Institutionen för arkeologi
och antik historia

Ölandskrukor
Romersk vardag – lyx på Gotland?
Åsa Dalsbro

Kandidatuppsats 15 hp i arkeologi
VT 2017
Handledare: Gustaf Svedjemo
Campus Gotland

Abstract

Dalsbro, Å. 2017. Ölandskrukor. Romersk vardag – lyx på Gotland?
Dalsbro, Å. 2017. Ölandpots. Roman everyday items become luxury in Gotland?

Two ceramic vessels of the Öland and Gotland type were in the summer of 2016 discovered at
an archaeological excavation at the island of Gotland in the Baltic sea. They were produced
with two different techniques of firing, resulting in two different colors of the surface of the
pot. Ceramic vessels of the Öland and Gotland type dating from the Roman Iron Age are
supposed to have been produced at these islands, but thin-section analysis of pottery found in
Mälardalen in the mainland of Sweden show that at least some vessels are made of clay from
Mälardalen. The type is distinct and differs both in form and composition of the clay from
other ceramic vessels of more ordinary character. This type of ceramic vessel is supposed to
be inspired of bronze vessels from the Roman Empire and ceramic vessels from both the
Roman Empire and the Celtic area. In this thesis, the aim is to shed some light on the
characters of this type of vessel with comparative and empirical studies of pots from Öland
and Gotland. This is done by comparing vessels and described graves on the two islands. And
for references a few pots from mainland Sweden is also studied. Is it possible to understand
why the high-status pottery on Öland and Gotland differ from the rest of the Swedish
mainland? Clearly, the wealth of the population on the islands was over average if we
measure it in objects of foreign origin, compared with the Swedish mainland. Objects from
the Roman Empire such as drinking equipment made of bronze and gold and silver coins
made its way to the islands in bigger quantities than to rest of Scandinavia with exceptions
from some local areas on the Swedish mainland.
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1. Inledning

1.1.

Bakgrund till uppsatsen

Sommaren 2016 gjordes en arkeologisk undersökning av kvarteret Sergeanten i Visby, där ett
antal olika anläggningar påträffades, bland annat ett nedbrunnet hus. Golvytan i huset var
täckt av ett lager av förkolnad säd som var mellan 1–3 cm tjockt. Under lagret med förkolnade
sädeskorn hittades skärvorna av vad som visade sig vara två keramikkärl. Redan i fält
konstaterades att det troligen rörde sig om två kärl då det ena var svart och det andra var
brunt. Kärltyperna identifierades som ölands-/gotlandskruka och dateras normalt till äldre
romersk järnålder 0–150 e. Kr. Kärlen väckte frågor som visade sig vara frustrerande svåra att
få svar på, det mynnade ut i denna uppsats. Dessa frågor var: Vad exakt är en så kallad
ölandskruka? Hur vanliga är de? Vad vet vi om dem?

1.2.

Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att försöka få en förståelse för varför keramiktraditionen
utvecklades annorlunda på Öland och Gotland när det gäller finkeramik under romersk
järnålder jämfört med den som hittas i Mälardalen. Beror det bara på lerkvaliteten eller har
keramikerna på Öland och Gotland influerats på ett mer direkt sätt än på fastlandet? En
anledning kan vara att Öland och Gotland hade en mer nära kontakt med romarriket, genom
handel och utbyte men det är också troligt att en del män från östersjööarna tjänade i den
romerska armén. Kanske gotlänningar försökte efterlikna romarnas levnadssätt genom att
uppta deras seder och föremål (Svedjemo 2014:215)? Män som tillbringade en stor del av sitt
vuxna liv vid romerska rikets norra gräns bör ha påverkats av värderingar och seder, kanske
gifte de sig med kvinnor från trakten. Många stannade säkert kvar men om bara några få
återvände och tog med sig familj, föremål och värderingar så är det en möjlig förklaring till att
det ser annorlunda ut på Öland och Gotland både när det gäller gravskick, föremål och
utformning av keramik.
Den frågeställning som ligger till grund för denna uppsats är:
• Vad exakt är en ölandskruka?
En av målsättningarna är att göra en typbeskrivning av denna kärltyp genom att studera så
många krukor som möjligt för att i framtiden underlätta för forskning inom detta område.
• Varför finns en det en klar urskiljbar skillnad mellan den keramik vi kallar
ölandskrukor/gotlandskrukor (härefter endast refererade till som ölandskrukor) jämfört
med andra kärl från samma period?
Att gotlänningarna under senare tidsperioder har haft en egen design på spännen som till
exempel de djurhuvudformade spännena och att armringar och fingerringar har en unik
utformning, har varit känt en lång tid men finns det ett mönster i formspråket som är unikt för
Öland och Gotland även i fler föremål och kan det komma sig av att man som öbo vill
framhålla sin särart och skillnad mot andra regioner?
• Vad kan dekor och utformning ha inspirerats av?
De är sannolikt inspirerade av romerska föremål och företeelser det är den samlade
expertisen överens om, frågan är snarare i vilken mån? En uppfattning bland forskare är att
det är en direkt kopiering av ett romerskt föremål, men man kan även ha plockat upp idéer
och intryck från Europa som sedan har utvecklats på Öland eller Gotland. Detta har förstås
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även skett i övriga Skandinavien, men på öarna kan det ha skett på ett mer direkt sätt, utan
mellanhänder. Jämförelser av fynd från gravar från de båda Östersjööarna kan ge en bild av
krukornas spridning och vilka andra föremål som brukar förekomma i samband med dem. De
krukor som så att säga var bakgrunden till denna uppsats, hittades inte i en grav utan i ett
nedbrunnet hus, vilket förhoppningsvis genererar ny information om kärlens användning. Att
seden med uppdukade matbord vid den dödes huvudände, som gravgåvor, vilket var vanligt
på Östersjööarna inte slog igenom lika hårt i Mälardalen pekar på olikheter som kanske
sträcker sig utanför gravkontexterna (Eriksson 2009:191). Kan det eventuellt spåras i
fyndmaterialet från romersk järnålder?
• En annan frågeställning är huruvida det är klara skillnader mellan Öland och Gotland
när det gäller ölandskrukorna, eller ser de lika ut på de båda öarna?

1.3.

Teori och metod

Ingen större studie av keramik av så kallade ölandskrukor har gjorts vilket gör att denna
uppsats huvudsakligen stödjer sig på jämförelser mellan olika krukor på Öland och Gotland
och de föremål de hittas tillsammans med.
Målsättningen med denna studie är att genom komparativa och empiriska studier av olika
kärl från romersk järnålder på Öland, Gotland och fastlandet i litteratur och samlingar få en
större förståelse för varför keramiktraditionen utvecklades annorlunda på Öland och Gotland
under romersk järnålder. Genom att jämföra kärl från olika platser men med liknande
utformning, i det här fallet de kärl som klassats som ölandskrukor med varandra så är avsikten
att få en beskrivningsmall för denna kärlform.
I denna studie har kärl funna på Gotland som har valts ut i Die Ältere Eisenzeit Gotlands
del I-II (Almgren 1914, Almgren & Nerman 1923) samt i Magasin Visborg, lagts in i en tabell
med föremålsnummer, färg, yta, dekor, beskrivning, höjd bredd, plats och definierad typ.
Kärlen funna på Öland har till största delen hämtats ur Ölands järnåldersgravfält I-IV
(Beskow Sjöberg et al. 1987, 1991, 1997, Fallgren et al. 2001), eftersom gravarna i sin helhet
är beskrivna och avtecknade där. Ölandstabellen innehåller hela gravmaterialet, dvs smycken,
vapen, beskrivning av kärlet, eventuell könsbedömning på individ/-erna och datering, där
krukor som är förhållandevis kompletta och ingår i en kontext med andra föremål valts ut (se
bilaga 1). Det hade varit önskvärt med en likvärd tabell för Gotland men att ta fram en sådan
är alltför tidkrävande för detta arbete eftersom samtliga rapporter från järnåldergravfält måste
gås igenom.
För att få förklaringar till de olikheter som finns i gravar när det gäller typ av keramik och
i hur vanlig den är så ämnar jag jämföra gravfält från Öland som finns utförligt
dokumenterade i Ölands järnåldersgravfält volym I-IV (Beskow Sjöberg et al. 1987, 1991,
1997, Fallgren et al. 2001) med utvalda utgrävda gravar på Gotland. Ett stort antal gravar har
grävts ut på båda öarna men det finns inget lika bra översiktsverk för Gotland som för Öland.
Det bör ändå ge en förhållandevis bred bild av två olika områden. Utgrävda gravar från
Gotland finns med i Die Ältere Eisenzeit Gotlands (Almgren 1914, Almgren & Nerman 1923)
och publikationer av senare datum kommer att väljas ut för att ingå i studien.
De dryckesritualer som kan spåras i materialet från järnåldern i Skandinavien behöver inte
vara en helt ny företeelse som har tagits upp i samhället (Cassel 1998:55ff). Istället kan de ha
passats in i redan existerande ritualer kopplade till religion och makt. Mat och dryck har ofta
en stark koppling till ceremonier vilket gör detta antagande rimligt. Cassel (1998: 55ff)
konstaterar vidare att alla gravar på Gotland från äldre romersk järnålder som innehöll en
dryckesservis också innehöll ett dryckeshorn. Dryckesservicer var sannolikt en företeelse som
importerats som lyxvara från romerskt eller keltiskt håll till Gotland (Eriksson 2009:176f).
Ritualer kan skapa en materialisering av ideologier, med andra ord så kan fysiska
symboler som används i gravritualer knytas direkt till politisk makt, beteende och ideologier i
samhället (Løchsen Rødsrud 2012:23–25). Föremålen och ritualerna förstärker varandra och
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strukturerar den gemensamma betydelsen. De materiella spåren som kan spåras i gravar visar
att dessa symboler hade en betydelse som var erkänd och införstådd av alla i samhället.
Symboler uppstår i samspel mellan sociala och materiella strukturer och de kan vara effektiva
för att förstärka eller upprätthålla maktpositioner i ett samhälle. Materiella symboler för
samman idéer och vid förändringar i samhället sker ofta förändringar i symbolsystemet tidigt.
Det är eliten i samhället som brukar symboler knutna till den politiska makten och använder
den till att ge sin makt legitimitet (Cassel 1998:45f). Sårbarheten som uppstår i ett samhälle
då en ledare eller känd person avlider kan motverkas med ett starkt symbolbruk i ritualerna
som ett medel att upprätthålla infrastrukturer och ge en ny ledare legitimitet. De män som
återvände från tjänstgöring i romerska legioner kan mycket väl ha förstärkt symbolernas
betydelse i samhället de återvände till.

