkulturens påverkan på 
”der Nordische Kreis” i södra Skandinavien och nor
ra Tyskland. Merparten av diskussionen har gått ut på 
att poängtera likheterna mellan de båda kulturgrup- 
pema och framförallt då keramiken. Man under de 
senaste decennierna helt har fokuserat på att alla im
pulser har kommit från just Lausitzkulturen. Sanno
likt har detta flera orsaker: likheterna är många och 
forskningshistoriskt är det en väl etablerad förklar
ingsmodell. Lausitz har också sedan Gordon Childes 
dagar ett rykte om sig att vara innovationsområde för 
keramik. Men keramikformema finns även i område
na söder, väster och sydöst om centralområdet. Dess
utom finns det inom Lausitzkulturen flera regionala 
grupper med olika former och dekorativa inslag där 
de västliga grupperna hade sina rötter i den tidigare 
IJnétice- och Tumuluskulturen med starka influenser 
från sydöst medan de östliga grupperna var påverka
de av sina rötter i bland annat den östliga Trzcinieck- 
II1 turen. Senare har man delat upp kulturen i ännu 
flera undergrupper med specifika regionala drag 
(Buck 1988; Bukowski 1988:33ff; Gardawski 
1976:132ff). De regionala skillnaderna har ansetts så 
stora att det inom Lausitz har diskuterats om man ska 
se det som en kultur eller en stil hos främst kerami
ken och även diskuterat vad som utgör själva kärnan i 
kulturen (Bukowski 1988:15ff; Gardawski 1976; 
Gediga 1983). Man har även föreslagit att

“ Auf dem Gebiet, daß als der Lausitzer Kultur 
zugehörig betrachtet wurde, haben wir es von 
der mittleren Bronzezeit bis in die ersten Pha-
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sen der Eisenzeit mit verschiedenen Kulturen 
zu tun, die wir allgemein als zu dem großen 
Komplex der Urnenfelderkulturen zugehörig 
bezeichnen können(Gediga 1983:43f).

En av de mest framträdande material som har bildat 
definitionen för Lausitzkulturen är keramiken men 
enligt Gediga bör man tala mer om en Lausitzstil än 
en Lausitzkultur. Han fortsätter:

”...daß das Verbreitungsgebiet der „Keramik 
im Lausitzer Stil“ nicht durch Keramikformen 
von einander angenäherten Eigenschaften, die 
sich gleichzeitig von anderen Stilen abheben, 
bezeichnet werden kann. Die Festlegung des 
Verbreitungsgebiets des „Lausitzer Keramik
stils “ hängt also vor dem allem von der Tatsa
che ab, daß wir z.Zt. die differenzierte Kultur 
eines bedeutenden Teils der Bronze- und frü
hen Eisenzeit auf einem ziemlich großen Ge
biet Mitteleuropas als eine archäologische, die 
sogenannte Lausitzer Kultur, behandeln. Hier
aus folgt, daß die Keramik nicht als Basis zur 
Aussonderung dieser Kultur als Ganzes dienen 
kann.“ (Gediga 1984:1661).

Det gamla kulturbegreppet, speglar ibland en di
stansering av arkeologen till det samhälle som vi 
försöker beskriva. Mycket av den processuella och 
framförallt postprocessuella debatten har med rätta 
vänt sig mot denna typ av teoribildning (Olsen 
2003:26ff). Kultur har många gånger använts på ett i 
det närmaste sterilt sätt där kulturerna beskrivs som 
de har levt ett självständigt liv i sig, med föremål som 
rör sig och kulturer som växte och dog. När Bukows
ki beskrev Lausitzkulturen framförde han att den 
hade fyra faser: en första uppbyggnadsfas (genesis), 
en andra utvecklingsfas i period IV och V, en tredje 
höjdpunkt i Hallstatt C-D, som motsvarar bronsål
derns period VI och järnålderns period 1 samt slut- 
och nedgangsfasen under LtA-B, vilket motsvarar 
järnålderns perioder 1 och 2 (Bukowski 1988:35). 
Frågan är om det verkligen är en kulturs uppkomst, 
utveckling och fall vi studerar: är det något som vi 
arkeologer konstruerar utifrån bland annat våra före
ställningar om Romarrikets fall. Med största sanno
likhet var befolkningarna till stor del konstanta, även 
om nya generationer föddes och dog.

Som arkeolog är det omöjligt att inte förhålla sig 
till kulturbegreppet eller att inte använda det. Möjli
gen skulle man byta ut begreppet mot ordet tradition i 
stället. Begreppet tradition kan dock ge en alltför 
konservativ förförståelse av en kultur. En kultur är 
traditionell men är också hela tiden i förändring och 
mottar nya externa impulser. Den förändras med 
ekonomi, klimat, endogena processer och innovatio
ner, men förändringarna kan gå i skov.

Att isolera företeelser som klara Lausitzföremål 
eller som en tydlig Lausitzkultur kan vara ytterst

svårt. Likaså är det nästan omöjligt att säga vad som 
utgjorde “der Nordische Kreis” under bronsålder. För 
det första var den kulturen inte spridd över hela Nor
den utan hade en kärna i nuvarande Sydskandinavien 
och Nordtyskland, åtminstone utifrån dekorerade 
praktföremål och gravskick. Sannolikt var många av 
de rikt dekorerade brons- och guldföremål, som är 
hittade i Mellansverige och som vi menar är typiska 
för nordisk bronsålder, tillverkade i nuvarande Dan
mark och Nordtyskland. Frågan är om de föremålen 
verkligen upplevdes som en del av den egna kulturen 
av de människor som brukade dem i Mellansverige 
eller om de då upplevdes som exotiska, även om vi 
idag anser dem som typiska för hela “der Nordische 
Kreis“. Antagligen var många av de ”typiskt” nordis
ka praktföremål ickerepresentativa för majoriteten av 
befolkningen i Mälardalen, på samma sätt som hög
gravskicket saknas här.

Man kan förmoda att interaktionen mellan olika 
regioner var betydande under bronsålder. Behovet av 
koppar, tenn och även flinta var sannolikt några av de 
mer pådrivande faktorerna i denna handel eller gåvo- 
utbyte. Det är först under senneolitikum och bronsål
dern som exempelvis flintan blir vanlig på boplatser
na i Mälardalen, flinta som har exporterats från Skå
ne eller Sydvästskandinavien (Lindberg 2007:242). 
Bronsåldern har sedan Montelius och Åbergs dagar 
använts just för att visa de kontakter som har spänt 
över stora delar av kontinenten från brittiska öarna i 
väster till Ural i öster och från Medelhavet i söder till 
Såpmi i norr (Baudou 1960; Kossack 1954 & 1999; 
Kristiansen 1998; Kristiansen & Larsson 2005; Mon
telius 1885; Sprockhoff 1930; Thrane 1975; Åberg 
1930-35). Utifrån de bevarade materiella lämningar
na kan man slå fast att likheterna och spridningen av 
olika föremål visar att man under bronsåldern har 
haft ett omfattande kontaktnät. Man har även delat 
vissa symboler och idéer med varandra, men att dessa 
kan ha transformerats i sina nya kontexter. Detta 
gäller givetvis även kontakterna med Lausitz. Ett 
kulturutbyte mellan Lausitz och Mälardalen har inte 
varit en en vägskommun i kation utan varit reciprokt. 
Lausitzstilen inom keramiken var starkt påverkad av 
bland annat keramik i nuvarande Ungern och Balkan. 
Influenser finns även från urnegravs- och Hallstatt
kulturen i Centraleuropa och resten av sydöstra Eu
ropa. Stilen påverkade även keramiken i nuvarande 
Tyskland och Holland och många drag i keramiken 
och den materiella kulturen från dessa områden åter
kommer i den skandinaviska keramiken. Det är en 
förenkling att utpeka enbart Lausitzkulturen som den 
stora impulsgivaren till keramiken i Mellansverige. 
Många av de drag som har pekats ut som klara Lau- 
sitzdrag är allmängods i stora delar av Central- och 
Nordeuropa. Hur mycket av influenserna som gick
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direkt från Lausitz är därför omöjligt att säga, många 
av influenserna har säkerligen gått via Nordtyskland 
och Danmark. Antagligen har de direkta långväga, 
kontakterna varit ytterst få utan mycket av utbytet har 
skett via mellanhänder.

Ett sådant transformationsområde är norra Polen. 
Där syns spåren av de nordiska kontakterna i metall
föremålen, av både brons- och guld. Begreppet nor
disk är dock missledande för tanken eftersom det rör 
sig om främst skandinaviska men även nordtyska 
former. De senaste översikterna av detta har gjorts av 
Jerzy Fogel och Bukowski (Bukowski 1998; Fogel 
1988). I en 10 mil bred zon från Oders mynning i 
väster till Weichseis mynning i Gdanskbukten i öster 
finns under framförallt period V en rik förekomst av 
föremål som per definition har en mer eller mindre 
utpräglat nordisk karaktär. Totalt rör det sig om 
knappt 400 föremål, en siffra som kan jämföras med 
att det i Thomas B. Larssons avhandling finns 1052 
bronsföremål från hela yngre bronsåldern i Skåne och 
sydligaste Halland samt 252 bronsföremål från hela 
Mälardalen, Närke och nordöstra Östergötland under 
samma period (T. Larsson 1986:53). 1 Banie, Stettin 
finns bland annat en av områdets rikare gravar. I hö
gen fanns en uppsättning av nordiska och polska 
bronser tillsammans med kannelerade skålar eller 
terriner och bägare av keramik. Kanneleringen är 
visserligen lodrät, men är annars mycket snarlik den i 
brunnen från Apalle (Pl. 3:4, 12, 16, 20 & 22; Bu
kowski 1998; se nedan). Förekomsten av nordiska 
former är med andra ord betydande i norra Polen, där 
det finns ”nordiska” föremål i både depåer och grav
fynd i framförallt Pommern. Däremot har ytterst få 
föremål nått längre söder, till de områden i centrala 
och södra Polen som brukar ses som Lausitzkulturens 
kärnområde. Den norra zonen kan i stället definieras 
som en pommersk blandkultur med bland annat ”Ge- 
sichtsumenkultur” (Bukowski 1998:378; Malinowski 
1988b). Bland depåfynden i denna norra zon i Pom
mern finns både fynd med enbart nordiska föremål, 
blandade kontexter samt flera depåer som helt saknar 
nordiska föremål. De nordiska föremålen i gravar är 
påträffade främst i själva kustbandet. Fogel själv me
nar att utbytet mellan de båda kulturerna har grundat 
sig på ”handel” med bärnsten, brons- och guld. (Fo
gel 1988:220ff; Sprockhoff 1956a & b) Föremålen 
visar klart att det har funnits en tvåvägskommunika- 
tion mellan de båda områdena men spridningsmönst- 
ret tyder på att kontaktzonen låg i det tyska och pols
ka kustområdet: två områden som av äldre tysk 
forskning hävdades tillhöra ”der Nordische Kreis” 
och inte alltid än i dag ses som ett typiskt Lausitzom- 
råde av den polska forskningen och som åtminstone 
under period VI har skilt sig från Lausitzkulturen

genom bland annat ansiktsumorna (Kossinna 1926: 
Abb. 52; Malinowski 1988b:137ff).

Förekomst av importerade kärl
I de tunnslip som har gjorts inom E4-projektet från 
Ryssgärdet, Snåret och Glädjen har inga avvikande 
gods påträffats som skulle kunna tyda på kontakter 
med Lausitzkulturen. Även i de fall analyserna har 
gjorts på exemplar med former som kan antyda Lau- 
sitzinfluenser såsom fingerfårad rabbning och skålar, 
syns inget avvikande (Stilborg & Brorsson 2007). I 
materialet från Apalle har flera tunnslip och mikro- 
skoperingar gjorts av bronsålderskeramik, både rab- 
bad keramik och på de kannelerade skålar som har 
paralleller inom bland annat Lausitz. Inte heller där 
kunde någon avgörande skillnad i godset iakttas som 
kan tyda på direktimport (Stilborg, muntl. Uppg.). I 
Hallunda har enstaka tunnslip gjorts av Hans-Åke 
Nordström men inget av det materialet uppvisar någ
ra avvikande drag (H-Å Nordström 1988:33f; Bil. 3). 
Däremot pekade Hille Jaanusson ut enstaka kärl som 
möjliga importkärl utifrån yttre morfologiska likheter 
med Lausitzformer. Fem kärl från Hallunda har en 
rabbning med fingerdragningar i Otterbötestil som 
hon därför menar kan vara importerade från Åland 
(Jaanusson 1981:124). Enligt Birgitta Hulthéns ana
lyser av Otterbötematerial skulle exemplaren från 
Kökar vara införda från nuvarande Polen, men tolk
ningen kan diskuteras (Hulthén 1997a & b; se kap. 3, 
5 & 7). Fingerstruken rabbning är dock så vanlig i 
Uppland att det är svårt att tänka sig att alla dessa 
kärl skulle vara importerade. Bland annat uppvisar 
tunnslipen från Snåret och Glädjen inga skillnader på 
denna typ av keramik gentemot den övriga bronsål- 
derskeramiken (Stilborg & Brorson 2007). I materia
let från Hallunda pekade Jaanusson också ut kannele
rade kärl, med både diagonal och horisontell riktning, 
som möjligen importerade. Liknande kärl med dia
gonal kannelering från Apalle uppvisade i sitt gods 
dock inga tecken på att vara importerade. Till de av
vikande kärlen från Apalle far även ett mynningsparti 
av ett möjlig turbanformat kärl räknas (Eriksson 
2003a:fig. 67 kärl 178). Mynningens diagonala, bre
da kannelering liknar turbandekorerade mynningar på 
skålar från Lausitz under period VI (Buck 1989). 
Kärlet har dock en mer muggliknande form än de i 
Polen och Tyskland, som ofta är betydligt vidare och 
lägre. Inget i godset tyder heller på att Apallekärlet 
skulle vara annorlunda än de övriga på platsen.

Från Hallunda finns en polerad omfaloskopp med 
hänkel samt en fotbägare som har tolkats som möjlig 
import (Jaanusson 1981:124f). Inga belägg finns 
dock för detta. Från Pryssgården utanför Norrköping 
finns även två mycket avvikande rabbade skålar. De 
tolkades först som importerade men tunnslipsanaly-
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ser tyder inte på det (Stålbom 1998a: 129). Man bör 
dock komma ihåg att inte heller tunnslip alltid kan 
bevisa sådant på grund av de likartade, sekundära 
lerorna och stenmaterialet i Östersjöbäckenet.

Likheter och skillnader i ytbehandlingar
En av dem som främst har poängterat de stora likhe
terna i ytbehandling mellan Lausitz och Nordische 
Kreis är Hille Jaanusson. Främst menar hon att man 
utifrån den rabbade keramikens dominans i Polen, 
Danmark och Syd- och Mellansverige kan tala om en 
gemensam västlig kultur under bronsålder när det 
gäller keramiken. Hon såg Lausitz som den givande 
parten i denna gemensamma kultur (Jaanusson 
1981:56f; Jaanusson 1988). Detta är kanske ett av de 
bästa argumenten för en gemensam keramiktradition 
där vardagsföremål som forvarings- och berednings- 
kärl tillverkas och används på ett liknande sätt. De 
rabbade kärlen får nämligen först och främst antas ha 
just de användningsområdena. Jaanusson utgick från 
flera boplatsmaterial som hon hade gått igenom från 
Danmark, Åland, Sverige, Polen, Estland, Lettland, 
Ryssland och Finland. Hon såg då den stora skillna
den mellan den västliga traditionen som omfattade 
Danmark, Sverige, Polen och Åland där keramiken 
var rabbad till ca 55-80 %. Senare har Gustavsson 
pekat ut den rabbade keramiken med dekorativa fing
erdragningar, det vill säga Otterbötestil som ett ty
piskt Lausitzfenomen (Gustavsson 1997:1085). Tidi
gare har denna typ av keramik setts som ett typiskt 
åländskt särdrag, då den var mycket vanlig på Otter- 
böteboplatsen på Kökar, men även på boplatsen i 
Tjäman i Saltvik på Åland, som har övervägande 
keramik med Otterbötestil (Meinander 1954b:139f). I 
analogi med Otterböte skulle i så fall även Tjäman 
vara en plats med Lausitzanknytning, liksom flera av 
de andra bronsåldersboplatsema på Åland (Gustavs
son 1997:67ff). Boplatsmaterialet på Åland visar 
dock inte enbart på eventuella Lausitzkontakter, på 
både Tjäman och Otterböte finns även textilkeramik 
som bör ha en klar östlig anknytning. I hela ögruppen 
förhärskar dessutom ett gravskick med synliga rösen 
av en typ som traditionellt kan förknippas med skan
dinavisk bronsålder, norr om Skåne. De bronser som 
är påträffade på Åland vittnar snarast om kontakter 
med Skandinavien samt österut, men inga säkra Lau- 
sitzföremål finns. Till exempel är två av de fem holk- 
yxoma i ögmppen östliga mälardalsyxor och de 
andra tre är av skandinaviska typer. En dräktnål som 
påträffades på Tjämanboplatsen är dock av en typ 
som är vanlig på Jylland men även finns i Lausitz 
och kan ha europeiskt urspmng (Baudou 1960:84; 
Meinander 1954b:210f). Otterbötekeramik finns i 
hela södra och mellersta Skandinavien samt i Nord

tyskland från äldre bronsålder och framåt (se kap. 3 
& 5).

Likheterna är så stora i Tyskland, Lausitz och den 
skandinaviska bronsåldern att det är omöjligt att se 
en innovationsriktning under mellersta och yngre 
bronsålder. Dateringarna på den rabbade keramiken i 
Mälardalen visar dessutom att det snarare rör sig om 
en påverkan från tiden före Lausitzkulturens genom
brott. I stället skulle man kunna se den rabbade ke
ramiken som en influens från Unötice som kan ha 
förmedlats samtidigt till bland annat Lüneburgkultu
ren, Vorlausitz och Nordische Kreis (se kap. 5).

Likheter och skillnader i kärluppsättningar 
och kärlanvändning
De viktigaste aspekterna på kulturjämförelse är inte 
yttre likheter hos enskilda kärl utan den kontext de 
uppträder i, med andra ord hur keramiken användes. 
En kulturell likhet eller samhörighet består inte en
bart i att enstaka föremål liknar varandra, likheterna 
kan bero på att liknande funktion har gett liknande 
former av praktiska skäl. Däremot om likheterna be
står i en mer sammansatt strukturell och funktionell 
kombination av olika enheter kan man prata om en 
kulturgemenskap. Enklast att studera kärluppsätt
ningarna är att se hur de har använts i de samlade 
kontexter som gravarna utgör.

Om man exempelvis tar en av de stora samman
ställningarna över kärlformer från östra Tyskland och 
jämför den med de som finns i norra Mälardalen 
framstår skillnaderna som klara (fig. 138). Nästan 
samtliga ledartefakter och utmärkande dekorer för 
Brandenburgs lausitzkeramik saknas i Mälardalen. 
Däremot finns de mer basala formerna här: rabbiga 
förvaringskärl och polerade skålar. Formrikedomen 
är således betydligt fattigare här. Vi har en gemensam 
servis men de mer avancerade formerna når inte Mä
lardalen. Möjligen kan man se det som att keramiken 
har implementerats under period II—III och sedan når 
inte modeväxlingama hit. Det ska dock påpekas att 
även den så karaktäristiska buckeldekorer från juste 
den tiden inte tas upp i Mellansverige.

Att Lausitz kom att urskilja sig som en egen kultur 
beror mycket på att man tidigt konstaterade rikedo
men av eleganta kärl i brandgravama. Som ett exem
pel kan man ta det stora, nyligen publicerade gravfål- 
tet i Niederkaina, Lkr. Bautzen i Oberlausitz i Tysk
land. På platsen har från 1800-talet fram till och med 
1972 ett ca 2000 gravar undersökts från neolitikum 
till järnålder Av dessa tillhör ca 1200 gravar Billen- 
dorfgruppen. Billendorf är en västlig grupp som till
hör Lausitz under Hallstatt C till förromersk järnålder 
period II. I gravarna har man sett tre grupper av olika 
kärluppsättningar:
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Figur 138. Överst kronologisk sekvens över kärlfor
mer i Lausitzkulturen i östra Tyskland. De romerska 
siffrorna i tredje kolumnen syftar på Montelius peri
oder. Rikedomen på dekorer och kärlformer är stor 
och serviserna komplexa. Därunder en bearbetning 
av Bucks framställning för att åskådliggöra de kända 
kärltyperna i Mälardalen. Primärformerna: de rab- 
bade krukorna och de polerade skålarna samt ensta
ka avvikande kärl, är de samma. Nästan alla Lausit- 
zområdets särtyper och ledartefakter saknas dock i 
regionen, (efter Buck l989:Abb. 9). Above a chrono
logical sequence of Lusatian pottery in eastern Ger

many. Below a revised version with the forms found 
in Eastern Central Sweden during MBA-LBA. The 
basic forms are the same but all more exclusive index 
forms are missing in Sweden.

1. Gravurna i form av terrin med täckande skål
2. Som 1 samt bikärl av 1-6 terriner, 1^1 små- 

skålar, 1-2 koppar, <1 liten kruka.
3. Som 1 samt bikärl av 2-10 terriner, 1-3 

småskålar, 1-4 koppar, 1-2 småkrukor, 1 
lerskiva, 1-4 små spetsiga kannor eller skå
lar samt en portabel lerugn.

(Coblenz & Nebelsick 1997:17ff; Heyd 2002).
Gravfältets keramikrikedom är inget anmärk

ningsvärt för Lausitzkulturen och inte heller på de 
samtida gravfålten i Hallstattkulturen. I många av de 
kammarliknande rummen för de brända benen finns 
hela serviser som har en uppsättning som förefaller 
att vara fastställd enligt strikta regler. I många fall har 
delar av servisen varit med på bålet och uppvisar 
klara tecken på sekundärbränning medan andra delar 
saknas liknande tecken. Man måste dock komma 
ihåg att delar av dessa serviser är nedlagda vid skilda 
tillfällen vid olika begravningar (Gramsch 2005; Ne- 
belsick 1994 & 1995; Kaiser & Puttkammer 
2007:7361). Det formaliserade sätt som både gravfes
ten och dess servis har haft och den mångfald av 
kärltyper som har varit involverade, saknar i dagslä
get paralleller i Skandinavien. Enstaka av de kärlty
per som användes i Lausitzområdet finns det parallel
ler till i Skandinavien. Flertalet av kärlformema i 
Lausitz saknas dock här. Även i det nordvästyska 
materialet finns likheter med Lausitz. Rikedomen på 
såväl kärl som kärltyper är jämförelsevis betydligt 
mer sparsmakad, för att inte säga påver, (jfr Hofmann 
2008:316ff). I stället är det framförallt Niederkainas 
grupp 1 som det finns paralleller till i exempelvis 
Skåne. Nämligen minimiservisen som omfattade den 
rabbade dryckes- eller matuman tillsammans med 
den polerade skålen som både kunde användas som 
lock och tallrik (jfr Brorsson & Hulthén 2007:fig. 21 
& 23). Vanligtvis är det dock i den sydskandinaviska 
traditionen bara matuman som kommer med i gra
ven. Den enda av mig kända miniservisen i Mälarda
len är återigen ansiktsuman från Vallby som kan ha 
haft en skål som lock. Med andra ord har keramiken 
spelat en annan roll i den skandinaviska och nord
västtyska gravritualen än vad den gjorde i Lausitz. 
Möjligen kan man se detta reminiscenser ännu av 
detta gravgästabud i exempelvis Wielbarkskulturens 
gravar under romartid (se ovan; Wołagiewicz 1993).

Med andra ord finns det stora strukturella skillna
der i servisuppsättningama och bruket av dem i gra
varna mellan de båda områdena. Däremot kan givet
vis vardagsservisema ha varit betydligt med likarta
de. Det visar de likartade fördelningarna av ytbe-
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handlingar. Boplatser från Polen, Tyskland och Mä
lardalen har ungefär samma andel rabbad keramik 
(Jaanusson 1981:56f).

Figur 139. Kannelerade skålar från Apalle. Flera av 
dem kommer från ett brunnskomplex. Teckningar E. 
Craaford och A. Åkermark. (Eriksson 2003a:fig. 67). 
Fluted bowls from Apalle, Uppland. Many of them 
are found in a MBA well.

Figur 140. Kannelerade koppar från brunnen I Ber- 
lin-Lichterfelde, Tyskland, (v. Miiller 1964: Tafel 46). 
Fluted bowls from a MBA well in Berlin-Lichterfelde, 
Eastern Germany.

Kärl i brunnar

Ett intressant tyskt depåfynd kommer från en brunn 
som undersöktes runt år 1960 intill en bronsåldersbo- 
plats i Lichterfelde i Berlins södra utkant (fig. 140; 
Müller 1964). På platsen påträffades bland annat fem 
stolpbuma hus och avfallsgropar. En av avfallsgro- 
pama har en l4C-datering till 1080±55 bc vilket ka
librerat bör motsvara period II och III (1390—1210 
BC med ett sigma). På boplatsen påträffades ungefär 
81 kärl av mycket skilda former. Det rör sig om ca 18 
olika form typer med allt från fat, skålar och koppar 
till stora förrådskärl. Cirka 35—40 meter från det un
dersökta husområdet påträffades två brunnar varav 
den ena visade sig vara mycket fyndrik. Framförallt 
rör det sig om en uppsättning av cirka 129 keramik
kärl. Kärlen kan delas in i koppar, bägare, kannelera
de skålar och kannelerade kannor. I brunnsmaterialet 
saknas helt större bikoniska kärl, större fat, perfore
rade kärl, terriner och hushållskärl. Storleksfördel- 
ningen på kärlen är dessutom ytterst olika: i brunnen 
är kärlen i huvudsakligen mellan 4 och 8 cm höga. 
Endast få kärl har rekonstruerbara höjder som över
stiger 11 cm. På boplatsen däremot påträffades kärl 
som var allt från 4 cm höga till nästan 40 cm. Även 
mynningsdiametem talar samma språk: i brunnen har 
merparten av keramiken mynningsdiametrar mellan 5 
och 11 cm, medan boplatskeramikens är mellan 11 
och 46 cm. Merparten av den polerade keramiken är 
påträffad i brunnen, medan den rabbade och släta 
keramiken huvudsakligen förekom på boplatsdelen 
(Brunn 1964:30ff, Beilage 4 & 5). Dateringen av 
både boplatsen och brunnarna borde vara period II 
till IV.

Vad som är mer intressant är tolkningen av själva 
funktionen och de handlingar som har skett på loka
len, sett utifrån keramiken. Det är mycket tydligt att 
det rör sig om ett urval av kärl som ligger i brunnen 
och att detta har ägt rum i samband med någon akti
vitet starkt knuten till framförallt drycker. Serverings
fat saknas i brunnen, medan de förekommer på bo
platsen. Det talar mot att det rör sig om servering av 
fast föda i någon större omfattning runt brunnen. Inga 
ben verkar ha påträffats i brunnen heller, däremot 
fanns ben i groparna på boplatsen. Pollenanalyser av 
fyllningen i brunnen och i kärlen visar att kärlen har 
en viss överrepresentation av pollen från gräsmark, 
örter och ätliga växter. Utgrävaren har tolkat kärlen i 
brunnen som ett offer när grundvattnet har sjunkit, 
för att blidka de högre makterna att återfå vattnet 
(Brunn 1964:56).
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Vad som är mest intressant är parallellerna i en 
nastan samtida brunnskontext i Apalle, Övergran 
socken i södra Uppland (fig. 139; Ullén 1995 & 
2003:50f). Likheterna mellan keramiken i brunnen i 
Berlin-Lichterfelde och den i Apalle ligger på flera 
plan: dels ett delvis likartat fyndmaterial med kera
mik men framförallt liknar kontexterna varandra på 
ett mer strukturellt plan. På den västra undersök- 
ningsytan av Apalleboplatsen påträffades bland annat 
två brunnar med flätade träkorgar som brunnskar. De 
aktuella brunnarna låg intill varandra och vidjor från 
de flätade brunnskorgarna har daterats till äldre 
bronsålder. Den stratigrafiskt äldsta brunnen, 
A1992,har daterats till 1160±30 bc och den yngre har 
daterats till 1140±65 bc (Ullén 1995:12ff & 
2003:51). I kalibrerade skick motsvarar detta med ett 
sigma 1430-1320 BC respektive 1430-1260 BC 
(Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal 
v3.10 Bronk Ramsey (2005)). Dateringarna är i det 
närmaste samtida, vilket dock stratigrafin motsäger. 
Man får dock förmoda att det har gått kort tid mellan 
konstruktionerna av de båda brunnarna, eller så har 
man återanvänt äldre vidjor till den yngre brunnen. 
De båda brunnamas datering kan därmed läggas i 
bronsålderns period II, eller möjligen i ett tidigt ske
de av period III (jfr Vandkilde et al 1996). Man får 
dock komma ihåg att det finns svårigheter att syn
kronisera l4C-ålder mot de kulturhistoriska perioder
na. Ett ännu större osäkerhetsmoment är att datering
arna sannolikt berättar om bmnnamas tillkomst, me
dan fyndmaterialet i bmnnarna tillhör bmnnarnas 
igenfyllningsfas och är därmed yngre. Hur mycket 
yngre är dock omöjligt att veta.

Bmnnarna var antagligen inhägnade och låg i den 
västra kanten av boplatsen. I brunnsfyllningen påträf
fades även en mängd ben efter framförallt svin och 
nöt samt lårben och två kraniefragment efter männi
ska. Dessutom påträffades rabbig keramik samt minst 
fem mycket elegant kannelerade skålar med polerad 
yta. Överhuvudtaget var den polerade keramiken 
överrepresenterad i brunnsfyllningama (Eriksson 
2003a: 107ff; Ullén 1995 & 2003:50f;).

Kärl med diagonal kannelering på skuldran finns i 
stora delar av Europa under bronsåldern. Mycket 
liknande skålar fanns redan under motsvarande tidig 
period I i slutfasen av Hatvankulturen i Ungem (Ka- 
licz 1968:169; Taf. CXXIX:8ml; taf. XCVIILIO). 
Diagonalt kannelerade skålar finns i det ungerska 
materialet under större delen av bronsåldern, fram till 
och med Hallstatt C eller motsvarande vår period V 
(Patek 1968:109f; Kemenczei 1984:70f). I det un
gerska materialet finns många skålar med vertikal 
kannelering i keramik men även hänkelliknande 
skaftförsedda guldskålar av samma form och med 
samma typ av dekor, bland annat i ett depåfynd date

rat till ca 1800 BC (Sherratt & Taylor 1997:439). I 
Centraleuropa, norr om Alperna är diagonalt kannele
rade skålar en av ledartefaktema redan under Bz D, 
vilket motsvarar äldre delen av period III (Mtiller- 
Karpe 1970a: 183 & abb. 188).

I Schlesien, i södra Polen, finns samma typ av de
kor på kärl från gravfalt som kan dateras till period 
IV (Gedl 1979:38f & Taf. XV:9, XVIE1). 1 centrala 
Polen finns rikligt av denna typ av lodräta eller dia
gonala kanneleringar under period IV och V (Mali
nowski 1987:86 & 1993). Tidigare har det också 
hävdats att diagonal kannelering uppträdde först un
der period IV i Sachsen, men man far lov att modifie
ra och tidigarelägga denna datering utifrån nyare 
fynd (Grünberg 1943:23f, 29f och 91). Till exempel 
finns slutna fynd med skålar och kärl med sned kan
nelering i det tyska materialet redan under Ha Al, 
vilket motsvarar period III. Dessa mer elegant utfor
made skålar är betydligt mer likartade de i Apalle än 
många av de senare skålarna i Polen. (Dietzel & Cob
lenz 1975:69ff). En samtida datering finns även från 
den rikt utrustade vapengraven i Ćaka i Slovakien, 
där en hel dryckesuppsättning med olika kärl med 
diagonala och vågräta kanneleringar är daterad till 
1200-talet (Kossack 1999:116ff). Liknande diagonalt 
kannelerade terriner finns även i det danska materia
let i åtminstone en fyndkontext som kan dateras till 
period III (Broholm 1943:196, grav 1894 & 1944:pl. 
34:1 & 2). Med andra ord finns många paralleller till 
skålarna i Apalle dateras till period III, utifrån fynd
analogier och med hjälp av stratigrafin, där de över
lagrade konstruktionerna har daterats till period II 
eller III.

Vissa skillnader finns dock mellan fynden i Berlin- 
Lichterfelde och i Apalle. Antalet kannelerade kärl är 
betydligt färre i Apalle och två av dem är större än 
vad kopparna i den tyska brunnen är. I brunnen från 
Berlin var koppliknande former helt förhärskande 
medan det i Apalle finns både skålar och koppar. 
Däremot bör fyndkontexterna kunna vara likartade: i 
båda fallen bör man kunna tolka keramikkärlen i 
brunnarna som rester av ritualer med dryckes- och 
matoffer eller gemensamma måltider (Meffert 
1998:360; Ullén 1995:19). Likheterna skulle således 
inte bara ligga på det yttre morfologiska planet utan 
framförallt i praktiken bakom offret. I brunnen i 
Apalle påträffades dessutom obrända skelettdelar av 
en eller möjligtvis flera vuxna individer, nämligen ett 
pannben, ett lår- och ett överarmsben där pannbenen 
könsbedömdes till en man (Ullén 2003:239).

Lausitz och Mälardalen
Som vi har sett finns det likheter både i kontexter och 
i kärlformer mellan Mälardalen och Lausitz. De båda
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områdena har fått sin delvis gemensamma keramik
tradition under bronsålderns period II eller III. Under 
detta initialskede är den rabbade keramiken och skå
larna innovationer som kan tyda på direkta eller indi
rekta kontakter mellan de båda områdena. Sannolikt 
är det det alltmer intensifierade utbytet med tenn och 
koppar som har spelat en viktig roll i sammanhanget. 
De är två råvaror som finns i bland annat sydöstra 
Tyskland och Tjeckien. Det är två regioner som hade 
just den kärluppsättning som kom att implementeras i 
Skandinavien. Om kontakterna har gått direkt via 
detta helt eller delvis Lausitzinfluerade område eller 
via andra, ligger utanför avhandlingens ramar att 
besvara.

Under fortsättningen av bronsåldern, period IV— 
VI, övergår denna innovation till att bli en inhemsk, 
skandinavisk tradition. Under denna fas kan man inte 
längre prata om att det rör sig om speciella Lausitz- 
kärl i Mälardalen. Det är till skillnad från Sydskandi- 
navien. I exempelvis Skåne fortsätter under dessa 
yngre perioder de direkta kontakterna mellan regio
nerna, något som återspeglar sig i nya keramikfor
mer, chamottemagring och dekorer (Björhem & 
Magnusson Staaf 2006:182f; Hulthén 1974; C. 
Svensson, 2004). I Mälardalen får de nyare Lausitz- 
formerna inget genomslag. I stället fortsätter den 
keramiska traditionen i stora drag fram till bronsål
derns slut.

Man kan göra en analogi med Lausitizinflytandet 
och det så kallade Vendiska svartgodset under vi
kingatid. Tidigare ansågs ofta denna som tillverkad i 
norra Tyskland och Polen. I dagsläget vet vi att typen 
har en betydligt vidare spridning och att en viss del är 
tillverkad i de vikingatida städerna (Roslund 2001). 
Till skillnad från den så kallade Lausitzkeramiken i 
Mellansverige, finns dock importerade kärl här. An
tagligen är i stort sett all bronsålderskeramik i Mälar
dalen influerad av samma källor som påverkade Lau
sitz eller direkt från Lausitz. Dessa influenser kom 
dock redan under period II och III. Därefter är kera- 
miktraditionema snarlika och man får lov att se olika 
typer av rabbiga och polerade kärl som inhemska i 
Mälardalen.

SAMMANFATTNING
Två av människans ständiga och stora frågor är varifrån 
kom det och när kom den första. Så också när det gäller 
keramik. Vi vill gärna ha ett entydigt svar om varifrån 
exempelvis den fmgerdragna rabbade och strimmiga 
keramiken kom och när. Problemet är att när de båda 
typerna kom till Mälardalen så hade de redan en så lång 
förhistoria att ett entydigt svar inte går att ge. Framför
allt har den strimmiga och strierade keramiken en kom

plex bakgrund med både inhemska motstycken samt 
paralleller i såväl öst och syd.

Många av de morfologiska drag som vi ibland be
traktar som utmärkande för vissa, enstaka kulturer eller 
regioner finns i varierande frekvens i många fler regio
ner. I många fall rör det sig snarast om kontinuerliga 
gradienter där exempelvis slät keramik kontra strimmig 
blir gradvis vanligare eller mindre vanlig. Förekomster 
av enskilda element kan därför bli missledande. Flera 
element och deras frekvens måste i så fall bli styrande 
för en mer övergripande analys. Det kräver i sin tur 
mycket stora överregionala studier.

När det gäller de östliga influenserna i Mälardalen så 
förefaller de att komma in under bronsålderns period V 
och VI. Det är keramik som ofta har ett gods med låg 
magringsandel och fm lera, grovstrimumig ytbehandling 
samt dekor av gropar eller andra intryck. Keramik med 
textilintryck kan också tillhöra denna gmpp. Förutom 
Darsgärde finns endast mindre andelar av denna typ. 
Tunnslip visar att det i enstaka fall kan vara avvikande 
kärl på den specifika lokalen. I de flesta fall rör det sig 
dock antagligen om lokalt tillverkad keramik. Rent 
rumsligt förefaller den vara knuten till de östra och cen
trala delarna av Uppland. Mycket av denna keramik går 
också att datera till förromersk järnålder.

Under slutet av bronsåldern kommer dessutom yxor 
av mälardalstyper. Det rör sig snarast om en grupp av 
olika snarlika typer som har en spridning i de dåtida 
kusttrakterna i Östsverige. Ofta har de förknippats med 
kontakter med Kazanprovinsen i Ryssland. De typer 
som finns där förefaller dock inte att samordna med 
mellansvenska. I stället far man anta att de mellan
svenska yxorna har gjutits med uralskt brons i Baltikum, 
Finland, Vitryssland eller någon annan plats som är mer 
närbelägen än Kazan. Det är något som även stämmer 
med den östliga keramiken i Mälardalen. Denna har 
stora likheter med den i västra Estland, Lettland och 
sydvästra Finland. Under förromersk järnålder uppgår 
denna östliga tradition sedan i den mellansvenska. Det 
skapas en hybridiserande stil med såväl södra som östli
ga drag. Enstaka dessa från böljan östliga ytbehandling
ar finns sedan kvar in i romersk järnålder men kan då 
inte ses som bevis för externa influenser.

