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PROBLEM KRING 
VIKINGATIDA KERAMIKKANNOR 

Av Dagmar Selling 

1 den svenska vikingatidens föremålsbestånd erbjuder en syn
nerligen enhetlig grupp av lergodskannor ett omdiskuterat pro
blem framför allt med hänsyn till sitt ursprung. Mer eller 
mindre fragmentariska kärl av samma, vanligtvis svartglättade 
gods med ljusa ornament äro i övrigt kända från ett mindre 
antal platser på kontinenten, belägna huvudsakligen utmed 
Nordsjökusten. Av fyndplatsernas geografiska utbredning fram
går likväl icke något utstrålningscentrum, och den största kon
centrationen är alltjämt den, som förekommer längst i norr med 
huvudparten på Björkö i Mälaren.1 

I Norden har man, alltsedan T. J. Arne såsom den förste fram
drog några i Utrecht befintliga exemplar till jämförelse med de 
svenska,2 fasthållit vid benämningen »friesiska kannor», med 

1 Hithörande kärl äro tidigare behandlade av H. Arbman, Schweden 
und das karolingische Reich, Kungl. Vitt. Hist. och Ant. akad:s handl. 
43, Sthlm 1937, s. 87 ff; flertalet kannor frän Birka avbildade i dens., 
Birka I, Tafeln, Sthlm 1941, Taf. 219—221. En karta över utbredningen 
ger H. Jankuhn, Die Wehranlagen der Wikingerzeit zwischen Schlei und 
Treene. Die Ausgrabungen in Haithabu I, Neumiinster 1937, s. 291 — 
den kan, som L. Hussong (jfr i not 5 anf. litt.) visat, kompletteras med ett 
fynd från Kloster Lorsch i Rheinhessen. Däremot kan otvivelaktigt den 
redan tidigare med skepsis sedda »kannan» från Altbachtal vid Trier, 
jfr Arbman, Schweden etc , s. 102 och där anf. litt., definitivt strykas ur 
sambandet med den lerkärlsgrupp, som i föreliggande uppsats kommer 
att behandlas. Skälen härtill kommer jag att framlägga i annat sam
manhang. 

- T. J. Arne, Birka-Frisland, i Kulturhistoriska studier tillägnade V. 
Ewald, Sthlm 1929, s. 18. 
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därav följande attribuering, medan däremot Dorestads ut-
forskare J. Holwerda icke ansett sig kunna acceptera dem som 
hemmahörande i det friesiska materialet utan tolkat dem som 
ett skandinaviskt inslag där.3 I samband med bearbetningen av 
keramiken från Hedeby har H. Jankuhn lämnat frågan om pro
veniensen helt öppen, sedan han tagit avstånd från Holwerdas 
teori, men även ställt sig tveksam till den av H. Arbman fram
ställda tanken på en speciell Dorestad-fabrikation.4 

Fyndmaterialet har, sedan härkomstfrågan senast diskutera
des av L. Hussong,"' icke ökats. I samband med en undersökning 
av den västeuropeiska lerkärlsimporten till Birka, som kommer 
att publiceras i större sammanhang, har emellertid företagits 
en detaljgranskning av kannorna, ö v e r resultatet skall i det 
följande ges en preliminär överblick, eftersom det icke torde 
vara utan betydelse för fortsatta försök att precisera prove
niensområdet. 

Framför allt betydelsefull är den för dekoren använda tek
niken, som hittills genomgående uppfattats som vit bemålning. 
Av vissa detaljer framgår likväl, att den icke kan vara åstad
kommen vare sig genom målning med pensel, genom använd
ning av stämplar eller genom något slags schablonmetod. Den på 
romerskt område vanliga s. k. barbotintekniken, som innebar, 
att mönstret spritsades ut över ytan, är på förhand utesluten 
genom ornamentens rätvinklighet och distinkta karaktär. Den 
oklanderliga skarpkantigheten, som i vissa fall låter figurernas 
konturer framträda som tydliga förhöjningar över den mörka 
ytan, kan heller icke vara resultatet av en efterputsning med 