1.4.

Källkritik och metodproblem

Inom ramen för detta analysarbete har det inte funnits möjligheter att jämföra kärlen med
varandra fysiskt. Detta då de finns förvarade på olika institutioner i landet. Därför måste jag
förlita mig på avbildningar och beskrivningar. I en del fall har även de aktuella kärlen kunnat
studeras närmare eftersom de förvaras i Gotlands Museum Magasin Visborg. Ett stort
problem är att många kärl kommer från utgrävningar på 1800- och början av 1900-talet. Ofta
finns det fina teckningar och beskrivningar av föremålen men lika ofta så är informationen
ytterst begränsad. Stor hjälp har varit bokverket Ölands Järnåldergravfält band I-IV (Beskow
Sjöberg et al. 1987, 1991, 1997, Fallgren et al. 2001), där Ölands järnålder avhandlas på ett
mycket ingående vis, samt Die Ältere Eisenzeit Gotlands, del I-II (Almgren 1914, Almgren &
Nerman 1923). En del av materialet är även hämtat från samlingarna i Historiska museet, via
deras on-line tjänst Sök i samlingarna.

1.5.

Avgränsning

Krukor från Öland och Gotland är det huvudsakliga materialet i denna uppsats och det är vad
tabellerna i bilaga 1 & 2 består av. Som jämförelse i analysen så har en del kärl från svenska
fastlandet använts. På grund av uppsatsens tidsramar är det svårt att inkludera hela regionerna
i en undersökning eftersom materialet är allt för stort. Med anledning av detta väljs bara kärl
med utförligare beskrivningar och bilder ut.
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2. Forskningshistorik

Järnålderskeramik på Öland och Gotland förefaller inte ha genomgått alltför ingående studier
men Thomas Erikssons Kärl och social gestik: Keramik i Mälardalen 1500BC-400AD (2009)
går till en viss del in på vad han kallar insulär keramik. Hans arbete fokuserar framförallt på
keramik tillverkad i Mälardalen. Visserligen kommer han fram till att en del av de kärl man
tidigare trodde endast tillverkats på öarna i själva verket är framställd av lera från Mälardalen,
men fokus ligger framförallt på Mälardalsregionen (sid:191–193). I samma verk (Eriksson
2009:93) konstateras att det polerade och dekorerade fingodset från romersk järnålder
huvudsakligen görs av grov lera och att man antagligen gjorde detta för att slippa tillsätta
magring. (Magring är en tillsatts av sand, krossad bergart eller krossad bränd lera eller
keramik som gör att torkningen och bränningen blir mer kontrollerad och att de färdiga kärlen
skall tåla värmeväxlingar). Som exempel på att krukmakarna valde kalkhaltig lera och
oxiderad bränning för att efterlikna ljusa mässingskärl så nämns en undersökning av olika kärl
från Apalle, Övergrans socken i Uppland (Eriksson 2009:92f). Materialet från denna plats
visar även ett stort kunnande och en förmåga att variera magringen och bränningen efter
lerans kvalitet. Resultaten från tunnslip (en metod för analysering av lerans sammansättning
där man genom att göra tunna tvärsnitt av keramiken och studera dem i mikroskop kan
bestämma vad leran är uppbyggd av) av keramik från olika lokaler i Sverige visar att den
gotländska keramiken har en stor andel naturligt magrat gods under förromersk/romersk
järnålder till skillnad från den på fastlandet (Eriksson 2009:94).
De krukor som hittades i kvarteret Sergeanten på Gotland 2016 har analyserats med ICPanalys av Torbjörn Brorsson, Kontoret för Keramiska studier. Denna analysmetod som är en
förkortning av Inductively Coupled Plasma används för att bestämma keramikens kemiska
sammansättning. 44 olika oorganiska grundämnen undersöks och sammansättningen kan
sedan användas för att påvisa ett geografiskt sammanhang (Brorsson 2017:6f).
Dekoren på framförallt kannor har Polàskovà (1997, 2001) gjort en studie på, men hon
har inte studerat ölandskrukor med endast punktdekor och/eller vulstrand.
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3. Materialet

3.1.

Huset i kvarteret Sergeanten

Den makroskopiska analysen som gjordes av jordproverna och sädens sammansättning pekar
på ett huvudsakligt innehåll av brödvete och skalkorn, en mindre mängd skalvete (speltoch/eller emmervete ingick också. När det gäller huset som krukorna i kvarteret Sergeanten
hittades i så är en tolkning att det har haft ett loft där spannmål och ärtor förvarats i olika
säckar eller kärl (Heimdahl 2016:2ff). Det finns två olika lager som i rapporten från den
makroskopiska analysen av jordprover benämns golvlagret och raseringslagret (se Fig.1).
Golvlagret är i detta fall det som tolkats som golvytan i huset under dess brukningstid och
raseringslagret är det som uppstått när huset brunnit ned och rasat ihop. Golvlagret innehåller
stora mängder förkolnad spannmål (27%) och i det är 95% av säden brödvete.
Raseringslagrets andel av säd består till 98% av skalkorn. Då brödvetet är noggrant rensat
medan skalkornet innehåller en stor mängd åkerogräs och är oskalat så är tolkningen i
analysen att brödvetet var avsett för brödbak och matsäd medan skalkornet var avsett för
mältning till ölbryggning och därför inte behövde rensas lika noggrant. I analysen noterar
Heimdahl (2016) att den stora andelen av brödvete är ovanlig eftersom den under vikingatid
och medeltid är kopplad till högreståndsmiljöer, men att intrycket av sammansättningen av
säd i huset snarare hör till den yngre delen av järnåldern. En källkritisk aspekt är att Heimdahl
jämför med förhållanden på fastlandet eftersom det inte har gjorts några liknande studier på
Gotland. Även ett prov med en förmodad odlingshorisont analyserades och det innehöll en
större del skalveten, en sammansättning som är mer typisk för den äldre järnåldern. Eftersom
odlingshorisonter kan brukas under lång tid är det svårare att analysera det. Andra fynd ifrån
huset var olika smältor av brons, en bit av en järnkedja som kan vara för upphängning av
kokkärl, lerklining, ugnskonstruktioner och förkolnat trä. Frågan är vad huset kan säga oss om
krukorna? Om de är en del av dryckesritualen och man har bryggt öl eller liknande drycker på
gården så kan de mycket väl vara anledningen till att de hittades i huset. I närheten hittades
bland annat tre romerska silvermynt med dateringar till ca 120–300 e. Kr (Norderäng et al.
2017:17). Dateringen av säd från det nedbrunna huset syns i Figur 2.
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Fig. 1. Bilden visar fem numrerade lager i huset. Lager fyra är ett inslag i ett annat lager. Lager två är
golvnivån och tre är brandlagret över golvet. Både lager fem och tre innehöll sädeskorn men var av olika färg
och nummer tre innehöll mer sädeskorn än de över. Bild från rapport Länsstyrelsens diarenr 431-130-16,
Norderäng et al. 2017.

Fig. 2.