Det andra problemavsnittet är den med kontakterna 
med Lausitzområdet. Återigen måste man skilja mellan 
de primära influenserna och implenteringsfasen till en 
inhemsk tradition. Innovationsförloppet innebär att ke
ramik av centraleuropeisk karaktär har influerat den 
mellansvenska keramiktraditionen under period II och
III. Därefter övergår denna innovation till att bli en in
hemsk tradition. Fingerdragningar i rabbningen och 
polerade koppar kan inte från period IV och framåt ses 
om tecken på externa kontakter utan tillhör en gemen
sam keramiktradition. I dagsläget kan inga kärl i Mälar
dalen ses som importerade från Lausitz. Som vi har sett
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tidigare är det även osäkert om den åländska keramiken 
på Otterböte kan ses som det. Klart är också att man i

Mälardalen inte har följt de modeväxlingar som prägla
de keramiken på kontinenten.
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9. ORSAK OCH FÖRÄNDRING

FÖRÄNDRINGAR I ETT 
LÅNGTIDSPERSPEKTIV?

^C-dateringar och mänsklig påverkan
I studierna av keramikens inre och yttre drag kan 
man se flera olika tillverkningstraditioner i det mel
lansvenska materialet. Min utgångspunkt är att för
ändringarna som sker i hantverksproduktionen måste 
sökas i större kulturella kontexter. Kunskapsförmed
lingen i den småskaliga keramikproduktionen, som 
man kan anta att keramiken utfördes i, bör ha varit av 
en \ongue-durée karaktär, där handlingsmönster tra
derades och lärdes in på det informella planet. Brott i 
den typen av förmedling måste ha orsakats av relativt 
kraftiga förändringar på ett högre plan. Min fråge
ställning för den här studien är därför att se om kol- 
dateringarna kan vittna om några kontinuitetsbrott 
eller särskilt intensiva perioder. Givetvis är syftet att 
se om dessa eventuella förändringar sammanfaller 
med de traditionsförändringar som jag kan se i kera
miken.

I materialet har jag sett flera klara traditionsbrott. 
Det första sker under bronsålderns period II och III. 
Då upphör den senneolitiska keramiktraditionen och 
bronsålderns keramik införs: magringen blir mer fin- 
krossad, större krukor med rabbad yta blir en ledarte- 
fakt och polerad skålar med hänklar införs. Denna 
tradition hölls vid liv från cirka 1400 fram till om
kring 500 f Kr, det vill säga i nästan ett årtusende. 
Givetvis skedde mindre förändringar i exempelvis 
dekorer, kärlformer och hänklamas utformning, men 
i stort sett var traditionen mycket likartad. Däremot 
skedde ett abrupt brott i den keramiska traditionsför- 
medlingen vid övergången till järnåldern i Mälarda
len. Ytbehandlingen blev mindre viktig, både de po
lerade och rabbade ytorna försvann ur hantverkstradi- 
tionen och istället kom olika släta och avstrukna yt
behandlingar att dominera med inslag av strimmig 
keramik. Dessutom började grövre leror användas 
och även magringen blev grövre. Den kanske största 
förändringen var att hänkeln och finkärlen helt för
svann ur produktionen. Förändringarna är inte be
tingade av själva produktionen utan orsakerna måste 
sökas i större kulturmönster där själva användningen

av kärlen var det väsentliga. Under seklerna närmast 
Kristi födelse sker ytterligare en förändring i kera
miktillverkningen då magringen i många av kärlen 
blir mycket grov. Slutligen sker också en förändring i 
keramiktillverkningen under yngre romersk järnålder. 
Formerna är likartade med de äldre under förromersk 
järnålder, även om andelen tunnformade kärl ökar. 
Klara nyheter är dock att magringen återigen blir mer 
finkrossad och att den strimmiga keramiken upphör. 
Finservisen tas dock inte upp igen i regionen, till 
skillnad från exempelvis på de stora Östersjööarna, i 
Sydskandinavien och hos kontinentalgermanema. 
Hänkelförsedda skålar och kannor i en 
öländsk/gotländsk tradition importeras och tillverkas 
i Mälardalen. Där återfinns de i rikare gravar.

Urval och förutsättningar
För att sätta in dessa förändringar i keramiken i en 
större kontext måste man gå ut utanför keramiken. 
Ett sätt att mäta omfattningen av mänsklig påverkan 
och aktivitet i ett långtidsperspektiv är att se mäng
den 14C-dateringar på boplatserna och gravfalten. 
Vanligtvis brukar man använda framförallt pollendia
gram för att se förändringar i intensiteten i den kultu
rella påverkan på naturen. Som underlag för en sådan 
studie har jag valt att upprätta en databas med alla 
14C-dateringar från samtliga de lokaler vars keramik 
jag har använt. För att kunna få en mer allmän bild av 
de mänskliga aktiviteterna i regionen har jag dessut
om använt mig av den databas som UV Uppsala sam
lade in för de boplatsundersökningar som institutio
nen hade gjort i den så kallade BUV-databasen (Frö
lund et al 1997). Totalt är det 56 lokaler med 579 
dateringar som kommer från BUV databasen samt 
1026 dateringar från totalt 47 lokaler som jag har 
samlat in från rapporterade undersökningar i Uppsala 
och Västmanlands län. På ungefär hälften av lokaler
na har jag gjort specialregistreringar av keramiken. 
Kriteriet för urvalet av lokaler har varit att det är en 
undersökt plats med gravar och/eller boplatslämning
ar där flertalet av dateringarna ligger mellan 4000- 
1000 BP. Det innebär att jag inte har tagit med neoli- 
tiska lokaler med enstaka nedslag i den aktuella tids
rymden, likaså har ingen fullständig insamling gjorts 
av dateringar på de få undersökta medeltida eller 
efterreformatoriska lämningarna. Likaså har jag inte
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gjort någon konsekvent insamling av dateringar från 
yngre järnåldersgravfält, utan dateringarna från den 
perioden kommer nästan uteslutande från boplatser.

Urvalet kommer från nästan uteslutande exploate- 
ringsundersökningar främst i Uppland (ca 1340 date
ringar) och i mindre utsträckning från Västmanland 
(ca 270 dateringar). Skillnaderna beror på exploate- 
ringstrycket som har varit större i Uppland med flera 
stora väg- och järnvägsbyggen (E4 Uppsala- 
Mehedeby, El8 Bålsta Enköping, RV55 Örsundsbro- 
Litslena, RV67 Vänge, OKB Uppsala-Gävle). Under 
samma tid har Västmanland inte berörts av lika stora 
linjeprojekt med vissa undantag (Mälarbanan Öre- 
bro-Kungsängen och väg 250 Köping-Kolsva). Det 
finns därmed skillnader i det kvantitativa underlaget 
mellan de båda länen. Annars ger exploateringsun- 
dersökningama ett mer eller mindre slumpmässigt 
urval av alla de fomlämningar som finns i det aktuel
la utsnittet av landskapet. De antikvariska processer
na och även andra samhällsmässiga aspekter innebär 
dock att man oftast styr bort exploateringen dels från 
befintlig bebyggelse, dels från mer upplevelsebara 
och monumentala fomlämningar. Det första innebär 
framförallt att man undviker de bytomter som är be
byggda idag. På eller intill den historiska bytomten 
ligger ofta den äldre bebyggelsen från vendel- och 
vikingatid och framåt (Wilson & Frölund 1993). De 
antikvariska valen innebär därför att man ofta missar 
de yngre bosättningarna och stora gravfalten, medan 
man i stället gynnar boplatserna i nuvarande åker
marken. Flertalet boplatser från just bronsålder och 
äldre järnålder i regionen ligger företrädesvis på ler- 
marken eller i gränsen mellan lerslätterna och den 
högre liggande moränen (Karlenby 1997:49ff). Dess
utom styrs exploateringarna oftast bort från omfat
tande bronsåldersmiljöer med rika förekomster av 
rösen, skärvstenshögar och hällristningar. Det kan 
innebära att även stora boplatskomplex från mellersta 
och yngre bronsålder kan vara underrepresenterade.

De stora avbanade ytoma på exploateringsunder- 
sökningarna gör att man får en relativt heltäckande 
bild av alla de mänskliga aktiviteter som har skett i 
ett område, allt från det att inlandsisen och havet har 
försvunnit till de modema täckdikningama. Oftast 
framstår platserna betydligt mer komplexa och mul- 
tikronologiska när 14C-dateringama kommer. Även 
om arkeologernas urval av prover som ska dateras 
oftast är inriktade på igenkännbara strukturer, såsom 
hus och anläggningar med klara funktioner, bmkar 
även ett antal ströprover göras på exempelvis härdar 
som ligger utan klar bindning till någon kontext. Från 
lokalerna finns mellan 1-100 prover med 9 prover 
som median värde från varje lokal.

Sammanfattningsvis ger proverna ett gott underlag 
för att bedöma omfattningen av mänskliga aktiviteter

under olika tider i regionen. Det nyframkomna mate
rialet från 1980-talets mitt och framåt är mycket stort 
och ger i sin omfattning, trots brister, en unik inblick 
i en regions förhistoriska utveckling.

Rent teoretiskt skulle en tes vara att befolknings
tillväxten har varit linjärt ökande i regionen och att 
det har fått till följd att befolkningen har lämnat ett 
proportionellt ökande antal daterade lämningar efter 
sig. Undersökningarna ligger framförallt i de stora 
lerslätterna i Mälardalen, det vill säga de områden 
som var centralbygd i regionen under medeltid och 
framåt. Just de bygderna ligger på nivåer mellan 35 
och 5 meter över havet och har till stor del frilagts 
från havet från och med senare delen av mellanneoli- 
tikum och framåt (Welinder 1974:230f). På de ofta 
mycket flacka slätterna måste periodvis landhöjning
en och landtillväxten ha varit synbar och högst påtag
lig för de människor som vistades där. På ett makro
plan har landtillväxten erbjudit ständigt nya betes- 
och odlingsmarker för en stadigt tillväxande befolk
ning. Beroende på lokaltopografin har dock vissa 
regioner gynnats eller missgynnats under skilda peri
oder och därmed lämnat olika betingelser för tillväxt 
i land och befolkning. Frågorna var mycket aktuella 
under 1970-talet och den som har studerat förloppet 
mest är Stig Welinder (1974). Han studerade kultur
landskapets utveckling i Västmanland och då fram
förallt Svartåns dalgång, utifrån en mängd pollenana
lyser och kombinerade dessa med de arkeologiska 
källorna. Orsakerna till förändringarna i kulturland
skapet sökte han i en kombination av klimat, jord
bruksteknik, befolkningsökning och landhöjningen. 
Han definierade fem olika expansionsfaser med mel
lanliggande stagnationsstadier. Nedgångarna och 
stagnationerna orsakades av överexploatering av re
surserna och klimatförändringar. De två första expan- 
sionsstadiema inföll under tidig- respektive mellan- 
neolitikum B. Därefter kom en expansiv period under 
yngre bronsålder, med rikligt av boskapsskötsel och 
bronshandel. Stadiet avslutades vid ett förmodat reli
gionsskifte år 500 f Kr då även bronshandeln mins
kade i omfång och boplatserna övergavs. Nästa ex
pansionsfas inleddes under yngre förromersk järnål
der och varade fram till folkvandringstid. Då infördes 
gödselbruket, nya husdjur och fler jordbruksredskap 
av järn. Slutligen inträdde under senare delen av ven
deltiden och vikingatid en ny expansionsfas som va
rade fram till klimatförsämringen under 1300-talet. 
(Welinder 1974)

Efter Wel inders studier har flera metoder och 
källmaterial tillkommit. När det gäller de arkeologis
ka har sedan andra hälften av 1980-talet framkommit 
ett enormt boplatsmaterial och även nya gravfälts- 
former. Dessutom har kalibreringen av 14C- 
dateringar förfinats, något som innebär att man bättre
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kan korrelera dateringarna av både arkeologiska och 
geologiska material med de arkeologiska perioderna. 
Inom kvartärgeologin och paleoklimatologin har man 
dessutom fått förbättrade möjligheter att studera ex
empelvis temperaturförändringar under holocen tid 
(Antonsson 2006; Seppä et al 2005; H. H. Sundqvist 
2007; H. Sundqvist et al 2007). Tillsammans ger de 
nya källorna och metoderna nya möjligheter att stu
dera klimatets eventuella effekter på det förhistoriska 
samhället. Något som är nödvändigt i en långtidsstu
die som denna.

Resultat av l4C-sammanräkningarna
Om man ser till samtliga insamlade *4C-dateringar 
framträder flera mycket tydliga skeenden. Man kan 
dock se materialet på två olika sätt. Det kvalitativt 
sett bästa alternativet är givetvis att utgå från kalibre
rade dateringar. Men metoden har flera nackdelar. I 
materialet finns dateringar gjorda från 1960-talet och 
framåt och framförallt de dateringar som är gjorda 
med konventionell metod fram till och med 1980- 
talet har ofta mycket stora standardavvikelser. De 
dateringar som är gjorda med tandemaccelerator un
der 1990-talet och framåt har oftast betydligt kortare 
standardavvikelser med ett sigma, men samtidigt kan 
källkritiska problem uppstå med det enstaka provets 
kontext, eftersom små kolfragment kan röra sig i 
jorden med exempelvis bioturbulens på ett helt annat 
sätt än vad stora kolbitar gör. Detta spelar inte någon 
större roll i det här sammanhanget, eftersom även 
mindre kolfragment kan tolkas som indikationer på 
mänsklig aktivitet oavsett kontext. Här har alla date
ringar efter kalibrering i programmet OxCal använts 
med ett sigma, det vill säga det dateringsintervall 
som har ca 67 % sannolikhet (Reimer et al 2004: 
OxCal v3.10 Bronk Ramsey 2005; cub r:5 sd: 12 prob 
usp[chron]). Bara max och minimivärdet har tagits 
med och sedan har antalet träffar med ett sigma per 
50-års snitt tagits med (fig. 143). Nackdelen är att 
man inte tar hänsyn till det enskilda provets tyngd
punkt, utan varje del av kurvan får samma tyngd. 
Dessutom får den platå som finns i kalibreringskur- 
van mellan ca 2550-2400 BP den effekten att alla 
dateringar inom den tidsintervallen lägger sig mellan 
800-400 BC med ytterst lite upplösning i tid. I sam
manräkningarna bildar dateringarna ett kluster inom 
detta intervall och skapar en skenbar puckel eller 
platå i antalet dateringar. Dessutom finns andra pro
blematiska områden vid bland annat 350-200 BC, 
175-200 AD och 225-350 AD, men platån under 
yngre bronsålder påverkar resultatet mest (fig. 142 & 
143).

Den andra metoden jag har använt mig av är att 
utgå från provets okalibrerade centralvärde. För det

enskilda provet är detta förfarande felaktigt men i en 
kvantitativ beräkning behöver det inte vara lika felak
tigt. Bland annat undviker man att skapa skenbara 
platåer på grund av kalibreringskurvan. Därför har 
jag räknat samman antal centralvärden per 50-års 
period och sedan försökt att grovt korrelera central
värdena till de gängse arkeologiska perioderna. Kor- 
releringen mellan centralvärdena och våra kalenderår 
är givetvis svår. Däremot får varje enskild prov sam
ma värde genom att inte ha olika långa standardavvi
kelser och man undviker problematiken kring kalib- 
reringskurvan. För att kunna balansera de olika me
todernas svagheter och styrkor presenteras resultaten 
från båda metoderna (fig. 141-3).

Tydlig är att det sker en konstant uppgång i antalet 
dateringar från SN2 till en kulmen runt ca 1000BC, 
det vill säga vad som borde motsvara period IV under 
bronsåldern. Vid övergången till period V, på 800- 
talet f Kr, sker en markant nedgång i antalet datering
ar. Tydligast är denna nedgång när man tar de okalib
rerade centraldateringama i beaktande, men ned
gången syns även i de kalibrerade dateringarna med 
ett sigma. Nedgången sammanfaller mycket väl med 
en av de större svängningarna i mängden 14C i atmo
sfären, en svängning som kan hänga samman med 
förändringar i solaktiviteten och därmed med klimat
förändringar (van Geel et al 1998 & 1999:331 ff). En 
viss uppgång sker sedan igen under period VI. Men 
eftersom kalibreringama under den här perioden ger 
så pass lång standardavvikelse för varje enskild date
ring uppkommer en troligen skenbar uppgång mellan 
ca 750-550 f kr. Dessutom är perioderna ca 520-430 
och 350-210 f Kr mycket svåra att datera på grund 
av fluktuationer och stagnationer i kalibreringskurvan 
(Rahbek & Lund Rasmussen 1997) Sedan sker en 
kraftig rekyl nedåt vid övergången mellan bronsål
derns period VI och äldre förromersk järnålders bör
jan. Den här nedgångsperioden sammanfaller väl 
med en av de sämsta klimatperioderna under holocen 
tid i Norden, nämligen perioden 600 f Kr till Kristi 
födelse med några av de kallaste perioderna ca 330 
och omkring 100 f Kr (Grudd 2002:663f; H. Sund
qvist 2007:8ff). Det är också en period som tidigt 
kom att förknippas med en klimatförsämring och 
tolkades som den så kallade fimbulvintem (Lindqvist 
1920; Semander 1910:197ff). Genom de nya date
ringarna kan man se början av denna klimatförsäm
ring redan under bronsålderns period V. Nedgången 
runt år 500-450 f Kr är mycket tydlig och säkert fast
ställd i tid i mätningarna av 5180-haltema i Grön- 
landsisen
http://www.glaciology.gfy.ku.dk/ngrip/index_eng.ht
m).
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Figur 141. Sammanställning av olika data från arkeologiska och paleoklimatiska studier. Överst syns två samman
ställningar av rekonstruerad medeltemperatur utifrån dendrodateringar från Torne Träsk i Lappland. Fluktuatio
nerna under förromersk järnålder visar på ett instabilt klimat med låg tillväxt av furor (Grudd et al 2002). Därun
der syns en klimatstudie från Jämtland som antyder ett kallt och vått klimat under bronsålderns period V och VI 
(Gunnarsson 2008): Kurvorna därunder kommer från klimatstudier baserade på pollenstaplar från norra Väst
manland. Dateringarna där är av låg upplösning men tyder på en klimatförsämring under yngre bronsålder och 
tidig förromersk järnålder. Underst syns dels kalibreringskurvan med den så kallade Hallstattplatån mellan ca 
800-400 BC. Den kan bero på skillnader i solaktiviteter som i sin tur har påverkat klimatet. Den tjocka kurvan 
visar offerfynd i Västmanland och Uppland. Den visar en klar uppgång i antal offer samtidigt med klimatförsäm
ringen. Underst syns alla koldateringar från Uppsala och Västmanlands län. De uppvisar en klar nedgång i 
mänsklig aktivitet just under period V-VI samt äldsta delen av förromersk järnålder. Enligt min tolkning har en 
bland annat klimatförändringarna orsakat en samhällskris under sen bronsålder. Denna i sin tur har gjort att även 
keramikhantverket har förändrats drastiskt vid övergången till äldre järnålder. Summary of different data from 
archaeological and palaeoc/imatological studies.
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Figur 142. Överst klimatdata från borrkärnor från Grönlands is. Kurvan visar värden av i atmosfären mätt 
vart tjugonde år. Värden på -34 och högre innebär oftast varmare år, värden på -35 och lägre innebär kallare år 
Nedgången i temperaturen runt 800-400 f Kr syns tydligt liksom en köldperiod under yngre förromersk järnålder. 
(http://www.gfy.ku.dk/~www-glac/data/GICC05_NGRIP_GRlP_20y_27nov2006.txt). Den mellersta kurvan visar kalibre- 
ringskurvan för 14C-halterna i atmosfären. Den så kallade Hallstatt-platån 800-400 korresponderar väl med kli
matförsämringen. Den svarta kurvan längst ned visar samkalibreringen av 14C-värdena från Uppsala och Väst
manlands län. Nedgången i dateringar sammanfaller väl med klimatförsämringen under bronsålderns period V 
och VI. Den kraftiga nedgången av temperaturen runt 500-450 f Kr sammanfaller med bronsålderskeramikens 
slut. Därefter sker en uppgång av dateringarna och de mänskliga aktiviteterna igen. Above climatic changes due 
to changes in ŚsO in the Greenland Ice Core. The amounts show a colder climate c. 800-400 BC and c. 100 BC. 
The curve in the middle shows the calibration curve for 14 C: The black curve below is the summed probabilities for 
carbon datings in Uppland and Västmanland. A decrease in datings is to be seen around 800-400 BC and during 
the migration period, c. 550-600 AD.
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Figur 143. Här har istället endast centralvärdena för ,4C-dateringarna använts. Antalet centralvärden har räknats 
samman per 50 års period och sedan har värdena "kalibrerats" mot de arkeologiska dateringarna. Här försvinner 
exempelvis den puckel mellan 800-400 BC, som beror på platån i kalibreringskurvan. The central means of the 
datings have been totalled at every 50 year period. This has been adjusted to fit the calibrated dates.

Därefter sker en tydlig intensifiering i antalet date
rade objekt, med en tydlig kulmen mellan ca 350- 
150 f Kr, under mellersta delen av den förromerska 
järnåldern. Därefter kommer ytterligare nedgång, 
under ca 150-50 f Kr, nedgången har ingen motsva
righet i någon förändring i kalibreringskurvan, men 
motsvarar klart den nedgång som man har tolkat in i 
resultaten av mätningar av tillväxten av droppstens- 
bildningar i jämtländska grottor, ölSO-halterna i 
Grönlandsisen samt den våtperiod som syns i dend- 
rodata från Håckren samt (Gunnarsson 2008; 
http://www.glaciology.gfy.ku.dk/ngrip/index_eng.ht 
m; H. Sundqvist aa;).

Romersk järnålder framstår istället som kulmen på 
aktivitet under förhistorisk tid. En viss nedgång sker 
visserligen omkring 100 e Kr, men annars uppvisar 
perioden romersk järnålder en hög andel dateringar. 
Förhållandet hänger med stor sannolikhet ihop med 
två fenomen. Dels att perioden har haft en stor och 
omfattande bosättning i Mälardalen med rumsligt 
mycket spridda aktiviteter i form av härdområden 
och små, spridda gravgrupper (Eriksson 1998a). Dels 
beror fenomenet på den höga andelen bosättningar på 
lermarker i nuvarande åkermark. De antikvariska 
intressena har nämligen ofta styrt exploateringarna 
och de därmed sammanhängande undersökningarna 
just till ickeupplevelsebara fomlämningar i nuvaran
de åkermark.

En nedgång i antalet dateringar syns sedan i slutet 
av yngre romersk järnålder, en nedgång som bör 
hänga samman med övergången till nya bebyggelse
lägen som ofta ligger något högre uppdragna i ter
rängen, i brytningen mellan morän och lera. Samti
digt går man över till mer stabila och långa hallbygg
nader med underbalanserade takkonstruktioner 
(Göthberg 2000:48ff; Herschend 1989). En dramatisk 
nedgång finns sedan i antalet 14C-dateringar på 500- 
talet e Kr. Tidigare var denna nedgång uppmärksam
mad i bland annat det öländska och gotländska mate
rialet och var där tolkad först som en kris med en 
omfattande ödeläggelse av bebyggelse (Gräslund 
2008). Klart är att perioden innebär en stor struktur
omvandling av hela samhället med ett nytt bebyggel
semönster, gravskick, språkliga förändringar och 
kanske även förändringar i hela äganderätten. Men 
detta ligger utanför avhandlingens frågeställningar.

KLIMAT
Från bronsålderns början till och med period IV sker 
en konstant uppgång i antalet dateringar, vilket borde 
innebära en motsvarande intensifiering i det mänskli
ga utnyttjandet av landskapet. Runt 900-800 BC sker 
en markant nedgång i antalet dateringar, en nedgång 
som kulminerar runt 750 BC, det vill säga vid över
gången mellan perioderna V och VI. I den kalibrera
de kurvan sker sedan en uppgång igen mellan 700- 
500 BC, men uppgången beror sannolikt till större
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delen just på platan i kalibreringskurvan. När man 
jämför resultaten med de från centralvärdena finns en 
uppgång runt 2500-2549 BP, det vill säga vid slutet 
av period VI, men den återföljs av en kraftig nedgång 
i den äldsta delen av förromersk järnålder. Båda me
toderna visar således ett mycket klart brott i utveck
lingen vid övergången till förromersk järnålder.

Man kan tolka det som antingen en nedgång i po
pulationen under denna period, en omstrukturering i 
bosättningsmönstret och/eller förändrade sätt att 
markera sin närvaro i landskapet. Vad som gör brottet 
ännu mer intressant är om man jämför det med brons
föremålens kontexter i landskapet. Under den period 
som framträder som en högkonjunktur när det gäller 
koldateringama uppträder i framförallt Uppland en 
mängd bronser på boplatser och i även gravar, fram
förallt då under period IV. Från Västmanland saknas 
dock brons med klar datering till period IV. Där finns 
det flera föremål som kan dateras till bland annat 
period IV men även kan vara från andra perioder. 
Klart är dock att det saknas högstatusföremål från 
landskapet med tydlig datering till period IV, något 
som klart särskiljer landskapet från Uppland, där 
Hågahögen och en rad gravar med toalettuppsättning 
i form av rakknivar och pincetter finns. 1 Uppland 
finns från samma period flera depåfynd med vapen, 
hals- och annringar, vilka saknas i Västmanland. I 
sammanhanget ska det också påpekas att relativt fa 
dateringar finns i Västmanland från denna period, 
något som delvis kan bero på de fåtaliga undersök
ningarna av bronsåldersobjekt där. I Uppland förefal
ler istället perioden tyder bilden på ett samhälle i 
stress där makt och rikedom måste manifesteras i 
form av offer och rika gravar. Under perioden finns 
även flera vapenoffer som ytterligare tyder på att 
aggressioner har förekommit i området, bland annat 
är en av Sveriges största vapendepåer funna i Vatt- 
holma i Lena socken och den svärdsbehängde man
nen vid Håga begravdes vid inloppet till Uppsala- 
bäckenet vid samma tid (O. Almgren 1905; Ekholm 
1921; Johnsen & Welinder 1993; Victor 202:153ff; 
Östling et al 2008:35). Man skulle således kunna se 
900-talet i framförallt Uppland som bronsålderns 
höjdpunkt med den enda högstatusgraven i regionen, 
en mängd bronser och guldföremål som läggs ned 
som offer och gravgåvor, ett omfattande bronsgj uteri 
på de flesta boplatser och många stora boplatser med 
tjocka och fyndrika kulturlager. Flera av boplatserna 
till exempel Vrå i Knivsta socken och Ryssgärdet i 
Tensta socken och även Apalle i Övergran socken, 
förefaller att inom de undersökta områdena omstruk
tureras och intensiteten i bosättningen minskar. Lika
så avstannar kulturlagrens snabbare tillväxt, något 
som kan tyda på att man har antingen strukturerat om

avfallshanteringen eller att bosättningarnas intensitet 
minskar igen.

Om man kombinerar nedgången i antalet koldate
ringar och rika gravar med data från olika studier av 
paleoklimatet framträder ett annat samband. Ned
gången i de olika arkeologiska data sammanfaller 
mycket väl med en successiv nedgång i medeltempe
raturen i Norden just under perioden 900-0 BC, med 
särskilt kalla perioder 900-600 och 300-0 BC (An- 
tonsson 2006; Davis et al 2003:1706ff; Grudd et al 
2002; 662ff; Seppä et al 2005; H. Sundqvist et al 
2007:4ff). Som redan nämnts har även l4C-halten 
varierat speciellt runt år 850-760 BC, det vill säga 
under bronsålderns period V. Flera forskare har satt 
denna fluktuation i samband med en nedgång i solens 
aktivitet under samma period, något som även syns i 
de nyligen gjorda borrkärnoma i de stora ismassorna 
på Grönland och Antarktis. Minskningen i solenergi 
ska i nordvästra Europa ha resulterat i en högre andel 
14C, snabbare torvtillväxt, kraftigt sänkta temperatu
rer och ett mer fuktigt klimat (Berglund 2003:7ff; 
Dergachev et al 2004:66Iff; van Geel et al 1998 & 
1999:33Iff; Karlen & Kuylenstiema 1996:359ff). På 
det viset skulle det vi ser som en platå i 14C-halten 
under 800-400 BC ha varit problematisk för det dåti
da samhället och, inte bara problematiskt när vi ska 
kalibrera dateringen i dag. Redan tidigt sågs i kvar
tärgeologin och även i de arkeologiska källorna teck
en på en kraftig klimatförsämring, men den ansågs 
infalla vid övergången mellan bronsåldern och den 
förromerska järnålder, ca 600-500 f Kr (Kristiansen 
1998:27ff; Sernander 1910; Stenberger 1979: 319ff). 
Det finns även många forskare som har tonat ned 
klimatförsämringens roll, särskilt då från och med 
övergången till förromersk järnålder (E. Bergström 
1980; Carlsson 2001:63; Lindqvist 1920:124ff; Pe
dersen & Widgren 1998:240) Men utifrån de nya data 
måste klimatförsämringen ha skett redan under peri
od V, föregången av en intensiv bosättningsperiod 
med rika fynd och varmt klimat, något som samman
räkningarna av koldateringama visar, men som även 
har kontinentala paralleller (Kristiansen 1998:27ff). 
Det är osannolikt att en klimatförsämring inte skulle 
ha påverkat ett samhälle med ekonomi och levebröd 
baserat på pastoralism och jordbruk. Men man måste 
även komma ihåg att klimatförsämringen definitivt 
inte betydde en avfolkning av Mälardalen, dessutom 
är klimatet bara en av många parametrar till sam
hällsförändringar. Man skulle ändå kunna se försäm
ringen som en av orsakerna till ett samhälle som be
finner sig i en stressituation. De många depåfynden 
under bronsålderns slut skulle kunna ses som tecken 
på ett samhälle där man vänder sig med offer till gu
darna för att upprätthålla hegemonin och stoppa för
ändringarna.
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Under samma tid, period V och VI, uppkommer 
även andra förändringar i samhället: järnet börjar bli 
allt vanligare, även om det inte är vanligt i gravkon
texter eller på boplatser (Hjärthner-Holdar 1993; 
Hjärthner-Holdar & Risberg 2003; Häggström 
2007:30Iff). Man kan dessutom se i koldateringarnas 
kontexter att de ensamliggande härdarna ökar pro
centuellt i antal under period V-VI, ett fenomen som 
fortsätter under hela äldre järnåldern. Man kan tolka 
härdarna på två sätt: Dels som ett tecken på ett nytt 
sätt att röra sig i landskapet som kan vara orsakat av 
intensiv boskapsdrift, dels som tecken på behov att 
manifestera sin närvaro i landskapet för att hävda 
revir och äganderätt (Eriksson 1998a; Petersson 
2006:143ft). I jordbruket sker under samma perioder 
även en övergång från en sädesproduktion baserad på 
olika vetesorter och nakenkorn till en produktion med 
klar övervikt för det kvävekrävande skalkornet. Skal
komet har bland annat den fördelen att det är mindre 
känsligt för kallt och fuktigt klimat (Engelmark 
1992:372; Eriksson 1997; Ranheden 2007:89ff). Un
gefar vid samma tid upphör de kraftigare kulturlagren 
på boplatserna, ett fenomen som kan höra samman 
med att man börjat använda avfall som gödsel.

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att 
bronsåldersamhället förändrades starkt genom olika 
processer under period V och VI. Klimatet försämra
des, landskapsutnyttjande förändrades och likaså 
jordbruksekonomin. I bronsmaterialet framstår perio
derna som ett crescendo eller snarare en svanesång, 
då mängder av högkvalitativa bronser deponeras, 
sannolikt som offer för att blidka högre makter och 
upprätthålla den rådande hegemonin. Bronsernas rika 
dekor, uppvisar en klar standardisering och ett åter- 
anknytande till äldre tradition (Sørensen 1989:67ff). 
Sørensen har föreslagit att det är en medveten strategi 
att reproducera en konservativ kultur (Sørensen aa: 
73). I själva dekorerna kan man även se försök att 
återanknyta till ett äldre formspråk från spiraloma- 
mentikens guldålder under period II. På boplatserna 
fortsätter även ett intensivt bronsgjuteri, som åter
speglas i keramiska material som gjutformar och 
deglar (Eriksson 2003a; Eriksson & Grandin 2008; 
Schütz & Frölund 2007:353ff). Gjuteriet i sig har 
krävt externa råvaror som har fordrat ett omfattande 
bytessystem, som sannolikt har upprätthållits av en 
elit. I den här miljön har även keramikkärlen en funk
tion, som ett materiellt uttryck för att traditionerna 
hålls vid liv och att exempelvis dryckesritualerna 
fortsätter, trots att samhället är hotat och delvis i kris, 
att döma av exempelvis nedgången i antalet koldate
ringar.

En övergång mellan två olika epoker är oftast en 
utdragen process med många orsaker och heterarkis- 
ka beroendekedjor. Man ska se keramiken i den här

kontexten, som ett av leden i ett samhälles försök att 
bevara traditioner och ritualer i en epok som egentli
gen domineras av omställningar och kanske även 
nedgångar i de ekonomiska konjunkturerna. Vad som 
händer sen under period VI och äldre förromersk 
järnålder är att detta system kollapsar. Traditionerna 
inom bronshantverket försvinner. Antagligen övertas 
stora delar av bronsets funktion som råämne för red
skap och vapen av järnet, även om det inte syns i 
fyndmaterialet. Med upphörandet av den decentrali
serade bronshanteringen försvinner även det högt 
stående lerhantverket, som har varit nödvändig för att 
producera gjutformar och deglar. De vanliga gropsy
stemen från bronsåldern upphör. De har till stor del 
primärt fungerat som lertäkter för klining och kanske 
även för keramik (Amaya 2008a; Björhem & Säves- 
tad 1993:13Iff; Widholm 1980). Leran har under 
bronsåldern fyllt en ideologiskt viktig funktion i 
samhället, leran var det man byggde husen av, det 
man göt bronserna i, det man odlade på och framför
allt lät djuren beta på och det man tillverkade kärlen 
av som användes för förvaring och även för de ritua
ler som samhällets sociala band knöts samman av. 
Ritualer som inkluderar mat och dryck är snarast 
arketypiska för mänskligt beteende i syfte att skapa 
samhörighet och beroendeförhållanden (Bringéus 
1998a & b; Dietler & Hayden 2001; Hayden 2001). I 
denna kontext ska man se dryckeskärl som de i brons 
från depåfynden från Hassle och Hökbacken och 
framförallt de polerade och hänkelförsedda keramik- 
skålarna. De sistnämnda förekommer fram till brons
ålderns slut, men försvinner sedan, liksom de ovanli
gare och importerade metallkärlen. Bronsålderskera- 
miken visar att man har haft en delvis gemensam 
ideologi och kulturmönster från Mälardalen ned till 
Centraleuropa. Sannolikt har detta kulturmönster 
uppkommit bland annat vid de förhandlingar och 
möten som måste ha skett mellan de eliter som har 
dominerat bronshandeln eller -utbytet mellan Cen
traleuropa och Mälardalen och då just bronset byttes 
händer. Kontakterna behöver inte ha varit direkta 
mellan Centraleuropa och Mälardalen, men måste 
ändå ha fordrat transporter och förhållandevis lång
väga kontakter. Detta nätverk har sannolikt brutit 
samman vid bronsålderns slut, med just övergången 
till den lokala råvaran som en av de viktigare funk
tionerna. Nätverket har antagligen fungerat just som 
ett sätt för eliten att behålla sin ställning och när det 
inte längre var nödvändigt har hela samhället genom
gått en drastisk ideologisk och politisk omformning.

Pollenanalyser och mänsklig påverkan
För att se frekvensen av mänsklig påverkan i ett lång
tidsperspektiv har jag valt ut ett antal pollenstaplar
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från sjöar och mossar i olika delar av Västmanland 
och Uppland. Urvalet har skett för att kunna få välda- 
terade pollenstaplar där lagerföljden förefaller att 
vara tillförlitig. Frågeställningen är om man kan se 
något brott i kulturpåverkan av landskapet under 
bronsålder och äldre järnålder. De parametrar jag 
kommer att utnyttja är antalet kolpartiklar, indikatio
ner på odlade växter och ogräs samt allmänt kultur- 
gynnade växter. Kolpartiklar kan spegla mänsklig 
aktivitet i form av härdar och röjningar men kan i 
viss mån även vara resultat av naturliga skogsbrän
der.

Det första exemplet kommer från sjön Fjäturen i 
Sollentuna, Fresta och Täby socknar i sydöstra Upp
land (Karlsson & Risberg 2006). Stapeln har ett stort 
antal dateringar från yngre bronsålder och förromersk 
järnålder Lokalen ligger så pass långt ut i sydöst att 
landhöjningsförloppet är förhållandevis sent. Ser man 
till antalet kolpartiklar förefaller en uppgång ske i 
slutet av bronsåldern för att falla under en period och 
sedan stiga igen under förromersk järnålder. Även 
odlade växter och ruderater stiger först under yngre 
förromersk järnålder, (aa fig 11).

Från centrala delarna av Uppland finns två nyare 
pollenstaplar som är intressanta. Den första är från 
Trunsta träsk i Knivsta socken (Ranheden 1997). Det 
är en igenväxande sjö strax söder om bronsåldersbo- 
platsen i Vrå i Alsike socken (se kap. 5). Där finns 
klara tecken på odlad mark samt ruderater under 
bronsåldern. Flaltema sjunker dock i de nivåer som 
bör motsvara sen bronsålder och förromersk järnål
der. Halterna stiger sedan åter, senare under äldre 
järnålder. Även antalet kolpartiklar sjunker drastiskt, 
men något senare än nedgången för pollen för rudera
ter och odlade växter. (Ranheden aa).

Inte långt från boplatserna vid Ryssgärdet och 
Tibble samt gravfälten vid Prästgården ligger Lång
sjön i Björklinge socken. Från sjön finns ett pollendi
agram, men det finns tecken på omlagringar i strati- 
grafin under mellersta järnåldern (E. Almgren 2004, 
E. Almgren et al 2007:440ff; Ranheden 2007:95ff). 
Pollen och kolpartiklar tyder på en intensiv mänsklig 
närvaro under bronsålder som sedan sjunker under 
förromersk järnålder. Under yngre förromersk järnål
der och framåt ökar sedan kolpartiklar och odlingsin- 
dikatorer igen, dock inte utan nedgångar (E. Almgren 
et al 2007:446ff).