3 J. Holwerda, Opgravingen van Dorestad, Oudheidkundige Mede-
deelingen, Nieuwe reeks XI, Leiden 1930, s. 73 f; dens., Dorestad en onze 
vroegste middeleeuwen, Leiden u. år, s. 64. — Även L. Hussong, Friih-
mittelalterliche Keramik aus dem Trierer Bezirk, Trierer Zeitschrift 11, 
Trier 1936, s. 84 och Taf. 3: 3 räknar dem som nordiska kannor (jfr nedan 
not 5). 

4 H. Jankuhn, a. a. s. 288 ff; dens., Haithabu, Eine germanische Stadt 
der Friihzeit, 2 uppl., Neumiinster 1938, s. 144; dens, Die Ausgrabungen 
in Haithabu (1937—1939), Vorläufiger Grabungsbericht, Berlin-Dahlem 
1943, s. 180; jfr även dens. i rec. av Arbman, Schweden etc. i Offa 5, 
Neumiinster 1940, s. 118. 

5 L. Hussong, Schweden und das karolingische Reich, Bemerkungen zu 
dem gleichnamigen Buch von H. Arbman, Germania 23, Berlin 1939, s. 182. 
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Fig. 1. Lergodskanna frän Birka-grav S54. i j i . — Tongefäss, Grab 
854, Björkö, Ksp. Adelsö, Uppland. 

något eggat verktyg — åtminstone i något fall borde då ett 
bortfallet ornaments plats vara antydd genom ritslinjer. 

Vidare kan konstateras, att Birka-kannornas dekor måste vara 
framställd efter det att kärlen ytbehandlats och även bränts 
färdiga. Där ett ornament är bortfallet, visar ytan en oklander
lig jämnhet såväl ifråga om färgton som glättning. Fynd ur 
brandgravar visa också, att dekoren icke tålt någon märkbar 
hetta. Däremot finner man, att den ibland haft en viss skyd
dande effekt på underliggande yta, så att även där glättningen 
genomgående är starkt avflagrad, den del, som täckts av mönst
ret, bevarat sin jämnhet. 
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Redan det ovan anförda talar för att det ämne, som kommit 
till användning, icke kan ha varit vitlera eller över huvud taget 
något slags vit färg, och detta intryck förstärkes ytterligare vid 
granskningen av de enskilda kärlen. I detta sammanhang skall 
endast en av de bäst bevarade Birka-kannorna, från grav 854, 
tagas som exempel (fig. 1). 

Man kan på denna kanna tydligt iakttaga, hur de smala, ver
tikala ränderna på halspartiet måste vara de, som anbringats 
först. Därefter har man givit dem en övre och en nedre begräns
ning i horisontell riktning, av vilka den övre också går ett stycke 
ned på insidan av mynningen. Kärlet har sedan försetts med de 
horisontella ränderna på bukpartiet, och slutligen har man mel-

Fig. 2. Detalj av dekoren på kannan fig. 2. •/»• — Vergrössertes Detail von der Ver
zierung der Kanne Fig. 1. 
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• 

Fig. 3. Bägare från Birka-grav 457. Ca •/.• — Becher, Grab 457, Björkö, Ksp. 
Adelsö, Uppland. 

lan dessa placerat ut romber, som icke sällan tangera varandra 
eller de horisontella banden — om det i detta fall verkligen 
varit fråga om ett stämpelmönster, skulle för varje enskild 
figurtyp ha använts ett meningslöst stort antal stämplar av obe
tydligt varierande utförande. Figurerna växla heller icke efter 
något system, som låter förmoda sammansatta, längre stämplar. 
Även de kors, som äro placerade på kannans nedre del, visa sig 
vid närmare granskning bestå av skilda, tresidiga figurer, också 
de något varierande ifråga om formen. Pipen har utvändigt 
varit helt beklädd med samma ljusa material som dekoren, och 
detta fortsätter över kanten ca 7 mm djupt. Likaså har örat haft 
en 6—8 mm bred, ljus rand på ömse sidor om den längsgående 
kannelyren. Ett parti av kärlväggen mellan örats båda fästen 
saknar däremot såväl dekor som glättning, och ytan har där en 
ljusare gråaktig ton och en finkornig struktur, som uppvisar 
täta och jämna spår av putsning på drejskiva. 