14

C dateringen av säden i det nerbrunna huset.

De två kärl som hittades i huset är: F1377 som är det svarta kärlet med två rader punktdekor
samt F1256 det röda kärlet med 4 st öron (se Fig. 3 & 4).
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Fig. 3. Detalj av ölandskrukan från kvarteret Sergeanten i Visby. Foto: Tony Maric.

Fig. 4. Detalj av krukan med öron från kvarteret Sergeanten i Visby. Foto: författaren.
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3.2.

Olika krukor

Två krukor hittades under en kalkhäll vid Havor i Hablingbo socken år 1927 av två arbetare
vid arbete i ett grustag (se Fig. 5). De är väldigt lika de två krukor som hittades vid kvarteret
Sergeanten 2016, både till färg och utformning. Ett kärl var av den klassiska typen
ölandskruka med två rader punkter. Den andra var ett rödbrunt kärl försett med fyra öron på
skuldran.

Fig. 5. Krukorna från Havor i Hablingbo socken, Gotland. SHM 18920:2 och SHM 18920:1 ur Antikvarisktopografiska Arkivet Stockholm. Foto: författaren

De två kärl som nämnts tidigare, som hittades vid de arkeologiska undersökningarna i
kvarteret Sergeanten i Visby sommaren 2016 (se Fig. 4 & 5) var mycket lika de tidigare
nämnda från Havor i Hablingbo, dvs en ölandskruka med två rader punkter och ett rödbrunt
med öron på skuldran. Den enda större skillnaden var på de rödbruna kärlen där det från
Visby endast hade två vulstränder på skuldran förutom öronen och det från Havor hade en
rand med koncentriska stämpelintryck under tre vulstränder på skuldran. Det rödbruna kärl
med 4 öron som hittades i kvarteret Sergeanten, Visby visades sig vid ICP-analysen med
största sannolikhet vara tillverkat på Öland (Brorsson 2017:6ff). Ett av de kärl med fyra öron
på skuldran som hittades på Öland kom från ett gravfält med mycket keramik och
föremålsrika gravar, där en stor del av kärlen var vad som kan betecknas som finkeramik
(Beskow Sjöberg et al. 1991:69-79,114-142).
Många av föremålen från järnåldern på Gotland finns utförligt beskrivna och
katalogiserade i Die Ältere Eisenzeit Gotlands (Almgren 1914, Almgren & Nerman 1923), av
naturliga själ finns inga fynd från senare tid med i dessa verk så en del sökande i SHM:s
databas över föremål i samlingarna har varit nödvändigt. De krukor som är brända i en
oxiderande atmosfär har som nämnts tidigare en brun eller rödbrun yta till skillnad från de
kärl som är brända i en reducerad atmosfär som blir svarta. De svarta kärlen är i majoritet i de
material jag har studerat, speciellt på Öland. Men det kärl (F1256) från kvarteret Sergeanten
som har fyra treflikiga öron på skuldran var brunt och har en utformning som förefaller vara
unik för Gotland. Därför har jag letat efter liknande i litteraturen och samlingar.
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De jag har funnit är:
•
•
•
•
•
•
•
•

ÄEG 189 (SHM 12222) från Nickarve i Vänge. Problemet är att den endast är omnämnd
och avbildad i Die Ältere Eisenzeit Gotlands (1914) och jag hittar ingen annan information
eller fotografier varken i ATA eller i magasinet på Gotland.
Den som är utställd på Fornsalen Gotlands Museum ifrån Havor i Hablingbo (SHM:
18920:1 eller GFC 18920) (se Fig 5, den högra på bilden).
Den kruka som är utställd på Fornsalen Gotlands Museum (SHM 18162) tillsammans med
SHM 18920:1 Havor, är påträffad i Gotlands museums samlingar utan noteringar. Jag
trodde först att det var Nickarve ÄEG 189 men de ser lite olika ut.
I Gustafssons utgrävningar på gravfältet Vallstenarum i Vallstena socken på Gotland finns
en kruka med 4 öron på skuldran beskriven (Gustafsson 1905:10–15).
Även i Alsarve i Ardre socken, Gotland finns en kruka med 4 öron (SHM 8922) (se Fig.
11), den är lite enklare till utformningen och skulle kunna vara en tidig variant av denna
kruktyp.
En från gravfältet i Brostorp 7:3 i Glömminge socken, Öland (SHM 31890)
En från gravfältet i Sörby & Störlinge i Gärdslösa socken, Öland (SHM 27702).
Ett ytterligare kärl kan vara av samma typ, det står beskrivet som: starkt utsvängd buk, smal
fot, två små hankar i Gotlands Museums magasin. Det som talar för det är att det är inte kan
vara en kanna är att en sådan har en stor hank. Om den ursprungligen har haft fyra öron eller
hankar är svårt att veta. Även detta kärl har okänd fyndort.

En kruka från fastlandet värd att omnämna i detta sammanhang är ölandskrukan som
framkom vid utgrävningar av gravfältet från äldre romersk järnålder i Bastubacken RAÄ 73,
Tortuna socken, Västmanland (Eklund et al. 1996:173ff). I skelettgrav A25 hittades förutom
krukan som är en typisk ölandskruka med två punktlinjer, även en bronssölja, en kniv,
silverbleck från en fibula, glaspärlor, ett nålhus av brons med nålar, en granulerad silverplatta,
en guldfoliepärla och harts. Individen i graven bedömdes arkeologisk till kvinna utifrån
gravgåvorna men en osteologisk bedömning av kraniet ger en trolig bedömning man (M?). I
Karlslund, Fresta socken (Upplands Väsby) hittades 1994 en grav av snarlik karaktär med en
ölandskruka och en mängd gravgåvor, bland annat några guldfoliepärlor.
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4. Analys och Diskussion

4.1.

Några aspekter på keramik

De olika metoderna som använts i bränningen av de två krukorna från kvarteret Sergeanten i
Visby ger helt olika resultat i den färdiga krukans färg, orsaken till valet av brännteknik av
kärlen är inte klarlagd, det kan bero på både användningen och estetiken. Eriksson 2009
beskriver keramikens sammansättning och tekniker i framställning uttömmande. Då keramik
gjord av kalkhaltig lera normalt inte klarar temperaturväxlingar som uppstår under matlagning
lika bra som keramik utan kalk om den inte bränns med reducerad bränning, så är en teori att
dessa kärl var avsedda att servera dryck ur (Eriksson 2009:189). Det verkar vara ett rimligt
antagande när storlek, utformning och dekor räknas in och pekar även det på kopplingar till
den romerska dryckesritualen för merparten av finkeramiken på det svenska fastlandet. Även
om de så kallade ölandskrukorna är reduceringsbrända och därmed tål temperaturväxlingar
bättre så förefaller det som även de är avsedda för dryckesritualer.
På det gravfält som undersöktes 1915 i Gödåker, Tensta socken i Uppland hittades i grav
7 en romersk bronskasseroll (se Fig. 6) som till formen är mycket lik de kärl som vanligen
kallas ölandskrukor (Almgren 1916:90f), men på gravfältet har även polerade kärl med rik
dekor i en stil som kunde vara av öländsk eller gotländsk proveniens hittats. En
tunnslipsanalys gjord på dessa kärl visade att leran sannolikt inte var öländsk eller gotländsk
och att de fina kärlen med högre kalkhalt avviker från de andra kärlen med mer lokal prägel
(Eriksson 2009:103f). De gotländska kärlen skiljer sig stark från de i Mälardalen under äldre
järnålder genom finare kornstorlek och högre magringsandel, i Mälardalen har man under
järnåldern övergått till en keramiktradition av mer vardagskeramik och ölandskrukor och så
kallade hänkelkärl är undantagen från det (Eriksson 2009:108). I Mälardalen blir de få
dekorerade finkärlen under övergången mellan äldre och yngre romersk järnålder tillverkade
enligt en annan tradition än vardagskeramiken och kanske är tillverkningen av dekorerade
kärl för eliten i samhället en mer professionell verksamhet (Eriksson 2009:108f). Innan
tunnslip började göras på keramik var teorin att ölands och gotlandskrukorna uteslutande var
tillverkade på öarna, men analyserna visar att många är tillverkade på fastlandet, men
traditionsmässigt med klara band till Öland och Gotland. Formen, dekoren och storleken på
ölandskrukorna har paralleller till samtida romersk och keltisk keramik (Eriksson 2009:127).
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Fig. 6. Bronskasseroll från Gödåker i Tensta socken, Uppland. SHM 15368:7 Bild från: www.Historiska .se
(hämtad 2017-05-02).