Ett annat pollendiagram finns från sjön Strömaren 
i Tegelsmora socken i norra Uppland (E. Almgren 
2005). Sjön ligger mellan Vendelåns källor och Tierp 
i Tämnarens dalgång. Kolpartiklar finns i varierande 
omfattning under hela bronsåldern men förefaller att 
sjunka någon gång under just övergången mellan 
bronsålder och förromersk järnålder. Mer konstanta

indikationer på odling finns sedan från yngre förro
mersk järnålder, ca 2200 BP och framåt (aa).

Från västra Västmanland finns en pollenanalys 
från Kräggesta i Kolsva socken. Platsen ligger inte 
långt från Holmsmalmagravfåltet i Köpings och Kol
sva socknar (J. A. Eriksson 2001). Där sker en upp
gång av pollen från odlade växter under yngre brons
ålder och indikationer finns sedan i olika omfattning 
under hela järnåldern. Andelen kolpartiklar sjunker 
dock drastiskt vid övergången till förromersk järnål
der.

De olika parametrarna kan tolkas på många olika 
sätt. Fördelningen av pollen har givetvis en mängd 
olika orsaker: landhöjningsförlopp, klimat, naturliga 
skogsbränder samt mänsklig påverkan i form av röj
ningar, betesdrift, odling och eldning. Sammantaget 
finns dock flera indikationer på att något kan ha hänt 
i människans användning av landskapet vid slutet av 
bronsålder och äldre förromersk järnålder. Den kan 
tolkas som en nedgång i landskapsutnyttjandet, som 
sedan åter accelererar under yngre förromersk järnål
der. Det är i så fall en bild som motsvarar den som 
Welinder fick fram genom sina kvartärgeologiska och 
arkeologiska analyser av landskapsutvecklingen 
längs Svartåns dalgång i Västmanland (Welinder 
1974:119). De nyare pollenanalysema har dock fler 
kalibrerade dateringar att grunda sig på och stöder 
Welinders expansionsfaser under bronsålder och äld
rejärnålder.

Keramik och klimat - slutdiskussion
Givetvis finns det en fara för ekodeterminism med att 
tolka förändringar i mänsklig kultur med hjälp av 
klimat. Samtidigt är det nästan omöjligt att inte tänka 
sig att förändringar i klimat och landskap inte har 
påverkat människan och tvingat henne att anpassa sig 
till de nya förutsättningarna. Det finns i dagsläget 
klara tecken på sannolikt drastiska klimatförändring
ar dels under bronsålders period V, dels under period 
VI och äldsta delen av förromersk järnålder. Den 
sista sammanfaller också med förändringar i land
skapsutnyttjandet som det syns i pollenanalysema 
och med järnproduktionens slutgiltiga genomslag. 
Dessutom sker vid samma tid en genomgripande 
förändring av hela arsenalen av metallföremål 
(Hjärthner-Holdar & Risberg. 2003; Sørensen 1984 
& 1989). Samtidigt sker en drastisk förändring av 
hela keramikhantverket: i valet av leror, magring, 
ytbehandlingar och kärlformer. Givetvis har föränd
ringen varit en process som har sträckt sig över flera 
hundra år. Jäm dyker sporadiskt upp redan under 
period IV (Hjärthner-Holdar 1993). Östliga influen
ser i keramiken kan ses från period V och framåt för 
att sedan delvis inlemmas i den lokala traditionen i
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Östsverige. Vad som är viktigare är alla de keramik- 
former som upphör vid övergången till järnålder. 
Keramiken förefaller att fa en ny social roll i samhäl
let. Kärlen blir stationära och mer knutna till hus
hållsarbetet snarare än aktiva agenter som använts i 
det kollektiva rummet. Först under äldre romersk 
järnålder återfår keramiken i viss mån en liknande 
status som under bronsåldern. Då far vissa kärl i nor
ra Mälardalen ett mer elegant utseende och en ny roll 
i elitens gästabud.

Klimatförändringarna bör ha varit en av orsakerna 
till denna process. De bör ha påverkat hela samhället 
och framtvingat förändringar i såväl odling, betesdrift 
som andra funktioner i samhället. Sannolikt var ke
ramiken alltför förknippad med det gamla bronsål- 
derssamhället där lerhantverket var ett prestigehant
verk. Polerade kärl förefaller att ha använts i kollek
tiva dryckesritualer, gravceremonier och gästabud. 
Sannolikt blev de alltför förknippade med ett sam
hällssystem som inte gick att upprätthålla i föränd
ringens tid. Rabbad och polerad keramik samt hänk- 
lar försvann och ersattes med ett brukshantverk och 
vardagsvara. Det finns kärl från yngre förromersk 
järnålder som kan ha varit dryckeskärl, som på Kätts- 
tagravfaltet. Kärlen i sig uppvisar dock inga tecken 
på att tillhöra någon finservis.

Redan under bronsåldern förefaller keramiken i 
Mälardalen ha haft en delvis annan roll än i Sydskan- 
dinavien. Få stora förvaringskärl, typ bikoniska kärl 
och rabbade krukor, användes i gravritualema. Teck
nen på en antropomorf uppfattning av keramiken i 
form av ansiktsumor och halsringsliknande vulster är 
likaså fa. Chamotten slår aldrig igenom i Mellansve
rige under yngre bronsålder. Så även om keramiken 
då hade en klar sydskandinavisk och kontinental ka
raktär finns skillnader. Under förromersk järnålder 
bryts stora delar av denna sydliga påverkan. Finservi
sen försvinner och en lokal tradition med vissa sydli
ga drag med enstaka östliga inflytanden uppkommer. 
Under samma period, förromersk järnålder, är också 
tecknen fa på kontinentalt inflytande i östra Mellan
sverige. Under yngre förromersk järnålder kommer 
det kontinentala inflytandet igen. Det är samtidigt 
med en expansionsfas i jordbruket (se ovan och We- 
linder 1974) Först under period B1-B2 syns det syd- 
skandinaviska och kontinentalgermanska inslaget 
klart i den materiella kulturen. Samtidigt uppträder 
fmservisen igen, men endast i elitmiljöer och inte 
som under bronsåldern i samtliga miljöer.

Så även om inte klimatet i sig har förändrat kera
mikhantverket är det en av orsakerna till samhällsför
ändringar som i sin tur påverkade kärlens roll i det 
sociala livet. Flera olika faktorer har sannolikt orsa
kat en systemkollaps av bronsålderssystemet, en kol
laps som också har påverkat keramiktraditionen. En

ligt Tainters studier av systemkollapser av mer kom
plexa stater kan sådana kriser ses i bland annat:

• Lägre grad av stratifiering och mindre socia
la skillnader.

• Mindre ekonomisk specialisering
• Mindre andel centralstyrning
• Färre investeringar i komplexa och manifes

ta byggnader, konstverk och konstnärlig ut
övning.

• Sämre informations flöde
• Mindre delaktighet, handel och redistribu

tion
• Mindre koordinering
• Mindre territorier

(Tainter 2004:4)
Ofta föregås kollapsen av en ökad konsumtion 

som ofta tar sig överdrivna former (Tainter 2004). 
Man skulle kunna använda keramiken som en baro
meter på bronsålderns samhälle. Den förhållandevis 
kontinentalt präglade bronsåldersservisen är ett teck
en på ett samhälle med välfungerande kontaktnät. 
Under den stress som samhället utsätts för under pe
riod V och VI bibehålls keramiken. Stressen kommer 
från bland annat ett försämrat klimat, ökat inslag av 
intem järnproduktion som störde det gamla systemet. 
Ett system som har haft kontroll av redistribution av 
flinta och brons Dessutom kommer östliga inflytan
den in. Man möter trycket med ett intensivt offrande 
där dryckesritualer har spelat en viktig roll. Den slut
liga kollapsen sker någon gång mellan 600-400 BC, 
bland annat genom dramatisk klimatförsämring under 
några år. Efteråt har vi, som Tainter beskriver, ett 
samhälle med farre tecken på social stratifiering. Det 
kontinentala utbytessystemet mot söder syns inte 
längre i det arkeologiska materialet. I keramiken för
svinner finservisen och vardagsgodset tar överhand. 
Samtidigt sker en fragmentisering av keramiktradi
tionen, som faller isär i olika lokala traditioner. Sy
stemet återhämtar sig sedan först efter 200 BC. Just 
perioden runt 520-450 förefaller även i Centraleuro
pa att vara en turbulent period med en övergång från 
Hallstatt till La Téne. Under perioden flyttar olika 
handels- och maktcentra med störningar i handel 
(Kristiansen 1998:290ff). Att döma av fattigdomen 
på import och influenser från Centraleuropoa till Mä
lardalen under äldre förromersk järnålder har detta 
påverkat regionen. Man kan således förmoda att ett 
multikausalt skeende där klimat, yttre faktorer och 
intem utveckling har förändrat samhället och kera
miktraditionen radikalt i östra Mellansverige.
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SAMMANFATTNING
Det största traditionsbrottet i Mälardalens keramik
tradition sker vid övergången mellan bronsålder och 
äldre förromersk järnålder. För att kunna förklara 
detta måste man se på övriga arkeologiska lämningar 
i regionen. Jag har valt att sammanställa frekvenserna 
av en mängd 14C-dateringar från Västmanlands och 
Uppsala län för att se hur stor mänsklig påverkan det 
finns. Vad som är anmärkningsvärt är att under hela 
bronsåldern till och med period IV sker en konstant 
ökning av rester efter mänskliga aktiviteter. Någon 
gång runt år 800 f Kr sker en kraftig nedgång i anta
let koldateringar, något som tyder på en likartad ned
gång i mänsklig aktivitet. Denna nedgång håller i sig 
till ca 400 f Kr då antalet koldateringar återigen ökar. 
En nedgång sker återigen runt 200 f Kr. Sedan ökar 
aktiviteterna igen och når sin kulmen under romersk 
järnålder.

I sammanhanget är det framförallt nedgången un
der bronsålderns period V och VI som är intressant. 
Den sammanfaller med vissa nedgångar i mänskliga

påverkan i kulturlandskapet, som det syns i pollendi
agrammen. Framförallt sammanfaller den med en 
gradvis klimatförsämring utifrån olika geologiska 
studier, som pågår under denna period, kulminerar 
runt 800 och 500 f Kr. En liknande nedgång finns 
även runt 200 f Kr. Perioden mellan 800-500 f Kr har 
utifrån mängden depåfynd i regionen, ibland setts 
som en glansperiod. I stället bör man se offerfynden 
som utslag för ett samhälle under stress. Det gamla 
samhällssystemet med sin bronsproduktion och ke
ramiktradition gick att upprätthålla till omkring 500 f 
Kr. Därefter kollapsar systemet genom att järnet slår 
igenom slutgiltigt. De överregionala utbytessystemen 
blir överflödiga och kontaktnätet minskar. Samtidigt 
har keramikens tidigare roll, som rekvisita i bronsål- 
derssamhällets kollektiva gästabud, sannolikt gjort att 
den har blivit alltför belastad med äldre konnotatio
ner för att kunna behållas. Brottet i keramiktraditio
nen kan därför ses som ett utslag för en samhällsom- 
daning.
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10. SLUTDISKUSSION

Att, till sist, yttra sig om det äldre svenska 
krukmakeriet, är både ledsamt och förödmju
kande... Ur “Kulturhistoriska studier” Strind
berg 1872-78 (Strindberg 1912:229)

När August Strindberg uttalade sig om krukmakeriet 
var det den svenska produktionen under 1700- och 
1800-talen han beskrev. Han ställde den mot den 
kontinentaleuropeiska och framförallt den i hans 
tycke högtstående kinesiska produktionen. Många 
har antagligen tyckt åsikt om keramiken under brons
ålder och framförallt äldre järnålder. Den har dock en 
underutnyttjat potential för att göra belysa samhälle, 
kultur och socialt liv. Sett ur en konstnärlig synvinkel 
är dessutom bronsålderskeramiken av en kvalitet och 
uppvisar genom sin variation av former och ytbe
handlingar ett gott hantverk. Mycket av jämålderske- 
ramiken har en mer nyttobetonad prägel.
Under period II och III implementeras en ny kera
mikstil i Mälardalen. Den har sitt ursprung i Central
europa, Polen och Tyskland men bara begränsade 
delar av formerna tas upp här. Servisen blir standar
diserad och uttrycker en kollektiv gästabudstanke i de 
polerade skålarna samt en forvarings- och bered- 
ningsekonomi i de rabbade kärlen. Denna servis lever 
sen kvar med små förändringar ända fram till brons
ålderns slut.

Man skulle kunna se hela slutet av bronsåldern 
som en epok där man alltmer övergår i barocka for
mer som återanknyter till de gamla dekorstilama och 
föremålsformema under äldre bronsålder. Antalet 
depåfynd ökar starkt, inte minst i Mälardalen, där 
depåerna når sin kulmen under period V-VI, en tid 
som ibland ses som en blomstringstid i regionen. 
Man skulle snarare kunna se hela handlingsmönstret 
som ett desperat försök av en kultledande elit att 
vidmakthålla 1’ancienne régime. Dryckesceremoni- 
ema har sannolikt spelat en mycket viktig roll i sam
manhanget och man har offrat dryckeskärl. Antagli
gen har det funnits flera orsaker till denna stress. En 
orsak är att klimatet har försämrats kontinuerligt från 
period IV och framåt, något som måste ha påverkat 
en jordbruksekonomi i mellersta Skandinavien (se 
kap. 9). Man kan se denna förändring bland annat i 
en omläggning av sädesslagen från olika slags vete

till skałkom under yngre bronsålder, en omläggning 
som antagligen inte har skett smärtfritt (Eriksson 
1997; Ranheden 2007:89ff).

En annan orsak är ett förändrat handelsnätverk. 
Man skulle kunna se spåren av det överregionala 
nätverket just med spridningen av dryckeskärl och 
rabbad keramik, som finns i kustområdena i samtliga 
regioner i den södra halvan av Norden samt längs 
Östersjökusterna. Ett allmänmänskligt drag vid alla 
kontakter är att dela mat och dryck med varandra för 
att befästa allianser, vänskap och gåvoutbyten. 
Spridningen av skålar och rabbade kärl kan vara re
sultat av möten där gåvoutbytet eller handeln med 
brons, flinta och bärnsten befästes vid gästabud. (Ha
yden 2001; Mauss 2004) Sedan spreds denna servis 
till resten av samhället, åtminstone i mellersta och 
södra Skandinavien, sydvästra Finland, den baltiska 
kusten samt Tyskland och Polen, från att ursprungli
gen bara ha funnits i Centraleuropa. Nätverket som 
har försett Mälardalen med koppar och brons har 
förändrats under period V. För att tillfredställa beho
vet har man intensifierat importen av uralsk koppar, 
sannolikt via mellanhänder i Baltikum, Karelen och 
Finland (Hjärthner-Holdar & Risberg 2002). Under 
bronsålderns period VI, börjar dessutom järn att till
verkas lokalt i Mälardalen i en allt ökande omfatt
ning. Redan tidigare finns belägg för järn men under 
period VI blir produktionen större. (Grandin & 
Hjärthner-Holdar 2003) Vid övergången till förro
mersk järnålder har järnproduktionen nått den storle
ken att den gamla eliten, som vidmakthållit ett över- 
regionalt handelsnätverk med bronset som grundval, 
har fatt grunden för sin maktposition rubbad. Kontak
terna med södra och sydvästra Östersjöområdet blir 
minimala och på det lokala planet har man misslyck
ats med att upprätthålla det inre kontaktnätet. Något 
som kan ses i de alltmer decentraliserade keramiktra- 
ditionema som vi såg i kapitlet om keramikhantver
ket.

Utanför Skandinavien finns även tecken på att 
Lausitzkulturens område har störts av oroligheter. 
Bland annat kan skytiska härjningar ha förekommit. 
Dessutom förefaller många av Hallstattkulturens 
centra ha förlorat i betydelse runt 450 f Kr. (Collis 
1998:113; Kristiansen 1998:285ff; Nawroth 
2007:323ff). Allt detta har sannolikt påverkat våra
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möjligheter att upprätthålla de sydliga kontakterna 
vid övergången mellan bronsålderns period VI och 
äldre förromersk järnålder. Det bör ha inneburit att 
hela det kontinentala nätverket samt tillförseln av 
sydlig koppar stördes (Kristiansen 1998:216f). Sam
tidigt hade behovet minskat i Mellansverige av de 
sydliga nätverken genom den lokala jämtillverkning- 
en samt i viss mån införseln av östliga koppar (Kres
ten 2005a; Hjärthner-Holdar & Risberg 2002). I 
dagsläget finns indikationer på att koppar har fram
ställts även i Skandinavien, men än saknas säkra be
lägg. Även om koppar har framställts lokalt bör tenn 
och kanske även koppar ändå behövt förts in från 
Central- och Östeuropa utifrån gjorda metallanalyser 
(Kresten 2005a; Eriksson & Grandin 2008).

Dessutom har förtroendekapitalet förbrukats när 
det alltmer accelererande offerbruket har misslyckats. 
Klimatet har inte blivit bättre trots alla offer. Det far 
till följd att den nu ideologiskt belastade dryckesser- 
visen försvinner i den lokala kulturen. Traditionerna 
att tillverka keramik bryts, både när det gäller det 
kärlformema och själva godset (se kap. 5). När det 
gäller godset kanske det nästan är en ännu mer ge
nomgripande förändring med ett nytt val av lertäkter 
samt grövre och mindre noggrant krossad magring. 
Dessutom sker en fragmentisering av den förhållan
devis enhetliga bronsåldertraditionen inom keramik
tillverkningen och östliga influenser blir allt starkare 
från 800-talet och framåt.

Liknande tendenser till finns i det kontinentala och 
sydskandinaviska materialet under samma tid. Där 
har mycket av den materiella kulturen förändras och 
man antar att de äldre centralstyrda hövdingedömena 
i och runt Hallstattkulturens område störs av bland 
annat klimatförändringar och ryttarfolk från öster och 
många av handelscentra och befästningar går under 
slutligen. I samma veva bryts kontakterna mellan 
Centraleuropa/Medelhavsområdet och Mellansverige 
runt år 500 f Kr (B. Arnold 1995:50ff; Collis 
1998:113ff; J. Jensen 1997; Kristiansen 1998:297ff 
& 306ff; Sørensen 1989; Wells 1990:447). Vad som 
är intressant är att flera har tolkat just slutet av Hall
statt D2-3, det vill säga tiden runt 500 BC, som en 
period med intensivt manifesterande av rituellt eller 
kollektivt drickande i de kontinentala ledarnas hägn, 
med importerade gigantiska mediterrana vinbland- 
ningskärl som en huvudattraktion, likt den i Hassle- 
fyndet. I den grekiska kontexten har det till och med 
framförts att en av orsakerna till kungadömets fall 
vid samma tid i Athen var ett alltför långt drivet, 
konkurrensinriktat gästabudssystem där dryckeskär

len spelade en framträdande roll (B. Arnold aa; Diet- 
ler 1995:66ff; Morris 1997:203).

Antagligen ska man se traditionsbrottet i kerami
ken i skenet av dessa yttre faktorer. Under förro
mersk järnålder antar keramiken en karaktär där hus
hållets primära funktioner får bestämma kärlens utse
ende. Mer tidsödande ytbehandlingar försvinner, 
godset blir grövre och formerna enklare. Bara myn- 
ningsläppen och foten blir i viss mån mer medvetet 
utformad. Under denna tid tar inte Mälardalen upp 
några innovationer från söder i högre utsträckning. I 
viss mån tas former upp från öster, men framförallt är 
keramiken lokal och anpassad till det enskilda hus
hållet.

Samtidigt är perioden en expansiv period i områ
det eftersom landhöjningen friläde enorma ytor med 
betes- och odlingsmark just under sen bronsålder och 
förromersk järnålder i östra Uppland. Utifrån bland 
annat keramiken skulle man kan förmoda att dessa 
nya området koloniserades av personer från både från 
Mälardalen men även österifrån. Utifrån just kerami
ken, förekomst av tarandgravar, halsringar av 
Bräckstatyp samt mälardalsyxor kan man förmoda att 
de östra impulserna kom från sydvästra Finland och 
nordvästra Baltikum. Keramiken under äldre förro
mersk järnålder uttrycker inte samma exklusiva 
dryckeskultur som under bronsålder. Istället har alla 
kärl en mer vardaglig framtoning. Man ska dock 
komma ihåg att stora delar av materialet även avviker 
från det östra och att sydliga impulser tas upp. Deko
ren blir aldrig lika vanlig som i de östra epineolitiska 
traditionerna och istället blir situlan och den vågiga 
mynningen karaktärsdrag i regionen, drag som är 
vanligare i söder. En slags hybridkultur skapas med 
andra ord. Redan under yngre förromersk järnålder 
har de direkta östliga influenserna avtagit och den 
avsatta foten och strimmiga ytan kan nu ses som in
hemska traditioner.

Under romersk järnålder börjar en elitkultur dyka 
upp igen. I keramiken blir godsen finare men kärlen 
fortsätter först och främst att användas som bered
nings- och kokkärl. Eliten tar upp först kärl från got
ländskt och öländskt område, men i liten skala. Un
der yngre romersk järnålder tillverkas kärl i denna 
insulära tradition i mindre skala även på fastlandet. 
Samtidigt uppträder kärl av Syd- och Västskandina- 
visk karaktär här. Ett bevis på att en ny elit har fått ett 
vidare kontaktnät. Keramiken kan på detta sätt ses 
som en barometer på de stora kulturhistoriska föränd
ringarna i samhället.
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11. SUMMARY: VESSELS AND GESTURES - POTTERY IN 
CENTRAL SWEDEN 1500 BC - 400 AD

Chapter 1. Introduction: From Vessel to 
Culture
The thesis aims to study pottery as part of the culture 
of the Bronze Age and Early Iron Age in the eastern 
part of Central Sweden. Focus is not on the produc
tion of the vessels, but on the use of them in their 
social context. The study goes from the broken 
shards to reconstructed pots and assemblages. The 
way of looking at pottery as entire assemblages or 
services is quite new in the study of prehistoric 
Swedish society. Even though the material in the re
gion is much fragmented, this perspective can be 
fruitful. Working with reconstruction of services of 
pots is a way of seeing them as different tools of a 
complex assemblage. It is assumed that the complex
ity of the assemblage also reflects a complexity in 
social behaviour.

Chapter 2. Questions and Aims
The main questions can be divided in three catego
ries:

• Typology and function:
o How is it possible to determine 

the functions of the vessels? 
o Are there any differences in the 

assemblages during different pe
riods? If there are differences, 
how could they illustrate social 
and cultural contexts? 

o What kind of role did pottery 
play in different contexts? Are 
there any special types of ves
sels that are specific for particu
lar contexts? Are there any spe
cial kinds of ritual pottery in 
graves?

o Can the specific types of vessels 
have affected gestures and social 
contexts? Have even some type

of pottery preserved some types 
of behaviour?

• Chronology:
o Is there any evidence of changes 

in the pottery tradition? When 
do the changes or breaks happen 
in time?

o Is it possible to explain the 
breaks in the use and manufac
ture of pottery? The traditions of 
pottery are seen as a long-term 
factor. Breaks in these traditions 
are to be seen as signs of more 
fundamental changes in society.

• Corologic aspects and contacts:
o Is the development of traditions 

of pottery the same as in the rest 
of Sweden and Scandinavia? Are 
there any signs of external influ
ences, and how extensive are 
they?

Chapter 3. Previous Research
The chapter deals with two aspects: the discussion of 
terminology of different types of vessels and a re
view of more general pottery research in the area 
around the Baltic Sea. The terminology can be di
vided into two main streams. The first is the more 
classical denomination with a focus on function. It 
has its roots in the old bourgeois culture of the 19th 
century. This terminology was borrowed from the 
creators’ own knowledge from their upper-class 
kitchens. The vessels were nominated by their form 
to be vases, amphoras, pots, urns and jars. Incorpo
rated in this was a more or less explicit determination 
of the function of the vessels. One of the founders of 
this tradition was the Dane J. P. Sorterup in his article 
from 1845, which influenced many archaeologists in 
Denmark and Northern Europe. In Sweden, Stråle 
followed this tradition in 1873. This branch has had a 
great influence in German and Danish archaeology.



278

The impact in Sweden has been smaller, especially 
after the 1970s. The lack of a generic terminology 
has been an obstacle for the Swedish studies of pre
historic pottery.

New archaeology influenced the Swedish debate 
in the 1960s and 1970s. A more technological typol
ogy prevailed with a focus on form and proportional 
analyses, i.e. a more stylistic viewpoint for studying 
pottery. The definitions made by Anne Shepards 
dominated the subject. Proportional analyses by 
Hans-Åke Nordström were also normative for pottery 
studies. The advantage was a more objective way to 
treat the vessels, as the terminology was not bur
dened with any preknowledge. The disadvantage was 
a sterile and complicated terminology far from the 
user’s emic one.

The more general discussion of Swedish Bronze 
Age pottery has mainly dealt with the Lusatian im
pact of the pottery. At least since the 1920s, the Lusa
tian Culture has been seen as the contributing party in 
the transmission of ideas and material culture. The 
impact has most often been seen as a phenomenon 
belonging to the end of the Middle Bronze Age and 
the Late Bronze Age (MBA-LBA), i.e. period IV-VI. 
There are obvious similarities between the household 
pottery of the two regions. The discussions have two 
counterpoints. One has its roots in the archaeology of 
cultural history with its explanations of migrations 
and transmissions from higher cultures to lower ones. 
Special types of vessels or specific morphological 
treats have been seen as proof of cultural contact. A 
large part of the chapter discusses “Lusatian” colo
nies at Åland and in Östergötland. The evidence of a 
Lusatian colony at Kökar in the Åland Archipelago is 
questioned.

The second perspective has been to see the two re
gions as one common culture of pottery, mainly ow
ing to the pottery of the settlements. This is probably 
more correct. Furthermore, the pottery of the Lusa
tian culture is part of a common umfield pottery 
style, rather than a delimited culture with its own 
ethnicity.

Research on Early Iron Age pottery in Central 
Sweden has otherwise been quite limited. Pottery did 
not take part in the construction of the periods in the 
early 20th century; neither has it been used to discern 
separate regional traditions.

Chapter 4. Theory, Method and Material
The main perspective of the dissertation is an inter
pretative archaeology where behavioural archaeology 
is a starting point. The method is hypothetico- 
deductive, where hypotheses have been tested on the

statistical material. The observations are based on 
registrations of pottery from 71 sites in the eastern 
part of Central Sweden (table 2). The sites are regular 
settlements as well as graves and grave fields. Some 
sites or parts of them can be seen as ritually con
nected but most are probably more profane. The sites 
are located in the provinces of Uppland and Väst
manland, i.e. on the northern shores of Lake Mälaren 
( = The Mälaren Basin). This is a long-term study 
that encompassed c. 1800 BC to 500 AD, but the 
main focus is 1500 BC-400 AD, i.e. the Early Bronze 
Age (1700-1500 BC, LN-EBA period I), Middle 
Bronze Age (1500-900 BC, MBA, period II-IV), Late 
Bronze Age (900-550/500 BC, LBA, period V-VI), 
Pre-Roman Iron Age (550 BC-BC/AD, PRIA) and 
finally the Roman Iron Age (BC/AD-400 AD, RIA; 
Early Iron Age, El A, 550 BC-550 AD) (table 1). 
Most part of the material comes from rescue excava
tions made 1986-2006. Material from some older 
excavations has been added, particularly pottery from 
graves. This has been done in order to include dat
able and reconstructable pots. The latter material also 
has a partly different character, since they originate 
from graves that are rich in finds, indicating a higher 
status for the dead.

Chapter 5. Chronological Analyses of 
Pottery
Two methods have been used to see different tradi
tions of production in a long-term perspective. The 
first method is quantitative. All registered pottery has 
undergone an ocular determination of amount of 
temper, maximum grain size and a broad determina
tion of the temper material. A sample has been ana
lysed qualitatively using thin-section microscopy. 
These have been made at the Laboratory for Ceramic 
Research in Lund.

Almost all pottery from the region is tempered 
with crushed granite or gneiss. During the LN - EBA 
and during the PRIA until the ERIA, the grain sizes 
were often coarse. The amount of feldspar was also 
high. This is a different handicraft tradition than dur
ing the MBA/LBA and the LRIA. During those peri
ods, the temper was mostly well crushed. During the 
BA, the temper was adjusted to the final product; 
burnished thin-walled bowls often had a fine-grained 
temper with low proportions and the temper in the 
thick-walled rusticated jars was generally coarser and 
added in higher amounts. There are also supra- 
regional differences in the handicraft of tempering 
during the LBA. In Scania, grog (chamotte) occurs in 
the pottery found in the grave-fields. In the Mälaren 
Basin, grog is very rare. The pottery seems to have 
had different roles in the burial rituals in the region.
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One possible explanation is that the grog was partly 
added in a symbolic way in Scania. Old and used 
pots were used to temper the new vessels in the same 
way as the grounded and burned bones were put in 
the pot.

The tradition of the BA changed during the transi
tion to the El A. The temper became coarser, as did 
the use of clay. The potters were particularly partial 
to using coarser clays. The only exception was some 
of the striated pottery, which was often made from 
finer clays. Some of the striated pots were also made 
in an eastern tradition. There is a tendency for the 
traditions to grow apart during the El A; traditions 
seem to vary more between the sites than during the 
earlier period. The tradition in Eastern Central Swe
den also became more separate from the contempo
rary traditions in Southern Sweden.

An important focus is the study of different treat
ments of the surfaces of the vessels. The material 
from the different sites in Central Sweden is often 
very fragmented. Thus, it is natural to study the outer 
surfaces of the body of the pot. Especially during the 
MBA and LB A, much work was spent on the finish 
of the surfaces. The pots, their functions and ideo
logical values were not expressed in decor but in 
different types of finish on the exteriors. The textures 
of the pots must have appealed to both the visual and 
tactile senses. The burnished bowls with their black 
lustre must have provided a completely different 
style to both the hand and the eye than the rough, 
rusticated jars. Owing to new AMS-datings, the rusti
cated vessels can now be seen as an innovation in the 
region already during period II. There is evidence for 
the burnished bowls at least from period III. The in
troduction of the BA tradition is therefore slightly 
older than previously considered. The proportions 
between the different surfaces are usually very simi
lar at most sites. The similarities must originate in a 
comparable and fixed assemblage of vessels, in other 
words a service.

During the LBA, this tradition continued but new 
influences emerged. This is visible in two different 
treatments of surfaces, the textile impressions and the 
striated surfaces. The textile impressions appear in 
period V but were more frequent during the PRIA. 
One interpretation of the impressions is that they 
should be seen as anthropomorphic symbols. The 
impression could be a result of the pots being 
wrapped with cloths, as human beings. The pots in 
the region seem to have impressions of mainly rough 
two-leaved twill. The other impression, the striation, 
is more complicated to interpret. The origin has often 
been said to be eastern, but it also occurred simulta
neously in Poland, Germany and Central Europe. 
Furthermore, the walls of wattle-and-daub walls had

deep impressions of grass during the BA in Central 
Sweden. The impressions are very similar to the ir
regular grass impressions on pottery. Striation can be 
an indigenous way of treating clay, a result of south
ern or eastern impact. Some vessels with more regu
lar brushed surfaces are probably a result of southern 
influences. The eastern kind of striation in the region 
is often combined with a ware of fine clay and deco
rations with pits.

After the transition to the EIA, the Bronze Age 
tradition disappears in Central Sweden. The treat
ment of surfaces becomes more careless and the rus
ticated and burnished ware disappears. Burnished 
surface returns during the RIA, but is then quite rare. 
Another characteristic of the pottery during the EIA 
is the accentuated foot on the vessels. This is a mor
phological trait that is not common in Southern 
Scandinavia but is more widespread in the eastern 
part of the Baltic Sea region.

The BA pottery is often regarded as sparsely deco
rated. However, if the different time-demanding 
treatments of surfaces are regarded as decorative, the 
BA pottery is probably the most decorated pottery in 
prehistoric Sweden. More regular decorations occur, 
such as lines, knobs and on rare 
occasions, diagonal channels. Much of the decora
tions from the Lusatian culture were never accepted 
here, nor the cordons on the rusticated jars during the 
LBA. The cordons with their oblique impression 
were used to mark the transition from the body to the 
neck of the vessels. The cordons and their decora
tions greatly resemble the neck rings made in bronze 
during the same period. They are therefore inter
preted as anthropomorphic symbols. The pottery 
seems to have had another, more ritual role in south
ern Scandinavia and this behaviour and its accompa
nying symbols are lacking in Central Sweden. During 
the same period, the eastern influences are stronger in 
the Lake Mälaren Basin. Ornamentation with impres
sions and pits are not common but appear both on 
striated vessels and on rusticated jars in a process of 
creolization.

During the RIA, the finer vessels again became 
more elaborate. The style has its origin on the islands 
of Gotland and Öland. The impressions are the same 
as the stamps on the silver and gold of the time. The 
pottery itself only appears in high status contexts on 
the mainland. Thin-section analyses have shown that 
some of the pottery of this type was not made from 
the calciferous clays from the islands but probably 
using clays from the mainland. This pottery is more 
professionally made than the common ware in the 
region. I therefore suggest that potters educated in the 
insular tradition worked in the region, close to the 
aristocracy and the metal workshops.
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The proportions of the vessels have also revealed 
difference in cultural behaviour in the long-term 
study. The EBA service consisted mostly of high and 
slender forms. The form is the same, only the size 
and function alter. The BA pottery on the other hand 
shows a wide complexity in the forms of the vessels. 
Here, the services consisted of a large range of forms. 
Unrestricted bowls were probably used for drinking, 
eating and serving. Restricted forms were used for 
preparing and cooking. The open, unrestricted forms 
might reflect a more collective way of drinking and 
eating. Those forms almost disappear during the EIA; 
instead, restricted forms become more dominant. 
Judging by their size and form, most of the vessels 
must have been used for storing, cooking and prepar
ing food and drink during the EIA. Elaborate drink
ing vessels reappear later, during the RIA. The new 
forms are more restricted and probably reflect a more 
private way of drinking.

Samples of vessels have been analysed for content 
of lipids to study function and culture of food. The 
BA vessels often have a mix of animal and vegetable 
lipids. There is also evidence of remains of milk. The 
most surprising result was that the rusticated jars 
often had remains of tar and/or resin. This is proba
bly owing to the tradition of sealing the pots with 
smoke, tar or resin. This must have affected the taste 
of the content and would have had a preserving ef
fect. This tradition seems less common during the 
EIA. Most vessels seem to have contained animal 
residues, sometimes mixed with vegetable lipids. 
There are also signs of what may be sweetened prod
ucts in some of vessels that could be interpreted as 
holders of fluids. One possibility is that the vessels 
contained some kind of beer or mead, but this is still 
uncertain.

Chapter 6. Vessels, Functions and 
Assemblages
The services or assemblages changed over time. The 
transitions around 1500-1300 BC, 500 BC and 50- 
150 AD seem to have been especially fundamental 
transformations judging by the pottery. These periods 
also correspond to other more essential changes in 
society. The different types of vessels would have 
affected human behaviour and gestures. The forms of 
the vessels have influenced how they were held and 
moved. Their physical qualities, such as stability and 
weight as well as their degree of restrictedness would 
have had an impact on human manners. The pots 
therefore even conserved manners and behaviour.

The first period, 1500-1300 BC, corresponds to 
the arrival of the Bronze Age with e.g. three-aisled 
houses, brooches and equipment for personal hy

giene. This coincided with the introduction of the 
open bowls and restricted jars with rustication. The 
bowls in particular must have affected human behav
iour. Their open forms would have given a more 
tempting air of collective eating than the older 
beaker-like drinking vessels during the LN. The open 
form with the handles originates from vessels of 
metal from Central and Southern Europe. The form 
was originally a more aristocratic characteristic but it 
subsequently became a more common utensil, made 
of clay. We have one three-dimensional example of 
how the bowls were held. A small statuette that forms 
the shaft of a knife was found in Northern Germany, 
depicting a female figure who holds a bowl with both 
her hands, offering food or drink. The knife can be 
dated to period V. The knife also emphasizes that a 
dinner set consisted not only of vessels but also of 
knifes and spoons. Knifes of bronze are common in 
the material, but clay spoons only rarely appear in 
Central Sweden. The form and idea of the bowl was 
attached to the female dress as reminders of rituals 
and feasting. The so-called hanging-bowls would 
probably have borrowed their form from the bowls, 
and they might even have been used as portable 
bowls or dishes. The portable function, expressed 
with holes for mounting, also appears on wooden 
bowls from Norway during the BA.

This culture and its manners seem to have disap
peared in Central Sweden around 500 BC. Instead, 
there are simple drinking bowls without handles dur
ing the PRIA. However, they do not express more 
sophisticated drinking and eating ceremonies. During 
the ERIA, the more elaborate drinking vessels reoc
cur. These can basically be divided into two types: 
small drinking cups, where the size indicates a more 
private use. The other form is larger jugs and vases, 
sometimes with large handles. Their sizes might indi
cate a more collective way of drinking. The way of 
handling them must have differed from the BA- 
manners, since they must be held with a clenched 
fist. Their restricted forms are not inviting, nor do 
they make their content visible. Their closed, black 
burnished surfaces with decorations are instead a way 
of expressing exclusiveness and power. The pottery 
embodies the ideology of an elite that had feasts in 
their new halls.

Chapter 7. Pots in Graves and Graves in 
Pots
Pottery in graves has often been regarded as contain
ers either for the cremated bones or for offering of 
food or drink to the deceased. However, the circum
stances are much more complicated. The study is 
divided into two parts to analyze the background of
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pottery in graves. First, pottery in cremated graves 
will be studied, followed by pottery in inhumations. 
Cremated human bones occur already during the 
Middle Neolithic in the region. The cremations ap
pear more or less continuously in a lesser extent until 
the LBA. The impact from the Umfield culture on 
the grave rituals in the region seems to have been 
quite minor. There are no regular cemeteries during 
period IV-V with pots as containers. There are occa
sional pots on LBA-grave-fields, but pots are not the 
dominant grave ritual. Ceramic containers seem to be 
more common during period V and above all during 
the PRIA.

The amounts of ceramics and cremated bones have 
been measured in the graves. Interestingly enough, 
there is no linear correlation between the amount of 
bones and existence of pottery. Neither is there any 
correlation between anthropological determinations 
of sex and pottery. However, there is a correspon
dence between small vessels and graves with bones 
from children during the PRIA and ERIA. The 
amount of pottery constantly diminished during the 
RIA. Ceramic vessels were replaced with boxes of 
bark or bentwood boxes during this period. This type 
of boxes was used in later periods, when people trav
elled or brought packed food outside. It is suggested 
that the switch reflects a major change in cosmology. 
The immobile pottery vessel can be regarded as a 
symbol for the home and the household. To put the 
bones in a pot is to make a new body or home for the 
remains of the deceased. This cosmology was re
placed by a new one, where the deceased would go 
on a journey to another world.