Utom det synnerligen betydelsefulla faktum, att det under
liggande ornamentskiktet i de allra flesta fall mer eller mindre 
tydligt avtecknar sig genom det överliggande lagret och ibland, 
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när detta är bortfallet, ändock kvarsitter, kan på den nämnda 
kannan iakttagas en oregelbundenhet, som definitivt utesluter 
möjligheten, att det rör sig om något slag av lerbeläggning. Som 
fig. 2 visar, har ett av de vertikala banden skarvats genom att 
läggas något omlott, och ändarnas utseende tyder på att det 
rivits av (det andra bandet fr. v. på bilden). 

Fullt klart står därför, at t man för dekorering av dessa kan
nor måste ha använt tunna skikt av något material, som kunnat 
klippas eller skäras i mönster och som sedan vart för sig fästs 
på det färdigbehandlade och brända godset. 

Närmaste åtgärd var därför att låta företaga en spektrografisk 
analys av den ljusa beläggningen.0 Det resultat denna gav, var 
ganska förbluffande, i och med att huvudbeståndsdelen visade 
sig utgöras av tenn, varjämte i provet även märktes obetydliga 
mängder av bly, krom och järn. Med hänsyn härtill och till 
de ovan anförda detaljerna kan man därför utgå från att kan
norna dekorerats med tennfolium, alltså stanniol, som fästs på 
den släta ytan sannolikt med något limämne.7 

Stanniolornament på lerkärl — onekligen en dekor, som är 
av synnerligen okeramisk karaktär. Minst lika märklig är en 
detalj på bägaren i Birka-graven 457, som genom sin ornamen
tik är besläktad med kannorna, men som i övrigt företer an
märkningsvärda olikheter (fig. 3). Så har den till skillnad från 
kannorna mynningskanten jämnt ut tunnad, och bottnen är 
kullrig utan den markerade övergång till sidan, som utmärker 
flertalet kannor; den erinrar om glasbägaren i Bj. 649.' Vidare 
visar den påfallande osäkra formen, att lerbägaren knappast är 
tillverkad på drejskiva, vilket tidigare antagits. Den svarta 

6 Till laboratorn, fil. dr Sture Landergren, som utfört den spektro
grafiska undersökningen, ber jag härmed få framföra ett hjärtligt tack. 
Likaså tackar jag varmt statsgeologen fil. dr Nils Sundius för välvilligt 
utförda mineralogiska bestämningar. 

7 Theophilus presbyter. Diversarum artium schedula, utg. W. Theobald 
(= Technik des Kunsthandwerks im zehnten Jahrhundert), Berlin 1933, 
s. 12 ff, nämner i samband med beskrivningen av framställningssättet för 
stanniol (bok I, kap. 25—26): »—• stanniolblad, som du efter önskan 
kan fästa på ditt arbete med läderlim» (d. v. s. hornlim). Jfr även not 10 
och där anf. litt. 

8 Arbman, Birka I, Taf. 189: 3. 
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ytan stöter dessutom mera i brunt, medan kannorna äro djup
svarta (jfr nedan), kärngodset är mörkt rödbrunt och rikligt 
magrat med fin kvartssand samt av relativt fast s t ruktur till 
skillnad från kannornas synnerligen finslammade, ljust gråaktiga 
gods med endast enstaka kvartskorn. Framför allt anmärknings
värt är likväl, att på ett av de mot bottnen gående, ljusa vert i
kalbanden kan iakttagas mikroskopiska spår av guld, och guld
stoft förekommer även, synbarligen oavsiktligt, på den mörka 
ytan strax intill det nämnda bandet.9 