Den polerade ytan på keramik som förekommer under bronsåldern i Mälardalen försvinner
under förromersk järnålder och den tidigaste återkomsten av polerad keramik i området
dateras till tiden efter Kristi födelse (Eriksson 2009:127). Dessa kärl har en svartglänsande yta
som mycket väl kan tänkas föreställa eller efterlikna metall. Liknande former på kärl har
bland annat hittas i tidigare nämnda Gödåker där ett kärl har en dekor som är klart inspirerad
av samtida metallkonst. Det kan även finnas kopplingar till dryckesglas eftersom en del kärl
har imitation av slipade glasfacetter. Det verkar alltså som de så kallade ölandskrukorna är en
mer isolerad kulturell yttring som ändå har hittat till vissa lokaler på fastlandet.
De kärl som betecknas som finkeramik förefaller ha använts till dryckesritualer och som
serviser under gästabud. Även seden att ge den begravde ett dukat bord pekar på att kärlens
betydelse var välkänd i det samtida samhället (Eriksson 2009:176ff). Ölandskrukorna
introduceras i Mälardalsregionen under äldre romersk järnålder, men företrädesvis i
elitmiljöer. Att det även på Öland och Gotland handlar om elitens föremål syns i
gravmaterialet, då det är de gravar som är rikast på föremål som även har ölandskrukor,
gotlandskrukor eller kannor (se bilaga 1 & 2). Inspirationen till kärlen kan vara bronssitulor
som importeras till Skandinavien under denna period (Eriksson 2009:176ff).
Keramikens betydelse under romersk järnålder förändras antagligen som en följd av större
samhällsförändringar och det är i första hand i högstatusmiljöer som det märks (Eriksson
2009:145–147). Ett exempel är elitens roll som gästabudshållare. I dessa miljöer ses kärl från
två olika traditioner. Det är kärl som är öländska/gotländska samt kärl från den väst- och
sydsvenska traditionen. Huvuddelen av kärl från denna period är odekorerade och är av
brukskaraktär, men under period B1b/B2 (se Fig. 7) börjar rikt dekorerade kärl visa sig i de
rikare gravarna. Det är framför allt i skelettgravarna som det märks. De äldsta kärlen av denna
mer dekorrika produktion är av den öländska/gotländska traditionen och de är oftast reducerat
brända och polerade. Dekor och kärlform är förhållandevis standardiserade och är
förmodligen ett yttryck för en mer storskalig produktion. Både kärltypen och den dryckessed
som ses i gravarna är troligen inspirerade från både keltiskt och provinsialromerskt område.
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Fig 7. Periodindelning (ur Eriksson 2009).

Under äldre romersk järnålder är kärlen som används i Centraleuropa drejade, vilket ger en
annan utformning på t ex mynningen som börjar gå över i en förtjockad eller facetterad
mynning (Eriksson 2009:154). När det gäller fotens utformning på Ölands och Gotlands
finkeramik under äldre romersk järnålder så är den avsatt till skillnad från brukskeramiken där
den är rundad, indragen eller kantig (Eriksson 2009:156). Med avsatt fot menas att foten
bildar en utstående kant runt botten på kärlet. Keramikkärl har använts i och till matlagning av
människor under en mycket lång tid men hur den har använts varierar lite under perioderna.
Att förvara och fermentera mat och alkohol i lerkärl är antagligen den vanligaste
användningen eftersom uppvärmning med hjälp av skärvstenar lätt förstör keramiken. Det
som talar för att kärl av organiskt material istället användes till detta är att skärvstenshögar
innehåller en förhållande liten del keramik (Eriksson 2009:157). Därför bör keramiken främst
ha använts till förvaring, servering, syrning och alkoholframställning, samt vid begravningar.
Kärlformerna under yngre förromersk järnålder och äldre romartid i Mellansverige går
igenom en förändring från de som förekommer under bronsålder. Situlaformade kärl blir
vanligare, en influens som antagligen kommer från de romerska bronssitulor som dyker upp i
Skandinavien vid denna tid (Eriksson 2009:176). Dessa bronssitulor fungerade som behållare
för dryck vid servering vid gästabud. Om denna funktion var vanlig vid elitens gästabud så är
det inte otänkbart att gemene man tar upp formen vid tillverkning av kärl av keramik.
Eriksson drar slutsatsen att Mälardalen under äldre romersk järnålder får de flesta impulserna
till utformning av keramiken från Öland och Gotland, men att under yngre romersk järnålder
så tillverkas åtminstone en del av dessa kärl på fastlandet (Eriksson 2009:177).
Även i Norge är utvecklingen av högstatuskeramik med svart glättad yta en vara som
börjar produceras lokalt, trots att ingen tidigare produktion av liknande kärl funnits där
(Løchsen Rødsrud 2012:9–13). En tradition inspirerad av romarrikets dryckesritualer sprider
sig från södra Skandinavien norrut och kan spåras bland annat i gravgåvor från ett antal olika
platser. Den importerade keramiken i de norska gravarna bär i många fall spår av användning
och flertalet är lagade, som visar att den använts innan gravläggningen och att även om kärlen
använts under lång tid så har de en betydelse i gravritualen. De flesta högstatusgravar i Norge
innehåller importvaror i kombination med keramik, som tyder på att keramiken har en
betydelsefull roll i ritualer förknippade med dryck och begravning.
I denna studie har endast vissa kärl på Gotland kunnat studeras fysiskt, men jag har inte
hittat någon anteckning i vare sig rapporter eller litteratur att keramiken på Öland och Gotland
skulle uppvisa några spår av slitage, lagningar eller lång brukningstid.
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Under romersk järnålder i Sverige är kärl med polerad yta förhållandevis ovanliga med
vissa undantag och undantagen är de reducerat brända, polerade och dekorerade kärl som
börjar uppträde i slutet av yngre förromersk järnålder för att sedan bli allt vanligare under
romersk järnålder (Eriksson 2009:189).

4.2.

Vad är finkeramik?

De vanligaste kärlen under alla perioder är naturligt nog så kallad vardagskeramik. Oftast lite
enklare i utformning och endast i undantagsfall dekorerad under romersk järnålder i Sverige
(Eriksson 2009:146f). Vardagskeramiken var den som användes i det dagliga livet, den som
man åt ur, lagrade och lagade mat och dryck i och den var antagligen tillverkad på platsen
eller åtminstone i dess närhet av människor som vars huvudsakliga sysselsättning inte var att
tillverka keramik. Denna keramik hittas ofta på boplatser, i rester av hus och i skräphögar. De
kärl som avhandlas i denna uppsats är i stället det som ibland kallas finkeramik eller högstatus
keramik. Kärl gjorda med mycket stor hantverksskicklighet av ”verkstäder” som specialiserat
sig på en speciell stil och/ eller kärlform. Likheter mellan dekor och form på kärl från olika
platser visar att influenser mellan olika människor spred sig över stora områden. Handel och
utbyte förde med nya idéer om design samt även om hur t ex dryckesritualer skulle bedrivas.
Denna finkeramik hittas oftast i gravkontexter, uppställda vid den begravdes huvud som en
uppdukad måltid. På Gotland är dessa kärl tillverkade av leror som har ett naturligt innehåll
av kalk, ett faktum som gör tillverkningsprocessen svår, men om den bemästras resulterar i
väldigt tunna kärl med hög värmetålighet. Jämfört med den så kallade vardagskeramiken som
är av grövre leror och tjockväggiga kärl så hamnar finkeramiken i ett speciellt fack.

4.3.

Var hittas järnålderns keramik?

De allra flesta keramikkärl från järnåldern har hittats i gravar men en liten del av materialet
härrör från boplatser och så kallade oklara fyndomständigheter (Polàskovà 1997:253–258).
De oklara omständigheterna består troligen till största delen av t ex grustäckt och
jordbruksarbete men även rena plundringar verkar ha skett under 1800-talet och det tidigaste
1900-talet. Det troligaste är att också dessa fynd med oklara fyndomständigheter till största
delen är gravar eftersom gravfälten ofta ligger på samma platser som grustäkt brukar ske.
Under äldre romersk järnålder på Gotland hittas de romerska föremålen i skelettgravarna, men
detta ändras under yngre romersk järnålder till att det är i brandgravarna som de romerska
föremålen hittas (Cassel 1998:56ff). Detta faktum tillsammans med föremålsanalysen pekar
enligt Cassel på en förändring i gravskicket för statusgravar. De gravar med romerska föremål
från äldre romersk järnålder innehåller fler kategorier med föremål än andra gravtyper. På
fastlandet är skelettgravar i minoritet under perioden från yngre romersk järnålder till
vendeltid och detta gravskick kan sannolikt knytas till vissa grupperingar i samhället eller
vissa lokaler med egen tradition (Ljungkvist 2011:130f). De grupper som tillämpar detta
gravskick kan vara eliten eller till exempel vissa åldersgrupper eller krigare.
Även i Norge hittas den mesta keramiken från järnåldern i gravar, men gravskicket med
skelettgravar börjar införas först mot yngre romersk järnålder (Løchsen Rødsrud 2012:60ff).
Ett mönster som kan skönjas är att den importerade keramiken hamnar i skelettgravarna men
den nya keramik som införs och som antagligen är inspirerad av importen hamnar i
brandgravarna.
Vid boplatser hittas en del keramik i skräphögar men även hus som brunnit ned innehåller
en del keramik. En stor mängd keramik (116 kg) hittades t. ex vid utgrävningen av fornborgen
vid Havor, Hablingbo socken på Gotland under undersökningarna där på 1960-talet (Nylén et
al. 2005:115–122). Huvuddelen av denna keramik återfanns i borgens norra del och på/i
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själva vallen och diket. Av de få kärl som gick att rekonstruera från denna plats är det två
stycken som sticker ut. Ett kärl som är vasformat hittades i ett raseringslager på vallens norra
insida. Det har linjer, prickar och cirklar på skuldran under den utdragna halsen och är polerat.
Vasliknande kärl dateras av Nylén till århundrandena runt 0. Även dekoren på detta kärl
dateras till denna period. Det andra kärlet från fornborgen vid Havor som är intressant är mer
runt till formen med en indragen kort hals och ett x-format handtag. En bård med linjer och
cirklar finns på övre delen av buken. Denna kanna har paralleller till kärl från södra
östersjöområdet under sen förromersk och tidig romersk järnålder.
Keramik hittas även på boplatser och i hus och i Nilssons masteruppsats, listas de
keramikfynd som har en dekor (Nilsson 2016:30ff). Det konstateras att den tidigaste
keramiken med dekor som hittats i så kallade kämpgravar (husgrunder daterade till ca 200–
600 e. Kr) på Gotland är från period IV, dvs 0–200 e. Kr.