Most graves only contain a few fragments of pot
tery. The amounts are so small that they cannot be 
interpreted as remains of whole pots. Instead, we 
have used analogies from historical sources to inter
pret lonely shards in graves. In the Rig-Veda, broken 
pots - capala - symbolizes the head. In the Roman, 
Greek and Baltic traditions, singles shards were sym
bolic food sacrifices to the dead. There are also many 
traditions where the relatives had meals on the grave 
to commemorate the dead.

Pottery in graves can be divided into different 
groups with different meanings:

1. Pots for the dead:
a. Containers for the bones
b. Containers for food or drink of

ferings
i. Secondary fired pots. 

Could be fragmentary. 
Might have been 
burned during the 
cremation.

ii. Containers without 
traces of secondary fir
ing.

2. Pots used in rituals during the funeral or
after the burial. Whole pots or shards.

a. Crushed pots used by the survi
vors during meals at the grave.

b. Shards offered to the dead.
3. Non-contextual pottery.

Pottery in inhumations should be studied in a dif
ferent way. During the MBA, there are some exam
ples of drinking bowls in inhumanations. The custom 
must be seen as a symbolic embodiment of the BA- 
tradition of drinking and feasting. Later on, during 
the RIA, inhumations again became common. The 
use of pottery is different in Central Sweden than in 
Southern Scandinavia and among the Germanic peo
ples on the continent, as indicated by the sparsity of 
pottery in the Central Swedish graves. There are oc
casional exceptions during the RIA. The few inhuma
tion graves with pottery all contain the same type of 
vessel during ERIA, i.e. small drinking goblets made 
in an Ölandic or Gotlandic style. These inhumation 
graves were among the richest burials. This indicates 
that the large islands in the Baltic Sea had a strong 
influence on the region. However, none of the graves 
reaches the richness of graves of the Liibsow-type. 
During the LRIA, Gotlandic/Ölandic pots still occur 
in some of the rich inhumation graves. However, 
thin-section analysis shows that some of them were 
probably made in mainland Sweden. During this later 
period, pots made in a South- and Western Scandina
vian style also reach the region. All these express an 
ideology where some persons have the role of keep
ers or hosts for feasts.

Chapter 8. Local and Over-regional 
Studies
Pottery has often been used to distinguish both 
boundaries and bonds between regions and ethnici
ties. These have often been made in a simple way: 
one decor, surface or type of vessel has been re
garded as specific for one, single ethnic group. That 
single, distinctive feature has been treated as a signi- 
fier for an influence, irrespective of time. Innovations 
and transmissions must be seen in a flow of time. An 
innovation, if it is accepted, is a sign of external in
fluences during the initial stage. The influence will 
either be implemented or neglected. After being im
plemented, the influence could become a part of the 
local tradition. In that later stage, it is no longer a 
sign of extern influence. This should be remembered 
when dealing with pottery. Moreover, we ought to 
distinguish between a common style and ethnicity. A
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style could be a marker for a particular ethnicity, but 
it could also bridge any ethnic boundaries. The 
boundaries of styles of pottery are not sharp in real
ity. Instead, we have to see them as flowing gradi
ents, where morphological traits continuously change 
in frequencies. In pottery, we also have to distinguish 
between the occurrence of and the frequency of traits. 
Many traits occur over vast areas and in many cul
tures. It is better to study the frequency of traits 
rather than mere occurrence.

In Central Sweden, two main areas for transmis
sions have been discussed: the Eastern and the Lusa- 
tian impact. The Eastern tradition can above all be 
seen in the eastern part of Central Sweden. It is 
clearly visible in small amounts from the 9lh century 
BC onwards up to the ERIA. This type of pottery has 
often textile impressions or striated surface in combi
nation with decoration, especially with pits. Most 
sites have a small amount of this kind of pottery. Al
ready during BA period V-VI, this kind of style is 
partly incorporated in the local tradition. During the 
PRIA, the local pottery have much in common with 
the Morby pottery in Finland and also Estonian and 
Latvian pottery, but it is not exactly the same. A new 
hybrid tradition has evolved.

A clue to the first appearance of the eastern impact 
is the Mälar-celts or Kelty-Akozino-Melarski-celts 
(KAM-celts). They have been seen as a proof of di
rect contacts between Central Russia and Eastern 
Sweden already around 1100 BC. New datings show 
that the celts are younger and can be dated after the 
9lh century BC; neither are the types in Central Rus
sia the same as the ones we find in Sweden. The pot
tery is also very different in Russia, with round- 
bottomed vessels and richer decoration. One sugges
tion is that the eastern contacts originate in Latvia or 
Estonia. That pottery is closer to the Swedish types 
and moulds for KAM-celts have been found in the 
area.

The Lusatian impact is also discussed. Influences 
from the Lusatian and Tumulus-cultures can be seen 
during the early MBA. Already at this stage, bur
nished bowls and rusticated jars, with or without 
finger-furrows had become a local tradition in Swe
den. The tradition is preserved in Central Sweden 
after period III and few new influences are visible. 
There is no evidence for imported vessels. However, 
there are some similarities in behaviours, including 
pottery in both cultures, for instance ritual drinking 
with fluted bowls around wells. Most of the key 
fonns of the Lusatian pottery were never incorpo
rated in the local tradition. The importance of pottery 
is especially different in the grave rituals in Central 
Sweden. I propose that the rusticated jars and bowls

should be seen as an overall Baltic tradition, where 
meetings and negotiations took place.

From a Swedish perspective, i.e. what today is 
Sweden south of Dalälven, the tradition of pottery 
making and usage was uniform during the MBA. 
This situation changes during the LB A. The old tradi
tion survives and is the dominant one, but new influ
ences from the south seem either to have been ne
glected or to have had little impact. Instead, some 
eastern influences appear in the region. After a while, 
these were often mixed with the local tradition in 
hybrid forms. During the PRIA and RIA, the differ
ences are greater than before. The pottery has a more 
domestic impression in the Mälaren Basin. Broadly 
speaking, at this time we have two or three traditions 
south of Dalälven. There is a group of similar tradi
tions in Western and Southern Sweden. There, the 
pottery is closer to different Danish traditions. We 
could speak of a Skagerrak-sphere. Here the fine 
ware is more abundant; polished and decorated ves
sels are more common as well as the handle. The 
other tradition is in Central Sweden, where the some 
parts of the domestic ware are the same as in the 
western tradition. The fine ware is lacking, as well as 
the handles, rustication and decoration. Some traits 
have eastern characteristics, such as striation, some 
decorations and the accentuated foot. There is also a 
third tradition on the large islands of Gotland and 
Öland in the Baltic. This seems to be influenced by 
both the East Germanic and the West and South 
Scandinavian traditions, but has a clear independent 
look. Some of this pottery tradition reaches the elite 
milieus in Central Sweden during the RIA.

Chapter 9. Causes for Changes
The main break in the tradition of making and using 
pottery can be dated to c. 600-400 BC. The exact 
date is difficult to determine owing to the plateau in 
the calibration curve for 14C and owing to the lack of 
datable artefacts. A change in a fundamental and ba
sic tradition such as the making of pottery might be 
caused by a major change in society. We know that a 
climatic change occurred already around 800 BC 
with a decrease in temperature and a more humid 
climate. To analyze changes in human activities in 
the landscape, I have collected ca 1600 l4C-dates 
from the region, covering a period from c. 4000-1000 
BP. The result shows a continuous increase of human 
activities during the EBA and MBA until period IV. A 
dramatical decrease in datings is seen during the 
LBA. This coincides with the deterioration of the 
climate. The amount of bronze sacrifices increases at 
the same time. In many of these, drinking ceremonies 
are expressed through metal utensils or also perhaps
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through hanging-bowls. The decrease in 14C-datings 
and the contemporary increase of sacrifices can be 
seen as a society under climatic and economical 
stress. Data from pollen analysis could also be inter
preted as a reduction in human impact in the region 
during same period. My suggestion is that the BA- 
system with the supra-regional network was able to 
maintain the system until about 600-400 BC. After
wards, the material culture had been completely re
made. The pottery tradition with its emphasis on 
elaborate drinking ceremonies was also associated 
with a system that failed to survive. During the three 
or four first centuries of PR1A, there is a lack of fine 
ware and a lack of an obvious elite in the region. 
There is also a lack of southern contacts, as shown in 
the material culture. Local iron production has started 
during the LBA, and bronze casting and trade with 
South-Scandinavian forms continue simultaneously. 
This seems to come to end around 500 BC, when the 
regional networks for the bronzes become superflu
ous. Instead, after this point, there is a more regional 
mark on the pottery. There is also a local diversity in 
the handicraft combined with eastern traits. The di
versity could be interpreted as a sign of a collapse of 
a more organized, older society. During the RIA, the 
fine ware returns, as well as signs of an elite.

Chapter 10. Final Discussion
Pottery production seems to have been a prestige 
handicraft during the MBA and LBA in the region.

The pottery had a continental impression with an 
impact from Central Europe and South Scandinavia, 
and clay handicraft played an important role in the 
production of pottery, moulds, crucibles and wattle- 
and-daub-walls of the houses. The pottery embodied 
a ceremonial and strictly formalized feasting, ex
pressed in both graves, settlements and at more ritual 
sites. The open forms of the bowls expressed a col
lective ideology where food and drink was to be 
temptingly shown. This tradition ends with last part 
of the BA, coinciding with a major climatic, eco
nomic and social transformation. The process cov
ered at least 300 years, but seems to have ended 
around 600-400 BC. The change in the pottery seems 
to have been more fundamental in this region than in 
the Continental and South-Scandinavian material. In 
the latter, more of the older vessel forms and surface 
treatments survived. It seems that the crisis in Central 
Sweden was more fundamental and a reorientation 
took part in the contacts. The southern impact is 
shown again during the RIA, a period when a new 
elite is visible with much imported goods. However, 
the pottery did not take a primary place in ceremo
nies and rituals. The differences from other contem
porary Germanic peoples are substantial. It seems 
likely that wooden vessels became more important, 
something also known from historical sources from 
later periods.

English revised by Elisabeth Green
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Bilaga 1





Kättsta
Grav- och boplatskeramik från yngre 

bronsålder och äldre järnålder

Inledning
På uppdrag av Upplandsmuseet och UV-GAL har 
ett urval av keramikfynden i yngre bronsålders- 

och äldre järnåldersgravar på gravfältet i Kättsta 

undersökts på Keramiska Forskningslaboratoriet, 
Lunds Universitet. Skärvor av kärl från gropen 

A38242 på det närliggande boplatsområdet dat

erat till äldre järnålder har studerats som referens

material. Gravfältet, RAA 56 låg på fastigheterna 
Buddbo 1:1 och Kättsta 1:1 och boplatsområdet 

350 meter längre söderut på Kättsta 1:1, båda 
Ärentuna socken, Uppland.

Endast få keramikteknologiska analyser av 
keramik från gravkontexter i trakter norr om 

Skåne har gjorts tidigare. De geografiskt närmaste 

undersökningarna i förhållande till Kättsta är 

studiet av äldre järnålders keramik från gravar på 
gravfälten vid Prästgården, Björklinge socken och 

vid Tibble, Litslena socken (Lindahl 1993,117). 
Därutöver har yngre järnålders kärl på gravfältet 

vid Danmarksby, Up (Hulthén 1994), samt 

yngre järnålders och vikingatida kärl från Birka 

undersökts (Hulthén 1984; M. Bäck pers. medd). 
Något längre söderut har keramik från äldre 

järnålders gravar påTannefors 1:107 i Linköping, 

Og nyligen studerats (Stilborg 2004).
Urnor och bikärl i yngre bronsålders gravar 

i Sydsverige representerar i huvudsak ett urval 
av använda hushållskärl och fragment av sådana 

(Stilborg 2005). Kärlen bär ofta bruksspår och 
kan sakna delar av mynning och hals. I andra fall 

kan kärlen ha varit framställda för användningen 

som gravkärl, men typerna är de samma som på 

boplatserna (Brorsson 2003). Traditionen att 

använda begagnade eller nya hushållskärl verkar 
i huvudsak ha fortsatt in i järnåldern, men på 

några undersökta gravplatser i Sydskandinavien 
har även enstaka skärvor deponerats i graven, 

sannolikt baserat på en pars-pro-toto-tanke (Stil
borg 1997,187f). Hur vanligt detta är och vilka 

regionala variationer, som kan ha förekommit 

i gravsedernas materiella uttryck under yngre 
bronsålder och äldre järnålder norr om Skåne, har

vi ännu begränsad kunskap om. Undersökningen 
av keramiken från Kättsta är således en viktig 

utgångspunkt. Den teknologiska analysen är 
bara en del av denna undersökning och har som 

huvudmål att belysa grundläggande strukturer i 
materialet.

Frågeställningar
Gravplatsen omfattar gravar med keramik från 
såväl yngre bronsålder som äldre järnålder. Härav 

följer naturligt frågan, huruvida det finns skill

nader i hantverket mellan de två perioderna och 

om det ändå går att se en kontinuitet, vilket skulle 
kunna tolkas som en kontinuitet i användningen 

av gravfältet.

I det större materialet från äldre järnålder är 

det intressant att studera variationen i de teknolo
giska lösningarna och dessas samvariation med 

olika typer av kärl (ofta associerade med olika 

typer av ytbehandling) samt varierande storle
kar av kärl. Om olika traditioner kan urskiljas, 

kan det vara en indikation på en mera komplex 

användning av platsen och/eller en längre an- 

vändningsperiod.
Slutligen är kopplingen till den närliggande 

äldre järnåldersbosättningen på Kättsta 1:1 av 
intresse. Kan en jämförelse av keramiken från 

gravar och boplats bekräfta den förväntade sam
hörighet mellan de två områden?

• Finns det skillnader/kontinuitet i keramiktek
nologin mellan yngre bronsålders- keramiken i 

gravarna på norra delen av gravfältet och äldre 
järnålderskeramiken i gravarna på södra delen 

av gravfältet?

• Hur stor är variationen i keramikteknologin 

bland kärlen i äldre järnåldersgravarna?

• Finns det skillnader i godsen mellan de ytbe
handlingar som kan ses som allmänt sydskan- 

dinaviska (polerad, slät, slammad, avstruken) 

och de som antyder östliga kontakter (strim- 

mig och framförallt textilkeramik)?
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• Tillhör äldre järnålderskeramiken i gravarna 
på Kättsta samma hantverkstradition som 

keramiken på äldre järnålders-boplatsområdet 

350 meter längre söderut?

Material
Till analysen gjordes ett urval på 14 skärvor från 

lika många olika kärl: sju från södra delen av 
gravfältet (ÄJÅ), tre från norra delen av gravfältet 

(YBÅ), tre från gropen A38242, Kättsta 1:1 

(ÄJÅ) och en från norra gårdsläget, Kättsta 1:1. 

Urvalet gjordes av arkeolog Thomas Eriksson, 

UV-GAL, som också har förestått registrering och 

bearbetning av hela keramikmaterialet (Eriksson 
denna volym). Av dessa 14 skärvor valdes 11 till 

tunnslipsanalys (fig. 1, tab. 1). Godset i de rest
erande tre skärvorna har studerats och jämförts 

med det övriga materialet genom mikroskopering 

av polerade brottytor.

Metoder

Mikroskopering av polerad yta 
En brottyta på det keramiska objektet poleras 
och mikroskoperas i stereomikroskop vid förstor

ingar mellan X6 och X40. Detta ökar betydligt 

detaljnivån på den information, som kan uppnås 

vid en okulär registrering av keramikens teknolo
giska variabler. Metoden används främst för att 

fa en snabb, men ändå detaljrik, överblick över 

variationen inom ett material utvalt till analys på 

bas av en mera omfattande föregående registre
ring av ett keramiskt fyndmaterial. Metoden kan 

inte ersätta tunnslipsanalys, men kan bland annat 

användes för att jämföra godset i andra skärvor 

med tunnslipanalyserade skärvors gods.

Tunnslipsanalys
Tunnslip har utförts på ett antal skärvor utvalda 

på bas av registrerade data och resultaten av 

mikroskopering av polerade ytor.

Tunnslip av keramiska material är 0,03 mm 
tunna preparat, som kan analyseras i ett polarisa

tionsmikroskop. Med denna metod kan man dels 

bestämma den mineralogiska sammansättningen, 
dels urskilja och beräkna mängden av naturligt 

grovmaterial (silt och sand); vidare mängden 

samt kornstorleken på eventuell tillsatt magring. 
Lerans innehåll av järnoxid, glimmer, malm och 

accessoriska mineral (mörka mineral, zirkon, 

granat mm) kan värderas. Vid förstoringar på

Tabell 1 Resultat av mikroskopering av tunnslip.
Legend: F= fin, G= grov; S= sorterat, 0= osorterat; - = fattigt, *= förekomst, += riklig förekomst; M= malm, Mu=muskovit, Z= zirkon, 
A/P= amfiboler/pyroxener, Gr= granit, Nat= Naturlig magring, Ch = Chamotte
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600-1000 X studeras eventuella förekomster av 
mikroorganismer som t. ex. diatoméer (kiselalger) 
eller kalkfossil.

Resultat av mikroskopering av 
tunnslip

Bronsålder
Från anläggningar på norra delen av Kättsta- 

gravfältet analyserades skärvor av tre kärl, varav 

två har daterats till yngre bronsålder på bas av 
form och ytbehandling. Kärl 134 från stensät- 

tningen 4004 hade en rabbad utsida medan kärl 

139 i urnegropen A100752 i blockgraven 41400 
hade en strimmig utsida. Det tredje analyserade 
kärlet var det polerade kärl 22 från blockgraven

24299.

De tre kärlen (TS 8, 9 och 10) har gjorts 

av fina, sorterade leror med sparsam till välrep- 

resenterat innehåll av silt och finsand (tab. 1). 

Lerorna är glimmer- och järnoxidhaltiga och 
innehåller enbart få, små korn av mörka mineral. 

Lerorna kan härröra från samma lertäkt.

Alla tre gods har magrats med krossad granit. 

Stenarna som använts har haft något olika sam

mansättning. Den tydligaste skillnaden är mellan 

den glimmerrika graniten med en del mörka 
mineral, som har använts till det rabbade kärl 

134 (TS 8), och den mera ordinära graniten, 

som har tillsatts i godsen till de två andra kärlen. 

En annan intressant skillnad finns mellan det 

mycket uppsplittrade magringsmaterialet i kärl 
134 (TS 8) och kärl 139 (TS 9) och den mera 

normala sorteringen av krosskornen i kärl 22 (TS 

10). Den splittriga magringen karakteriseras av 
många små fragment och några få större korn. 

I den mera splittrade graniten i de två första 

godsen är kvarts- och fältspatkornen dessutom 

genomgående spruckna, vilket tillsammans med 

sorteringen är indicier på, att krukmakaren har 
använt skörbränd sten till magringen. De flesta 
av kornen av hiotit (mörk glimmer) är dessutom 

mörka eller svarta i korspolariserat ljus, vilket 
innebär, att de har förlorat sina aktiva optiska 
egenskapar. Detta fenomen kan vara en effekt av 

vittringsprocesser i bergarten, men också av höga 
temperaturer. Mindre glimmerkorn i sintrade 

keramiska gods har således oftast förlorat sina 

optisk aktiva egenskapar på grund av den höga

temperaturen. I dessa två fallen kan omvandlin
gen emellertid vara en effekt av skörbränningen 

av stenen innan den används till magring. Jag 
återkommer till denna diskussion längre fram.

Skillnaden i konsistens mellan skörbränd 

granit och en obränd sten verkar inte ha påverkat 
valet av magringskvalitet (magringsmängd och 

maximal kornstorlek) till de tre godsen. I alla tre 

fall var graniten relativt finkrossad till maximala 

kornstorlekar mellan 1 och 1,8 mm (fig. 2 och 

3). Den beräknade magringsmängden (volym) 
varierar från 13-14 % i det strimmiga kärl 139 

och det polerade kärl 22 upp till 22 % i det rab

bade kärl 134. Skillnaden beror inte på storleken 

av kärlen. Det rabbade kärlet hör till de mindre 
av denna typ med en mynningsdiameter på ca 

11 cm och en bottendiameter på 10 (Thomas 

Eriksson pers. medd.). Här verkar typen av 
kärl - den rabbade krukan — ligga till grund för 

skillnaden i gods.

De tre olika kärltyperna antyder, att keramiken 

i yngre bronsåldersgravarna även på Kättsta består 
av ett urval av hushållskärl. En teknologisk jäm

förelse med boplatskeramiken från Snåret mot
säger inte detta (fig. 4). De tre godsen motsvarar 

finare och mellangrova gods på Snåret (Brorsson 

& Stilborg i tryck). Att de grövst magrade godsen 

inte är representerade bland gravkeramiken är i 

överensstämmelse med observationer på skånska 

gravplatser (Stilborg 2005, 489f) och beror helt 
enkelt på, att de större rabbade krukorna med 

den grövre magringen inte användes till urnor. 

Ibland användes dock fragment av sådana krukor 

som lock på urnorna (ibid).

Äldre järnålder
Urvalet till analys omfattar sju olika kärl från 
anläggningar på den södra delen av gravfältet 

(fig. 1). Kärlen varierar i storlek - bedömt utifrån 
kärlväggstjocklek och mynningsdiameter — från 

det mindre kärl 78 (12 cm mynningsdiameter, 

8 mm väggtjocklek) till de stora kärlen 151 (23 
cm mynningsdiameter, 10 mm väggtjocklek) och 

50 (26 cm mynningsdiameter, 16 mm väggtjock
lek). Även ytbehandlingen varierar från glättad 

(slät) till avstruken, strimmig och textilintryckt 
(tab. 1).

Två olika grovlekar av leror har använts till 
de sju kärlen :

3
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Figur 1 Karta över gravfältet med utmärkning av provernas fyndplats.
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Figur 2 Magringskvalitet (magringsmängd och maximal kornstorlek) i de tunnslipsanalyserade kärlen.

• en grov, sorterad lera mycket rik på silt och
rik på finsand.

• en mellangrov lera, knapp så rik på silt och

även med en lägre halt av finsand (tab. 1, fig.

3).

I dessa leror finns det en betydligt högre halt 
av finsandkorn av mörka mineral än i de finare 

lerorna i bronsåldersgodsen. Denna variation 
hänger naturligt ihop med variationen i lerornas 

grovlek — ju mera silt och sand desto högre halt 
av mörka mineral kan förekomma. De mellan- 

grova och grova lerorna skiljer sig med hänsyn 

till silt- och finsandhalten, men stämmer i övrigt 

bra överens bland annat i sammansättningen 
av mörka mineral, där hornblände dominerar. 

Lerorna kan i princip härröra från olika delar 

av samma lertäkt. Det finns ingen antydan av 
samband mellan valet av lerkvalitet och typen 

av kärl som framställdes.
Godset till samtliga sju kärl hade magrats med 

krossad granit. I samtliga fall utom kärl 78 (TS 3) 

var kvartskornen och de flesta av fältspatkornen 

spruckna. Stort sett alla glimmerkorn i kärl 151 

(TS 1) och en större eller mindre del av kornen i 

de övriga sex godsen hade förlorat sina aktiva op

tiska egenskapar (se ovan). Även om kornstorleks- 

fördelningen av magringskornen inte gav samma 

splittriga intryck som i bronsåldersgodsen ovan, 
är de spruckna kvartskornen och omvandlade 

glimmerkornen en indikation på, att magringen 

har hämtats bland skörbrända stenar.
Tre magringskvaliteter har använts - en mel

langrov och två grova (fig. 2).
De mellangrova lerorna i kärl 78 (TS 3) och 

kärl 149 (TS 5) har magrats med 15 % krossad 
granit med maximal kornstorlek 2 och 2,2 mm. 

Kärl 78 hör med sin mynningsdiameter på 12 
cm till analysens minsta kärl och den 8 mm 

tjocka skärvan av kärl 149, som analyserats, 
antyder också ett mindre till mellanstort kärl. 

Kärl 78 har en glättad utsida, medan kärl 149 
har textilavtryck från skuldran och ned. Resterna 

av de två kärlen påträffades i anläggningar ca 30 

meter från varandra (fig. 1). Den textilintryckta 

ytan på kärl 149 och - enligt Thomas Eriksson 

— även Ornamentiken på kärl 78 tyder på östliga 

influenser.
Kärl 74 (TS 2) och kärl 80 (TS 4) av grova 

leror hade också magrats med omkring 15 % 

krossad granit, men i dessa är den maximala 

kornstorleken 3,4 och 4,1 mm. Tjockleken på de 

analyserade skärvorna är 10 respektive 14 mm,
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Figur 3a Mikroskopfoto av 

godset i kärl 22 (TS 10). Kärl 22 är 

från norra delen av gravfältet.

Figur 3b Mikroskopfoto av godset 

i kärl 151 (TS1). Kärl 151 är från 

södra delen av gravfältet.

Figur 3c Mikroskopfoto av godset 

i kärl 149 (TS 5). Kärl 149 är från 

södra delen av gravfältet.



Figur 3d Mikroskop foto av 

godset i kärl 24 (TS 71). Kärl 24 

hittades i boplatsgropen.

vilket antyder något större kärl än kärlen 78 och 
149, vilket stöds av mynningsdiametern på kärl 

40 som var 21 cm. Skillnaden i godskvalitet kan 

således förklaras med skillnaden i kärlens stor

lek. Utsidan på kärl 74 och kärl 80 är strimmig 
respektive avstruken. Resterna av de två kärlen 

framkom nära de två föregående (fig. 1).

De tre återstående glättade kärlen — kärl 151 
(TS 1), kärl 33 (TS 6) och kärl 50 (TS 7) - har 

magrats med över 20 % krossad granit (21, 23 
och 27 %) med maximala kornstorlekar mel

lan 3 och 3,5 mm (tab. 1, fig. 2). Lerorna var 
mellangrova (TS 6) och grova (TS 1,7). Den 
maximala kornstorleken är således jämförbar med 

magringen av kärl 74 och 80, medan det finns en 

klar skillnad i magringsmängden. Kärl 50 (TS 7) 

med en beräknad mynningsdiameter på 26 cm 
och en skärvtjocklek upp till 16 mm verkar vara 

det största kärlet, som ingår i undersökningen. 
Storleken kan därmed vara förklaringen på den 

höga magringsprocenten (27 %). De två andra 

kärlen är bedömda utifrån mynningsdiameter (23 
cm på kärl 151, TS 1) och skärvtjockleken på de 

undersökta skärvorna (10 och 11 mm) sannolikt 
också stora kärl fast inte klart större än de finare 

magrade kärlen 74 och 80. Det finns således 
inget lika klart samband mellan kärlstorlek och 

magringsmängd som det mellan kärlstorlek och 

maximal kornstorlek. Det är vanligt i förhistorisk 

keramik, att det senare sambandet är det tydli

gaste, men skillnaden är inte alltid så klar som i 

detta fall. De tre kärlen påträffades i anläggningar

i den sydligaste delen av gravfältet (Kärl 151, TS 1 

i hög 61940) och 60 meter längre mot norr.
Fyra av de sju skärvorna, som har utvalts till 

analys, visade spår efter att ha varit utsatta för så 

höga temperaturer - sannolikt över 800°C - att 

godset har börjat sintra. Som nämnt ovan syns 
den höga temperaturen i tunnslip av godset på 
förändringar i dess optiska egenskapar när det 

studeras i ett petrografiskt mikroskop under 

korspolariserat ljus. På mynningsskärvan från 

kärl 151 är sintringen dessutom tydlig i den 

uppspruckna insidan och mynningen. Värmekäl
lan, som har åstadkommit sintringen, har således 

befunnits sig inuti kärlet eller invid den konkava 

sidan av skärvan. På de andra tre skärvorna är de 
yttre tecken på den höga värmen inte lika tydliga 

och i fallet med kärl 50 (TS 7) bör exponeringen 
ha varit kortvarig, eftersom skärvan fortfarande 

har en svart, ooxiderad kärna. Det kan inte utes
lutas, att sintringen är resultatet av en medveten 

bränningsteknologi, som siktar på hårdare bränt 
gods, men det är lika eller mera sannolikt, att 

sintringen är ett resultat av sekundär bränning. 

Kärlen verkar inte deformerade, vilket oftast är 

resultatet om de placeras på likbål och den kort
variga påverkningen av kärl 50 talar också emot 

en relativt långvarig likbränning. Däremot skulle 

en sekundär bränning kunna ha ett samband med 

eldningen på/vid flera av de centrala blocken i 

gravanläggningarna, som det har registrerats spår 

efter (Robin Olsson pers. medd.)
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De analyserade godsen ger även inblick i an

vändningen av gravfältet. Materialet framstår som 
mycket homogent. Variationen i råmaterialval är 

begränsad och de tre grupperna av magringskval- 
iteter, som har kunnat urskiljas, kan även kopplas 

ihop på olika sätt. Det mindre kärl 78 (TS 3) 
med den mellangrova magringen och det större 
kärl 80 (TS 4) med den grovkorniga magringen 

har hittats i olika delar av samma anläggning 
(20197). Ett motsvarande par har påträffats i 

anläggningarna 20112 och 61384, som ligger 

intill varandra 30 meter längre bort.

De två grupperna av grova magringskvaliteter 
är också inbördes förbundna. Kärl 151 (TS 1) 

och kärl 74 (TS 2) är gjorda av samma grova, 

sorterade lertyp. Eftersom godset i TS 1 är sin

trat, medan detta inte är fallet med det andra 
godset, kan man inte göra en närmare jämförelse, 

men det kan röra sig om samma lera. Magrin- 

gens maximala kornstorlek och sorteringen av 
magringskornen är också den samma i de två 

godsen, som då enbart skiljer sig tydligt genom 
magringsmängden - 23 och 16 %. Jag tolkar 
dessa två kärl som helt klart tillhörande samma 

hantverkstradition och därmed knytas även de 

två grupperna av grova magringskvaliteter ihop

- förutom olika delar av gravfältet.

Den äldre järnålderskeramiken på Kättsta 
härrör således från en eller fa närbesläktade lokala 

hantverkstraditioner, som har använt mellangrova 
till grova sorterade leror; magrat dem först och 

främst med skörbränd granit, som skulle kunna 
härröra från skärvstensvallarna på Buddbo eller 

andra härdar, skärvstenshögar eller flak i området 

(Scharp 2004), och framställd olika typer och 

storlekar av kärl. Om användningen av gravplat

sen har sträckt sig över 200 år eller mera måste 
detta hantverk ha varit mycket traditionsbundet 

för att åstadkomma denna homogenitet.

Boplatskeramiken
Ett urval på tre skärvor från gropen A38242 på 

den sydliga delen av boplatsområdet och en skär
va från norra gårdsläget inkluderades i analysen. 

Av skärvan Fl718 från kärl 24, som hittades i 

gropen, framställdes tunnslip, medan de övriga 

tre skärvorna studerades genom mikroskopering 

av polerade ytor.
Kärl 24 (TS 11) är gjort av en siltrik mellan- 

lera, som även mineralogiskt stämmer väl överens 

med leran som använts till kärlen 78 och 149 (TS 

3 och 5). Godset har tillsatts 22 % magring av



krossad granit med en maximal kornstorlek på 
ca 4 mm (tab. 1, fig. 2). Magringskvaliteten hör 

alltså till i den grövre av de två grupperna av grov 
magringskvalitet. Även om det inte är lika tydligt 

här, är det sannolikt, att det även i detta fall har 
använts skörbränd sten till magringen.

Mikroskoperingen av polerade ytor på de 
två övriga skärvorna från A38242 motsäger inte 

intrycket av samhörighet mellan boplats och 
gravkeramik. Båda de stora kärlen 172 och 173 

verkar ha gjorts av en mellanlera, som har magrats 
med mera än 20 % krossad granit med maximala 

kornstorlekar på omkring 3 mm. Kornen tycks 
vara spruckna, vilket tillsammans med de många 

små splittrade kornen i godset till kärl 173 tyder 
på, att det också här rör sig om skörbränd sten. 

Skörbränd sten tycks ha använts allmänt som 

magring på Kättsta.
Gemensamt för de analyserade skärvorna från 

gropen A38242 är de millimetertjocka lagren 
av förkolnad organisk material på insidan. På 

skärvorna från kärl 24 och kärl 172 har organisk 

material genomträngt hela kärlväggen. Ingen av 
skärvorna från boplatskontexten visar spår av att 

ha varit brända primärt eller sekundärt till höga 

temperaturer.
Kärl 158 från det norra gårdsläget när

mare gravfältet är i motsättning till det övriga 
järnåldersmaterialet ett typiskt fingodskärl. 

Bukskärvan är 6 mm tjock och polerad både 

på in- och utsidan. Godset består av en grov, 

silt-och finsandrik lera med klumpar av grövre 
material. Denna lera har magrats med ca 15 

% krossad granit med en maximal kornstorlek 
på ca 1,5 mm. Magringskornen är för små för 

att avgöra om de är spruckna och således kan 
komma från skörbränd sten. Magringskvaliteten 

motsvarar bronsålderskeramikens, men leran, 
som har använts till järnålderskärlet, är helt klart 
grövre. Detta understryker, att det finns en tydlig 

teknologisk skillnad mellan bronsålders- och 

järnåldershantverket på Kättsta.

Sammanfattning
Dessa frågor ställdes i början :

• Finns det skillnader/kontinuitet i keramiktek

nologin mellan yngre bronsålders- keramiken i 

gravarna på norra delen av gravfältet och äldre 

järnålderskeramiken i gravarna på södra delen 

av gravfältet?

• Hur stor är variationen i keramikteknologin 
bland kärlen i äldre järnåldersgravarna?

• Finns det skillnader i godsen mellan de ytbe

handlingar som kan ses som allmänt sydskan- 
dinaviska (polerad, slät, slammad, avstruken) 

och de som antyder östliga kontakter (strim- 
mig och framförallt textilkeramik)?

• Tillhör äldre järnålderskeramiken i gravarna 
på Kättsta samma hantverkstradition som 

keramiken på äldre järnålders-boplatsområdet 
350 meter längre söderut?

De analyserade bronsålderskärlen från Kättsta 

representerar ett homogent hantverk, som karak
teriseras av fin lera och finkrossad granitmagring, 

där man i en del fall har använt skörbränd sten. 

Kärlen var sannolikt ett urval av vanliga brukskarl 

utan de största krukorna.
Äldre järnålderskeramiken på Kättsta fram

ställdes däremot av klart grövre, silt- till silt- och 
finsandrika leror som genomgående magrades 

med grövre krossad, skörbränd granit. Vari
ationen i magringskvaliteter är tydligt större än 
i bronsålderskeramiken, delvis beroende på, att 

större kärl med därav följande grövre magring 

har deponerats på gravfältet under järnåldern. 
Även järnåldershantverket, som är representerat 

på gravfältet, är dock homogent. Variationerna i 

lerval och magringskvaliteter ryms inom samma 
hantverkstradition, där de bland annat kan förk

laras med skillnader i kärlens storlek. Däremot 
verkar det inte finnas någon tydlig korrelation till 

kärltyp/ytbehandlingstyp. De två kärl med östliga 

influenser i ytbehandling och ornamentik har vis
serligen en snarlik magringskvalitet, men valen av 

råmaterial visar på en klar lokal anknytning. Man 
skulle kunna tänka sig, att det med formspråket 

har följt vissa reglar för godsets kvalitet. För att 
utreda denna fråga behövs emellertid analyser av 

liknande kärl från andra uppländska kontexter 
samt från ursprungsområden i öst.

Jämförelsen med keramik från boplatsom

rådet söder om gravfältet visar hushållskärl av 

gods, som är mycket snarlika de som använts till 

keramiken på gravfältet. Keramiken som depon

erats i gravarna är således med stor sannolikhet ett 

urval av boplatskeramiken. Det samma tycks vara 
fallet i de otydliga järnåldersgravanläggningarna
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på moränbacken på Vaxmyra (Yta B, Eklund 
2005,65ff). Här har även några få skärvor av 

polerade kärl påträffats (Eriksson 2005,237f).

Användningen av skörbränd granit som ma- 

gringsmedel till stort sett samtliga kärl kan också 
innebära en anknytning till skärvstensvallerna på 

Buddbo norr om gravfältet (Scharp 2004) eller 

några av de andra ansamlingarna av skärvsten i 
lokalområdet.

Ett förhållande som dock skiljer boplatskärlen 

från gravkärlen i denna analys är de markanta 

organiska lager på insidan och genomsotningen 

av boplatskärlen respektive spåren efter sintring 
på flera av gravkärlen. Bristen på organiska lager 

på de gravfundna skärvorna kan förklaras med 

rengöring av kärlen innan de har använts på 
gravfältet, men genomsotningen av kärlväggen 

kan inte diskas bort. Gravkeramiken från yngre 

romersk järnålder på gravplatsen Möllegårds- 

marken på Ostfyn har genomgående blivit 

sekundärt oxiderat på insidan — mest nära bot
ten. Det kan vara ett resultat av att ännu mycket 

varma likbålsrester har fyllts i kärlet, men jag 

tror snarare, att kärlen har rengjorts med glöder 

innan de har tagits i bruk (Stilborg 1997, 202). 

Eftersom de tydligaste sintringsspåren på kärl 151 
(TS 1) syns på insidan kan det samma vara fallet 

här. Med tanke på de rejäla, antagligen fettrika 

skorpor, som finns på insidan av de analyserade 

boplatskärlen, kan det sannolikt bli ganska höga 

temperaturer om man lägger glöd i ett sådant 
kärl. Att kärl 50 fortfarande har en tydligt svart 
kärna i kärlväggen tyder på, att den sekundära 

bränningen var en kortvarig företeelse, oavsett att 
den kom upp i en hög temperatur. Det är emeller

tid lika sannolikt, att den sekundära bränningen 

kan ha samband med offeraktiviteter på/intill 
gravarna och det kan vara skärvorna - snarare 

än kärlen - som utsatts för den sekundära brän

ningen. Däremot borde sintringen vara mera 

genomfört och de kraftigaste effekterna synas 

på utsidan om kärlen hade varit med på likbålet 
(jmf Möllegårdsmarken ibid, 193ff).