Förekomsten av stanniolornament och guldspår på ifråga
varande lerkärl gör onekligen, att ursprunget kan synas ännu 
mera gåtfullt än hittills. Samtidigt torde tekniken, som tidigare 
aldrig konstaterats på lerkärl från karolingisk tid, definitivt 
utesluta, a t t kannorna och bägaren tillverkats någonstans på 
nordvästgermanskt område, vilket för övrigt redan motsäges 
av den påfallande säkra drejningen. Från friesiskt eller över 
huvud taget nederrhenskt område härstamma de följaktligen 
med all sannolikhet icke. 

Med hänsyn till formgivningen och godsets mörkglättade 
yta med mönstren i silvervit! — bägarens tydligen både i silver-
vitt och guld •— skulle dessa kärl kunna tänkas som direkta 
efterbildningar av metallkärl med tauscherad ornamentik. De 
stå likväl icke utan motsvarigheter i keramikens historia. Metall
ornament i form av inläggningar eller applikationer förekomma 
relativt ofta inom pålbyggnadskulturerna i västra Schweiz och 
sydöstra Frankrike, på lerkärl, som dateras till yngre brons
ålder — tekniken har förmodats härstamma från Norditalien, 
från venetiskt eller liguriskt område.10 Med järnåldern synes me
toden att använda tennfolium på lergods gå ur bruk och varken 
inom nämnda områden eller annorstädes i Europa kan någon 

9 Att någon tvekan icke kan råda beträffande guldets identitet har 
välvilligt bekräftats av laborator Landergren. 

10 A. de Mortillet, La decoration des poteries au moyen de lamelles 
d'étain dans les temps protohistoriques et mödernes, i Congrés pré
historique de France, Compte rendu de la troisiéme session, å Autun 
1907, Paris 1908, s. 796 ff; V. Gessner, Die geometrische Ornamentik des 
spätbronzezeitlichen Pfahlbaukrdses der Schweiz, Varese 1946, s. 23 f; 
J. Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique II, Paris 1910, s. 389. 
— Ang. fastsättningen av tennfoliet se de Mortillet, a. a., s. 798; jfr även 
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fortlevande tradition påvisas, som kunnat resultera i dekorens 
renässans halvtannat årtusende senare.11 Att tekniken inom 
mera avlägsna områden förekommit också senare framgår dels 
av en lerflaska, som uppgivits härstamma från Turkiet men som 
förmodas ha sitt ursprung längre österut, i Persien eller Indien 
(fig. 4), dels av ett vidbukigt kärl med hög, smal hals från Galla
området, Östafrika (fig. 5). Den förstnämnda er inrar med sina 
romber och l injeomament i viss mån om Birka-kannorna.1 2 

Intetdera kärlet låter sig närmare datera. 
Med orneringstekniken, som ställer de här behandlade kan

norna och bägaren i särklass inom hela den nord- och mellan
europeiska keramiken under ifrågavarande tid, förena sig också 
andra, speciella drag. I och med dessa kärl är det i själva verket 
första gången som lerkärl med både pip och öra uppträda i 
skandinaviskt material och även inom den del av Nordeuropa, 
som under romersk tid betecknades som Germania Magna, 
saknas hemortsrätt för kannor med pip av denna typ. Inte heller 
på provinsialromerskt område är den rörformiga pipen särskilt 
vanlig, medan däremot en nedtryckning av mynningskantens 
främre del ofta förekommer. Den pip, som i likhet med Birka-
kannomas är ansatt på skuldran, kommer först med de mer eller 
mindre vidbukiga kannor, som sätta sin prägel på frankiskt 
och alamanniskt keramikmaterial från merovingertiden och 

E. Vogt, Der Beginn der Hallstattzeit in der Schweiz, i 40.Jahrbuch der 
schweizerischen Gesellschaft fur Urgeschichte 1949/50, Frauenfeld 1950, 
s. 219, som omnämner ett kärl med bortfallen dekor, vars mönster likväl 
framgår av »hell gewordenem Klebstoff (Birkenteerpech)». 