4.4.

Tekniker vid bränning av keramik

När det gäller krukor av Ölands- och Gotlandsstil så har de flesta bränts i en reducerad
atmosfär som ger en svart yta. Det är de kärl som oftast benämns ölandskrukor i rapporter och
litteratur. För att bränningen skall lyckas och resultera i krukor med jämn färgsättning och
önskad yta så skall syret i ugnen vara så lite att syre istället tas från godset under
förbränningen. Kalk i leran bildar alltså koloxid och kalciumoxid som ombildas till
kalciumhydroxid under bränningen vid en oxiderande atmosfär och det innebär en expansion
som kan spjälka eller skikta godset (Eriksson & Lindahl 2012:47ff). Vid bränning med
reducerad atmosfär uppskjuts detta förlopp tills en högre temperatur har uppnåtts (900°C
istället för 700–800°C). Genom att tillföra salt och eller organiskt material till leran så kunde
man också undvika spjälkningen av godset. Men om keramikern är skicklig kan kalken
tillföra bra egenskaper till godset, t ex så går det att göra tunnare kärl eftersom de blir starkare
och dessutom får man kärl som tål temperaturväxlingar bättre om de reduceringsbränns. På
Öland och Gotland har man av naturliga skäl inte tillgång till leror utan kalk eftersom
berggrunden består av sedimentära bergarter, huvudsakligen kalksten. Intressant är att krukor
från Uppland som till stilen klassats som öländska eller gotländska istället visat sig vara
tillverkade av lokal lera (Eriksson 2009:146). Detta tyder på kontakter med de båda öarna där
stilen på kärlen därifrån senare har tagits upp i Uppland.

4.5.

Dekor

Stämpeldekoren som används på en del kärl på Gotland har undersökts av Zusana Polàskovà
1997 och hon har identifierat vad hon kallar dekor- eller släkttraditioner, som oftast hittas
inom en eller flera närliggande socknar (Polàskovà 1997: 253–258). I materialet finns även en
del kärl som står ut eftersom de inte går att inordna i den lokala dekortraditonen. Dessa kärl
kan vara importkärl som gett impulser till nya dekorelement. Vissa stämpelfigurer har använts
under en begränsad tidsperiod medan andra har förekommit under flera perioder. Den
dominerande dekoren under romersk järnålder är enligt Polàskovà den geometriska linjära
dekoren, där linjerna delar upp det dekorerade kärlet i horisontella, vertikala och diagonala
zoner och stämpelfigurerna är stilistiskt underordnade den geometriska dekoren. Polàskovà
har studerat ca 300 kärl från Gotland under romersk järnålder, folkvandringstid och vendeltid
(Polàskovà 2001:149–155). Hon har i detta material identifierat fem kärl från romersk
järnålder funna på Gotland som har en liknande komposition av stämplar och linjer. Hon har
dessutom hittat paralleller med två kärl från Öland där stämpelfigurerna är identiska och alltså
gjorda med samma verktyg. Ett av dessa kärl från Gotland SHM 19630 har ett liknande öra
som kärlet F1256 funna vid kvarteret Sergeanten 2016 men i det här fallet så är även örat
18

dekorerat. Eftersom kärlen ofta är starkt fragmenterade så är det inte omöjligt att även andra
kärl har haft öron. Vidare konstaterar även Polàskovà att dekorelementen på dessa kärl
vanligen uppträder på metallföremål från tiden.
Det är under den yngre romerska järnåldern som den öländska/gotländska keramikens
dekor utvecklas allt mer och börjar bestå av stämpel- eller punsintryck (Eriksson 2009:145–
147). Till nästan samtliga stämplar på öländsk/gotländsk keramik kan paralleller dras till den
samtida guldsmedskonsten. Eriksson (2009:146) nämner även likheter mellan guldarmringar
som hittats i en grav i Tuna i Badelunda socken och kärl nr 6 från kammargraven A7 i
Gödåker. Guldarmringar av ormhuvudtyp som detta är har sin största korologiska spridning
på Öland och Gotland men flera fynd från Mälardalen och Själland finns också. Stilen på ett
flertal armringar och kärl i Mälardalen pekar på nära förbindelser med Öland och Gotland
även om godsanalyser visar att leran inte är från öarna.
Det är den starka associationen till romerska dryckesritualer som är mest typisk för
dekortraditonen under romartiden (Eriksson 2009:147). De minsta kärlen är de som
företrädesvis är dekorerade under den äldsta perioden, de kärl som tolkas som dryckesbägare.
Andra kärltyper som förekommer är kannor eller hänkelkärl upp till medelstorlek. Tolkningen
är att det rör sig om dryckesbägare och kannor förknippade med dryckesritualer. Under yngre
romersk järnålder innehåller gravar på Gotland med dryckeshorn statistiskt sett oftare andra
romerska föremål än gravar utan dryckeshorn (Cassel 1998:48). Det pekar på ett samband
mellan dryckesritualen och influenser från romerskt/keltiskt håll. De föremål som har ett
ursprung i Romarriket är sannolikt inte resultatet av en ren lyximport utan snarare gåvor från
allianser och prestigeföremål som det då handlar om är varor som inte går att handla med hur
som helst utan bara vissa personer i samhället har tillgång till (Cassel 1998:54ff). En stor del
av de romerska föremålen på Gotland är dryckesrelaterade som till exempel vinskopor och
glasbägare, men romersk Terra Sigillata keramik som är vanligt i Danmark har bara hittats på
en plats på Gotland. Kanske var inte dessa kärl tillräckligt intressanta för dryckesritualen på
ön eller så var det inte en form som föll gotlänningarna i smaken.

4.6.

Kannor

En annan typ av kärl som ofta är rikt dekorerade under romersk järnålder är kannor. Kannor är
kärl försedda med en hank att hålla i när man häller ur det. De kannor som hittas i gravar från
romersk järnålder på Gotland och Öland är ofta försedda med dekor i form av koncentriska
ringar och band av linjer med indelade rombformade fält. Stämpeldekor i form av halvmånar,
blommor, kors och trisklar finns i fälten och på hanken. Just dessa kärl återfinns även under
folkvandringstid men då är stämplarna de dominerande och linjerna mer sekundära.
Kopplingen till dryck är av självklara skäl stark när det gäller kannor, dessa kärl är
konstruerade för att hälla vätska ur.
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Fig. 12. Kanna från Visby SHM 15828:9. Hämtad från http://mis.historiska.se/mis/sok/start.asp, 2017-05-05.

Fig. 13. Kanna från Gödåker, kammargrav 22, SHM 17698:22. Hämtad från
http://mis.historiska.se/mis/sok/start.asp, 2017-05-05.