Under bronsåldern visar Kättstafynden på ett 
antagligen lokalt hantverk och traditionella val 

av kärltyper till graven. Under järnåldern har det 

lokala hantverket tydligt förändrats, vilket inte 

behöver betyda ett brott med bronsålderstra- 

ditionen. Ett större urval av kärl från hushållet 

hamnar på boplatsens gravfält möjligen efter

att ha genomgått en praktisk, men kanske även 
rituell rengöring. Godstraditionen är tydligen 

mycket stark och binder ihop materialet trots 
morfologiska variationer och förändringar genom 

generationerna.
En jämförelse med den analyserade järnålder- 

skeramiken från gravfältet på Prästgården, Björ- 

klinge socken visar på, att de lokala traditionerna 

kan vara ganska olika. Kättstas genomgående 

grova leror magrade med skörbränd granit har 

ingen motsvarighet bland de tre analyserade Björ- 
klinge-kärl, som består av fina leror magrade med 

relativt frisk, icke-skörbränd granit. Ett kärl på 
gravplatsen vid Tibble, Litslena socken, är däre

mot gjort av en siltrik, mellanlera magrad med 
en glimmerrik granit som bedömd utifrån kvart

skornens utseende och kornstorleksfördelningen 

skulle kunna härröra från en skörbränd sten. Det 

enda, som skiljer godset från järnålderskeramiken 
på Kättsta, är det lilla inslaget av chamotte i Tib- 

ble-kärlet. Tillsatsen av chamotte knyter kärlet 
till ett annat kärl (F 933) från Tibblegravplatsen, 

som har magrats med en chamotte av sintrad lera 

(Lindahl 1993,117). Keramikhantverket bakom 
Danmarksbykeramiken från yngre järnålder samt 

den äldre järnålderskeramiken på Tannefors 

1:107 är åter igen mycket annorlunda än den 

tradition, som Kättstakeramiken representerar.
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Bilaga 2





GÖDÅKER, DRAG BY, KYRSTA, 
VAXMYRA OCH HÅGA - STUDIER AV 

KERAMIK FRÅN UPPLAND

Inledning

På uppdrag av FKThomas Eriksson har urval av 
keramik från gravfälten i Gödåker i Tensta socken 

och Dragby i Bälinge socken samt från det så 

kallade kulthuset i Hågahagen RAA 366:1-4 i 

Uppsala (Bondkyrko) församling, alla i Uppland, 
analyserats vid Keramiska Forskningslaboratoriet, 

Lunds Universitet. Resultaten ska ingå i under

laget för Thomas Erikssons doktorsavhandling. 

Materialet består huvudsakligen av kärl från 
yngre bronsålder och äldre järnålder. Det före

kommer dock även enstaka prov med senneolitisk 
datering. Jämförelser kommer att göras med tidi

gare analyserad keramik från gravplatsen Kättsta 
(RAA 56) i Ärentuna socken, Prästgården (RAA 

41) i Björklinge socken och Hamre i Badelunda 
socken, Västmanland samt med andra analyser 

av yngre bronsålders och äldre järnålders keramik 

i Sydsverige. Två skärvor från Kyrsta (RAA 328 

och 329) respektive två skärvor från Vaxmyra 
(RAA 325), båda Ärentuna socken., har inklu

derats för att sätta Kättsta-analysens resultat in i 

en lokal kontext.

Metoder

Mikroskopering av tunnslip har gjorts i polari

sationsmikroskop.

Tunnslip är 0,03 mm tunna preparat av 
i detta fall keramik, som kan analyseras i ett 
polarisationsmikroskop (Lindahl 2002, 47). 

Med denna metod kan man bedöma mängden, 
kornstorleksfördelningen och arten av naturligt 

grovmaterial (silt och sand). Vidare kan man ur
skilja samt bedöma mängden och kornstorleken 
på eventuell tillsatt magring. En mineralogisk 

bestämning av grovfraktionerna i leran kan gö

ras. Lerans innehåll av bl.a. järnoxid, glimmer,

malm och andra mineral kan uppskattas. Vid 
förstoringar på 600-1000 X studeras eventuella 

förekomster av exempelvis diatoméer (kiselalger) 
och kalkfossil.

Frågeställningar

Frågeställningarna som har utformats av Thomas 

Eriksson rör såväl platsspecifika problem som 
regionala och interregionala jämförelser under 

mellersta-yngre bronsålder och äldre järnålder.

-Skiljer sig den keramik i Gödåker, som på 

stilistiska och morfologiska grunder har defi

nierats som icke-lokal, teknologiskt från det 

representativa urvalet av keramik som stilistiskt 

har bedömts som lokal på samma gravplats?

-Hur stora är skillnaderna i teknologi mel
lan keramiken på de olika platserna, t ex mellan 
de samtida gravfälten i Kättsta och Dragby, där 

man utifrån bland annat gravformer kan säga att 
Kättsta delvis står för en mer regional karaktär 

med östliga influenser, medan Dragby har en mer 

”mellanskandinavisk” karaktär?

-Hur stort är brottet i keramisk teknologi 

mellan å ena sidan yngre bronsålder och tidig 

förromersk järnålder och å andra sidan sen för

romersk och romersk järnålder?

-Hur skiljer sig val av teknik och råvaror i 

Uppland från samtida keramik i t ex danska, 

skånska, västsvenska och östgötska kontexter?
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Tabell 7. Resultaten av mikroskoperingen av tunnslip på keramik från Gödåker, Tensta sn.
Legend: G = grov, M = medium grov, F = fin; O = osorterad, S = sorterad; — = mycket sparsam förekomst, - = sparsam 

förekomst, * = allmänt förekommande, + = rik förekomst; M = malm, A/P = amfiboler och pyroxener, Z = zirkon; Gr = 
granit, B = obest. bergart; Gl = glättad, Po = polerad

Eller skiljer sig inte keramiken åt från resten av 

Sydskandinavien?

Gödåker, Tensta socken

Från sju anläggningar har totalt åtta prov valts 
ut. Urvalet är baserat på en registrering utfört 

av Thomas Eriksson och omfattar olika typer 

av kärl med hänsyn till form, storlek och ytbe
handling. I urvalet ingår tre kärl (kärl 6, 9 och 

11- TS 2, 5, 4) som på stilistiska grunder har 
definierats som icke-lokala med möjligt ursprung 

på Oland/Gotland.
TS 1, 6 och 7 tillhör helt klart samma 

hantverkstradition och är i princip samma 
gods (Tabell 1). De tre kärlen har gjorts av en 

mellangrov, sorterad, järnoxidrik lera, magrad 
med 15 respektive 16 och 20 % (vol.) krossad, 

glimmerrik granit med en maximal kornstorlek 

som varierar mellan 3 och 4,2 mm (fig. 1,2). 

Godsen har varit utsatta för höga temperaturer 
— eventuellt genom sekundär bränning — vilket 
gör det omöjligt att bedöma lerans ursprungliga 

glimmerhalt. I samtliga tre gods finns ett optiskt 

aktivt material inträngd i porer och sprickor. 

Eftersom detta material tycks så tydligt knytet

till just denna godstyp, är det möjligt att det inte 

rör sig om bruksspår eller senare förorening, men 

om rester av en behandling/tätning av kärlväg
gen på en särskilt grupp av kärl. Denna fråga 

har dock inte studerats närmare i samband med 

denna analys. De tre kärlen — kärl 14, 4 och 7 
från anl. 54, 77 och gr. G — är relativt stora med 

mynningsdiametrar på 18 och 20,5 cm och 

väggtjocklekar på 10-11 mm. Utsidan är glättad 

på samtliga.

TS 2 och TS 5 är av jämförbara gods bestå
ende av mellangrova till grova leror magrade med 

fintkrossad granit (Tabell 1, fig. 1,3). Kärl 6 (TS 

2) är magrad med 16 % (vol.) fintkrossad granit 
(maxkorn 1,2 mm) och kärl 9 (TS 5) är magrad 
med 22 % (vol.) fintkrossad granit med samma 

maximala kornstorlek på 1,2 mm. Bedömd uti

från mynningsdiametrarna är kärl 6 det största 
kärlet i provurvalet med sina 26,5 cm, medan det 

grövre magrade kärl 9 är litet med bara 12 cm i 
diameter. Båda har en polerad utsida. Kärlen har 

hittats i anläggningarna 7 och 22. Det finns inget 
i godsen som antyder icke-lokala ursprung.

TS 8 (kärl 18) visar på ett gods som i kvalitet 
liknar TS 2 och TS 5 (Tabell 1, fig. 1, 4 ). I detta 

fall har krukmakaren valt en grov, osorterad lera 

och möjligen justerat grovleken med att använda 
en lägre andel magring. I godset kan urskiljas ca 5
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Figur 1. Diagram över variationen i magringskvaliteter i analyserade gods från Gödåker, Tensta sn.

% (vol.) granitkorn med en maximal kornstorlek 
under 1 mm, som kan härröra från en krossad 

bergart. Lösa glimmerkorn av en viss storlek 

brukar vara ett tecken på att godset innehåller 
krossad granit, men i detta fall kan det även röra 

sig om en naturligt grov lera med ett naturligt 

innehåll av lite större glimmerkorn. Provet härrör 
från anläggning Va.

TS 3 (kärl 10) avviker från det övriga mate

rialet genom sin fina, eventuellt lätt kalkhaltiga 
lera (Tabell 1, fig.l, 5). Godset är magrat med 

16 % (vol.) granit. Det största krosskornet på 
5 mm far sannolikt ses som en statistisk vilde. 

Det näststörsta kornet är 3,3 mm, vilket mera 
sannolikt anger den tillsträvade maximala korn

storleken. Kärlet är grovt formgivet med en 

avstruken utsida.
Kärl 11 (TS 4) har gjorts av en mellangrov, 

sorterad lera med en hel del ferrihydroxidkon- 
centrationer (järnutfällningar). Godset är mag- 

rad med 6 % (vol.) krossad bergart bestående 
huvudsakligen av muskovit (ljus glimmer) och 

mörka mineral varibland hornblände och diopsid 

(Tabell 1, fig. 1,5). Det största kornet är 1,3 mm. 
Detta gods avviker från alla andra med hänsyn 

till valet av magringsmedel och tilldels även med 

hänsyn till kvaliteten på magringen. Kärl 11 är

ett mindre, polerat kärl, som utifrån morfologi 
har tolkats som möjligen av öländskt/gotländskt 

ursprung. Avsprängningarna på provskärvans 
utsida kan vara förorsakade av glimmerkornen 

som ändrar volym under bränningen. Trots av
vikelserna från de andra godsen på platsen finns 

det inga entydiga indikationer på ett främmande 

ursprung, för råmaterialen

Med undantag för två avvikande kärl - Kärl 

10 (TS 3) och kärl 11 (TS 4) båda från anl.32 
- visar analysens resultat på en homogen hant- 
verkstradition, där mellanleror och grova leror 

har magrats med 15 till 22 % (vol.) krossad 

granit. Det finns en viss skillnad mellan två 

grupper (TS 1, 6 och 7 respektive TS 2 och 5) 
med hänsyn till hur fint graniten krossades. TS 2 
och 5 representerar två av de kärl (Kärl 6 och 9), 

som på stilistiska och morfologiska grunder har 

tolkats som potentiellt icke-lokala. Gemensamt 
för båda grupper är, att det inte finns någon 

korrelation mellan mängden av magring och 
den maximala kornstorleken (fig.l). Det tycks 

heller inte finnas något samband mellan kärlets 

storlek och magringens grovlek. Däremot finns 
en viss positiv korrelation mellan kärlväggens 

tjocklek och den maximala kornstorleken, men 

inte med magringsmängden (fig.6). Med andra

3



Figur 2. Mikroskopfoto av Ts 6 och 7 
(Kärl 14 och 4).
Gods gjort av mellangrov lera.
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Figur 4. Mikroskopfoto av Ts 8 (Kärl 
18). Gods gjort av grov lera, möjligen 
med tillsats av krossad granit.
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ord fanns det en klar uppfattning inom hant- 

verkstraditionen att kärl med tjockare väggar 

behövde grövre magring. Förklaringen kan också 
vara den enkla, typiskt mänskliga, att man inte 

bemödade sig om att krossa stenmagringen mera 
än man behövde för att få en slät kärlvägg utan 

utstickande magringskorn. Bristen på korrelation 
inom magringskvaliteten är dock ett ovanligt 
drag, som jag ska återkomma till längre fram. Det 

naturligt magrade eller begränsat granitmagrade 
kärlet TS 8 (kärl 18) är däremot inget ovanligt 

inslag i ett järnåldershantverk, som använder sig 

av ganska grova leror.

De avvikande godsen är desto mera intressan
ta eftersom de förekommer i samma anläggning. 

Den fina, eventuellt lätt kalkhaltiga lertypen i

Figur 5. Mikroskopfoto avTs 3 och 4 

(Kärl 10 och 11). Gods i kärl W av fin 

lera och i kärl 7 7 av mellangrov lera.

TS 3 (kärl 10) förekommer lokalt runt Gödåker 

(Grånäs 1989) och är i övrigt vanlig i Uppland 

och tyder inte i sig själv på något främmande 
ursprung. Om det finns kalk i leran är Gotland 

dock en möjlighet. Magringsvalet och mag
ringskvaliteten avviker emellertid inte från det 

lokala materialet (fig. 1). Valet av en helt annan 
bergart till kärl 11 (TS 4) och den i detta fall tyd

ligt avvikande magringskvaliteten bör emellertid 

betyda ett annat, främmande hantverk. Det finns 

dock inget i råmaterialen som klart pekar på att 

kärlet måste ha kommit från ett annat område. 

Gotland kan i detta sammanhang uteslutas som 

ursprungsort eftersom leran inte är kalkhaltig. 
De icke-kalkhaltiga lerorna på Öland är begrän

sade till deras utbredning och genomgående

6
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Figur 6. Diagram över relationen mellan skärvtjocklek och maximal kornstorlek i analyserade gods från Gödåker, Tensta sn.

mycket grova, vilket framgår av karteringar och 
godsanalyser utförda i samband med ett nytt av

handlingsarbete (Stilborg 2006c, 312). Det finns 

således inget som talar för ett öländskt ursprung i 
Gödåkergodsen. Godset i kärl 6 och 9 (TS 2 och 

5) avviker som nämnt något från övriga analyse
rade gods, men de flesta parametrarna talar inte 

emot ett lokalt ursprung.

Dragby, RAÄ 86, Bälinge socken

Totalt 12 prov från 10 olika anläggningar har 

valts ut. Urvalet är baserat på en registrering 
utfört av Thomas Eriksson och omfattar olika 

typer av kärl med hänsyn till form, storlek och 

ytbehandling. Materialet omfattar tre skärvor 
som utifrån form och dekor kan hänföras till 

senneolitikum; ytterligare tre prov från yngre 

bronsålderskärl och slutligen sex prov av kärl 
från äldre järnålder.

Ett material som likt dragbyproverna sträcker 
sig från senneolitikum in i äldre järnålder förvän

tas utvisa de förändringar i keramisk teknik som 
man ser mera allmänt spritt över större områden. 
Därför är det högst anmärkningsvärt att detta 

material är såväl mycket homogent som delvis 
säreget i förhållande till andra fynd. Som det 

framgår av tabellen (Tabell 2) är lerorna mycket 

likartade såväl i grovlek (dominerat av fina leror) 
som mineralogi (fig.7). Enbart leran iTS 12 (Kärl 

66) står ut med sitt innehåll av diatoméer. Denna 
förekomst är dessutom ett säkert bevis på att 

denna skärva hör till ett annat kärl än kärl 42.
Samtliga gods är magrade med krossad 

granit, som varierar en del i sin mineralogiska 
sammansättning. Krukmakarna har använt allt

7
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1 Dragby 114 1 1 F s - - * + M.A/P * Gr 13 3,6 1,7 JÄÅ

2 Dragby 105 2 4 F s * - - + M - Gr 34 3,6 2,5 BÅ

3 Drag by 151 I 2/3 8 F s ? - ? + Gr 18 1,5 1,2 JÄÅ

4 Dragby 88P 6 24 F s - - * - Gr 13 1,7 1,3 SN

5 Dragby 359:H 32 F 5 * - * + NV,2 Gr 16 3,3 1,4 JÅÄ

6 Dragby 359 34 F s * - 7 + NV,2 Gr 19 1,5 1,2 JÄÅ

7 Dragby 361 3 37 F s - - - * M Gr 12 1,5 0,9 BÅ

8 Dragby 3590 46 M s + * * + Gr 12 2,5 1,3 SN

9 Dragby 373F 58 F s * - * + - Gr 15 3 1,7 BÅ

10 Dragby 88 P 7 26 F s - - * * Z * Gr 14 4 2,4 SN

11 Dragby 346 42 F s - *? * * Gr 18 3 1,9 JÄÅ

12 Dragby 346 66 M s + * * + M,A/P D* - Gr 9 1,9 1,3 JÄÅ

Tabell 2. Resultaten av mikroskoperingen av tunnslip på keramik från Dragby, Skuttunge sn.
Legend: G = grov, M = medium grov, F = fin; O = osorterad, S = sorterad; — = mycket sparsam förekomst, - = 
sparsam förekomst, * = allmänt förekommande, + = rik förekomst; M = malm, A/P = amfiboler och pyroxener, Z = 
zirkon; Gr = granit, B = bergart; Gl = glättad, Po = polerad

Max kornstorlek i MM

♦ Senneolitikum 

■ Bronsålder 

A Järnålder

Figur 7. Diagram över variationen i magringskvaliteter i analyserade gods från Dragby, Skuttunge sn.



Figur 8. Mikroskopfoto av Ts 8 (SN, 
Kärl 46), och Ts 2 (BÅ, Kärl 4) samt Ts 

11 (JÄÅ, Kärl 42). Godset i kärl 4 och 

42 av fin lera och i kärl 46 av mellan- 

grov lera.
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Figur 9. Diagram över variationen i magringskvaliteter i analyserade gods från Gödåker, Tensta sn; Dragby, Skuttunge sn 
Håga, Bond kyrka sn och Tibble, Litslena sn samt Prästgården, Björklinge sn..

från en kvartsrik, antagligen ganska ljus granit 

till en mörk variant med mycket glimmer och 

mörka mineral.

När det gäller magringskvaliteten, är det bara 
bronsålderskärlet — kärl 4 —, som verkligen av

viker genom en väsentligt högre andel magring 
(fig. 8). I övrigt är det enbart den maximala korn

storleken som utvisar någon betydande variation 

från gods till gods. Att variationen verkligen är 
begränsad framgår till exempel om man jämför 

med järnålderskeramiken från Gödåker, som 

(med undantag för kärl 4 från Dragby) har en 

större spridning än flerperiodiga Dragby (fig. 9). 

Med möjligt undantag för bronsåldersgodsen 

tycks det inte heller i Dragbymaterialet vara nå
gon korrelation mellan mängden av magring och 
den maximala kornstorleken. Orsaken till detta 

ligger i att medan det finns en positiv korrelation 

i alla tre periodernas keramik mellan kärlväggens 

tjocklek och den maximala kornstorleken som det 
framgår av figur 10, finns det ingen korrelation 

alls mellan tjockleken och magringsmängden 
(fig. 11). I denna aspekt liknar Dragbymaterialet 

keramiken från Gödåker. Figur 8 understryker 

vidare vad som förekommer vara en markant 

kontinuitet i hantverksteknologin över mera än

1000 år i Dragby. En kontinuitet som verkar 

osannolik, men självklar är möjlig förutsatt en 

ostörd bosättningskontinuitet.

Intressant är vidare den stora överensstämmel
sen i lera, granitsammansättning, magringskvali- 

tet och bränning mellan de två järnålderskärlen 
kärl 8 och kärl 34. Dessa två kärl måste vara 

gjorda av samma krukmakare sannolikt vid 

samma tillfälle. Båda små till mellanstora kärlen 
är dessutom brända till en så hög temperatur 

att godset har sintrat mest sannolikt sekundärt i 

anknytning till kremeringsritualen.

De tre bronsålderskärlen fördelar sig på ett 
mellanstort och ett litet(?) rabbad kärl samt ett 

delvis polerat miniatyrkärl. Magringens grovlek 
med hänsyn till maximal kornstorlek i dessa 
kärl motsvarar den traditionella uppdelningen i 

grövre magrade, rabbade kärl och finare magrade 
polerade kärl.

Dragby ger intrycket av en mycket långvarig, 
konservativ hantverkstradition och vid jämförelse 

med andra platser en utpräglad lokal tradition. 
Folket i Dragbytrakten gjorde god keramik på 

sitt eget sätt genom mycket lång tid. Detta är 
ett mycket starkare argument för långvarig lokal 

bosättningskontinuitet än nog så många 14C- 

dateringar av boplatser.
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Figur 10. Diagram över relationen mellan skärvtjocklek och magringsmängd i analyserade gods från Dragby, Skuttunge sn.

Max. kornstorlek MM

♦ SN 
■ BRÅ 
AJÄÅ

Figur 11. Diagram över relationen mellan skärvtjocklek och maximal kornstorlek i analyserade gods från Dragby, Skut
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11



Skärv info. Lera Magring Noter
Tu

nn
sl

ip
G

rä
vn

in
g

A
nl

äg
gn

in
g

Fy
nd

nu
m

m
er

K
är

ln
um

m
er

G
ro

vl
ek

So
rte

rin
g

L/S Fi
ns

an
d

Sa
nd

G
lim

m
er

Jä
rn

ox
id

A
cc

. m
in

er
al

Fo
ss

il

V
äx

tm
at

er
ia

l
Ty

p

M
än

gd
 vo

l. %
M

ax
. k

or
ns

t. m
m

X
 m

ax
 ko

rn
st

. m
m

1 Håga 192 8001 1 F s * * * * M,A/P,Z Gr 14 1,4 0,9 Gl

2 Håga 7007 8000 2 M s + * + * M,A/P,Z S~ * Gr 13 1,8 1,3 Str

3 Håga 3270 4 M 5 + * * * M,A/P,Z - Gr 15 2 1,6 Po

4 Håga 233 850 5 F S * + * Gr 16 2,4 1,8 Ra

5 Håga 192 8002 6 M S + * + * M,A/P,Z,Iso S+D+ - Gr 15 4,3 2 Ra

Tabell 3. Resultaten av mikroskoperingen av tunnslip på keramik från Håga, Bondkyrka sn.

Legend: G = grov, M = medium grov, F = fin; O = osorterad, S = sorterad; — = mycket sparsam förekomst, - = sparsam 
förekomst, * = allmänt förekommande, + = rik förekomst; M = malm, A/P = amfiboler och pyroxener, I = zirkon, Iso = 
isotropiskt mineral; S = spongienålar, D = diatoméer; Gr = granit, B = bergart; Gl = glättad, Po = polerad, Str = stim
mig, Ra = rabbad.

Håga, RAÄ 366:1-4, Uppsala (Bond- 
kyrko församling)

Provmaterialet från Håga omfattar fem prov 
från fyra olika kontexter. Urvalet är baserat på 

en registrering utfört av Thomas Eriksson och 
omfattar olika typer av kärl med hänsyn till form, 

storlek och ytbehandling. Materialet omfattar 
fem skärvor som utifrån form och dekor kan 
hänföras till mellersta bronsålder (per. II-IV).

Det delvis strierade kärl 2 (TS 2) och det pole

rade kärl 4 (TS 4) är båda tunnväggiga, antagligen 

små kärl som gjorts av en siltrik mellanlera (Tabell 

3). Med undantag för ett par spongienålar (fossil) 

i TS 2 och någon skillnad i glimmerhalten är de 
två lerorna nära nog identiska. Det finns lite mera 

skillnad på den mineralogiska sammansättningen 

av de krossade graniter, som har använts som 

magring, medan magringskvaliteten är stort sett 

samma — 13 % (vol.), maxkorn. 1,8 mm mot 15 
% (vol.), maxkorn. 2 mm (fig.12,13). Samma 

magringskvalitet har det tunnväggiga kärl 1 (TS 
1) men leran är finare.

De två rabbade kärlen - kärl 5 och kärl 6 - av

viker något från den homogena gruppen som ut

görs av de tre ovannämnda kärlens gods. Bedömt 
utifrån väggtjockleken är kärl 5 och 6 något större 

än kärl 1,2 och 4. Kärl 5 (TS 4) är gjort av en fin 

lera utan specifika kännetecken magrad med 16

% krossad granit med en maximal kornstorlek på 

2,4 mm. Kärl 6 (TS 5) är gjort av en mellanlera 
som skiljer ut sig från resten av Hågaproverna 

genom ett stort innehåll av spongienålar samt 

en hel del diatomen. Magringen består av 15 % 

krossad granit och det största kornet är 4,3 mm 

(Fig. 13). Detta kan som ovan i Gödåkermateria- 
let vara en statistisk vilde eftersom det näststörsta 

kornet inte är större än 2,2 mm, vilket ger godset 

samma magringskvalitet som kärl 5. Innehållet 
av kiselskelet av spongier och diatomen tyder 

på att leran är avsatt i en vattenbasin. För båda 

grupper av organismer finns det såväl sötvattens- 
som saltvattens- och brakvattenslevande bland 

de tusentals arter (t.ex 5000 arter spongier, Frost 

2001). Sådana leror kan mycket väl ha funnits 
tillgängliga inom lokalområdet eftersom Håga 

enligt uppgifter från Thomas Eriksson (muntl.) 

bör ha legat direkt vid den stora havsviken upp 
till det då vattenfyllda Uppsalabäckenet. Enbart 

genom en detaljerad lerkartering och en analys 

med artsbestämning av fossilinnehållet kan man 
använda dessa observationer till att diskutera 

proveniens (jmf. Håkansson 1997; Stilborg 1997, 
246f).

Hågakeramiken liknar Dragbymaterialet med 
hänsyn till teknologisk homogenitet. Den något 

större variation i lerkvalitet bland proverna från 

den förra lokalen är självklar med tanke på det

12
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Figur 12. Diagram över variationen i magringskvaliteter i analyserade gods från Håga, Bondkyrka sn.

mycket större tidsrum, som keramiken på Dragby 
representerar. Magringskvaliteterna är mycket 

ensartade (fig.9). Enbart när det gäller rabbning 
och en större maximal kornstorlek (Kärl 5 och 

6) tycks det existera en samvariation mellan gods 
och kärltyp kännetecknad av ytbehandlingen. 

Inte heller bland Hågaproven syns någon kor
relation mellan mängd och maximal kornstorlek 

av magringen, men precis som på de två andra 

tidigare omtalade lokalerna finns det en viss kor
relation mellan maximal kornstorlek och kärlens

väggtjocklek. Om vi utgår ifrån, att det 4,3 mm 
stora kornet i godset till kärl 6 är en slump och det 

näststörs ta på 2,2 mm den tillsiktade maximala 
kornstorleken då försvinner denna korrelation 

emellertid.
Huvudintrycket är som redan nämnt ett tät 

sammanhållet, tekniskt homogent material san

nolikt framställt inom samma hantverkstradition 

där dock olika lertäkter har utnyttjats.

Figur 13. Mikroskopfoto av Ts 2 och 5, 
Håga. Godsen är gjorda av mellangrova 
leror, (forts, nästa sida)
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Jämförelser med Kättstagravfältet, 
Ärentuna sn. med flera.

Som jämförelse till yngre bronsålderskeramiken 

från Dragby och Håga kan analysresultaten 

från norra delen av Kättstagravfältet (RAA 56. 
Ärentuna socken) och boplatserna Snåret (RAA 

291, Vendels socken) och Glädjen (RAA 86, 

Tierps socken) med fördel användas (Stilborg 

2005; Brorsson & Stilborg manus; Brorsson & 
Stilborg 2006).

Fina leror är det vanligast förekommande 
i bronsålderskeramiken från såväl Dragby och 

Håga som jämförelseplatserna. Mellanleror är 
mera sällan förekommande med undantag för 

Snåret, där denna lerkvalitet är den vanligaste. 

Granit har använts som magringsmedel i samtliga 
gods. I det största materialet från Snåret finns en 

positiv korrelation mellan magringsmängd och 

maximal kornstorlek (fig.14). Det samma tycks 
vara fallet i godsen från Glädjen och kanske även 

i de fa analyserade godsen från Kättstagravfältets 

norra del och Dragbygravfältet. Hågakeramikens 

magringskvaliteter uppvisar däremot ingen kor
relation. Det skulle kunna bero på ett snedrepre- 

senterat urval av kärl till gravsättningarna. Men 

om vi reducerar materialet till enbart rabbade kärl 

(fig. 15) blir bilden stort sett den samma. En kor

relation finns i Snåretmaterialet och på Glädjen, 

men helt klart inte i keramiken från Håga. Man 
kan ändå inte helt utesluta att det rör sig om ef

fekter av ett urval baserat främst på storleken av 

kärlen. I så fall har de ansvariga för detta urval

Figur 13. Mikroskopfoto av Ts 2 och 5, 
Håga. Godsen är gjorda av mellangrova 
ieror. (forts. fr. föregående sida)

inte bara tagit hänsyn till kärlets dimensioner 

men även till magringens kvalitet då man har 
föredragit gods med lite magring oavsett korn

storleken. Det verkar då mera sannolikt att vi i 

fallet Håga står inför en annorlunda magringstek- 

nologi, där enbart det maximala kornets storlek 
har beaktats i relation till kärlens storlek.

Som jämförelse med äldre järnålderskerami- 

ken från Gödåker och Dragby finns resultat av 

tunnslipsanalyser på keramik från syddelen av 
Kättstagravfältet (Tabell 4), från Prästgården, 

Björklinge socken och Tibble,Litslena socken 
(Tabell 5) (Lindahl 1993, 117). Därutöver har 

två tunnslip från var av platserna Kyrsta (RAA 

327, 328) och Vaxmyra (RAA 325) analyserats, 
i första omgång för att jämföra med resultaten 

för Kättstakeramiken (Tabell 4).

Lerorna som har använts till järnålderskärlen 
utvisar generellt en klart större variation än i 

bronsåldershantverken. Såväl fina som mel

langrova och grova leror och i ett fall från Kyrsta 

RAA 327 även en tydligt kalkhaltig lera har 
använts till keramiken under äldre järnålder. På 
Kättstagravfältets syddel såväl som på Gödåker 

dominerar de mellangrova till grova lerorna, 

medan fina leror dominerar på Dragbygravfältet 
samt i gravarna från Prästgården (Fig.16). Även 

kärlet från Tibble är gjort av en fin lera. Om 
man jämför Dragby och Kättsta blir det mycket 

tydligt att medan krukmakarna i det förra om
rådet fortsätter traditionen med att använda 

fina leror så går Kättstakrukmakarna över till 

mellangrova och grova leror under järnåldern
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N = 13; 4; 5; 3; 3

♦ A

O 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Max kornstorlek i MM

♦ Snåret 
■ Glädjen 
A Håga 
X Dragby-bå 
X Kättsta

Figur 14. Diagram över variationen i magringskvaliteter i analyserade BÅ-gods från Snåret, Vendels sn., Glädjen, Tierps 
sn., Håga, Bondkyrka sn., Dragby, Skuttunge sn. och Kättsta, Ärentuna sn.

Max kornstorlek i MM

♦ Snåret 
■ Glädjen 
A Håga 
X Dragby-bå 
X Kättsta

Figur 15. Diagram över variationen i magringskvaliteter i analyserade gods i rabbade kärl från Snåret, Vendels sn., Glädjen, 
Tierps sn., Håga, Bondkyrka sn., Dragby, Skuttunge sn. och Kättsta, Ärentuna sn.
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Kättsta

1
A61940 urnebrandgrop 

i 61940 hög
998 151 G s ++ + ? + M,A/P Gr 23 3,5 2,7 SI, JÅÅ

2
A44381 brandgrop 

i 20112 blockqrav
1100 74 G s ++ + * *

M,A/P,

Z,Mu Gr 16 3,4 2,7 Str

3
A28388 stenpack 

i 20197 blockqrav
1143 78 M s + * ? * M.A/P Gr 15 2 1,6 SI

4
A41080 brända ben 

i 20197 blockqrav
1150 80 G s ++ + ? * M,A/P,Mu Gr 14 4,1 3,1 Avst

5
A62603 brandlager 

i 61394 blockqrav
1161 149 M s + * + * M,A/P Gr 15 2,2 1,9

Textil, ÄJÅ

6
A16434 stenpack 

i 16381 blockqrav
1727 33 M s ++ * * * M.A/P Gr 21 3,3 2,5 SI

7
A101007 urnebrandgr. 

i 18125 blockqrav
1752 50 G s ++ ++ ? ? M,A/P,Z Gr 27 3 2,3 SI

8 A? i 40004 stensättning 1189 134 F s * * * * A/P Gr 22 1,8 1,2
Ra, BÅ

9
A100752 urnegrop 

i 41400 blockqrav
1192 139 F s * * * M,A/P Gr 13 1 0,9

Str, BÅ

10 A? i 24299 blockqrav 1699 22 F s - - * * M Gr 14 1,7 1,4 Po

11 A38242 grop 1718 24 M s + * * * M,A/P Gr 22 4,2 2,1 Str?

1
Vaxmyra,RAÄ 325, 

qr. 26
632 1 M s + + * + M,A/P,Z? Gr 18 4,5 2,8 Gl

2 Vaxmyra, RAÄ 325 A? 1004 21 M s ++ * + * M,A/P,Mu - Gr 18 3,7 2,9 Gl

1
Kyrsta, Raä 328,

A110642
1930 M 5 + * + + M,A/P,Mu Gr 19 4,5 2,3 Gl

2 Kyrsta,Raä 327, A58897 1084 F’ s - - - * M,A/P Gr 9 2,8 2,4 Kalkhalt,Str

Tabell 4. Resultaten av mikroskoperingen av tunnslip på keramik från Kättsta, Kyrsta och Vaxmyra, Ärentuna sn.
Legend: G = grov, M = medium grov, F = fin; O = osorterad, S = sorterad; — = mycket sparsam förekomst, - = sparsam före
komst, * = allmänt förekommande, + = rik förekomst; M = malm, A/P = amfiboler och pyroxener, Z = zirkon; Gr = granit, B = 

bergart; SI = slät, Avst = avstruken, Gl = glättad, Po = polerad, Str = strimmig, Ra = rabbad.

från att tidigare ha använt fina leror under yngre 
bronsålder. Denna tolkning bygger självklart på 
att det finns en kontinuitet i användningen av de 
två gravplatserna. Även om detta inte skulle vara 
fallet, så visar Kättstakeramiken ändå på att det i 
området finns fina leror, som inte användes under 
järnåldern. Valet av grövre leror eller valet att inte 
söka efter finare leror tycks alltså vara medvetet. 
Till tre av de fyra slipen på järnålderskeramik 
från närliggande Kyrsta och Vaxmyra har använts 
mellangrova leror av samma typ som i de flesta 
av Kättstakärlen.

Granit har använts som magringsmedel i 
de flesta gods (Tabell 4 och 5). Undantaget är 
kärlet i anl. 32 (TS 4) från Gödåker, som har 
magrats med en krossad gnejs. Bergarten i sig är 
inget ovanligt för området, men själva valet är 
avvikande. Kättstagodsen avviker också genom 
användningen av skörbränd granit som magring 
i samtliga fall utom ett. Inga av de analyserade 
kärlen från närliggande Vaxmyra och Kyrsta hade 
magrats med skörbränt granit. Bland Kättstagod
sen finns en viss positiv korrelation mellan mag- 
ringsmängd och maximal kornstorlek, medan
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11 Tibble, Litslena ? ? F s * - * + M,Z D Gr 18 2,1

12 Prästgrd, Björklinge ? ? F s - - * + M,A/P - D Gr 20 3,5

13 Prästgrd, Björklinge ? 7 F s - - * * M,A/P,Z - D? Gr 7 3,3

14 Prästgrd, Björklinge ? ? F s - - + + M - Gr 23 3,6

Tabell 5. Resultaten av mikroskoperingen av tunnslip på keramik från Tibble, Litslena sn. och Prästgården, Björklinge sn. 
Legend: G = grov, M = medium grov, F = fin; O = osorterad, S = sorterad; — = mycket sparsam förekomst, - = sparsam 
förekomst, * = allmänt förekommande, + = rik förekomst; M = malm, A/P = amfiboler och pyroxener, Z = zirkon; D = 
diatoméer; Gr = granit.

Figur 16. Mikroskopfoto av 
Ts 11 (Tibble, Litslena sn) och 
Ts 14 (Prästgård, Björklinge sn). 
Godsen är gjorda av fina leror.
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O Vaxmyra 
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Linjär (Katista)

- - - Linjär (Gödåker)

0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6

Max. kornstorlek MM

Figur 17. Diagram över variationen i magringskvaliteter i analyserade gods från Kättsta, Kyrsta och Vaxmyra, Ärentuna sn. 
samt från Tibble, Litslena sn. och Prästgården, Björklinge sn.

detta inte är fallet med keramiken från Dragby, 

Gödåker, Prästgården och Vaxmyra (fig. 17). Här 
är det antingen den maximala kornstorleken el

ler magringsmängden som får variera mer eller 

mindre fritt i förhållande till den andra variabeln. 

I såväl Dragby- som Gödåkerkeramiken finns 

däremot som redan tidigare nämnt en positiv 
korrelation mellan den maximala kornstorleken 

och kärlens väggtjocklek. Huvudintrycket är 
att det har funnits en sämre kontroll med mag- 

ringskvaliteterna i äldre järnålders gods än det 
var fallet i bronsålderskeramiken. Frågan är om 

vi ska förstå detta som en del av den allmänna 

degeneration i hantverket som vi tycks se i bris

tande formgivning och ytbehandling av tidens 
keramik eller som en professionell rationalisering. 

En viss mängd magring räcker för kärl inom den 
normala storleksvariationen medan grovleken på 
magringskornen kan behöva kontrolleras i för

hållande till kärlväggens tjocklek för att undvika 

utstickande magringskorn.

Analyserna av keramik från Kyrsta och 

Vaxmyra visar på intressanta lokala variationer 

i förhållande till Kättstakeramiken. Vaxmyra 

ligger ca 1 km N om Kättsta och ca 1 km S om

Kyrsta (Wikborg 2007, fig. 7; Onsten-Molander 

& Wikborg 2006,13f). Om vi bortser från det 
speciella kalkhaltiga godset i Kyrsta TS 2 (från 

gravimpedimentet RAA 327) är kärlen från 
Vaxmyra och Kyrsta gjorda av samma lerkvali

teter som Kättstakärlen, men krukmakarna har 

inte använt skörbränd granit. Tunnslipet (TS 1, 

tabell 4) av ett större kärl med utsvängd myn
ning och avstruken yta från gravimpedimentet 

RAA328 vid Kyrsta (Engström & Wikborg 

2006,31 — fig.27) visade ett gods magrat med ca 
19 % krossat granit med en maximal kornstorlek 

på 4,5 mm (Fig. 18,19). Ett nära nog identiskt 

gods har TS 1 av kärl 1 från grav 26 i Vaxmyra 

(Fig. 19). Mynningsskärvan är svår att orientera 
men härrör antagligen från ett mellanstort kärl. 