11 A. de Mortillet, a. a. s. 799. En av avbildningen att döma stor likhet 
med ornamentiken på kannorna återfinnes på ett lerkärl av stövelform 
från laténe-tid, se G. Behrens, Ein neues Wangionengrab aus Alzey 
(Rheinhessen), i Germania 24, Berlin 1940, s. 123 ff och Taf. 25; se även 
R. Forrer, Zum Wangionen-Schuhgefäss von Alzey, i Germania 24, 
s. 252 ff. 

12 A. de Mortillet, a. a. fig. 2—3; jfr även fig. 1, som visar ett neolitiskt 
kärl med ett »vargtandsmönster», liknande det som förekommer bl. a. 
på kannan Bj. 597, utskuret i björknäver och fästat på den mörka, syn
barligen glättade ytan. — Docent Gösta Montell har på förfrågan haft 
vänligheten meddela, att lerkärlet fig. 4 är en indisk s. k. lota, d. v. s. 
tillbehör till en vattenpipa, och att den kan tillhöra en förhållandevis 
modern tid. 
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vilkas grundform är den för perioden vanliga, dubbelkoniska 
urnan.13 De sistnämnda ha dock genomgående en fristående pip, 
som i allmänhet vidgar sig uppåt och vars överkant är något 
utkragad samt i främre delen hoptryckt från sidorna. Den kan 
ibland vara delvis fästad intill mynningskanten, men uppträder 

Fig. 4 och 5. Lerkärl med tenndekor från Orienten resp. Östafrika. •/, resp. ca 1ft. 
Efter A. de Mortillet. — Tongefässe mil Zinnfolienverzierung aus dem Orient, ohne 

nähere Angaben, bzw. Östafrika. 

aldrig med Birka-kannornas karakteristika: smal och rörformig, 
till hela sin längd hoptryckt in mot halsen och fästad mot denna, 
varefter den skurits plan i mynningen. Detta skulle visserligen 
kunna tänkas vara drag, som kännetecknat just de yngre kan
norna, men mest sannolikt förefaller, att den tättslutande pipen 
är en lokal utvecklingsform. Jag känner en likartad typ endast 

13 Hussong, i not 3 anf. arb., s. 82 f; även E. Brenner, Der Stånd der 
Forschung uber die Kultur der Merowingerzeit, i VII. Bericht der Rö-
misch-Germanischen Kommission, Frankfurt a. M. 1915, s. 294. 
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från vissa wurttembergska gravfynd från merovingertiden.14 

På dessa sistnämnda saknar man likväl vikingatidskannornas 
karakteristiska klack mellan pipens planskurna överkant och 
halsen (jfr fig. 1). 

Även om flertalet kannor med sin mjukt svängda profil när
mast för tanken till vissa senromerska kannor och dessas av
läggare i den frankiska keramiken,15 vit tnar dock den vulst, som 
på två av Birka-kannorna markerar övergången mellan hals 
och skuldra, resp. kärlets största vidd, om att de otvivelaktigt 
stå i en viss relation till merovingertidens dubbelkoniska urna. 
De låta sig i detta senare fall utan svårighet inordna som en 
sen fas i den typologiska utvecklingen, som gått från de mer 
satta, kraftigt vinklade formerna till typer, där största vidden 
förlägges allt längre ned, medan överpartiet blir högt och smalt.10 

De två kanntyper, som äro företrädda i Birka-materialet, och 
till vilka alla de övriga, hittills kända kannorna eller fragmenten 
med samma dekor kunna anslutas, innebära av allt att döma 
icke någon tidsskillnad, eftersom ornamentiken förekommer i 
närmast identiskt samma form och utförande på båda. 