Notera likheten mellan kannorna på bild 12 och 13. Det är inte omöjligt att de kommer från
samma verkstad eller åtminstone har kopplingar till varandra, antingen genom att ett kärl har
kopierats eller att tillverkaren har rört sig i landet. Specialister kan ha rest omkring och
tillverkat kärl på andra platser än Öland och Gotland. Detta skulle förklara en del av kärlen på
det svenska fastlandet.
När det gäller de stämplar som förekommer på en del kärl, företrädesvis kannor med
handtag, så finns det en stor likhet med de nitar som har suttit på remändesbeslag från
förromersk och romersk järnålder. Eventuellt användes de som stämplar efter att beslagen
tjänat ut sin roll, det är en design som oavsett hur den har tillkommit är rådande vid denna
period. Det är fullt möjligt att stämplar tillverkades enkom för att användas som just stämplar
men återbruk var troligen mycket vanligt i järnåldersamhället, speciellt med tanke på
20

arbetsinsatsen för tillverkning av en stämpel. Självklart kan stämplar även vara av andra
material än metall, men även i det fallet krävs en tillverkning av dem som bör ta en viss tid i
anspråk. Vanliga motiv på dessa kannor är: cirklar som omger varandra, halvmåneformade
stämplar, stämplar med kors eller ”trisklar”, blomformade stämplar och linjer i vågmönster.
Ofta förekommer ett band på övre delen av krukan med rombformade fält som stämplarna
återfinns i. Även handtagen på kannorna är ofta rikt dekorerade.

4.7.

Föremål som hittas tillsammans med Ölandskrukor

De ölandskrukor som är vanligast på Öland är de med två linjer med punkter på den övre
delen av skuldran. Dessa krukor är vanligast i gravar som bedömts som kvinnogravar, medan
mansgravarna oftare har dekorationer på kärlen av linjer och cirkelstämplar. Kannorna
återfanns även de i mans gravarna. I det öländska materialet som hämtats ur Ölands
järnåldersgravfält I-IV (Beskow Sjöberg et al. 1987, 1991, 1997, Fallgren et al.
2001)återfinns i kvinnogravarna med ölandskrukor ofta krumknivar (se bilaga 1), ett föremål
som en del forskare anser vara en könsindikator och andra forskare förknippar med Ölands
välstånd. Krumknivar är en vanlig föremålstyp på Öland. En teori är att de har använts vid
skinnberedning och är ett redskap kopplat till kvinnligt genus. De gravar som har fler än ett
kärl på Öland är till största delen de föremåls rikaste gravarna, oavsett kön. De kärl som
typologiskt kallas ölandskrukor återfinns oftast i kvinnogravar med pärlor, speciellt de
guldfolierade glaspärlorna. Även i kvinnogravarna från Bastubacken återfinns en del
guldfolierade pärlor (Eklund et al. 1996:122–126). Var dessa pärlor härrör från ursprungligen
är inget som denna uppsats går in på men Tempelmann-Mþczyþska konstaterar i sin
avhandling att de är vanliga i det västbaltiska området och runt Östersjön (1985:65). Det
pekar enligt mig på att handelskontakter som Öland och Gotland mycket väl ha gått i spetsen
för, spridit dessa pärlor tillsammans med idéer såväl som andra föremål/företeelser.
De romerska legionerna stationerade längs Limes antas ha bestått av 40 000 man eller
mer, beräknade med hjälp av den romerske historikern Tacitus lista över romerska legioner
från år 23 e. Kr (Kaliff & Sundqvist 2004:25ff). Dessa legioner var understödda av
hjälptrupper och allierade trupper av barbarer och det kan antas att en del av dessa män
rekryterats från Sydskandinavien. En del av de männen stannade säkert kvar i Europa efter sin
tjänstgöring, men några borde ha återvänt hem. Med sig hade de sin lön, eventuellt en familj,
kanske en ny religion, kunskapen att läsa och skriva romerska bokstäver och framförallt ett
helt nytt sätt att leva. Allt detta bör ha satt sina spår i det samhälle de återvände till,
framförallt om tingen som följde med sågs som speciella och åtråvärda. Danska och svenska
vapenoffer innehållande stora mängder vapen och rustnings detaljer från flera hundra man och
med sammantaget en lång kontinuitet kan vara från besegrade styrkor som invaderat
söderifrån. Också detta kan ha påverkat samhället i Skandinavien, framförallt genom det
krigsbyte som inte offrades i mossar utan användes under en tid och kanske senare blev
gravgåvor. Under äldre romersk järnålder är de romerska föremålen procentuellt mer
frekventa i vapengravarna på Gotland än i övriga gravar (Cassel 1998:51). I vapengravarna
finns ofta fingerringar av guld, ett föremål som kan vara knutet till militär rangsymbolik.
I de gravar som bedömts som mansgravar är det vapen som är den huvudsakliga
fyndkategorin, men även fingerringar av brons eller guld är vanliga (se bilaga 1). I de
vapengravar som ingår i denna studie på Öland är sköldar, svärd, lansar och spjut vanliga. I
det gotländska materialet är så kallade skållor (pärlor) av brons, det mest utmärkande och
regionalt vanliga. Dessa förefaller vara vanligast fastsatta på huvudbonader av olika slag
(Gustafsson 1905:10–15, Hallin 2003:56). I en grav med en kruka med fyra öron på skuldran
funnen i Vallstenarum i Vallstena socken på Gotland hade den gravlagde just en sådan hätta
med bronsskållor (Gustafsson 1905:10–15). Ett flertal skållor (se Fig.14) har utöver detta
hittats vid Vallstenarum och åtminstone i ett fall tillsammans med ett dekorerat kärl som
förefaller vara en kanna (SHM 6595). En grav vid Juves i Väte socken på Gotland är även det
en fyndplats för en liknande hätta med bronsskållor och i den graven fanns även två
21

ölandskrukor, den ena med två punktlinjer och den andra utan dekor (GFC12589_1). Ett fynd
från 1891 består av ett kärl med 4 öron och hela 670 bronsskållor (se Fig. 11). Detta hittades
vid grävandet av en grund till ett hus i Alsarve, Ardre socken på Gotland vilket innebär att
ingen annan information om fyndplatsen finns (SHM 8922).

Fig 14. SHM 6595 bronsskållor från Vallstenarum (hämtat 2017-0502).

Vapengravar förekommer både på Öland och Gotland, på Gotland så är romerska föremål
procentuellt sett vanligare i vapengravar under äldre romersk järnålder än genomsnittet
(Cassel 1998:50–54). Vapengravarna på Gotland under framför allt yngre järnålder verkar
dessutom följa andra regler och traditioner än övriga gravar då de har resta hällar som sticker
upp ovan mark. Detta kan enligt en del forskare ha en koppling till romerska sedvänjor med
romerska gravvårdar, antingen genom att stenhuggare har rest hit och huggit till stenar eller
genom att folk från Gotland lärt sig hantverket söderut (Nylén 1978:9ff).
På båda öarna är hartstätringar en vanlig föremålskategori i gravarna. Dessa är resterna av
svepkärl oftast tillverkade av bark eller trä som tätats med harts (Gerdin 1992:28f). Ibland
finns även bronsbeslag kvar som visar vad det kan ha varit för kärl en gång. Ett vanligt fynd i
dessa kärl är: krukor, knivar av järn, sländtrissor, dryckeshornsbeslag, vinskopor, vinsilar
nycklar och låsbeslag. Antalet dryckeshorn hittade på Gotland är enligt Gerdin 85 stycken,
men Öland har bara 10 (1992:42). Öland har med andra ord en annan föremålsuppsättning i
gravarna än vad Gotland har. Gotlands bildstenar från järnålderns yngre perioder innehåller
ofta ett motiv där en ryttare välkomnas av en figur med ett dryckeshorn. Oavsett om det
föreställer en död krigares välkomnande till Valhall eller en dryckesceremoni i de levandes
värld så visar det att dryckeshorn och dryckesritualer var en viktig del av gotlänningarnas liv
(Cassel 1998:46ff). Ett gravfält vid Ardags i Ekeby (15:1) socken på Gotland (SHM
23533:146) grävdes ut av Stenberger och gravarna innehöll förutom flera ölandskrukor, en
ansenlig mängd glaspärlor, bronsfibulor, järn och bronsföremål, beslag till ett dryckeshorn i
form av ett tjurhuvud (se Fig. 15). Ett liknande har hittats som lösfynd (SHM 6202) i
Tänglings, Etelhems socken på Gotland (se Fig. 16). Liknande beslag har huvudsakligen
hittats i Danmark enligt Oscar Almgren (1914:43). Cassel konstaterar att i gravar med
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dryckeshorn hittas betydligt oftare romerska föremål än i andra gravar och att de är
associerade med kvinnligt genus i första hand då dessa gravar ofta även innehåller sländtrissor
(Cassel 1998:46ff).

Fig. 15. Beslag till dryckeshorn Ardags, Ekeby socken på Gotland. Hämtat från
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=181633, 2017-05-08.

Fig. 16. Beslag till dryckeshorn Tänglings, Etelhems socken på Gotland. Hämtat från
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=301036, 2017-05-08.
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4.8.