Magringsmängden har beräknats till 18 % och 
det största kornet uppmäts till 4,5 mm. Även 

den genomsnittliga storleken på de 5 näststörsta 

magringskornen är likartad i de två kärlen (2,3 

mm i Kyrsta-kärlet och 2,8 mm i Vaxmyra-kär- 

let) och enbart någon variation i sammansätt
ningen av graniten gör det möjligt att påvisa 

teknologiskt att det rör sig om två olika kärl. 
Även det andra Vaxmyra-kärlet (Kärl 21 ,TS 2) 

med en mynningsdiameter på 18 cm (Thomas 

Eriksson muntl.) är gjort av ett mycket snarlikt
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N = 8, 2, 2, 1, 1

□ □
□ Kättsta 
O Vaxmyra 
+ Kyrsta 
♦ Gödåker K10 
A Gödåker K11

Max. kornstorlek MM

Figur 18. Diagram över variationen i magringskvaliteter i analyserade gods från Kättsta, Kyrsta och Vaxmyra, Ärentuna sn. 

samt kärl 10 och 11 från Gödåker, Tensta sn. K = kalkhaltig lera.

gods magrat med 18 % krossad granit och en 

maximal kornstorlek på 3,7 mm (genomsnitlig 
max kornstorlek är 2,9 mm och således identisk 

med Vaxmyra TS 1). Dels tycks dessa två kärl från 
Vaxmyra visa på en dominerande enhetlig hant

verks tradition, dels visar Kyrsta TS 1 att ett av 

dessa kärl, som rimligtvis har gjorts på Vaxmyra 

har deponerats på gravimpedimentet RAA 328 
vid Kyrsta. Detta samband mellan Vaxmyra och 

Kyrsta liksom skillnaden gentemot Kättstahant- 

verket har sin topografiska motsvarighet i att de 
två förstnämnda ligger i samma dalgång medan 

Kättsta ligger i nästa dalgång skilj t från Vaxmyra 

av ett impediment (Wikborg 2007, fig. 7). Den 

andra analysen av en strimmig och dekorerad 
skärva från anläggning A58897, Kyrsta 327 
visade på ett i flera hänseende avvikande gods. 

Den finkorniga leran är tydligt kalkhaltig och 
sparsamt magrad med ca 9 % krossad granit (fig. 

20). Varken leran eller magringskvaliteten har 
någon motsvarighet bland den övriga analyserade 

keramiken från området. Närmaste parallell till 
leran är den möjligtvis lätt kalkhaltiga leran i 

kärl 10 på Gödåker. Här är godset dock magrat 

med 16 % granit (fig. 18). Kärl 11 i samma 

Gödåker-anläggning har en magringskvalitet som 

bättre motsvarar Kyrsta-skärvan, men här har

en glimmerrik gnejs använts som magring. Den 

kalkhaltiga leran i Kyrstakärlet kan utmärkt vara 

lokal således att det enbart är valet av denna lertyp 

som skiljer ut godset materialmässigt. Godset 

kan representera en icke-lokal hantverkstradi- 

tion som kanske kan knytas till kärl 10 och 11 

på Gödåker. Alternativt har just detta kärl varit 

tilltänkt en speciell funktion, som gav anledning 
att framställa det på ett särskilt sätt.

Under mellersta och yngre bronsålder finns 

en grundläggande homogenitet i det keramiska 
hantverket i Uppland. Framställningen av kärl 

tycks baserad på reglar som verkar ha varit ge
mensamma över stora delar av Sverige. Ändå finns 

det lokala varianter som keramiken från Håga är 

ett exempel på.
Under äldre järnålder ökar den lokala variatio

nen inte minst av den anledning, att hantverket 
förändras på några platser, som t.ex. Kättsta, 

medan en gammal tradition fortsätter på andra 
platser, som Dragby. Hur snärt avgränsade och 

hur topografiskt relaterade traditioner kan vara 

visar jämförelserna mellan Kättsta, Kyrsta och 

Vaxmyra på. Det är inte möjligt att se några 
tydliga skillnader mellan keramiken från olika
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Figur 19. Mikroskopfoto av Ts 1 (Kyrsta) 
och Ts 1 (Vaxmyra). Båda Ärentuna sn. 

Godsen är gjorda av mellangrova leror.

Figur 20. Mikroskopfoto av Ts 2, Kyrsta, 
Ärentuna sn.

Godset är gjort av en fin, kalkhaltig lera.
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delar av den äldre järnåldern.

Analyser av folkvandringstida keramik från en 

gravplats i Hamre, Badelunda socken i Västman

land kan tjäna som exempel på vad som händer 
längre fram i järnåldern (Welinder 1990, 133 

& Tab. 10). De tio analyserade godsen visade på 

en ganska bred variation i lerornas grovlek. Som 

magring hade använts en blandning av granit och 
chamotte. Magringskvaliteterna uppvisade en 

normal variation med en positiv korrelation mel
lan magringsmängd och maximal kornstorlek. 

Man får således intrycket av en fortsatt ganska 
stor variation i råmaterialval medan andra delar 

av hantverket åter är mera kontrollerade än i den 
tidigare delen av järnåldern. Flera analyser behövs 

för att kunna diskutera om detta är en allmän bild 
eller det finns markanta lokala skillnader.

Uppländsk brons- och järnålderskera- 
mik i ett sydskandinaviskt perspektiv

Den analyserade keramiken från dessa två perio

der i Sydskandinavien är såväl för begränsad som 
för utspridd i tid och rum för att en detaljerad 

jämförelse kan göras. Vissa tendenser och geo

grafiska strukturer kan dock skönjas.

När det gäller mellersta och yngre bronsålder 
finns det stora likheter i formspråk och teknologi 

i keramiken från det mesta av Sydsverige. De 
större analyserade boplatsmaterialen från Ryss

gärdet i Uppland och Kristineberg i Skåne kan 

illustrera den begränsade regionala variationen. 
Sannolikt är det lokala geologiska förhållanden 

som ligger till grund för att fina leror dominerar 

på Ryssgärdet medan Kristinebergs keramik 

företrädesvis är gjort av mellanleror (Stilborg 
2005b, 24; Stilborg 2006, 2). Keramiken på 
båda platserna är magrad med granit i jämför
bara kvaliteter med en positiv korrelation mel

lan maximal kornstorlek och magringsmängd. 
Andra analyser av samtidig keramik från Skåne, 
Halland och Småland och Östergötland har inte 

avslöjat några väsentliga avvikelser från denna 
bild. Magringskvaliteterna i den analyserade 

keramiken från gravfältet Lundåkra, Barsebäcks 

socken i Skåne har dock enbart en mycket svag 

korrelation mellan mängd och kornstorlek och 

påminner således om Hågakeramiken (Stilborg

2005c, 490).
Den kanske väsentligaste förändringen i 

keramikhantverket under förromersk järnålder 

i Sydsverige var den ökade användningen av 

naturligt magrade gods främst till finkeramik, 

men även till andra typer av kärl. Längre mot 
väst är användningen av naturligt sandiga leror 

till finkeramik ännu vanligare. En plats i Syd

sverige, där denna godstyp utgör ett markant 

inslag är Säbyholm 1A:5 i Säby, Skåne (Stilborg 
2006b, 158f). De övriga analyserade gods från 

detta material är granitmagrade med et enkelt 

undantag där brända ben har använts. Variatio
nen i magringskvaliteter visar här i motsatts till 
andra analyserade äldre järnåldersmaterial från 

Sydsverige ingen korrelation mellan maximal 
kornstorlek och magringsmängd. Därför är det 

extra intressant att en majoritet av Säbyholmkär- 
len inte har ytbehandlats i motsatts till normen 

i det övriga skånska, halländska och småländska 
materialet men med paralleller i det uppländska 

materialet. Säbyholm tycks alltså bekräfta att det 

kan finnas en funktionell koppling mellan min
dre omsorg om kärlens yta och mindre kontroll 

av magringens kvalitet.
Analyserna av järnålderskeramik från Små

land och Östergötland är få och begränsade. 

Tendensen är som i resten av området att variatio

nen i råmaterialval är större under äldre järnålder 

än under yngre bronsålder medan kvaliteten av 

godsen i övrigt varierar en hel del på det lokala 

planet (Ameziane 2007, 231; Stilborg 2004).
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Appendix 1
Yngre Bronsålders keramik 

med textilavtryck

Bakgrund och frågeställning
Bland de analyserade yngre bronsåldersskärvorna 

från boplatsen Snåret (Brorsson & Stilborg i 
tryck) fanns en mindre skärva med textilavtryck 

på utsidan. Skärvor efter kärl med liknande 

ytbehandling har bl.a. hittats på boplatserna 
Hallunda i Södermanland och på Apalle och 

Darsgärde i Uppland (Jaanusson 1981; Eriksson 
2003; Reisborg 1989). På de två förstnämnda 

utgör ”textilkärlen” ett litet inslag, medan de är 

mera vanliga på boplatsen Darsgärde.

I diskussionerna kring textilkeramikens (Sarsa- 
Tomitsa) bakgrund har den traditionellt knutits 

till det textilkeramiska komplexet mellan övre 
Volga och västra Finland (Edgren och Törnblom 

1993, 147). Skärvorna efter de tunnväggiga, 
flatbottnade kärlen med textilavtryck på utsidan 

utgör uppemot hälften av keramikfynden på ett 

tiotal boplatser i Finlands inland. Sarsa-Tomitsa 
(textil)keramiken förekommer dock ända ut 
mot skärgården vid Ålandshav. Inspirationen till 

denna keramik och den strimmige keramiken 
tolkas som resultat av influenser österifrån. I 

Sverige är det enbart på boplatsen Darsgärde 

att ett större fyndmaterial har framkommit 

(Reisborg 1989).
Denna studie av ett litet urval av keramik 

från tre boplatser syftar primärt till att få fram 
ett jämförelsematerial för textilskärvan från 

Snåret. Först och främst genom valet av en 
mycket siltrik mellanlera avviker textilskärvan 

på Snåret från fyndets övriga analyserade 
bronsålderskeramik. Magringskvaliteten är 

emellertid också lite udda (Brorsson & Stilborg 
i tryck). Den maximala kornstorleken är lite 

större i förhållande till magringsmängden än i de 

övriga godsen. Den samma skillnaden ses dock 

inte om magringskvaliteten beräknas med den 

genomsnittligt maximala kornstorleken.
Avvikelsen i förhållande till den antagligen 

lokala glättade, rabbade och strimmiga keramiken

på Snåret väcker frågan om textilskärvans gods 
istället kan passa bättre ihop med textilkeramik 

från andra lokaler och således representera ett 

främmande element.

Analysmaterial
Sex skärvor från tre boplatser har utvalts av 
Thomas Eriksson, UV-Gal (Tab. 1). Nedan följer 

en kort beskrivning av skärvorna :

F 607 från Darsgärde är en 9 mm tjock 
bukskärva med strimmig/gräsavstruken utsida. 

Bedömt utifrån en polerad brottyta består godset 

av en siltrik mellanlera magrad med 15-20 % 
krossad bergart (max.korn ca 2 mm). Kärlet har 
bränts i oxiderande atmosfär och mörkfärgats 

från insidan av inträngande förkolnad organisk 

material i samband med användningen av 

kärlet.

F 741 från Darsgärde är en 12 mm tjock 
bukskärva med textilavtryck på utsidan. Bedömt 
utifrån en polerad brottyta består godset av en fin, 

siltrik lera magrad med 15-20 % krossad bergart 
(max. korn 4-5 mm). Kärlet är oxiderat bränt.

F 1059 från Darsgärde är en 9 mm tjock 
buk med svagt textilavtryck på utsidan. Bedömt 

utifrån en polerad brottyta består godset av en 
siltrik mellanlera magrad med 15-20 % krossad 

bergart (max. korn 3 mm). Kärlet har bränts i en 

oxiderande atmosfär.

F 336/609 från Hallunda är en 11 mm
tjock rabbad bukskärva med fingerdragna fåror. 

Tunnslip på denna och ytterligare 11 skärvor har 
tidigare utförts av H. Å. Nordström (se kapitel 

om detta material).

F 417/705 från Hallunda är en 11 mm tjock 
bukskärva med textilavtryck på utsidan. Bedömt 

utifrån en polerad brottyta består godset av en 

fin, siltig lera magrad med 15-20 % krossad 

bergart (max. korn 2-3 mm). Kärlet har bränts 

i en oxiderande atmosfär under en relativt kort 

tid, vilket har resulterat i en mörk till svart,

1



SHM inv. nr. Plats Sakord Fyndnr
25878 Up, Skederid, Darsgärde Strimmig keramik F 607
25878 Up, Skederid, Darsgärde Textil keramik F 741
25878 Up, Skederid, Darsgärde Textilkeramik F 1059
29458 Sö, Botkyrka, Hallunda Rabbad keramik F 336/609
29458 Sö, Botkyrka, Hallunda Textilkeramik F 417/705

Up, Övergran, Apalle Textilkeramik F 46087

Tabell 1. Skärvor utvalda till analys av Thomas Eriksson

ooxiderad kärna.

F 46087 från Apalle är en 11 mm tjock 
buk-halsskärva med textilavtryck. Bedömt 
utifrån en polerad brottyta består godset av en 

fin, siltig lera magrad med 10-15 % krossad 

bergart (max. korn 3 mm). Kärlet har bränts i 

en oxiderande atmosfär och åtminstone denna 
del av kärl väggen har blivit genomoxiderad på 

samma sätt som textilskärvan på Snåret och den 
strimmiga skärvan från Darsgärde.

Resultat av mikroskoperingen av 
tunnslip
Till tunnslipsanalysen valdes de två textilskärvorna 

och den strimmiga skärvan från Darsgärde 
för att representera variation på denna plats. 

För en egentlig beskrivning och analys av 

variationen inom Darsgärdekeramiken krävs 
dock totalt minst 10 tunnslipsanalysen Den 
fjärde tunnslipsanalysen utfördes på textilskärvan 
från Hallunda (Tabell 2).

De två textilskärvorna från Darsgärde har

gjorts av en fin, siltig lera respektive av en 

siltig och finsandig mellanlera. I övrigt finns 

det ingen markanta mineralogiska skillnader 
mellan lerorna. Båda gods innehåller en del 

finfördelat växtmaterial, som kan vara naturligt 
förekommande eller tillsatt. Magringen med 

krossad granit är av jämförbara kvaliteter - 16 
%, max. korn. 2,6 mm och 12 %, max. korn. 

2,3 mm (Fig. la-b).
Den strimmiga skärvan är gjort av en grövre, 

sämre sorterad, silt- och finsandrik lera, som 

magrats med samma kvalitet krossad granit som 
den grövre magrade textilskärvan (17 %, 2,7 mm 
max. korn).

Textilskärvan från Hallunda är gjort av en 

siltig mellanlera magrad med en något större 
andel krossad granit (21%, max. korn 2,5 

mm). Lerans kvalitet är jämförbar med de två 
textilskärvorna på Darsgärde och det finns 
inga större mineralogiska skillnader heller. Å 

andra sidan finns det inte heller några specifika 

mineralogiska karakteristika som skulle kunna

SKARVINFO LERA MAGRING NOTER
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Tabell 2. Resultat av mikroskopering av tunnslip på skärvor med textilavtryck respektive strimmig utsida.
Legend: Strim. = strimmmig yta; G = grov, M = medium grov, F = fin; O = osorterad, S = sorterad; - = sparsam förekomst, * = allmänt 

förekommande, + = rik förekomst; M = malm, Z = zirkon, A/P = amfiboler och pyroxener; Gr = granit, SST = sandsten



Figur 1
a: Mikroskopfoto av Ts 3 på skärva med 
textilavtryck från Darsgärde. 
b :Mikroskopfoto avTs4 på skärva med 
textilavtryck från Darsgärde. 
c: Mikroskopfoto avTs 1 på skärva med 
textilavtryck från Hallunda.
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Figur 2. Diagram over magringskvaliteten i de analyserade skärvorna med textilavtryck på ytan respektive strimmig yta från 
Darsgärde och Flallunda jämförd med magringskvaliteterna i samtliga analyserade skärvor från Snåret.

knyta lerorna i dessa tre gods närmare till 
varandra. Det är anmärkningsvärt att även 
Hallundaskärvan innehåller en del små fragment 
av växtmaterial. Detta är dock inte så ovanligt ett 
fenomen i bronsålderskeramik (jämför Ryssgärdet 
TS 1 och 3) att det blir ett starkt argument för 
ett gemensamt ursprung för Hallunda och 
Darsgärdeskärvorna. Magringsmängden är som 
ovan nämnt klart större i Hallundaskärvan än 
i Darsgärdeskärvorna och den glimmerrika 
graniten som har använts till den förre har ingen 
motsvarighet i Darsgärdegodsen. Detta gäller 
även de tidigare av H-Å. Nordström analyserade 
godsen (Nordström 1988, 33 och pers. medd.). 
Ingen av graniterna som har använts som 
magring i de 12 analyserade skärvorna är 
speciellt glimmerrika. Lerorna är i de flesta fall 
något finare än textilskärvans, men även siltiga 
mellanleror av samma kvalitet som i denna 
har använts. Magringskvaliteterna i de övriga 
Hallundaslip är jämförbara med textilskärvans. 
Med undantag för den glimmerrika graniten 
talar således det mesta för att textilskärvan från 
Hallunda har producerats lokalt som den övriga 
keramiken.

En jämförelse av de beräknade mag
ringskvaliteterna i dessa fyra textilskärvor

med magringen i textilskärvan och de övriga 
analyserade skärvorna på Snåret visar, att det 
finns en god överensstämmelse mellan Snårets 
textilskärva och proverna från Darsgärde 
(Fig. 2). Särskilt TS 2 och 3 av strimmig 
respektive textilkeramik från Darsgärde ligger 
Snårets textilgods nära i magringskvalitet. 
Dessutom är den siltrika leran i den strimmiga 
skärvan också den närmaste parallellen bland 
jämförelsematerialet till textilskärvan från 
Snåret, även om silthalten inte är lika hög och 
sorteringen sämre i Darsgärdeskärvan. Det är så 
långt vi kan komma med jämförelsen i brist på 
speciella mineralogiska karakteristika i lera eller 
magringsmedel.

Med hänsyn till Apalleskärvans gods visar 
observationer på en polerad brottyta på en fin 
lera magrad med en mindre andel granit än några 
av de övriga textilkeramiska skärvorna som har 
ingått i denna studie.

Diskussion
Av analysens resultat framgår att det är möjligt, 
men inte bevisat, att textilskärvan på Snåret 
kan härröra från Darsgärde. Textilskärvan från 
Hallunda tycks tillhöra en annan produktion, 
som mest sannolikt är lokal. Detta gäller



sannolikt även den i magringskvalitet avvikande 
Apalleskärvan. Det är inte möjligt utifrån 
resultaten av analyserna på de två textilskärvorna 
från Darsgärde att tolka textilkeramikens 
teknologiska homogenitet på platsen, men det 
antyds att det finns en viss variation. Skillnaden i 
magringskvalitet mellan skärvorna F 1059 (TS 4) 
och F 741 kan dock bero på olika kärlstorlek.
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Appendix 2 
Hallunda -

ett jämförelsematerial

Inledning
Boplats- och gravkomplexet Hallunda i Botkyrka 
socken, Södermanland grävdes 1969-1971 och 

bland fynden var mer än 49000 skärvor med 

en samlad vikt på 378 kg (Jaanusson 1981, 

Gustavsson 1997, 70). Av denna stora mängd 
keramik valde Hans-Åke Nordström år 1973 

tolv skärvor från fornlämningarna 13 och 69 till 
tunnslipsanalys (Nordström 1988). Tabell 1, som 

är gjord utifrån Nordströms beskrivning, visar 
att skärvorna representerar rabbade krukor, kärl 

med glättad utsida varav minst två skålar; ett par 

polerade kärl samt ett par kärl som verkar ha haft 
obehandlade utsidor (Nordström opubl. noter). 

En av de rabbade krukorna har fingerdragna, 
parallella fåror i rabbningen (B4). Till detta 

urval har fogats den redan i textilkeramikkapitlet 
presenterade skärvan med textilavtryck från 

Hallunda. En preliminär analys av en av dessa 

skärvor (B 10) samt ytterligare en rabbad(?) skärva 

med fingerdragna faror har tidigare publicerats 
av H-Å Nordström (Nordström 1988:33f), 

men ingen mikroskoperingsresultat från de 
föreliggande tunnslipen har offentliggjorts. 
Vi är därför Hans-Åke Nordström skyldiga 

ett stort tack för tillståndet att använda detta 

material som grundlag för jämförelse med 

Ryssgärdetkeramiken.

Material
Elva av de tretton tunnslipen har mikroskoperats 
av rapportens författare. Tunnslipet (ts) B6 var i 
för dåligt skick och ts B11 för litet för att kunna 

uppnå statistiskt rimligt säkra beräkningar av 

magringskvaliteten.

Resultat
Resultaten av mikroskoperingen är samlade i 

tabell 2. Godsen i de elva slipen är genomgående 
gjorda av fina, siltiga, lätt finsandiga, sorterade 

kalkfria leror. Två gods — B4 och Tl - har

gjorts av något grövre mellanleror. Alla leror är 
glimmerhaltiga, järnoxidhaltiga med ett ringa, 

men konstant innehåll av små korn av mörka 

mineral. Granit har använts som magring i tio av 
de elva analyserade tunnslipen. Även det mindre 

kärlet ts B12 med glättad utsida innehåller 

krosskorn av granit, men merparten av de ca 11 

% (vol.) magring utgörs av chamottekorn och 
det är rimligt att anta att bergartskornen och 
fragmenten av keramik tillsammans utgör resterna 

av krossade granitmagrade skärvor använda som 

chamottemagring (Fig 1). Detta är en ovanlig 

magringstyp i ett bronsåldersgods. Tidigare 

KFL-analyser har stött på chamottemagrad 

bronsålderskeramik på fyndplatser i östra Skåne, 
Småland och Östergötland (Hulthén 1975:295 

och 308f; Hulthén 1977:197 och 202; Larsson 

& Hulthén 2005:37ff). Med undantag för ett 
kärl från Löderup (Hulthén 1977, 194) och 

två kärl från Kastanjegården, Malmö verkar 

alla exempel komma från glättade/polerade 

dubbelkoniska kärl och skålar (ibid, 203) från 

gravar och boplatser. Enligt Hulthén 1975 (1975, 
310) är der ett sammanfall mellan detta gods och 

det som i samma publikation betecknas grupp 
6, som utifrån formparalleller i gravar daterade 

av metalfynd och gravform placeras i period V- 
VI. Samtliga analyserade gods innehåller såväl 
bergarts- som keramikfragment, vilket betyder 

att råmaterialet till chamotten sannolikt var 
ett bergartsmagrat gods (se Hulthén 1977, fig. 

138e). Magringsmängderna ligger mellan 12 
och 22 % och den maximala kornstorleken 

är mellan 1 och 4 mm. Såväl formerna som 
godset, vilket har paralleller i polska kärl som 

har analyserats av Hulthén (1975,308), tolkas av 
Hulthén som resultatet av direkta påverkningar 

från Lausitzområdet.

Den generella dateringen av Hallunda- 

materialet ligger också sent i bronsåldern och
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B1 13, A5:3, 317/580 Brunt gods med grovt rabbig utsida, svart insida. Tji 6-7 
mm

B2 69, II, 383/665 Brunt gods med grovt rabbig utsida, jämn brun insida. Tji
10 mm

B3 13, A13:15, 
330/564

Brunt gods med fint rabbig utsida, rel. ojämn insida. Tji
14 mm

B4 13, A 1:8, 336/609 Brunt gods med "fingerstruken" rabbig utsida, parallella 
fåror, rel. jämn insida. Tji 8-14 mm

B5 69, I, 380/675 Brunt gods med mycket ojämn bearbetad utsida, jämn 
mörkbrun insida. Tji 7-10 mm

B6 69, 1, 398/650 Brunt gods med grov utsida och insida. Tji 11 mm
B70 13, 1, 297/551 Brunt gods med jämn utsida och insida. Tji 9 mm

B8 69, 1, I, 411/643 Brunt gods med glättad utsida och insida. Mynningsbit av 
skål med skarpvinklad XiCvo-profil. Tji 5-6 mm

B9 69, 1, A, 419/633 Brunt gods med fint glättad yta på utsida och insida. Kärl 
med öra? Tji 4-5 mm

BIO 69, 1, 1,411/707 Brunt gods med fint glättad yta på utsida och insida.
Konkav profil. Tji 5 mm

B11 69, 1, nl, 412/633 Svart, något brunfläckigt gods med moderat glättning på 
insida och utsida. Kärl med inflekterad profil. Tji 4-5 mm

B12 69, 1, I, 387/666 Svart gods med väl glättad utsida och insida. Del av 
buk+bas med kraftigt böjd övergång. Tji 6-9 mm

T1 417/705 Brunt gods med textilavtryck på utsidan. Tji 10 mm
Tabell 7. Översikt över noter om de utvalda provskärvorna efter Nordström opubl.

Figur 1. Mikroskopfoto av
chamottemagrat gods i ts Bl2,
Hallunda.
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Figur 2. Variationen i magringskvalitet i de analyserade godsen från Hallunda. De olika ytbehandlingarna har angivits (för 
kod se legend under tab. 2).

den chamottemagrade skärvan passar således väl 
in i den ovan beskrivna gruppen. Råmaterialen 

i skärvan visar klart at det rör sig om et lokalt 

produkt.
Delvis chamottemagrad keramik förekommer 

även norr om Hallundafyndet. Flera skärvor med 
bronsåldersdaterine från Råineet, Västerbotten

har magrats med kombinationer av chamotte, 

asbest och hår (Hulthén 1991, tab. VIII). De 

skålar med textilintryck, som dessa gods i de 
flesta fallen kommer ifrån, tillhör emellertid en 

helt annan östlig tradition än keramiken från 

Hallunda.

■ Snåret 
& Hallunda

---------Linjar (Snåret)
— Linjär (Hallurda)

Figur 3. Variationen i magringskvalitet i analyserade gods från Hallunda och Snåret.
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Figur 4. Relationen mellan magringens maximala kornstorlek och provskärvans skärvtjocklek i det analyserade materialet 
från Hallunda.

I detta gods samt i textilkeramiken Tl- 
skärvans gods observerades dessutom en viss 

mängd finfördelad växtmaterial som kan vara 
tillsatt. Mängden är dock ganska begränsad och 

särskiljer inte dessa två gods avgörande från de 
andra Hallunda-proverna.

Variationen i magringskvalitet (Fig. 2) är 

som förväntad med tanke på spridningen i typer 
och storlekar av kärl. Detta framgår även av en 

jämförelse med spridningen i magringskvalitet 

för de 13 analyserade gods från Snåret (Fig. 3). 

Den av excel-programmet automatiskt beräknade 

trendlinjen för den linjära regressionen visar också 

på de två spridningarnas likartade fördelning. En 

jämförelse av spridningen i magringskvalitet med 
de olika kärltyperna karakteriserade genom deras 

ytbehandling visar på en fördelning snarlik den 

som observerats bland annat på Snåret (Fig. 2). 
Polerade kärl har den finaste magringen, följd av 

kärl med glättad utsida och sedan rabbade krukor 

- med någon överlappning mellan grupperna. 
Det är intressant att kärlen med textilintryck 

på kärlens utsida från Snåret och Flallunda 

har ungefär samma maximala kornstorlek på 

magringen. Vilken betydelse detta har går dock 

inte att avgöra.
En plottning av den maximala kornstorleken

mot den största skärvtjockleken på de analyserade 

skärvorna (Fig. 4) visar på att det just är 
kärlväggens tjocklek —och därmed kärlets relativa 

storlek — som är den avgörande faktorn för 

hur stora magringskornen får eller bör vara. 
Trendlinjen visar en tydlig korrelation mellan 

de två variablerna. Skärvor från två rabbade 

krukor avviker från korrelationen utan att det 

är möjligt att förklara varför på basis av detta 
begränsade material. Däremot finns det ingen 

korrelation mellan mängden av magring och 

skärvtjockleken (Fig.5). Båda observationer är 

i överensstämmelse med vad som har iakttagits 
för en lång rad kärlmaterial från de flesta delarna 

av skandinavisk förhistoria. Korrelationen med 

ytbehandlingsformen är således en sekundär 
effekt som beror på sammanhangen mellan 

ytbehandling och kärlstorlek.
Ryssgärdetkeramikens godskvaliteter är 

i jämförelse med Flallundakeramikens (och 

Snåret-materialet) genomgående grövre (Fig. 

6). Den väsentliga skillnaden beror emellertid 
på att det finns flera, betydligt grövre magrade 
Ryssgärdet-gods bland de analyserade kärlen 

häribiand den tidigare omtalade gruppen 
med höga magringsmängder men relativt 

små maximala kornstorlekar. Det är också
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Figur 5. Relationen mellan magringsmängd och provskärvans skärvtjocklek i det analyserade materialet från Hallunda.

denna grupp som ligger till grund för den 
brantare vinkeln på trendlinjen för den linjäre 
regressionen på Ryssgärdetmaterialet i förhållande 
till Hallundakeramiken. Lerorna som har använts 
till Ryssgärdetkeramiken är genomgående grövre 
än lerorna, som har använts i Hallunda. Lerans 
kvalitet tycks således inte ha varit avgörande

för valet av magringskvalitet. Skillnaden 
beror sannolikt främst på de lokala geologiska 
förhållandena.

Konklusioner
De analyserade kärlen från Hallunda visar på ett

Figur 6. Variationen i magringskvalitet i analyserade gods från Ryssgärdet, Hallunda och Snåret.
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homogent handverk med stor säkerhet baserat på 
lokala råmaterial. Enbart den chamottemagrade 
skärvan avviker och det uteslutande i valet 
av magringsmedel. Såväl skärvan med 
textilavtryck som skärvan med fingerdragna 
fåror i rabbningen, som båda vittnar om sydliga 
influenser liksom chamottemagringen, är med 
största sannolikhet gjorda av lokala råmaterial 
och i rimlig överensstämmelse med lokala 
hantverkstraditioner. Förhållandet mellan 
kärlstorlekar, kärltyper och magring motsvarar 
vad som har observerats i andra samtida 
boplatsmaterial. Den bästa överensstämmelsen 
med hänsyn till magringskvaliteter och deras 
relation till kärltyper är med den analyserade 
keramiken från Snåret. Skillnaderna är större 
i förhållande till Ryssgärdet. Även om dessa 
likheter och skillnader verkar sammanfalla med 
fyndplatsernas kronologiska placering, så måste 
förklaringen ändå sökas i kulturhistoriska och/ 
eller praktiska förhållanden, som tydligen har 
varit mer överensstämmande mellan Hallunda 
och Snåret än mellan dessa två platser och 
Ryssgärdet.
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Inledning
Ett av många sätt att skaffa sig mer fakta om forntida 
matvanor och matkultur är att analysera organiska 
beläggningar på och lipidrester (nedbrutna fetter, 
oljor, vaxer) i keramik (jfr Evershed et al. 2001). När 
oglaserade kärl används för tillredning eller lagring 
av födoämnen kan vätskor från maten sugas upp av 
keramikens porer. . De lipidrester som, med hjälp av 
lösningsmedel, går att extrahera ut ur forntida kera
mik härrör sannolikt från de sista användningarna av 
kärlet (Craig et al. 2004). Men då olika råvaror läm
nar olika starka signaler och med olika förmåga att 
överleva fler efterföljande kok så finns där ett varie
rande tidsdjup i lipidrestema (Isaksson et al. 
2004:313-317, Karlsson 2007, Olsson & Isaksson 
2008:777).

Utifrån sammansättningen på lipidrestema går det 
att uttolka vad kärlet använts till. Denna typ av ana
lyser är numera tämligen etablerade inom arkeologi 
(jfr Evershed 2008a). Hösten 2007 analyserades or
ganiska beläggningar på och lipidrester ur tjugotre 
krukskärvor från lokalen Kättsta, Ärentuna sn, Upp
land (Isaksson 2007). Tretton stycken av kärlen kom 
från gravfaltet RAÄ 56 och tio stycken från den in
tilliggande boplatsen RAÄ 335, varav en kommer 
från en ensam grav på boplatsen (jfr Gustafsson et al. 
2007, Eriksson 2007). Dateringsmässigt sträcker sig 
materialet från yngre bronsålder och till övergången 
mellan yngre romersk järnålder och folkvandringstid. 
Dessa analyser kompletterades senare med analyser 
av ytterligare sju kärl från gravfaltet RAÄ 56. Urva
let har gjorts tillsammans med Thomas Eriksson och 
materialet har lånats ut för analys av Upplandsmuse
et. Skärvor för analys valdes ut så att var och en skul
le representera ett kärl, så långt möjligt. Dessutom 
prioriterades skärvor från kärlens mynning och från 
övre delen av buken eftersom dessa delar vanligtvis 
innehåller högst halter lipidrester (Charters et al. 
1993).

Analysteknik
På ett antal av proverna fanns potentiella organiska 
beläggningar synliga. Dessa skrapades av med hjälp 
av skalpell under stereolupp och analyserades med 
Fouriertransformerad inffarödspektrometri (FTIR), 
enligt ett protokoll som utarbetats på AFL för snabb 
och generell karakterisering av förhistoriska organis
ka lämningar (Isaksson 1999). Metoden bygger på att 
olika bindningar och fimktionella grupper i organiska 
föreningar absorberar infrarött ljus av olika vågläng
der. Ett IR-spektrum blir därmed ett fingeravtryck av 
provets huvudkomponenter.

Ett prov på 0,1 -0,2 mg av de organiska lämningar
na togs ut för analys med FTIR. Proven blandades 
med 20 mg kaliumbromid (KBr) i en agatmortel. 
Prov- och KBr-pulverblandningen pressades sedan 
med en Qwik Handi-Press till en klar och genom
skinlig pellet som placerades i instrumentets prov
kammare. Instrumentet var av märket ATI Mattson 
Genesis. Mätningen gjordes i vågtalsområdet 400 - 
4000 cm"1, med en upplösning på 4,0 cm'1. Varje prov 
skannades 128 gånger vilket gav en mättid på 2,79 
minuter per prov.

Bearbetning och utvärdering av spektra gjordes 
med mjukvaran WinFIRST™. Proverna jämfördes 
med varandra och med de referensdatabaser som 
byggs upp på AFL (Isaksson 1999). Sökalgoritmen 
som användes ger resultatet i korrelationskoefficien
ter. Detta gör att resultatet är ett absolut värde med 
statistisk signifikans. Referenserna, tillsammans med 
proverna, jämfördes alla inbördes så att en korrela
tionsmatris erhölls. Denna matris matades in i mjuk
varan STATISTICA för en hierarkisk klusteranalys. 
Korrelationerna omvandlades till avstånd, beräknade 
som 1,0-Pearson r, och resultatet presenteras som ett 
träddiagram.

Från själva keramiken togs mellan 0,2 och 0,6 
gram keramikpulver ut för analys. Proverna togs från 
kärlets insida med hjälp av en kakelfräs vid låga 
varvtal. Den yttersta millimetern slipades bort för att 
undvika ytlig kontamination. Till proven sattes 20 pg 
internstandard (n-hexatriakontan (C36), Aldrich) 
kvantitativt. Extraktionen av lipidrester utfördes med



kloroform och metanol, 2:1 (v:v), i ultraljudsbad 2 x 
15 minuter. Rören centrifugerades i 30 minuter med 
3000 varv per minut. De nu klara extrakten överför
des till preparatrör och lösningsmedlet avdunstades 
med hjälp av kvävgas. De erhållna lipidrestema be
handlades med bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid med 
10% (v) klortrimetylsilan, i ugn vid 70 °C i 20 minu
ter. Överblivet reagens avlägsnades med kvävgas. De 
derivatiserade proverna löstes i n-hexan, och 1 pl 
injicerades i GCMS:n.

Analysen utfördes på en HP 6890 Gaskromatograf 
med en SGE BPX5 kapillärkolonn (15m x 220pm x 
0,25pm) av opolär karaktär. Injektionen gjordes pul
sed splitless (pulstryck 17,6 Psi) vid 325 °C via ett 
Merlin Microseal™ High Preassure Septum med 
hjälp av en Agilent 7683B Autoinjektor. Ugnen var 
temperaturprogrammerad med en inledande isoterm 
på två minuter vid 50°C. Därefter ökades temperatu
ren med 10 °C per minut till 350 °C följt av en avslu
tande isoterm på 15 minuter. Som bärgas användes 
helium (He) med ett konstant flöde på 2,0 ml per 
minut. Gaskromatografen var kopplad till en HP 
5973 Masselektiv detektor via ett interface med tem
peraturen 350 °C. Fragmenteringen av separerade 
föreningar gjordes genom elektronisk jonisering (El) 
vid 70 eV. Temperaturen i jonkällan var 230 °C. 
Massfiltret var satt att scanna i intervallet m/z 50- 
700, vilket ger 2,29 scan/sec, och dess temperatur är 
150 °C. Insamling och bearbetning av data gjordes 
med mjukvaran MSD ChemStation ™.

Tolkning
Det är viktigt att påpeka att de slutsatser som dras 
utifrån analysen av lipidrester från förhistoriska ke
ramikkärl är tolkningar. De olika ämnenas detektion 
är i de flesta fall oproblematisk men deras ursprung 
kan ibland vara tvetydigt. Det hela är jämförbart med 
att uttolka enskilda byggnader utifrån en schaktplan 
full med stolphål. Följande text är ett försök att i all
männa ordalag förklara hur jag kommit fram till tolk
ningarna av de enskilda proverna. Samtliga förening
ar som behandlas finns eventuellt inte i de aktuella 
proverna men är ämnen som jag sökt efter i proverna.

Vanligen domineras fettrestema i keramik av fria 
fettsyror. Dessa frigörs från framför allt triacylglyce- 
roler (TAG) genom hydrolys. TAG utgör huvudbe
ståndsdelen av det man till vardags benämner fetter 
och oljor (depåfetter). Intakta TAG påträffas ibland i 
välbevarade förhistoriska prover. Är distributionen av 
TAG bred (ca 40-54 kolatomer i acyldelen, jämfört 
med ca 46-54) antyder detta fett från mjölkprodukter, 
då dessa producerar fler kortkedja föreningar. Men de 
kortkedjiga TAG bryts ned snabbare så även prover 
med smalare distribution kan vara från idisslare (se

vidare nedan). När en fettsyra fri gjorts från en TAG 
bildas en diacylglycerol (DAG) och när DAG förlo
rar en fettsyra bildas en monoacylglycerol (MAG). 
Såväl DAG som MAG är vanliga ämnen i förhisto
riska fettrester i keramik. En stor del av denna hydro
lys sker redan vid tillagning, dvs. då kärlet använts, 
men kan sedan fortsätta under nedbrytningsförloppet.