Det långsmala örat med plattad, osymmetriskt avrundad ge
nomskärning och en grund, längsgående kannelyr, är icke ovan
ligt varken i romersk keramik eller senare.17 Tumgropen vid 
nedre fästet förekommer också, medan däremot den övre an
satsen i allmänhet ansluter mera direkt till mynningskanten, i 
stället för att som på kannorna av Birkatyp utgå ett stycke ned 
på sidan. Från den under merovingertiden mest karakteristiska 
örontypen, den korta, breda och med två eller tre kannelyrer 
försedda, som därtill alltid utgår från mynningskanten och slutar 
högt uppe på skuldran, skiljer den sig väsentligt. Otvivelaktigt 
måste Birka-kannorna ha sitt ursprung inom ett område, där de 
romerska traditionerna bevarats levande upp genom tiderna. 

Bottnen är på samtliga kannor väl jämnad men mera sällan så 

14 W. Veeck, Die Alamannen in Wurttemberg, Berlin u. Leipzig 1931, 
Taf. 18: 5 (från Derdingen, O. A. Maulbronn), jfr även Taf. 18: 1 m. fl. 

15 Jfr Veeck, a. a. Taf. 15: 19—24; Arbman, Schweden etc. s. 103 och 
Taf. 17. 

16 Hussong, a. a., s. 82. 
17 Jfr i not 15 anf. litt. 
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mattglänsande som sidorna. I ett par fall är den obetydligt kon
vex och någon gång märkas inglättade streck, som bilda kors
tecken av en synbarligen mera tillfällig karaktär.18 En och 
annan gång synas tydliga spår av j amning med ett skärande 
verktyg såväl på själva bottenytan som på nedre delen av sidan, 
varigenom bottenpartiets yt terkontur blivit skarpt markerad. 
»Skuren» yta och en mer eller mindre konvex undersida känne
tecknar emellertid stora grupper av den rhenländska keramiken 
åtminstone från 700-talet och framåt19 och att närmare preci
sera tillverkningsområdet med ledning av detta drag låter sig 
knappast göra. 

Lika litet lämpar sig ytbehandlingen för detta ändamål. Det 
speciella förfarande, genom vilket ett kärl kan göras glänsande 
mattsvart — en kombination av glättning på finslammad yta 
och senare bränning under rökutveckling i tillslutet rum — 
som förutom sitt estetiska värde även har den praktiska fördelen 
att göra godset mera ogenomträngligt för fuktighet, har varit 
känt och praktiserat redan tidigt i krukmakarkonstens historia 
och i skilda delar av världen. På svenskt område finner man 
omsorgsfullt svartglättade kärl framför allt under bronsåldern 
och under den romerska järnåldern, men de försvinna med 
folkvandringstiden nästan fullständigt ur nordiskt material. I 
Mellaneuropa har det svarta godset gammal hävd;20 den tidi
gare nämnda keramiken på frankiskt och alamanniskt område 
är genomgående grå eller gråsvart, i viss utsträckning också 
finslammad och glättad. Mera sällan återfinner man likväl kan
nornas djupsvarta, i vertikal riktning glättade yta; i Barbara-
the rmema i Trier ha anträffats två cylindriska pipar med t re -
flikig mynning, vilkas gods åtminstone ytligt l iknar Birka-kan-

18 En likartad korsfigur förekommer på bottnens undersida på en liten 
kruka från merovingertidsgravfältet i Hohenfels, Kr. Daun, nära Trier 
(Landesmuseum, Trier, inv. 15, 94 a). Jfr likartade glättlinjer pä laténe-
keramik, M. Hell, Zur Verbreitung der Bodenzeichen auf spätkeltischen 
Kammstrichgefässen, i Germania 24, Berlin 1940, s. 122. 

19 Hussong, a. a., s. 83. 
20 W. Unverzagt, Die Keramik des Kastelis Alzey, Materialien zur 

Römisch-germanischen Keramik II, Frankfurt a. M. 1916, s. 11, 13; jfr 
dens., Terra sigillata mit Rädchenverzierung, Materialien III, Frankfurt 
a. M. 1919, s. 41. 
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nornas.21 Under förutsättning att likheten står sig även vid en 
mineralogisk undersökning, skulle alltså dessa pipar kunna ge 
beviset för att Birka-kannorna tillverkats inom ett område, som 
även — eller kanske snarare huvudsakligen — framställt kan
nor av merovinger- och karolingertidens traditionella, rund-
bukiga typ. 