Det unika med keramiken från Öland och Gotland

Som tidigare nämnts så innehåller leran på Gotland en hög andel kalk. Kalken gör arbetet
svårare för keramikern, men ger om korrekt bränt ett tunnväggigt kärl med goda egenskaper
att tåla värme. Dekoren på kärlen från Öland och Gotland är så unik att kärl som hittas på
fastlandet med det utseendet kallas ölandskrukor eller gotlandskrukor. Man har tidigare
antagit att alla dessa kärl var tillverkade på öarna, men tunnslipsanalyser på kärl av liknande
karaktär funna ibland annat i Uppland har visat att de är gjorda av leror hämtade lokalt
(Eriksson 2009:177). Däremot verkar inte ett enda kärl som jag har typbestämt som
ölandskruka och som har hittats på Öland och Gotland ha varit utsatt för analys förutom
F1377 från kvarteret Sergeanten i Visby (Brorsson 2017:6ff). F1377 visade sig vid ICPanalysen mest sannolikt vara tillverkat på Gotland, men antalet funna krukor på Öland och
Gotland gör det troligt att tillverkning skett på båda öarna. Betydelsen av kalk i leran
poängteras av det faktum att de uppländska krukmakarna valt lera med högt kalkinnehåll även
om det funnits andra leror att tillgå. Detta pekar på influenser från Öland och Gotland eller
kanske till och med en ”verkstad” från någon av öarna som flyttat till fastlandet.
Dekorelement på en del kärl i Uppland har klara drag av öländska och gotländska kärl.
Ölandskrukorna i det öländska och gotländska materialet är mycket lika, men de på Öland
tenderar ha mindre eller ingen fot (Ölands järnåldersgravfält Volym I-IV (Beskow Sjöberg et
al. 1987, 1991, 1997, Fallgren et al. 2001), exempel: volym III: 59,166–167,256, 170,
IV:287). Detta pekar på att de olika regionerna ändå har en del skillnader i sin
keramiktradition.

4.9.

Typbeskrivning

Dekoren av ölandskrukor utgörs oftast av rader eller linjer uppbyggda av punkter som sitter
under halsen på kärlet, på den övre delen av buken. En, två eller tre sådana rader, där den
vanligaste är två, förekommer på de krukor som ofta betecknas som ölandskrukor i
arkeologiska sammanhang. Ölandskrukor är i de flesta fall som studerats till denna uppsats
svarta eller mörka kärl, resultatet av en reducerad bränning. Undantagen är de krukor som är
brända i en oxiderande atmosfär som istället ger en brun eller rödbrun yta. Utmärkande för
ölandskrukor är att de är väldigt lika till formen: en fot, en buk som är starkt utsvängd, dekor
på övre delen av buken i form av punktlinjer och en mynning som är utsvängd. Vanligast är
två rader med punktlinjer (se Fig. 8, 9 & 10), men även en rad, tre rader eller olika
kombinationer med vulstrand/-er och/eller cirklar finns. Storleken håller sig mellan 6 – 15 cm
i höjd med den vanligaste runt 11 – 12 cm. Av de två kärl som hittades i kvarteret Sergeanten,
Visby så var ett av typen ölandskruka, svart med två rader punkter. Det visade sig vid ICPanalysen mest sannolikt vara tillverkat på Gotland. Kärlen är polerade på ytan men kan i vissa
fall ha påverkats av tiden och omständigheter som gör ytan grövre.
I samlingar och litteratur tenderar kärl med svart färg att refereras till som ölandskruka
och kärl med brunaktig färg som gotlandskruka. Det kan vara en missvisande användning av
namnen eftersom färgen på ett kärl kan förändras olika beroende på en rad omständigheter.
Exempel på omständigheter som avgör färgen: lerans sammansättning, bränningen temperatur
och grad av syre under densamma, vad krukan använts till innan nedläggning, jordens pHvärde, vad krukan har innehållit vid nedläggningen och hur den har hanterats vid
magasinering.
Mitt förslag är att använda termen ölandskruka på de svarta krukorna med dekor på övre
delen av buken, oavsett var framtida studier visar att de flesta är tillverkade eftersom detta
namn är det mest använda i litteratur, rapporter och samlingar.
De krukor som har 4 öron på skuldran bör däremot refereras till som gotlandskrukor även
om Brorssons analys på F1256 visar att just den, sannolikt är tillverkad på Öland (Brorsson
2017:6ff). Orsaken till att den bör gå under denna benämning är att de flesta kärl av denna typ
i dagsläget är funna på Gotland, 6 av totalt 8 stycken (se bilaga 1 & 2).
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Fig. 8. Typisk Ölandskruka. GFC7437 från Långhulta i Endre socken, Gotland. Foto: författaren.

Fig. 9. Ölandskruka med ”slarvig” dekor GFC9584_4 från Uddvide (Barshalder) i Grötlingbo socken, Gotland.
Foto: författaren.
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Fig. 10. Ölandskruka med vulstränder GFC7405 från Endregårda i Endre socken, Gotland. Foto: författaren.

Gotlandskrukan från Alsarve i Ardre SHM 8922 (se Fig. 11) kan vara en tidig typ av denna
kärlform. Den ger ett lite ”slarvigare” intryck än övriga av denna kärltyp. Det vill säga att
dekoren är ojämn och lite grövre. Den hittades 1891 vid grävandet av en grund tillsammans
med ca 670 bronsskållor. Även SHM 6595 från Vallstenarum som undersöktes av Gustafsson
1879 associeras med bronsskållor, den hittades i en grav där den gravlagde en huvudbonad
täckt av bronsskållor. På samma gravfält har ett flertal gravar innehållit skållor (Gustafsson
1905:10–15). Även krukan från Grötlingbo (GFC9584_4) ger ett slarvigt intryck av dekoren
och är högre och smalare än övriga ölandskrukor (se Fig. 9). Kanske är dessa krukor en del av
den tidigaste produktionen innan keramikerna har fulländat tekniken.

Fig. 11. Gotlandskruka SMH 8922 från Alsarve, Ardre socken på Gotland. Hämtad från
http://mis.historiska.se/mis/sok/start.asp, 2017-05-05.
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4.10.

Framtida forskning

Det är önskvärt att tunnslipsanalyser och ICP-analyser görs på fler ölands- och gotlandskrukor
som hittats på öarna. Med hjälp av fler analyser så kan lerans sammansättning jämföras för att
se om det skiljer stort mellan de båda öarna och i så fall om det går att utröna exakt var en
kruka är tillverkad.
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5. Resultat och slutsatser

Vad är en ölandskruka? Det var en av frågorna som låg till grund för denna uppsats. Svaret är
ett reduceringsbränt kärl med starkt utsvängd buk, utsvängd mynningskant, glättat yta, oftast
med en smal fot och en dekor på övre delen av skuldran i form av linjer uppbyggda av
punkter. Vulstränder och stämplade cirklar kan även förekomma, ibland olika kombinationer
av de olika dekorelementen. Höjden varierar mellan 6-15cm men den vanligaste är 11-12cm.
Lite svårare visade det sig vara att definiera en gotlandskruka, men i litteratur och
rapporter förefaller det som kärl som ser bruna ut oftare referats till som gotlandskruka.
Slutsatsen som denna studie lett fram till är att de kärl som har starkt utsvängd buk, glättad
yta, smal fot och utsvängd mynningskant bör kallas ölandskrukor oavsett vilken färg de ger
intryck av att ha. Detta eftersom färgen kan ha påverkats av omständigheter efter
nedläggningen eller magasineringen. Gotlandskruka bör istället vara benämningen på de
oftast bruna eller rödbruna kärl som har fyra stycken öron på skuldran, detta eftersom de
flesta av denna kärltyp har återfunnits på Gotland (6 av totalt 8 stycken). I arbetet med denna
uppsats framgick det på ett tidigt stadium att det kärl med 4 öron på skuldran som hittades i
kvarteret Sergeanten inte var lika vanligt förekommande som de svarta ölandskrukorna eller
kannorna. Det är på grund av tidsbrist svårt att säga hur många som finns i magasin och
museer ute i landet men om kärltypen får ett namn som används av framtida registrerare och
arkeologer så underlättar det för en sammanställning av denna kärltyp.
Kannor har inte fått något större utrymme i detta arbete, främst därför att Polàskovà redan
gjort en studie av dekor på främst kannor.
Varför skiljer sig keramiktraditionen på Öland och Gotland från övriga Sverige? Även
den frågan visade sig vara svår att besvara. Efter att ha studerat gravar och deras innehåll på
Öland och Gotland så har en betydande skillnad mellan de båda öarnas föremål och
sammansättning av gravgåvor alltmer utkristalliserat sig. På Öland har de rikaste
kvinnogravarna ofta även krumknivar utöver lerkärl av finare produktion, guldfolierade pärlor
är en annan kategori föremål som är vanlig i de rikaste kvinnogravarna där. På Gotland är det
i stället mycket vanligare än på Öland att beslag från dryckeshorn hittas i de gravar som
bedömts som kvinnliga. Gotland har även ett stort antal bronsskållor i sitt material. Även
krukorna har visat sig ha lite olika utformning där de gotländska i stort sett alltid har en fot
medan de öländska ibland saknar den. En tolkning som jag kommit fram till är att de utan fot
är av öländsk tillverkning och att man helt enkelt föredrog den utformningen på Öland. Både
Öland och Gotland förefaller ha en tradition som är unik för sin region när det gäller design på
föremål och seder. En del föremål är liknande men de regionala skillnaderna finns där och kan
även skönjas inom öarnas olika lokaler. Svaret på frågan om varför keramiktraditionen skiljer
sig från övriga Sverige är att lerans beskaffenhet tvingat fram en specialiserad teknik vid
framställning av keramik, samt att influenser påverkat öarna mer direkt eftersom öläget ger
traditioner som utvecklas isolerade från fastlandet.
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6. Sammanfattning
•
•