Fettsyrorna i en skärva kommer huvudsakligen 
från den mest fettrika ingrediensen i en anrättning. 
Denna behöver dock inte ha varit huvudingrediensen 
även om fettsyrorna dominerar i fettresten. Fettsyra
sammansättningen i depåfetter från olika organismer 
varierar. Denna påverkas dock av nedbrytningspro
cesserna varför tydliga skillnader i fräscha produkter 
kan suddas ut med tiden. Framför allt är det omättade 
fettsyror som försvinner då dessa bryts ned mycket 
lättare än mättade (Kumarathasan et al. 1992). Viss 
information finns dock att hämta ur sammansättning
en av fettsyror. Terrestriska animalier har högre andel 
stearinsyra (C 18:0) i relation till palmitinsyra (Cl6:0) 
än andra produkter. En hög C18:0/C16:0 är en indi
kation på att depåfettet kommer från landlevande djur 
och en låg kvot att depåfettet antingen kommer från 
växtriket eller från fisk (Isaksson 2000).

Många marina fiskar är rika på fleromättade co-3- 
fettsyror. Dessa fettsyror bryts snabbt ned (Kuma
rathasan et al. 1992) men vid upphettning kan en del 
av dem omvandlas till (o-(o-alkylfenyl)fettsyror 
(Artman & Alexander 1963:644, Matikainen et al. 
2003:5671), vilka är beständiga över arkeologisk tid 
(Hansel et al. 2004). I marina fettrester skall det fin
nas alkylfenylfettsyror med 16, 18 och 20 kolatomer, 
vilka bildats av fettsyrorna C 16:3, Cl8:3 och C20:3. 
Linolensyran (C 18:3) finns även i flera vegetabiliska 
oljor, så om sammansättningen av alkylfenylfettsyror 
domineras kraftigt av C18 tyder detta på förekomsten 
av vegetabiliska fettrester (olja). Fettsyran C20:3 
finns även i inälvsmat (t ex lever) från landlevande 
djur varför alkylfenylfettsyran C20 inte är specifik 
för ett marint ursprung. Fettrester från marina djur 
och fiskar skall dessutom innehålla två isoprenoida 
fettsyror, 4, 8, 12-trimetyltetradekansyra (4, 8, 12- 
TMTD) och 3, 7, 11, 15-tetrametylhexadekansyra (3, 
7, 11, 15-TMHD, även kallad fytansyra). Fy tansy ra 
kan dessutom bildas genom oxidation av fytol, vilken 
i sin tur kommer från klorofyll. Klorofyll finns som 
bekant i gröna växter men kan också komma från 
fotosyntetiserande mikroorganismer. Mager fisk in
nehåller för låga halter av fettsyrorna C 16:3, C 18:3 
och C20:3 för att dessa skall lämna några spår i arke
ologiska fettrester. De behöver heller inte innehålla 
några isoprenoida fettsyror. Det enda som skiljer fett
rester efter mager fisk från fettrester efter vegetabilier 
är därmed närvaron av kolesterol (Olsson & Isaksson 
2008). Kolesterol är en sterol som inte produceras av
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växter, vilka i stället producerar en rad fytosteroler (t 
ex ß-sitosterol, stigmasterol eller kampesterol). Ko
lesterol är dock inte unik för fisk utan finns allmänt i 
fetter från djur.

När fetter hettas upp inne i keramiken kan reaktio
ner ske mellan fria fettsyror. En serie produkter av 
dessa reaktioner är långkedjiga ketoner med ojämnt 
antal kolatomer (C29-C35), där karbonylgruppen 
sitter på den mittersta kolatomen. Förekomsten av en 
serie av dessa ämnen är alltså ett direkt belägg för att 
kärlet varit upphettat med fettsubstans i kärlet (Ever- 
shed et al. 1995). Experiment har visat att det krävs 
höga temperaturer för att detta skall ske, antagligen 
högre än vid vanlig matlagning (Evershed 2008b:42).

Fetter från idisslare (från själva djuret och från 
mjölk) innehåller mer grenade fettsyror och fettsyror 
med ojämnt antal kolatomer. Detta beror på bakteriel
la aktiviteter i tarmar och magar hos idisslare (Chris
tie 1981). För att säkerställa ett ursprung till idisslare, 
och framför allt för att skilja idisslares depåfetter från 
mjölkfetter, krävs analys av stabila kolisotoper i en
skilda fettsyror (Dudd et al. 1999). Det man mäter är 
skillnaden i 8l3C-värde mellan fettsyrorna C 16:0 och 
C18:0. Detta kräver dock utrustning som inte funnits 
tillgänglig i samband med analysen av föreliggande 
prover. För att skilja ut idisslare från andra animalier 
kan kvoten av fettsyrorna C17:0grenade /C18:0rak an
vändas som en skattningsvariable (jfr. Fljulström et al 
2008:68). I föreliggande arbete har denna använts 
tillsammans med distributionen av TAG (se ovan) för 
att identifiera möjliga rester av idisslare och/eller 
mjölkprodukter. Det kan vara på sin plats att påpeka 
att idisslare (Ruminantiä), en underordning av hov
djuren, inte bara omfattar familjen slidhornsdjur (Bo- 
vidaé) (i vilken de traditionellt domesticerade nöt, get 
och får ingår) utan även hela familjen av hjortdjur 
(Cervidae). Angående kvoterna är det viktigt att note
ra att när olika material blandas påverkas självklart 
de olika haltema av fettsyrorna varandra vilket man 
måste vara uppmärksam på. Då det är mikroorganis
mer som producerar de grenade C17:0-fettsyrorna 
(Dudd et al. 1998) kan även sådant som fermentering 
av maten påverka kvoterna.

Utanpå många växter finns ett vaxlager, som är 
uppbyggt av långkedjiga fettalkoholer (alkanoler) 
och fettsyror, både fria och sammanbundna till vax- 
estrar. När växtdelar kokas i vatten kan lite av detta 
vax lossna från växten och absorberas av keramiken 
(Charters et al. 1997). Skärvor som innehåller alka
noler och/eller fettsyror med fler än tjugo kolatomer 
har tolkats som innehållandes spår av växtvaxer. 
Även om haltema av dessa ämnen är relativt låga i 
fettrestema kan dessa växtdelar ändå ha varit en do

minerande ingrediens i den ursprungliga anrättning
en.

1 många prover förekommer terpenoida föreningar, 
vanligen olika former av hartssyror. När dessa före
kommer i låga halter härrör de troligen från röken 
från elden kärlen hettats upp vid. Vid högre halter 
kan kärlet antingen ha tätats med harts, kåda eller 
tjära, eller så har kärlet använts för att processa dessa 
kåd- och tjärprodukter. Sammansättningen av harts
syrorna ger ledtrådar till vilken familj av träd hartssy
ran härrör ifrån. På så sätt kan man till exempel skilja 
mellan hartser från Pinaceae (gran, tall) och Betula- 
ceae (björk). Om produkten framställts genom torr- 
destillation (tjärbränning) av kådrik ved bildas me- 
tylestrar av hartssyror genom att syrorna reagerar 
med metanol (träsprit) under processen. Kan metyl- 
estrar påvisas innebär detta att produkten är bränd 
tjära. (Mills & White 1994).

Resultat

IR
Möjliga organiska beläggningar påträffades på elva 
av proverna. Dessa analyserades och jämfördes med 
referensmaterial. Den hierarkiska klusteranalysen av 
den korrelationsmatris som jämförelsen mellan pro
verna och 70 referenser resulterade i redovisas som 
ett träddiagram i figur 1.

Proverna 17, 19 och 20 stämmer illa med samtliga 
referenser och prover. De utgör således lämningar 
efter något som inte finns med i denna databas, möj
ligen inte ens något organiskt. Övriga prover hamnar 
i ett stort kluster tillsammans med referenser som i 
huvudsak består av en lång rad olika födoämnen. 
Prov 6 och 15 (Fig. 2) hamnar i ett underkluster till 
vänster i figur 1, tillsammans med referenser som 
med ett undantag består av cerealier (arkeologisk 
makrofossil) eller cerealiebaserad (experimentellt 
framställd) föda. Proverna 3, 9, 12, 21, 23 och 28 
(Fig. 3) är mer svårtolkade då de hamnar i ett gemen
samt underkluster tillsammans med endast en refe
rens (Fig. 1).

Denna referens är en organisk lämning av huvud
sakligen vegetabilier med en mindre andel hartssyror 
från Pinaceae och Betulaceae. Alla dessa prover 
(Fig. 3) har en intensiv absorptionstopp omkring 
1000 cm'1 och ett brett band omkring 3400 cm"1. 
Dessa absorptioner härrör från C-O- respektive H- 
O-bindningar, båda karakteristiska för kolhydrater 
(jfrKemp 1991:66).
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Figur 1. Träddiagram baserat på en hierarkisk klusteranalys av en korrelationsmatris i sin tur baserad på statis
tisk jämförelse mellan IR-spektra av samtliga prover och referenser (jfr Isaksson 1999

Om två spektra har en korrelationskoefficient (r) 
högre än 0,95 så är sannolikheten mycket liten för att 
de skall utgöra olika material. Med minskande korre
lationskoefficient så ökar denna risk. Högst korrela
tionskoefficienter uppvisar proverna sinsemellan och 
graden av korrelation är så pass hög att de sannolikt 
utgör mycket likartade material. Dock finns där skill
nader. I jämförelse med referenserna så är prov 12, 
21 och 23 mest lika (r=0,92-0,94) referens 4 som 
utgörs av socker (glukos) som kolats (karamellise- 
rats) vid 200 °C i två timmar. Vid karamellisering av 
socker bildas högpolymera produkter och graden av 
karamellisering ökar med stigande temperatur.

2000

Wavenumbers

Figur 2. IR-spektra över prov 6 (överst) och prov 15 
(nederst).

3000

Wavenumbers

Figur 3. IR-spektra över prov 3 (överst) 9, 12, 21, 23 
och 28 (nederst).

De aktuella proverna påminner väl om IR-analyser 
som jag utfört på ett senantikt grekiskt material där 
jag spårat vinframställning (Isaksson 2005a) och i 
synnerhet på organiska lämningar från situlan i Ha- 
vorskatten (Isaksson 2005b). I båda dessa material
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fanns kontextuella associationer till olika typer av 
drycker. Havormaterialet tolkade jag därför försiktigt 
som möjliga rester efter någon dryck, men måste åter 
igen kommentera det exceptionella i att denna typ 
lämningar skall ha överlevt tiden i marken eftersom 
de huvudsakligen består av vattenlösliga sockerarter 
och organiska syror eller deras salter. Även karamel- 
liserat socker är vattenlösligt även om polymerisatio
nen i någon mån torde öka motståndskraften, beroen
de av hur hög temperaturen är.

I samband med arbetet med Havormaterialet ut
förde jag IR-analyser av indunstade rester från bland 
annat öl, vin och mjöd, vilka ännu inte inarbetats i 
den stora databasen. I jämförande analys med dessa 
och med lämningen från Havor far proverna (3, 9, 12, 
21, 23 och 28) relativt höga korrelationskoefficienter 
(0,94-0,88). Proverna i detta kluster skulle eventuellt 
kunna utgöra antingen intorkade/inbrända rester efter 
någon dryck och/eller inbrända rester efter något 
sockerrikt (t ex honung). Även kvarts, Si02, ger upp
hov till absorption omkring 1000 cm"1, men med ett

IR-spektrum av ren kvarts uppvisar proverna låga 
korrelationskoefficienter (samtliga <0,65). Det är 
viktigt att komma ihåg att denna typ av analys med 
FT1R endast ger en generell karakterisering av orga
niska lämningar (Isaksson 1999). Utan samma kon
textuella kopplingar som var möjliga att göra för 
ovan presenterade senantika material samt för Ha
vormaterialet kan man bara konstatera att proverna i 
figur 3 sannolikt till stor del består av kolhydrat. Ef
tersom de skiljer sig från de cerealiebaserade referen
serna (till skillnad från proverna i figur 2) torde dessa 
kolhydrat inte utgöras av polysackarider, så som stär
kelse och cellulosa, utan möjligen av mer kortkedjiga 
kolhydrat.

GCMS
Resultatet av varje prov vad gäller lipidrester i kera
miken redovisas i nedanstående tabell (Tab. 1) vilken 
följs av kortare kommentarer för vart och ett av pro
verna.

Tabell 1. Sammanställning av resultat från analys av lipidrester i keramik. En C18:0/C16:0-kvot > 0,48 indikerar 
att fettsyrasammansättningen domineras av terrestriska animalier. En C17gfC18,.-kvot > 0,02 indikerar bidrag till 
fettsyramönstret från idisslare. En bred distribution (40-54) av intakta tracylglyceroler indikerar fetter från mjölk. 
Ett "x ” betyder att ämnet eller ämnesgruppen identifierats i provet och ett ” betyder att det inte kunnat påvisas. 
I de prover där halterna av terpener är så pass låga att de måste härröra från rök och sot har dessa markerats 
med ”x ” och i de prover där de utgör huvudkomponent har de markerats med "X”. Följande förkortningar har 
använts för att redovisa tolkningar: I = idisslare, A = terrestriska animalier (ej idisslare), K = kokkärl (ämnen 
som bildas vid upphettning), V = vegetabilier, Tj = tjära/harts, T = ”tom För närmare diskussion kring tolkning, 
se texten.

Prov Kärl Fnr Halt
(ng/g)

Ncutrallipidcr Isoprenoida
fettsyror

ci>-(o-alkyl-
fenyl)fettsyror

Terpener Tolkning

C 18:0/0 6:0
(0,48)

C17Br/C18r
(0,02)

Intakta

glyceroler

Kole- Fyto-
steroler

Vax- Lång-
kedjiga
ketoner

4, 8, 12- 
TMTD

3, 7,11, 
15-

T1MHD

06 08 C20

RAÄ56

1 22 1699 0,6 0,0 - x - - V

2 50 1752 0,0 - - T

3 74 1100 0,0 - - - T

4 78 1143 0,09 0,0 - - - - - - V

5 80 1150 0,0 - - - - - - - T

6 109 1302 625 0,97 0,030 x - - - - x x x - - IVK

7 134 1189 0,0 - - - - - - - T

8 139 1192 0,47 0,0 • - • - - - - V

9 147 1443 5812 2,57 0,031 x x x x x - X Tj

10 149 1161 1,6 2,02 0,0 - - - - - - - x A

11 151 998 0,0 - - - - - - - - - - T

12 169 1198 0,0 - - • - - - - - - T

16 33 1727 0,0 - • - - ' - - - T

24 183 0,0 - - - - - - - - T

25 133 1160 0,0 - - - - - T



Kärl Fnr Halt

(lig/g)

Neutrallipider Isoprenoida

fettsyror
£0-(o-alkyl-

fenyl)fettsyror

Terpener Tolkning

C18:0/C16:0

(0,48)

C17gr/C18r

(0,02)

Intakta

triacyl-

glyceroler

Kole- Fyto-

steroler

Vax- Lång-

kedjiga

ketoner

4, 8, 12- 

TMTD

3, 7, 11,

15-

TMHD

C16 C18 C20

26 135 1763 0,0 - - - - T

27 136 1010 4,8 0,0 " - s x - - - V

28 141 1169 0,0 - - - - - - T

29 143 1184 0,0 - - - - - - T

30 148 1137 0,0 - - - - - - - T

Kärl Fnr Halt

(M^g/g)

Neutrallipider Isoprenoida
fettsyror

co-(o-alkyl-

fenyI)fettsyror

Terpener Tolkning

C18:0/C16:0

(0,48)

C17gr/C18r

(0,02)

Intakta

triacyl-

glyceroler

Kole- ryto-

steroler

Vax- Lång

kedjiga

ketoner

4, 8, 12- 

TMTD

3, 7, 11, 

15-

TMHD

C16 C18 C20

RAÄ 335

13 11 126 0,0 - - - - - - T

14 14 127 9966 0,92 0,055 40-52 - - - x - x x - IVK

15 24 1491 803 9,93 0,0 - x x x - - - - X Tj

17 156 1039 0,51 0,96 - - - - - A

18 167 1256 0,0 - - - - - T

19 170 1482 0,0 - - - - - - - ' T

20 172 1493 0,0 - - - - - - - - T

21 173 1496 0,0 - - - " - • T

22 175 1472 0,0 - - - T

23 - 939 0,0 - - - - - - T

RAÄ 56
Prov 1, Kärl 22, F1699:
Provet innehåller låga halter fettsyror vilka domine
ras av palmitinsyra (C 16:0). Där finns även en serie 
långkedjiga fettsyror. Sammantaget tyder detta på att 
kärlet innehållit vegetabilier.

Prov 2, Kärl 50, Fl752:
Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 3, Kärl 74, Fil00:
Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår i form av adsorberade lipidrester. Kärlet hade 
dock en organisk beläggning som genom IR karakte
riserats som vegetabiliska matrester med spår av 
hartssyror eller spår av någon intorkad 
dryck/inbrända sockerarter, huvudsakligen andra 
kolhydrater än polysackarider.

Prov 4, Kärl 78, F1143:

Provet innehåller låga halter fettsyror vilka domine
ras av palmitinsyra (C 16:0). Detta tyder på att kärlet 
innehållit vegetabilier.

Prov 5, Kärl 80, Fil50:

Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 6, Kärl 109, F1302:
Provet innehåller en hel del lipidrester. Kvoten 
C18:0/C16:0 är hög, vilket tillsammans med närva
ron av kolesterol är ett starkt belägg för animaliskt 
ursprung. Kvoten C17:0gr/C18:0r är hög vilket är en 
indikation på fett från idisslare. Detta kan möjligen 
även ha stöd i att det i provet finns tämligen kortked- 
jiga MAG (t ex monomyrestin). I provet finns vidare 
fytansyra som antyder att någon klorofyllinnehållan
de råvara också ingått. Serier av co-(o- 
alkylfenyl)fettsyror med 16 och 18 kolatomer finns 
också, där Cl8 dominerar kraftigt, vilket antyder att 
någon vegetabilisk olja eller oljerika fröer också in
gått. Dessa ämnen bildas vid upphettning av fler
omättade fettsyror, varför kärlet torde kunna vara ett
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kokkärl. IR-analysen av den organiska beläggningen 
antyder att även cerealier kunnat ingå.

Prov 7, Kärl 134, Fl!89:
Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 8, Kärl 139, F1192:

Provet innehåller låga halter fettsyror vilka domine
ras av palmitinsyra (C 16:0). Detta tyder på att kärlet 
innehållit vegetabilier.

Prov 9, Kärl 147, F1443:

Provet domineras av en serie diterpener karakteristis
ka för kådor från släktet Pinaceae. Vissa av dessa är 
metylerade varför det torde röra sig om torrdestillat, 
dvs. någon form av tjärprodukt. I provet finns även 
en serie fettsyror. Kvoten C18:0/C 16:0 är hög, vilket 
skulle kunna antyda ett animaliskt ursprung. Kvoten 
C17:0gr/C18:0r är hög vilket är en indikation på fett 
från idisslare. Det finns även en serie långkedjiga 
ketoner som visar att fettsyror hettats upp i kärlet. I 
provet finns även spår av vegetabilier i form av en 
fytosterol (ß-sitosterol), långkedjiga fettsyror samt 
fytansyra, men också en serie co-(o- 
a 1 k y 1 fe n y I) fe tt sy ro r med 18 kolatomer, vilket antyder 
att någon vegetabilisk olja ingått. Detta skulle kunna 
tyda på en tämligen avancerad blandning av en harts 
bestående av såväl torrdestilierade tjärprodukter, 
animaliskt fett och vegetabilisk olja. Alternativt är 
det ett kärl som tätats med tjära och sedan använts, 
eller ett kokkärl som återanvänts för förva
ring/beredning av tjära. I IR-analysen av den orga
niska beläggningen spåras inga hartser varför det 
första alternativet ur detta hänseende verkar mest 
troligt. Även IR-analysen ger ett flertydigt resultat 
men huvudsakligen kolhydrater, andra än polysacka- 
rider. De enskilt mest lika jämförelsematerialen är 
den organiska beläggningen från Havor (r=0,94), 
delvis kolad ärta (makrofossil, r=0,91) och indunsta
de rester av mjöd (r=0,91). En tätning av kärlet med 
en inbränd blandning av tjära, fett och olja skulle 
möjligen kunna stämma med någon form av dryck.

Prov 10, Kärl 149, F1161:
Provet innehåller låga halter fettsyror vilka domine
ras av stearinsyra (C 18:0). Där finns inga spår av 
C 17:0g,. varför det inte finns några indikationer på att 
det rör sig om fett från idisslare. Sammantaget tyder 
detta på att kärlet innehållit terrestriska animalier (ej 
idisslare). I provet finns spår av diterpener som tro
ligtvis härrör från rök eller sot.

Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 12, Kärl 169, Fl 198:

Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår i form av lipidrester. IR-analysen av den orga
niska beläggningen antyder att detta material utgörs 
av kolhydrat, andra än polysackarider, möjligen spår 
av någon intorkad dryck/inbrända sockerarter.

Prov 16, Kärl 33, Fl727:

Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 24, F183:

Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 25, Kärl 133, F1160:
Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 26, Kärl 135, Fl763:

Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 27, Kärl 136, F1010:
Provet innehåller låga halter fettsyror vilka domine
ras av palmitinsyra (C 16:0). Möjligen finns där spår 
av en fytosterol (ß-sitosterol). Hur som helst finns 
där en serie långkedjiga alkanoler (C22-32). Detta 
skulle kunna tyda på att kärlet innehållit vegetabilier. 
Men serien alkanoler och palmitinsyran skulle även 
kunna utgöra rester på spåmivå efter hydrolyserat 
bivax. Vaxestrar i bivax är nämligen uppbyggda av 
palmitinsyra bunden med en esterbindning till en 
långkedjig alkanol med 22-32 kolatomer. I provet 
finns dessutom spår efter någonting som skulle kunna 
vara ergosterol (Fig 4).

Om detta är ergosterol så är det mycket intressant. 
Ergosterol är en sterol som produceras av svamp, 
däribland jäst. Jag har tidigare inte påträffat ergoste
rol i förhistoriska prover annat än som kontamina
tion. Ergosterol används i hudvårdsprodukter under 
namnet provitamin D2 varför kontamination i skri
vande stund inte kan uteslutas.

Prov 11, Kärl 151, F998:
Prov 28, Kärl 141, F1169:



Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår. IR-analysen av den organiska beläggningen 
antyder att detta material utgörs av kolhydrat, andra 
än polysackarider, möjligen spår av någon intorkad 
dryck/inbrända sockerarter.

100 363.0

73-° 337.0

378.0

aa» n

‘ 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

Figur 4. Det övre masspektrumet är från prov 28 och 
det nedre är ett referensspektrum från databasen 
(Wiley 7 Nist 05) av ergosterol (trimetylsilyleter). 
Signalen är mycket svag i provet och som synes sak
nas några karakteristiska fragment. Retentionstiden i 
kromatogramet är dock korrekt för erosterol.

Prov 29, Kärl 143, Fil84:
Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 30, Kärl 143, F1137:
Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

RAÄ 335
Prov 13, Kärl 11, F126:
Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 14, Kärl 14, F127:
Provet innehåller rikligt med lipidrester. Kvoten 
C18:0/C 16:0 är hög vilket antyder ett animaliskt ur
sprung. Kvoten C17:0gr/C18:0r är hög vilket är en 
indikation på fett från idisslare. Detta styrks av att det 
i provet finns bevarade triacylglyceroler med en bred 
distribution (40-52). Det finns även en serie långked- 
jiga ketoner som visar att fettsyror hettats upp i kär
let. I provet finns även spår av vegetabilier i form av 
fytansyra, men också en serie co-(o- 
alkylfenyl)fettsyror med 18 kolatomer vilket antyder 
att någon vegetabilisk olja ingått. Provet utgör sanno
likt en blandning av animaliskt fett, möjligen från 
idisslare och/eller från mjölkfetter (t ex smör), och en 
vegetabilisk olja eller oljerika fröer, samt någon klo
rofyllinnehållande vegetabilie.

Prov 15, Kärl 24, F1491:
Provet domineras av en serie diterpener karakteristis
ka för kådor från släktet Pinaceae. Vissa av dessa är 
metylerade varför det torde röra sig om torrdestillat, 
dvs. någon form av tjärprodukt. I provet finns även 
en serie fettsyror. Kvoten C18:0/C 16:0 är hög, vilket 
skulle kunna antyda ett animaliskt ursprung. Kvoten 
C17:0gr/C18:0r är låg varför det inte finns någon in
dikation på fett från idisslare. Det finns även en serie 
långkedjiga ketoner som visar att fettsyror hettats upp 
i kärlet. 1 provet finns även spår av vegetabilier i 
form av en fytosterol (ß-sitosterol) samt en långked- 
jig fettsyra. Detta skulle kunna tyda på en blandning 
av en harts bestående av såväl torrdestillerade tjär- 
produkter samt animaliskt fett. Fytosterolen skulle 
möjligen kunna härröra från veden varför det i detta 
prov inte finns något starkt belägg för vegetabilisk 
olja. Alternativt är även detta ett kärl som tätats med 
tjära och sedan använts, eller ett kokkärl som återan
vänts för förvaring/beredning av tjära. IR-analysen av 
den organiska beläggningen antyder närmast något 
huvudsakligen vegetariskt baserat födoämne, möjli
gen cerealier, varför det första alternativet verkar 
mest rimligt.

Prov 17, Kärl 156, Fl 039:
Provet innehåller låga halter fettsyror. Kvoten 
C18:0/C16:0 är hög, vilket skulle kunna antyda ett 
animaliskt ursprung. Kvoten C17:0gr/C18:0r är låg 
varför det inte finns någon indikation på fett från 
idisslare. Sammantaget tyder detta på att kärlet inne
hållit terrestriska animalier (ej idisslare). Den orga
niska beläggningen kunde inte karakteriseras med IR.

Prov 18, Kärl 167, Fl 256:
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Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 19, Kärl 170, Fl482:

Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår i forma av lipidrester. Den organiska belägg
ningen kunde inte karakteriseras med IR.

Prov 20, Kärl 172, F1493:
Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår i form av lipidrester. Den organiska beläggning
en kunde inte karakteriseras med IR.

Prov 21, Kärl 173, Fl496:

Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår i form av lipidrester. IR-analysen av den orga
niska beläggningen antyder att detta material utgörs 
av kolhydrat, andra än polysackarider, möjligen spår 
av någon intorkad dryck/inbrända sockerarter.

Prov 22, Kärl 175, Fl472:

Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår.

Prov 23, Kärl -, F939:

Provet innehåller inga detekterbara lipidrester. Detta 
tyder på en kärlanvändning som inte lämnat några 
spår i form av lipidrester. IR-analysen av den orga
niska beläggningen antyder att detta material utgörs 
av kolhydrat, andra än polysackarider, möjligen spår 
av någon intorkad dryck/inbrända sockerarter.
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Tabell 10. Tabell över de betygskriterier som har använts vid bedömningen av de rekonstruerbara kärlen. 

(Table of marks of datings for the reconstructable vessels)

Dateringsbetyg
(Mark)

Kriterium
(Criterion)

0 Osäker datering (Uncertain dating)

1 Allman områdesdatering (General dating of the nearest contexts)

2
Funnen i daterad huskontext eller stratigrafiskt daterad. Mynningsdatering (Found in a dated 
construction or stratigraphic dating. Dating of rim form)

3 Fynd- eller l4C-datering i sluten kontext. (Dated by artifact or l4C in a closed context)

4 Fynd- och l4C-datering i sluten context. (Dated by artifact and l4C in a closed context)

5
AMS-datering av organiska beläggningar på keramiken (AMS-dating of organic residues on the 
vessel)

Ifigurförteckningarna står uppgifterna i följande ordning:
Nr, Lskp, Socken, Plats, Fornlnr/RAÄ, Fyndnr, Tecknare, Kärltyp, Möjlig funktion, Ytbehandling, Date- 
ringsbetyg, Datering (Referens)
(The abbreviations in the vessel descriptions indicate:
Number, County, Parish, Site, Site number, Find number, Reconstruction/drawing by, Possible function, Surface, 
Mark of dating, Dating, Reference)

Dateringsförkortningar:
SN = Senneolitikum (LN)
Bl-6 = Bronsålderns perioder (Bl=EBA; B2-4=MBA; B5-6=LBA)
Jl-2 = Äldre förromersk järnålder (EPRIA)
J3 = Yngre förromersk järnålder (LPR1Ä)
J4 = Äldre romersk järnålder (ERJA)
J5 = Yngre romersk järnålder (LR1A)
J6 = Folkvandringstid (Migration period)
(Jl—6= El A, Early Iron Age)
Se tab. 1 för datering av period (See tab. 1 for more specific datings of the periods)



324

Plates with reconstructable vessels:
All vessels on the plates are sorted into rows by size and into columns by profile complexity.

Plate 1. Sen’ice during LN-EBA. Vessels with smooth (polished), burnished or grainy surface.
Plate 2. Service during MBA (-LBA): Vessels with rusticated surface.
Plate 3. Service during MBA (-LBA): Vessels with burnished surface
Plate 4. Service during MBA (-LBA): Vessels with smooth (polished) or grainy surface
Plate 5. Service during LB A: Vessels with rusticated surface
Plate 6. Service during LB A: Vessels with burnished surface
Plate 7. Service during LB A: Vessels with smooth (polished), indefinable or striated surface 
Plate 8. Service during LBA-PRIA: Vessels with, slipped, grainy or smooth (polished) surface 
Plate 9. Service during EPR1A: Vessels with smooth (polished), slipped, striated or grainy surface 
Plate 10. Service during PRIA: Vessels with smooth (polished), stroken or textile-impressed surface 
Plate 11. Service during El A: Vessels with stroken, grainy, striated or indefinable surface 
Plate 12. Service during EIA: Vessels with smooth (polished), slipped or burnished surface
Plate 13. Service during LPRIA-ERIA: Vessels with rusticated (probably dated to BA), grainy or indefinable sur- 
face
Plate 14. Sendee during LPRIA-ERIA: Vessels with stroken or striated surface.
Plate 15. Service during LPRIA-ERIA: Vessels with smooth (polished) surface 
Plate 16. Service during LPRIA-ERIA: Vessels with burnished surface
Plate 17. Service during LRIA-Migration period: Vessels with smooth (polished), grainy, stroken or burnished 
surface
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1. Vs, Skerike, Brottberga Persbo, RAÄ 645, F503, 
Gunlög Graner, kopp. Rituell/dryck, Slät, 4, SN- 
B1 (Karlenby et al 2005)

2. Up, Baldige, Dragby, RAÄ 86, F311, T. Eriksson, 
Tunnformig, Dryck fin, Polerad, 2, SN-B1 (Lind- 
borg& Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

3. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F101, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring liten, Grov, 1, SN-B2, 
Lindborg& Schönbeck 1992; Lundholm 1969

4. Vs, Västerås-Dingtuna, Erikslund (Västerås 4:85), 
RAÄ 626, F9+17+19+2, T. Eriksson, Tunnformig, 
Förvaring liten, Grov, 3, SN-B1 (Egebäck et al 
2008; Eriksson, T. 2008e)

5. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F13196, Eva Crafoord, 
odef, Förvaring liten, Odef, 1, SN, (Göthberg et a! 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

6. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F13181, Eva Crafoord, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät, 5, SN 
(Göthberg et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

7. Up, Ärentuna, Kyrsta, RAÄ 327, F6681, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, slät, 5, SN- 
B1 (Onsten-Molander & Wikborg 2006)

8. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6367, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Tunnformig, Förva
ring/beredning, Slät, 1, SN-B1 (Ullén et al 2003; 
Eriksson, T. 2003 a)

9. Up, Viksta, Sommaränge skog, RAÄ 211, Fl449, 
T. Eriksson, Tunnformig med indragen nederdel, 
Förvaring/beredning, Slät, 3, SN-B1 (Eriksson, T. 
2004b; Forsman & Victor 2007)

10. Vs, Skerike, Brottberga Persbo, RAÄ 645;3, F501, 
Gunlög Granér,, Tunnformig med indragen neder
del, Förvaring/beredning, Slät, 4, SN-B1 (Karlen
by et al 2005)

11. Vs, Skerike, Brottberga Persbo, RAÄ 645 F502, 
Gunlög Granér, Tunnformig med indragen neder
del, Förvaring/beredning, Slät, 4, SN-B1 (Karlen
by et al 2005)

12. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6366, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Tunnformig med 
indragen nederdel, Förvaring/beredning, Slät, 1, 
SN-B1 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 2003a)

13. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F273, T. Eriksson, 
Tunnformig, Dryck fin, Polerad, 1, SN-B1 (Lind
borg & Schönbeck 1992; Lundholm 1969)
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1. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10503, Eva Crafoord, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Rabbad, 5, B2-3 
(Göthberg et ai (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

2. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F1403 2, Eva Crafoord, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Rabbad, 1, B3-4 
(Göthberg et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

3. Up, Vendel, Snåret, RAÄ 291, F1342, T. Eriksson, 
Skål, Förvaring liten, Rabbad, 1, B3-5 (Björck & 
Larsson 2007; Eriksson & Ytterberg 2005; Stilborg 
& Brorsson 2007)

4. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, UMF6001, T. 
Eriksson, Kopp, Förvaring liten, Rabbad, 3, B1-4 
(Lindborg & Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

5. Up, Vendel, Snåret, RAÄ 291, Fl 151, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Rabbad, 1, B3-5 
(Björck & Larsson 2007; Eriksson & Ytterberg 
2005; Stilborg & Brorsson 2007)

6. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F57155, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Tunnformig, Förva
ring/beredning, Rabbad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; 
Eriksson, T. 2003a)

7. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl3209, Eva Crafoord, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Rabbad, 3, B2-3 
(Göthberg et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

8. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435, 
F4212, T. Eriksson, Tunnformig, Förva
ring/beredning, Rabbad, 3, B3 (Eriksson, T. 2008a; 
Eriksson & Östling 2004; Hjärthner-Holdar et al 
(red) 2008)

9. Up, Vendel, Snåret, RAÄ 291, F964, T. Eriksson, 
Tunnfonnig, Förvaring/beredning, Rabbad, 1, B3-5 
(Björck & Larsson 2007; Eriksson & Ytterberg 
2005; Stilborg & Brorsson 2007)

10. Up, Vendel, Snåret, RAÄ 291, F1335, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Rabbad, 1, B3-5 
(Björck & Larsson 2007; Eriksson & Ytterberg 
2005; Stilborg & Brorsson 2007)

11. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10121, Eva Crafoord, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Rabbad, 1, B2-4 
(Göthberg et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

12. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl 1545, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring liten, Rabbad, 1, B2-4 (Göthberg 
et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

13. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10153, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring liten, Rabbad, 1, B2-5 (Göthberg 
et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

14. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl3175, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring liten, Odef, 1, B2-3 (Göthberg et 
al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

15. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl 1202, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring liten, Rabbad, 1, B2-5 (Göthberg 
et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

16. Up, Vendel, Snåret, RAÄ 291, F1567, T. Eriksson, 
Situla, Förvaring liten, Rabbad, 1, B3-5 (Björck & 
Larsson 2007; Eriksson & Ytterberg 2005; Stilborg 
& Brorsson 2007)

17. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435, 
F4602, T. Eriksson, Situla, Förvaring/beredning, 
Rabbad, 1, B3-4 (Eriksson, T. 2008a; Eriksson & 
Östling 2004; Hjärthner-Holdar et al (red) 2008)

18. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435, 
F5160, T. Eriksson, Situla, Förvaring/beredning, 
Rabbad, 1, B3-4 (Eriksson, T. 2008a; Eriksson & 
Östling 2004; Hjärthner-Holdar et al (red) 2008)

19. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F46121, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Situla, Förva
ring/beredning, Rabbad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; 
Eriksson, T. 2003a)

20. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F46167, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Situla, Förva
ring/beredning, Rabbad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; 
Eriksson, T. 2003a)

21. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl 1442, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring/beredning, Rabbad, 1, B2-5 
(Göthberg et a! (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

22. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F30949, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Situla, Förvaring li
ten, Rabbad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, 
T. 2003a)

23. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10969, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring/beredning, Rabbad, 3, B2-3 
(Göthberg et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

24. Up, Vendel, Snåret, RAÄ 291, Fl632, T. Eriksson, 
Vas, Förvaring/beredning, Rabbad, 1, B3-5 (Björck 
& Larsson 2007; Eriksson & Ytterberg 2005; Stil
borg & Brorsson 2007)

25. Up, Tierp, Glädjen, RAÄ 86, F15, 94, 197, T. 
Eriksson, Vas, Förvaring/beredning, Rabbad, 2, B3 
(Lindberg (red) 2006)

26. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10881, Eva Crafoord, 
Vas, Servering/beredning/förvaring, Rabbad, 1, 
B2-3, (Göthberg et al (red) 2002: Eriksson, T. 
2002b)

27. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6341, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Vas, Ser
vering/beredning/förvaring, Rabbad, 1, B3-6 (Ul
lén et a! 2003; Eriksson, T. 2003a)
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1. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F8405, Eva Cra- 
foord & Agneta Åkermark, Kopp, Rituell/dryck, 
Polerad, 1, B3-6 (Ulien et al 2003; Eriksson, T. 
2003a)

2. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10180, Eva Crafoord, 
Skål, Servering, Polerad, 1, B2-5 (Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

3. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F1403 8, Eva Crafoord, 
Skål, Servering, Polerad, 1, B2-5, Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b

4. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6328, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Skål, Dryck fin, 
Polerad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003a)

5. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435, 
F5088, T. Eriksson, Kopp, Dryck fm, Polerad, 2, 
B3-4 (Eriksson, T. 2008a; Eriksson & Östling 
2004; Hjärthner-FIoldar et al (red) 2008)

6. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F16335, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Skål, Dryck fin, 
Polerad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003 a)

7. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435,
F4250, T. Eriksson, Skål, Dryck fin, Polerad, 1, 
B3-4 (Eriksson, T. 2008a; Eriksson & Östling 
2004; Fljärthner-Holdar et al (red) 2008)

8. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435,
F3460, T. Eriksson, Skål, Servering, Polerad, 2, B4 
(Eriksson, T. 2008a; Eriksson & Östling 2004; 
Fljärthner-Holdar et al (red) 2008)

9. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl 1007, Eva Crafoord, 
Skål, Servering, Polerad, 1, B2-5 (Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

10. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435, 
F4241, T. Eriksson, Tunnformig, Förva
ring/beredning, Polerad, 1, B3-4 (Eriksson, T. 
2008a; Eriksson & Östling 2004; Hjärthner-Holdar 
et al (red) 2008)

11. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435,
F4256, T. Eriksson, Tunnformig, Ser
vering/beredning/ förvaring, Polerad, 1, B3-4
(Eriksson, T. 2008a; Eriksson & Östling 2004; 
Hjärthner-Holdar et al (red) 2008)

12. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6424, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Vas, Dryck fin, Po
lerad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003 a)

13. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6438, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Skål, Dryck fm, 
Polerad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003a)

14. Up, Tensta, Tensta-Forsa, RAÄ 434, Fl 1755, T. 
Eriksson, Skål, Dryck fin. Polerad, 2, B3-4 (Aspe- 
borg & Appelgren 2005; Eriksson, T. 2005h)

15. Up, Bondkyrko, Håga, RAÄ 366, Fl92, T. Eriks
son, Skål, Servering, Polerad, 3, B3-4 (Victor 
2002)

16. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6320, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Skål, Dryck fin, 
Polerad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003a)

17. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F16332, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Skål, Servering, 
Polerad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003a)

18. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6437, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Skål, Servering, 
Polerad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003 a)

19. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl 1470, Eva Crafoord, 
Skål, Servering, Polerad, 1, B2-5 (Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

20. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F46141, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Skål, Servering, 
Polerad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003a)

21. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6325, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Vas, Ser
vering/beredning/förvaring, Polerad, 1, B3-6 (Ul
lén et al 2003; Eriksson, T. 2003a)

22. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F46209, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Skål, Servering, 
Polerad, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003a)
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1. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F13214, Eva Crafoord, 
Tunnformig, Förvaring liten, Odef, 1, B2-4 
(Göthberg et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

2. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435, 
F4937, T. Eriksson, Kopp, Rituell/dryck, Odef, 2, 
B3-4 (Eriksson, T. 2008a; Eriksson & Östling 
2004; Hjärthner-Holdar et al (red) 2008)

3. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F13165, Eva Crafoord, 
Kopp, Rituell/dryck, Slät, 1, B2-4 (Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

4. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435, 
F4582, T. Eriksson, Kopp, Rituell/dryck, Slät, 1, 
B2-4 (Eriksson, T. 2008a; Eriksson & Östling 
2004; Hjärthner-Floldar et al (red) 2008)

5. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl0860, Eva Crafoord, 
Kopp, Rituell/dryck, Slät, 1, B2-5 (Göthberg et a! 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

6. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl0043, Eva Crafoord, 
Kopp, Rituell/dryck, Slät, 1, B2-5 (Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

7. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F46140, Eva 
Crafoord, Kopp, Dryck enkel, Slät, 1, B3-6 (Ullén 
et al 2003; Eriksson, T. 2003a)

8. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F16344, Eva 
Crafoord, Kopp, Dryck enkel, Grov, 1, B3-6 (Ul
lén et al 2003; Eriksson, T. 2003a)

9. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F30445, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, kopp, Dryck enkel, 
Grov, 1, B3-6 (Ullén et a! 2003; Eriksson, T. 
2003a)

10. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6321, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Tunnformig, Dryck 
enkel, Slät, 1, B3-J3 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003 a)

11. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F11492, Eva Crafoord, 
Skål, Dryck enkel, Slät, 1, B2-5 (Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

12. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10122, Eva Crafoord, 
odef, Dryck enkel, Slät, 1, SN-B4 (Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

13. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435, 
F5087, T. Eriksson, Tunnformig, Förva- 
ring/beredning, Slät, 1, B3-4 (Eriksson, T. 2008a; 
Eriksson & Östling 2004)

14. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F12343, Eva Crafoord, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät, 1, B2-5 
(Göthberg et a! (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

15. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl0730, Eva Crafoord, 
Tunnformig, ForvaringÆeredning, Slät, 3, B2-4 
(Göthberg et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

16. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl3244, Eva Crafoord, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Odef, 1, B2-4 
(Göthberg et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

17. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435, 
F5153, T. Eriksson, Kruka, Förvaring/beredning, 
Slät, 1, B3-4 (Eriksson, T. 2008a; Eriksson & Öst
ling 2004)

18. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F15540, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Kopp, Dryck enkel, 
Slät, 1, B3-6 (Ullén et a! 2003; Eriksson, T. 2003a)

19. Up, Tensta, Onslunda-Ryssgärdet, RAÄ 435, 
F3616, T. Eriksson, Terrin, Ser
vering/beredning/förvaring, Slät, 1, B3-4 (Eriks
son, T. 2008a; Eriksson & Östling 2004)

20. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, Fl6382, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Situla, Förvaring li
ten, Slät, 1, B3-6 (Ullén et al 2003; Eriksson, T. 
2003a)

21. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F11819, Eva Crafoord, 
Vas, Förvaring liten, Slät, 1, B2-4 (Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

22. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl0126, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring liten, Slät, 3, B2-3, (Göthberg et 
al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

23. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F12379, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring liten, Slät, 1, B2-4 (Göthberg et 
al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

24. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F16330, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Terrin, Servering, 
Slät, 1, B3-6 (Ullén et a! 2003; Eriksson, T. 2003a)

25. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F13245, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, B2-4 
(Göthberg et aI (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

26. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10551, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring/beredning, Odef, 1, J2-J5 
(Göthberg et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

27. Up, Övergran, Apalle, RAÄ 260, F16423, Eva 
Crafoord & Agneta Åkermark, Situla, Förva
ring/beredning, Slät, 1, B3-6 (Ullén et a! 2003; 
Eriksson, T. 2003a)
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1. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl 189, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring liten, Rabbad, 3, B5-6 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M eZ al 2006)

2. Up, Elämevi, Lilla Hämevi, RAÄ 35, F889, Leif 
Karlenby, Tunnformig, Förvaring liten, Rabbad, 3, 
B4-5 (Karlenby 1998)

3. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F309, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Rabbad, 1, B4- 
B6 (Lindborg& Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

4. Up, Vendel, Snåret, RAÄ 291, Fl920, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Rabbad, 5, B4-

5 (Björck & Larsson 2007; Eriksson & Ytterberg 
2005; Stilborg & Brorsson 2007)

5. Up, G:a Uppsala, Fullerö, RAÄ 598, F64, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, Rab
bad, 5, B6-J1 (Björck & Appelgren 2006; Eriks
son, T. 2006a)

6. Up, Lena, Trollbo, RAÄ 84 & 85, Fl 10, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Rabbad, 3, 
B5 (Åstrand 1998)

7. Up, Hämevi, Lilla Hämevi, RAÄ 35, F1736-8, 
Leif Karlenby, Tunnformig, Förvaring/beredning, 
Rabbad, 5, B4-5 (Karlenby 1998)

8. Up, Vendel, Snåret, RAÄ 291, Fl652, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Rabbad, 3, B4- 
5 (Björck & Larsson 2007; Eriksson & Ytterberg 
2005; Stilborg & Brorsson 2007)

9. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10223, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring liten, Rabbad, 1, B4-5 (Göthberg 
et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

10. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F12123, Eva Crafoord, 
Situla, Förvaring liten, Rabbad, 1, B4-5 (Göthberg 
et al (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

11. Up, G:a Uppsala, Fullerö, RAÄ 598, F58, T. 
Eriksson, Kruka, Förvaring/beredning, Rabbad, 5, 
B6-J1 (Björck & Appelgren 2006; Eriksson, T. 
2006a)

12. Vs, Skerike, Lista, RAÄ 85, 100, 160, F4, T. 
Eriksson, Situla, Förvaring liten, Rabbad, 1, B4-5 
(Eriksson, T. i Pettersson, K. 1995)

13. Vs, Hubbo, Alvesta, RAÄ 30, SHM24815, T. 
Eriksson, Bikonisk, Gravurna, Rabbad, 3, B5-6 
(Welinder 1990; Welinder 1984)
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Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl 1308, Eva Crafoord, 
Skål, Servering, Polerad, 3, B4-5 (Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

2. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl 1564, Eva Crafoord, 
Skål, Dryck fin, Polerad, 3, B4-5 (Göthberg et al 
(red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

3. Vs, Hubbo, Alvesta, RAÄ 30, SHM24815, T. 
Eriksson, Skål, Dryck fin, Polerad, 3, B4-5 (We- 
linder 1990; Welinder 1984)

4. Up, Övergran, Dragonbacken, RAÄ 10, F2-6, T. 
Eriksson, Skål, Dryck fin, Polerad, 1, B4-B6 (Ul
len et al 1996)

5. Up, Hämevi, Lilla Hämevi, RAÄ 35, Fl242, 1728, 
1826, 2037, Leif Karlenby, Skål, Servering, Pole
rad, 3, B4-5 (Karlenby 1998)

6. Vs, Hubbo, Alvesta, RAÄ 30, SHM24815, T. 
Eriksson, Terrin, Servering/beredning/förvaring, 
Polerad, 1, B4-B6 (Welinder 1990; Welinder 
1984)

7. Vs, Skerike, Vallby, RAÄ 97, SHM28405, T. 
Eriksson, Skål, Servering, Polerad, 1, B4-B6 
(Eriksson, T. 2005f; Simonsson 1966)

8. Vs, Skerike, Vallby, RAÄ 97, SHM28405, T. 
Eriksson, B ikonisk, Gravurna, Polerad, 3, B5-6 
(Eriksson, T. 2005f; Simonsson 1966)
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Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10188, Eva Crafoord, 
Tunnformig, Dryck enkel, Odef, 3, B4-5
(Göthberg et ai (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)

8.

Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, El 137, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 3, B5-6 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et ai 2006)
Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F13237, Eva Crafoord, 
Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 1, B4-5
(Göthberg et aI (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)
Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F23, T. Eriksson, 
odef, Dryck enkel, Siat, 4, B4-B6 (Lindborg& 
Schönbeck 1992; Lundholm 1969)
Up, G:a Uppsala, Fullerö, RAÄ 598, F12, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 1, B5- 
J1 (Björck & Appelgren 2006; Eriksson, T. 2006a) 
Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, F10627, Eva Crafoord, 
Äggkopp, Rituell/dryck, Slät, 1, B4-5 ( Göthberg 
et ai (red) 2002: Eriksson, T. 2002b)
Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1138, T. Eriks
son, Terrin, Servering/beredning/förvaring, Strim- 
mig, 2, B5-6 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M 
et ai 2006)
Up, Flämevi, Lilla Flämevi, RAÄ 35, F1695, Leif 
Karlenby, Vas, Servering/beredning/förvaring, 
Slammad, 1, B4-B6 (Karlenby 1998)



BILAGA 5. KARLREKONSTRUKTIONER 339

(OLEDADE)

MINIATYR

PLANSCH 7. SERVIS UNDER BRONSÅLDER PERIOD IV-VI 
Kärl med slät, odefinierbar eller strierad yta

ENLEDADE TVÄLEDADE (FLERLEDADE)

W

MYCKET SMÅ

SMÅ > 1

MEDELSTORA

(STORA)

(MYCKET STORA)



340

PLANSCH & SEAVlS UNDER VNOPE 6ftONSALD€ft f ÖPROMERSK JARnALOERKäft med tivtituken. »läirtmjd. qiw ettei säät ylä

v: UMKKET9UI 2 6

<3 a '7*»( %
8 '91? » V.«

MEQPk STORA

1 4 P

5 02 1

Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F229, T. Eriksson, 
kopp, Dryck enkel, Slät, 2, B6-J2 (Lindborg & 
Schönbeck 1992; Lundholm 1969)
Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F231, T. Eriksson,
kopp. Rituell/dryck, Slät, 2, B6-J2 (Lindborg & 
Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

3. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F264, T. Eriksson, 
B ikonisk, Förvaring liten, Slammad, 1, B6-J2 
(Lindborg & Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

4. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F268, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Grov, 1, B6-J2 
(Lindborg & Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

5. Up, Knivsta, Vrå, RAÄ 16, Fl3220, Eva Crafoord, 
Skål, Servering, Slät, 1, J1 -2 (Göthberg et al (red) 
2002: Eriksson, T. 2002b)

6. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F287, T. Eriksson, 
Situla, Dryck enkel, Avstruken, 3, B6-J1 (Lind
borg & Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

7. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, Fl 15, T. Eriksson, 
Situla, Förvaring liten, Avstruken, 3, B6 (Lindborg 
& Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

8. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1698, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, B6-J3 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

9. Up, Ärentuna, Kyrsta, RAÄ 327, Fl082, Jonas 
Wikborg, Situla, Förvaring liten, Strimmig, 1, B 6- 
J3, (Onsten-Molander & Wikborg 2006)

10. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F269, T. Eriksson, 
Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, B6-J2 (Lind
borg & Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

11. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F9, T. Eriksson, 
Terrin, Servering/beredning/förvaring, Slät, 2, B6- 
J4 (Lindborg & Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

12. Up, Simtuna, Ulleråkers slott, RAÄ 60, F5+6, T. 
Eriksson, Situla, Förvaring/beredning, Avstruken, 
1, B2, B5, Jl-2 (Drakenberg & Gustawsson 1934; 
Oldeberg 1974)
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1. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F255, T. Eriksson, 
Kruka, Odef, Grov, 1, J1-2 (Lindborg & Schön- 
beck 1992; Lundholm 1969)

2. Up, Ärentuna, Katista, RAÄ 56, Fl 198, T. Eriks
son, Kruka, Servering/beredning/förvaring, Grov,
2, Jl-2 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et a! 
2006)

3. Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F295, Erika Ek
lund, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 3, Jl-2 
(Aspeborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999)

4. Up, Björklinge, Tibble, RAÄ 318, Fl96, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät, 3, Jl- 
2 (Eriksson, T. 2005a; Åberg & Svensson 2006)

5. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 335, Fl711, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slammad,
3, Jl-2 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

6. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 & 
287, F250, T. Eriksson, Tunnformig, Förva
ring/beredning, Odef, 2, Jl-2 (Eriksson, T. 2005c; 
Wikborg, J. & Ahlström, J. 2005)

7. Up, G:a Uppsala, Fullerö, Trekanten, RAÄ 602, 
F1925, T. Eriksson, Tunnformig, Förva

ring/beredning, Slät, 3, Jl-2 (Onsten-Molander & 
Wikborg 2006)

8. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 335, F1472, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slammad, 
3, Jl-2 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

9. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 335, Fl494, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Grov, 3, 
Jl-2 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

10. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, F261, T. Eriksson, 
Vas, Dryck enkel, Slammad, 1, Jl-2 (Lindborg& 
Schönbeck 1992; Lundholm 1969)

11. Up, Björklinge, Tibble, RAÄ 318, F200, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Avstruken, 3, J1 - 
2 (Eriksson, T. 2005a; Åberg & Svensson 2006)

12. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl 150, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Avstruken, 
3, Jl-2 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

13. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 335, F1718, T. Eriks
son, B ikonisk, Förvaring/beredning, Strimmig, 3, 
Jl-2 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

14. Up, Björklinge, Tibble, RAÄ 318, F204, T. Eriks
son, Terrin, Servering/beredning/förvaring, Grov, 
3, Jl-2 (Eriksson, T. 2005a; Åberg & Svensson 
2006)

15. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1099, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, Jl-2 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

16. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl752, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 3, Jl-2 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

17. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 335, Fl492, T. Eriks
son, Terrin, Förvaring/beredning, Slammad, 3, Jl- 
2 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

18. Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F222, Erika Ek
lund, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 2, Jl-2 
(Aspeborg 1999; Hjärthner-Floldar 1999)

19. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl 143, T. Eriks
son, Situla, Förvaring liten, Slät, 3, Jl-2 (Eriksson, 
T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)
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1. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1065, T. Eriks
son, Skål, Dryck enkel, Slät, 1, Jl-3 (Eriksson, T. 
2005b; Gustavsson, M et al 2006)

2. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 & 
288, F504, T. Eriksson, Situla, Förva

ring/beredning, Slät, 2, Jl-3 (Eriksson, T. 2005c; 
Wikborg, J. & Ählström, J. 2005)

3. Up, Litslena, Sneden, RAÄ 328, F6920, T. Eriks
son, Terrin, Servering/beredning/förvaring, Textil, 
4, Jl-3 (Eriksson i Fagerlund 1998; Fagerlund 
1998)

4. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
289, F331, T. Eriksson, Situla, Dryck enkel, Slät,
I, Jl-3 (Eriksson, T. 2005c; Wikborg, J. & Ähl
ström, J. 2005)

5. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
290, F649, T. Eriksson, Situla, Förvaring liten, 
Avstruken, 2, Jl-3 (Eriksson, T. 2005c; Wikborg,
J. & Ählström, J. 2005)

6. Up, Ärentuna, Kyrsta, RAÄ 327, F53, Jonas Wik
borg, Situla, Förvaring liten, Slät, 1, Jl-3 (Onsten- 
Molander & Wikborg 2006)

7. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
291, F389, T. Eriksson, Situla, Förva
ring/beredning, Slät, 3, Jl-3 (Eriksson, T. 2005c; 
Wikborg, J. & Ählström, J. 2005)

8. Up, Ärentuna, Kyrsta, RAÄ 327, F166, Jonas 
Wikborg, Bikonisk situla, Förvaring/beredning, 
slät, 1, Jl-3 (Onsten-Molander & Wikborg 2006)
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1. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl399, T. Eriks
son, Kruka, Dryck enkel, Grov, 1, Jl-4 (Eriksson, 
T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

2. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl739, T. Eriks
son, Tunnformig, Dryck enkel, Grov, 1, Jl-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et a12006)

3. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 & 
292, F136, T. Eriksson, Tunnformig, Förvaring li
ten, Odef, 1, J1 -3 (Eriksson, T. 2005c; Wikborg, J. 
& Ahlström, J. 2005)

4. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl097, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring liten, Avstruken, 1,
J1 -4 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et a/ 
2006)

5. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl681, T. Eriks
son, B ikonisk situla, Förvaring/beredning, Avstru
ken, 1, Jl-3 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et 
al 2006)

6. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl 100, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Strimmig, 
1, Jl-4 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

7. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl404, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Avstruken, 
1, Jl-4 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

8. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
293, F765, T. Eriksson, Situla, Dryck enkel, Odef, 
1, Jl-3 (Eriksson, T. 2005c; Wikborg, J. & Ahl
ström, J. 2005)

9. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
294, F669, T. Eriksson, Situla, Dryck enkel, Grov, 
1, Jl-3 (Eriksson, T. 2005c; Wikborg, J. & Ahl
ström, J. 2005)

10. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
295, F336, T. Eriksson, Situla, Förva
ring/beredning, Grov, 1, Jl-3 (Eriksson, T. 2005c; 
Wikborg, J. & Ahlström, J. 2005)

11. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl386, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Grov, 1, Jl-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

12. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 254, 
F929, T. Eriksson, Hålkälad situla, Förva
ring/beredning, Grov, 1, Jl-3 (Eriksson, T. 2005c; 
Wikborg, J. & Ahlström, J. 2005)

13. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
296, F399, T. Eriksson, Situla, Förva
ring/beredning, Avstruken, 1, Jl-3 (Eriksson, T. 
2005c; Wikborg, J. & Ahlström, J. 2005)
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1. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl 144, T. Eriks
son, Kruka, Servering/beredning/förvaring, Slät, 1, 
Jl-3 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

2. Vs, Skerike, Brottberga, RAÄ 639 & 1039, FU8,
T. Eriksson, Kruka, Servering/beredning/förvaring, 
Slät, 1, Jl-4 (Ahlström 2004; Eriksson, T. 2002c)

3. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl296, T. Eriks
son, Kruka, Förvaring/beredning, Slät, 1, Jl-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

4. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 & 
297, F363, T. Eriksson, Tunnformig, Dryck enkel, 
Slät, 3, Jl-3 (Eriksson, T. 2005c; Wikborg, J. & 
Ahlström, J. 2005)

5. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl246, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 1, Jl-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

6. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1219, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 1, Jl-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

7. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1742, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 1, Jl-4
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

8. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl 156, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 1, Jl-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

9. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl 152, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slammad, 
1, Jl-4 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

10. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1453, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät, 1, Jl- 
4 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

11. Vs, Skerike, Brottberga, RAÄ 639 & 1039, F59, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät,
1, Jl-4 (Ahlström 2004; Eriksson, T. 2002c)

12. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1423, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät, 1, Jl- 
4 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

13. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 & 
298, F411, T. Eriksson, Situla, Dryck enkel, Slät,
1, Jl-3 (Eriksson, T. 2005c; Wikborg, J. & Ahl
ström, J. 2005)

14. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl088, T. Eriks
son, Skål, Dryck fin, Polerad, 1, Jl-4 (Eriksson, T. 
2005b; Gustavsson, M et al 2006)

15. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl248, T. Eriks
son, Terrin, Servering/beredning/förvaring, Slät, 1, 
Jl-4 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

16. Vs, Skerike, Brottberga, RAÄ 639 & 1039, F97, T. 
Eriksson, Situla, Förvaring liten, Slät, 1, Jl-3 (Ahl
ström 2004; Eriksson, T. 2002c)

17. Up, Bälinge, Dragby, RAÄ 86, UMF6001:
A86:F4, T. Eriksson, Situla, Förvaring/beredning, 
Slät, 1, Jl-4 (Lindborg& Schönbeck 1992; 
Lundholm 1969)

18. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1441, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, Jl-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

19. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1171, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, Jl-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

20. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1751, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, Jl-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et a! 2006)

21. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl 130, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, Jl-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)
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1. Up, G:a Uppsala, Bredåker, RAÄ 134, F819, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring liten, Grov, 1, 
J2-3 (Eriksson, T. 2004c; Frölund & Schütz 2007)

2. Up, Östuna, Valloxsäby, RAÄ 42, UMF 5695, T. 
Eriksson, Kruka, Förvaring/beredning, Grov, 3, J3- 
4 (Ekholm 1939 & 44)

3. Vs, Kolbäck, Åsen, RAÄ 191 & 236, F144, T. 
Eriksson, Situla, Förvaring liten, Rabbad, 1, J3-4 
(Magnusson, G. 1974)

4. Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, Fl 170, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring liten, Odef, 1,
B5, J3-4 (Eklund 2005; Eriksson 2005e)

5. Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F241, Erika Ek
lund, Tunnformig, Förvaring liten, Grov, 3, J3 
(Aspeborg 1999; Fljärthner-Floldar 1999)

6. Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, F1220, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring liten, Odef, 1, J2- 
4 (Eklund 2005; Eriksson 2005e)

7. Up, G:a Uppsala, Bredåker, RAÄ 134, F843, T. 
Eriksson, Tunnfonnig, Förvaring/beredning, Grov, 
1, J3-4 (Eriksson, T. 2004c; Frölund & Schütz 
2007)

8. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F996, T. Eriksson, 
Kruka, Förvaring/beredning, Grov, 4, J3-4 (Eriks
son, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

9. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1457, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Grov, 3, 
J3-4 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et aI 
2006)

10. Up, Tensta, Gödåker, RAÄ 50, Fl7963, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Odef, 1, J3-5 
(Almgren, O. 1916; Andersson, K. 2002; Ekholm 
1925, 1927; Häringe 1991; Stenberger 1955c)

11. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1720, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Rabbad, 3, J3-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)
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1. Vs, Fellingsbro, Hälla, RAÄ 24, SHM13007:3, T. 
Eriksson, Kruka, Förvaring/beredning, Avstruken, 
3, J4 (SHM 13007)

2. Up, Litslena, Graneberg, RAÄ 139, F1273, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring liten, Avstruken,
1, J4-5 (Eriksson & Ahlström 1997)

3. Up, Litslena, Graneberg, RAÄ 139, F26, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Avstruken, 
3, J4 (Eriksson & Ahlström 1997)

4. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F389, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Avstruken, 3, 
J3-4 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)

5. Up, Östuna, Valloxsäby, RAÄ 42, UMF 5695, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, Av
struken, 3, J3-4 (Ekholm 1939 & 44)

6. Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, F742, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, Av
struken, 1, J3-4 (Eklund 2005; Eriksson 2005e)

7. Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, Fl048, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, Av
struken, 1, J3-4 (Eklund 2005; Eriksson 2005e)

8. Up, Östuna, Valloxsäby, RAÄ 42, UMF 5695, T. 
Eriksson, Tunnformig, ForvaringÆeredning, 
Strimmig, 1, J2-4 (Ekholm 1939 & 44)

9. Vs, Fellingsbro, Hälla, RAÄ 24, SHM 13007:4, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, 
Strimmig, 1, J2-4 (SHM 13007)

10. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
299, F540, T. Eriksson, Terrin, Ser
vering/beredning/förvaring, Avstruken, 2, J3-4 
(Eriksson, T. 2005c; Wikborg, J. & Ahlström, J. 
2005)

11. Vs, Kungsåra, Gottsta-Darsta, RAÄ 26, 27, 29, 
SHM 19999:2, T. Eriksson, Situla, Förva
ring/beredning, Avstruken, 1, J2-4 (Nicklasson 
1997:272; SHM 19999)

12. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl224, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Avstruken, 3, J3 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

13. Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
300, F226, T. Eriksson, Situla, Förva
ring/beredning, Avstruken, 2, J3-4 (Eriksson, T. 
2005c; Wikborg, J. & Ahlström, J. 2005)

14. Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, Fl246, T. 
Eriksson, Vas, Förvaring/beredning, Avstruken, 1, 
J3-4 (Eklund 2005; Eriksson 2005e)

15. Up, Östuna, Valloxsäby, RAÄ 42, UMF 5695, T. 
Eriksson, Vas, Servering/beredning/förvaring, 
Strimmig, 1, J2-4 (Ekholm 1939 & 44)

16. Vs, Svedvi/Kolbäck, Näs-Ågrens Backe, RAÄ 
321, SHM22464.-2, T. Eriksson, Situla, Förva
ring/beredning, Avstruken, 3, J4 (Nicklasson 
1997:272; SHM 22464)

17. Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F232, Erika Ek
lund, Situla, Förvaring/beredning, Avstruken, 3, 
J3-4 (Aspeborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999)

18. Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F202, Erika Ek
lund, Situla, Förvaring/beredning, Avstruken, 3, 
J3-4 (Aspeborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999)
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Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, F1247, T. 
Eriksson, Kopp, Rituell/dryck, Slät, 2, J3-4 (Ek
lund 2005; Eriksson 2005e)
Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F201, Erika Ek
lund, Kruka, Förvaring/beredning, Slät, 3, J3-4 
(Aspeborg 1999; Hjärthner-Floldar 1999)
Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F224, Erika Ek
lund, Kruka, Förvaring/beredning, Slät, 3, J2-3 
(Aspeborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999)
Up, G:a Uppsala, Bredåker, RAÄ 134, F857, T. 
Eriksson, Skål, Servering, Slät, 1, J3-4 (Eriksson, 
T. 2004c; Frölund & Schütz 2007)
Vs, Skerike, Brottberga, RAÄ 1049, F9, T. Eriks
son, Tunnformig, Dryck enkel, Slät, 1, J2-6 (Ege- 
bäck 2001; Eriksson, T. 2002d)
Up, Litslena, Djurby, RAÄ 473, F23, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 3, J4 (Eriksson, 
M. 2005)
Up, Järfälla, Barkarby, RAÄ 248, SHM20932, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 1, J3- 
5 (Holmqvist 1956)
Up, Tensta, Tensta-Forsa, RAÄ 442, F76, T. 
Eriksson, Bikonisk situla, Förvaring/beredning, 
Slät, 4, J3 (Eriksson, T. 2006b; Fagerlund & Sche- 
utz 2006)
Up, G:a Uppsala, Bredåker, RAÄ 134, F821, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 3, J3 
(Eriksson, T. 2004c; Frölund & Schütz 2007)
Up, G:a Uppsala, Lövstaholm, RAÄ 206b, 531 & 
608, F142, T. Eriksson, Tunnformig, Förva
ring/beredning, Slät, 2, J4 (Eriksson, T. 2007b; 
Häringe-Frisberg et al 2007)
Vs, Kungsåra, Gottsta-Darsta, RAÄ 26, 27, 29, 
SF1M19999:IV, T. Eriksson, Tunnformig, Förva
ring liten, Slät, 3, J3 (Nicklasson 1997:272; SHM 
19999)
Up, G:a Uppsala, Bredåker, RAÄ 134, F1331, T. 
Eriksson, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, J3-4 
(Eriksson, T. 2004c; Frölund & Schütz 2007)
Up, Tensta, Gödåker, RAÄ 50, F15368, T. Eriks
son, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät, 1, J3- 
5 (Almgren, O. 1916; Andersson, K. 2002; Ek-
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holm 1925, 1927; Häringe 1991; Stenberger 
1955c)
Up, Tensta, Tensta-Forsa, RAÄ 443, F67, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät, 
4, J4 (Eriksson, T. 2006b; Fagerlund & Scheutz 
2006)
Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, F577, T. 
Eriksson, Hålkälad situla, Förvaring/beredning, 
Slät, 2, J3-4 (Eklund 2005; Eriksson 2005e)
Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F998, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät, 3, J3-4 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)
Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, F448, T. 
Eriksson, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, J3-4 
(Eklund 2005; Eriksson 2005e)
Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, F460, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät,
1, J3-4 (Eklund 2005; Eriksson 2005e)
Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
301, F482, T. Eriksson, Situla, Dryck enkel, Slät,
2, J3-4 (Eriksson, T. 2005c; Wikborg, J. & Ahl
ström, J. 2005)
Up, G:a Uppsala, Bredåker, RAÄ 134, Fl350, T. 
Eriksson, Kruka, Dryck enkel, Slät, 1, J2-5 (Eriks
son, T. 2004c; Frölund & Schütz 2007)
Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl700, T. Eriks
son, odef, Dryck enkel, Slät, 1, J4 (Eriksson, T. 
2005b; Gustavsson, M et al 2006)
Up, Östuna, Valloxsäby, RAÄ 42, UMF 5695, T. 
Eriksson, odef, Förvaring/beredning, Slät, 1, J2-4 
(Ekholm 1939 & 44)
Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, F796, T. 
Eriksson, Kruka, Servering/beredning/förvaring, 
Slät, 1, J3-4 (Eklund 2005; Eriksson 2005e)
Up, Järfälla, Barkarby, RAÄ 248, SHM20932, T. 
Eriksson, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 3, J4 
(Holmqvist 1956)
Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F324, Erika Ek
lund, Kruka, Servering/beredning/forvaring, Slät,
2, J2-5 (Aspeborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999) 
Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl728, T. Eriks
son, Kruka, Servering/beredning/förvaring, Slät, 4, 
J2-3 (Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 
2006)
Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F204, Erika Ek
lund, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 3, J3-4 
(Aspeborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999)
Vs, Svedvi, Årby, RAÄ 340, F684, T. Eriksson, 
Situla, Förvaring/beredning, Slät, 3, J3 (Annuswer 
1998; Eriksson, T. 1998b)
Up, Ärentuna, Vaxmyra, RAÄ 325, F552, T. 
Eriksson, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, J3-4 
(Eklund 2005; Eriksson 2005e)
Vs, Säby, Borgby, RAÄ 142, F630, T. Eriksson, 
Situla, Förvaring/beredning, Slät, 1, J3 (Annuswer 
1998; Eriksson, T. 1998b)
Vs, Kolsva-Köping, Holmsmalma, RAÄ 102 &
302, F768, T. Eriksson, Situla, Förva
ring/beredning, Slät, 3, J3 (Eriksson, T. 2005c; 
Wikborg, J. & Ahlström, J. 2005)
Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F317, Erika Ek
lund, Situla, Förvaring/beredning, Slät, 3, J3-4 
(Aspeborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999)
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Vs, Skerike, Brottberga, RAÄ 639 & 1039, FI07, 
T. Eriksson, Tunnformig, Dryck fin, Polerad, 2, J4 
(Ahlström 2004; Eriksson, T. 2002c)

2. Vs, Svedvi, Årby, RAÄ 340, F645, T. Eriksson, 
Bikonisk, Förvaring/beredning, Polerad, 3, J3, An- 
nuswer 1998; Eriksson, T. 1998b)

3. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, F1200, T. Eriks
son, Skål, Servering, Polerad, 4, J3-4, Eriksson, T. 
2005b; Gustavsson, M et al 2006)

4. Up, Vaksala, Brillinge, RAÄ 106, SHM21683, T. 
Eriksson, Ölandskruka, Dryck fin. Polerad, 3, J4 
(Arwidsson 1941)

5. Vs, Romfartuna, Äs, RAÄ -, VLM14546, T. Eriks
son, Ölandskruka, Dryck fin, Polerad, 1, J4 (VLM 
14546)

6. Vs, Tortuna, Bastubacken, RAÄ 73, F36, Ingela 
Koshonti, Ölandskruka, Dryck fin, Polerad, 3, J4 
(Wikborg (red) 1996)

7. Vs, Badelunda, Tibble, RAÄ 585, VLM14546, T. 
Eriksson, Flänkelkärl, Dryck fin, Polerad, 2, J3-4 
(Stenberger 1956:43; VLM 9388)

8. Up, Tensta, Gödåker, RAÄ 50, F15368, T. Eriks
son, Terrin, Servering/beredning/förvaring, Pole
rad, 3, J4, (Almgren, O. 1916; Andersson, K.
2002; Ekholm 1925, 1927; Häringe 1991; Stenber
ger 1955c)
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1916; Andersson, K. 2002; Ekholm 1925, 1927; 
Häringe 1991; Stenberger 1955c)
Up, Tensta, Gödåker, RAÄ 50, F17698, T. Eriks
son, Hänkelkärl, Dryck fin, Polerad, 3, J5 (Alm
gren, O. 1916; Andersson, K. 2002; Ekholm 1925, 
1927; Häringe 1991; Stenberger 1955c)
Up, Tierp, Vallby, Fors, Fäcklinge, RAÄ 232, F79, 
T. Eriksson, odef, Förvaring/beredning, Slät, 3, J6 
(Häringe Frisberg & Seiler 2006; Eriksson 2006d) 
Up, Skuttunge, Skuttunge, RAÄ -, Fl, T. Eriksson, 
Hänkelpipkanna, Dryck fin. Polerad, 3, J5 (Arb- 
man 1932)

8*

9

1. Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F327, Erika Ek
lund, Tunnformig, Dryck enkel, Slät, 3, J5-6 (As
peborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999)

2. Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F305, Erika Ek
lund, Tunnformig, Förvaring liten, Grov, 3, J4-5 
(Aspeborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999)

3. Up, Järfälla, Barkarby, RAÄ 248, SHM20932, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 3, J6 
(Holmqvist 1956)

4. Vs, Kolsva, Åsby-Myra, RAÄ 105 & 142, F10, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring liten, Grov, 4, 
J5-6 (Egebäck et a12004; Eriksson, T. 2004d)

5. Vs, Kolsva, Åsby-Myra, RAÄ 105 & 142, F9, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring liten, Slät, 4, J6 
(Egebäck et al 2004; Eriksson, T. 2004d)

6. Up, Viksta, Sommaränge, RAÄ 179, F306, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät,
1, J5-6 (Berggren, A. & Hennius, A. 2004; Eriks
son, T. 2004a)

7. Up, Viksta, Sommaränge, RAÄ 179, F613, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät,
2, J6 (Berggren, A. & Hennius, A. 2004; Eriksson, 
T. 2004a)

8. Up, Tierp, Vallby, Fors, Fäcklinge, RAÄ 232, F5, 
T. Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, 
Slät, 3, J6 (Häringe Frisberg & Seiler 2006; Eriks
son 2006d)

9. Up, Viksta, Sommaränge, RAÄ 179, F256, T. 
Eriksson, Tunnformig, Förvaring/beredning, Slät, 
1, J5-6 (Berggren, A. & Hennius, A. 2004; Eriks
son, T. 2004a)

10. Vs, Kolsva, Torp, RAÄ 262, F35, T. Eriksson, 
Tunnformig, Förvaring/beredning, Avstruken, 1, 
J5-6 (Eriksson, T. 2002e; Hallgren, A-L. 2004)

11. Up, Ärentuna, Kättsta, RAÄ 56, Fl302, T. Eriks
son, Situla, Förvaring/beredning, Grov, 3, J5 
(Eriksson, T. 2005b; Gustavsson, M et al 2006)

12. Vs, Lundby, Skälby, RAÄ 865, F330, Erika Ek
lund, Situla, Förvaring/beredning, Grov, 3, J5-6 
(Aspeborg 1999; Hjärthner-Holdar 1999)

13. Up, Tensta, Gödåker, RAÄ 50, F17963, T. Eriks
son, Vas, Dryck fin, Polerad, 3, J5 (Almgren, O. 
1916; Andersson, K. 2002; Ekholm 1925, 1927; 
Häringe 1991; Stenberger 1955c)

14. Up, Tensta, Gödåker, RAÄ 50, F17698, T. Eriks
son, odef, Dryck fin, Odef, 3, J4-5 (Almgren, O.
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Den här avhandlingen behandlar keramikens utveckling i Mälardalen i form 
av en långtidsstudie som omfattar tiden ca 1500 f Kr till 400 e Kr. Utgångs
punkten är keramik som har påträffats på ett 70-tal platser i Västmanland 
och Uppland, från både gravar och boplatser. Materialen härrör främst från 
nyare exploateringsundersökningar men några äldre forskningsgrävningar 
tas också upp till behandling. De olika kontexterna jämförs och analyseras.

Utgångspunkten är att studera hur keramikkärlen har använts, hur det 
sociala livet kan ha påverkat keramikens utformning och vice versa. Ke
ramiken betraktas som olika kärl med växlande funktioner i skilda ser
viser. Servisens sammansättning speglar förändringar i bordskultur, och 
samhällsideologi i ett långtidsperspektiv. Keramikens och servisernas ut
seende påverkades av olika externa influenser, framförallt från södra och 
östra Östersjöområdet. Mälardalens läge ger naturliga kontaktytor i just 
dessa riktningar. I avhandlingen diskuteras omfattningen och acceptansen 
av dessa inflytanden mot bakgrund av olika innovationsförlopp. Samtidigt 
visar keramiken också att Mälardalen har haft en egen regional tradition 
som tidvis skiljer sig från den i omkringliggande regioner. De traditions
brott som syns i materialet tas upp och förklaringar söks till dessa brott.

Thomas Eriksson har varit verksam som arkeolog sedan 1985. Mycket av 
materialet har framkommit vid undersökningar han själv lett eller deltagit i.
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