Om följaktligen ytbe
handlingen, inklusive bot
tenytans särdrag och kär
lens grundform, icke sak
nar motsvarigheter inom 
den något äldre och samtida 
keramiken inom Rhenlan
det, intager själva dekoren 
samma unika ställning som 
tennfolietekniken. Den tek-
toniskt uppbyggda, helt yt
täckande ornamentiken rör 
sig med ett mycket begrän
sat antal figurer: trianglar, 
romber, horisontella och 
vertikala ränder samt dia-

Fig. 0. Skärva av lenndekorerat kärl, 
funnen i Kloster Lorsch, Kr. Starken-
burg, Rheinhessen. 1/ l. Efter L. Hus
song i Germania 23. — Bruchstuck 
eines zinnverzierten Gefässes, im Kloster 
Lorsch gefunden. 

gonalställda gallermönster. Endast i et t av de hittills kända 
fallen avviker ett ornament från det strikt rätliniga schemat 
(fig. 6).22 Vissa detaljer, t. ex. gallermönstret på bägaren Bj. 457 
och på kannan Bj . 551 återfinner man i inglättat utförande på 
wiirttembergska bägare från 600-talet, bl. a. från Oberflacht 
och Gammertingen.2 3 På dessa förekommer också nedanför den 
skarpa bukvinkeln likartat glesa vertikalränder som på neder-

21 Landesmuseum Trier. De av Jankuhn, Wehranlagen, s. 290 om
nämnda skärvorna i den s. k. Hospitalkeramiken frän samma plats, var 
vid mitt besök i Trier, aug. 1951, icke tillgängliga. 

22 Hussong, a. a., s. 182. 
23 J. Werner, Miinzdatierte austrasische Grabfunde, Berlin-Leipzig 1935, 

s. 53 och Taf. 15 C 4; L. Lindenschmidt, Handbuch der deutschen Alter
tumskunde I, Braunschweig 1880—1889, s. 480 talar om lerkärl med 
ornamenten »aufgemalt, jedoch immer nur in einer Farbe», men 
avser tydligen mörk yta med inglättade streck, jfr a. a. Taf. XXV: 2. 
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delen av Björkö-bägaren — att dekoren sträcker sig ända ned 
mot bottnen är armars mindre vanligt i samtida och även i 
äldre keramik. 

Fig. 7. Stämpelornerat lerkärl (rån Präslbol, Solberga sn, Bohuslän. 2/5. Teckning 
ao H. Faith-Ell. — Stempelverzierles Tongefäss, Präslbol, Ksp. Solberga, Bohuslän. 

Nära motsvarigheter till de i horisontella zoner fördelade, 
geometriska ornamenten återfinnas bland stämpelornerade ler
kärl från olika delar av Mellan- och Nordeuropa under 500-
talet och senare.24 Från typens nordligaste spridningsområde, 
Västskandinavien, härstammar exemplaret fig. 7, där också for
men har en viss likhet med kannorna. Det är samma eller lik-

24 Jfr J. Boe, Jernalderens keramikk i Norge, Bergen 1931, s. 236 f; 
G. Gjessingr, Studier i norsk merovingertid, Trondheim 1934, s. 171. 
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artade dekorationselement som förekomma, än i nedstämplat 
mönster, än i de figurer, som bildas av de upphöjda mellanrum
men.2'' Utom det avbildade lerkärlet från Bohuslän är ett nästan 
identiskt likadant känt från Jylland.20 I båda fallen ha de anträf
fats i brandgravar, som icke dateras av andra föremål. Det dan
ska kärlet har likväl förmodats tillhöra 700-talets senare del, var
vid dateringen enbart stöder sig på det förhållandet, att flertalet 
undersökta gravar på samma gravfält visat sig tillhöra vikinga
tiden — bortser man från de tekniska skiljaktigheterna kan lik
heten med Birka-kannorna utgöra ett stöd för en sen datering. 
I Bohuslän är det ifrågavarande kärlet otvivelaktigt en import
produkt, men också i Danmark står synbarligen denna typ för
hållandevis isolerad,27 och det är därför möjligt, att ursprunget 
för dem båda är att söka utanför Norden, sannolikt då inom 
något ännu icke närmare preciserbart område i Mellaneuropa, 
där dekorens traditioner tydligen levat kvar alltsedan mero-
vingertidens början — 700-talet är alltjämt det dunkla århund
radet i det första årtusendets kerarniska historia. 