Vad exakt är en ölandskruka?
Varför finns en det en klar urskiljbar skillnad mellan den keramik vi kallar
ölandskrukor/gotlandskrukor jämfört med andra kärl från samma period?
• Vad kan dekor och utformning ha inspirerats av?
• Är det klara skillnader mellan Öland och Gotland när det gäller ölandskrukorna, eller
ser de lika ut på de båda öarna?
Den kärltyp av keramik från romersk järnålder som vanligen kallas ölandskruka eller
gotlandskruka i rapporter, litteratur eller andra arkeologiska sammanhang är vanlig i det
öländska och gotländska materialet. Den hittas företrädesvis i gravar men även andra
kontexter förekommer. Kärlen förekommer även sparsamt på det svenska fastlandet och hittas
även där i gravar. Det är i de gravar som är rikast på föremål som den oftast påträffas och det
pekar på att den är knuten till de personer i samhället som har högst social rang. Andra
föremål som hittas tillsammans med ölandskrukor varierar en del mellan Öland och Gotland.
Ett exempel på det är bronsskållor som mest är en gotländsk företeelse och endast
förekommer sparsamt i det öländska materialet. Dryckeshorn i gravar är vanligast på Gotland
och de förekommer ofta i gravar med sländtrissor. På Öland är det i kvinnogravarna vanligt
att det förekommer krumknivar i samma grav som ölandskrukor medan mansgravarna ofta är
så kallade vapengravar. Vapengravarna på Öland innehåller som regel ett svärd, minst en
lansspets och en spjutspets men även fler förekommer, en sköld och en kniv.
Kärltypen som kallas ölandskruka är av tunt gods som glättats på ytan och oftast
dekorerats med punktlinjer på den övre delen av skuldran. De är brända i en reducerad
atmosfär som ger en svart yta på kärlet. I denna uppsats förekommer även en annan kärltyp
med fyra stycken öron på skuldran, dessa kärl förefaller vara brända i en oxiderad atmosfär
vilket istället resulterar i en brun eller rödbrun färg på ytan. Förutom dessa två kärltyper
förekommer också kannor, de har en hank att hålla i när man häller och är i stort sett alltid
dekorerade. Denna dekoration består ofta av olika fält på övre delen av kannan indelade i
romber av linjer. I fälten finns olika stämpelmönster, till exempel cirklar, kryss, blomformade
och trisklar. Kärlen är så kallad finkeramik som sannolikt inte användes till vardagligt bruk
utan som serveringskärl vid till exempel gästabud och som gravgåvor i form av ett uppdukat
bord till den avlidne. I en del fall även som benbehållare efter kremering.
De kärl som betecknas som finkeramik förefaller ha använts till dryckesritualer och som
serviser under gästabud. Även seden att ge den begravde ett dukat bord pekar på att kärlens
betydelse var välkänd i det samtida samhället (Eriksson 2009:176ff). Ölandskrukorna
introduceras i Mälardalsregionen under äldre romersk järnålder, men företrädesvis i
elitmiljöer. Att det även på Öland och Gotland handlar om elitens föremål syns i
gravmaterialet, då det är de gravar som är rikast på föremål som även har ölandskrukor,
gotlandskrukor eller kannor (se bilaga 1 & 2). Inspirationen till kärlen kan vara bronssitulor
som importeras till Skandinavien under denna period (Eriksson 2009:176ff).
Den polerade ytan på keramik som förekommer under bronsåldern i Mälardalen
försvinner under förromersk järnålder och den tidigaste återkomsten av polerad keramik i
området dateras till tiden efter Kristi födelse (Eriksson 2009:127). Dessa kärl har en
svartglänsande yta som mycket väl kan tänkas föreställa eller efterlikna metall. Liknande
former på kärl har bland annat hittas i tidigare nämnda Gödåker där ett kärl har en dekor som
är klart inspirerad av samtida metallkonst. Det kan även finnas kopplingar till dryckesglas
eftersom en del kärl har imitation av slipade glasfacetter.
Mellan Öland och Gotland finns en del skillnader i utformningen på kärlen. På Öland är
foten på ölandskrukorna mindre eller saknas. Eftersom tillverkningsort för ölandskrukorna
inte har kunnat fastställas i nuläget är det svårt att peka på om det beror på att ölänningarna
har en annan utformning på sina kärl än gotlänningarna eller om det förekommer variationer i
29

båda regionerna som sedan distribuerats olika.
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8. Illustrationsförteckning
1. Bilden visar fem numrerade lager i huset. Lager fyra är ett inslag i ett annat lager.
Lager två är golvnivån och tre är brandlagret över golvet. Både lager fem och tre
innehöll sädeskorn men var av olika färg och nummer tre innehöll mer sädeskorn än
de över. Bild från rapport Länsstyrelsens diarenr 431-130-16, Norderäng et al. 2017.
2.

14

C dateringen av säden i det nerbrunna huset.

3. Detalj av ölandskrukan från kvarteret Sergeanten i Visby. Foto: Tony Maric
4. Detalj av krukan med öron från kvarteret Sergeanten i Visby. Foto: författaren.
5. Krukorna från Havor i Hablingbo socken, Gotland. SHM 18920:2 och SHM 18920:1
ur Antikvarisk-topografiska Arkivet Stockholm. Foto: författaren.
6. Bronskasseroll från Gödåker i Tensta socken, Uppland. SHM 15368:7 Bild från:
www.Historiska .se (hämtad 2017-05-02).
7. Periodindelning (ur Eriksson 2009).
8. Typisk Ölandskruka. GFC7437 från Långhulta i Endre socken, Gotland. Foto:
författaren.
9. Ölandskruka med ”slarvig” dekor GFC9584_4 från Uddvide (Barshalder) i Grötlingbo
socken, Gotland. Foto: författaren.
10. Ölandskruka med vulstränder GFC7405 från Endregårda i Endre socken, Gotland.
Foto: författaren.
11. Gotlandskruka SMH 8922 från Alsarve, Ardre socken på Gotland. Hämtad från
http://mis.historiska.se/mis/sok/start.asp, 2017-05-05.
12. Kanna från Visby SHM 15828:9. Hämtad från
http://mis.historiska.se/mis/sok/start.asp, 2017-05-05.
13. Kanna från Gödåker, kammargrav 22, SHM 17698:22. Hämtad från
http://mis.historiska.se/mis/sok/start.asp, 2017-05-05.
14. SHM 6595 bronsskållor från Vallstenarum (hämtat 2017-0502).
15. Beslag till dryckeshorn Ardags, Ekeby socken på Gotland. Hämtat från
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=181633, 2017-05-08.
16. Beslag till dryckeshorn Tänglings, Etelhems socken på Gotland. Hämtat från
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=301036, 2017-05-08.
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Bilaga 1: Öland

De kärl som är uppställda i denna tabell över Öland har valts ut ur Ölands järnåldersgravfält
Volym I-IV IV (Beskow Sjöberg et al. 1987, 1991, 1997, Fallgren et al. 2001) på grund av
deras karaktär och de övriga föremål som funnits i gravarna som de hittats i. Att jag valde kärl
från gravar med fler gravgåvor än bara krukor beror på att jag ville få en översikt över vilka
fyndkategorier som hittas tillsammans med ölandskrukor och kannor. Det finns alltså fler kärl
än de som är med i tabellen, men de har valts bort om inga andra föremål påträffats.
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Bilaga 2: Gotland

I den gotländska tabellen är krukorna listade efter utseende och fyndplats. Inga andra föremål
från eventuella gravar är med i tabellen. Det hade varit önskvärt med en liknande tabell som
för Öland men tidsbrist var den avgörande orsaken till att fokus lades på krukorna istället.
Dekoren och utseendet ges stort utrymme i tabellen för att få en jämförande bild av hur de kan
vara utformade. Krukorna i tabellen har hämtats från: Die Ältere Eisenzeit Gotlands, del I-II
(Almgren 1914, Almgren & Nerman 1923), Gotlands Museums Magasin Visborg och
Historiska museets on-line tjänst Sök i samlingarna.
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