Det ornament, som framför andra ställer de här behandlade 
kannorna i särklass, är onekligen korset. Sannolikt har flertalet 
kannor i överensstämmelse med Bj. 854 ursprungligen varit 
dekorerade med fyra kors på sidans nedersta del. Med ett par 
undantag utgöras de alla av det grekiska korsets typ. 

Användningen av det grekiska korset är under merovinger-
och karolingertid långt ifrån ovanlig, och motivet återkommer 
med variationer bl. a. på ett flertal smyckeformer i olika ut
förande, exempelvis som centrum på skivfibulor i cloisonné-

25 G. Sarauw—J. Alin, Götaälvsområdets fornminnen, Gbg 1923, s. 
333 ff. 

26 Th. Ramskou, Viking Age Cremation Graves in Denmark, i Acta 
Archaeologica XXI, Khvn 1950, s. 161 och fig. 19. Fyndplatsen är belägen 
i öslös, Thisted sn, Jylland. 

27 J. Brendsted, Danmarks Oldtid III, s. 289 antager, att båda dessa 
kärl tillverkats i Danmark i anslutning till kontinentala former; Ram
skou, a. a. sammanställer öslöskärlet med stämpelomerade lerkärl 
från Friesland, vilka tillskrivits tredje terpperioden, jfr P. C. J. A. Boeles, 
Friesland tot de elfde eeuw, Leeuwarden 1927, s. 292. Frånsett använd
ningen av stämplar föreligger synbarligen icke någon större överens
stämmelse. 
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Fig. 8. Detalj av ornamentiken på kannan i Birka-grav 597, t. h. rekonstruktion. 
Ca 2/3. —• Ausschnill der Verzierung an der Kanne im Grab 597, Björkö, Ksp. 

Adelsö, Uppland. 

teknik. Det dominerar också på gravstenar och andra till den 
kristna kulten hörande föremål framför allt inom området mel
lan Mainz och Bonn, med huvudvikten förlagd till trakten kring 
biskopssätet Mainz.28 Det utgör vidare en av de karakteristiska 
formerna för de langobardiska guldbladskorsen, och återgår 
otvivelaktigt i många fall på traditioner från det östliga medel
havsområdet.29 

Det grekiska korset — eller korstecknet över huvud taget — 
är visserligen i och för sig icke tillräckligt att karakterisera ett 
föremål som avsett för kyrkligt bruk.30 Kombinationen av kors-
tecknen, den synnerligen egenartade dekorationstekniken och 
den särpräglade formen, där redan pipanordningen tyder på 

28 J. Werner, Das alamannische Fiirstengrab von Wittislingen, Miinchen 
1950, s. 51 och s. 75 ff. 

29 W. Fuchs, Die langobardischen Goldblattkreuze, Berlin 1938, flerst. 
30 O. Montelius, Solens hjul och det kristna korset, i Nordisk tidskrift 

för vetenskap, konst och industri, Sthlm 1904, s. 1 ff och 149 ff; dens.. 
Solgudens yxa och Tors hammare, i Holmia, Sthlm 1898, s. 29 ff; Af. Bes-
son, L'art barbare dans 1'ancienne diocése de Lausanne, Lausanne 1909, 
s. 171. 
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önskvärdheten av en sparsam distribuering av innehållet, gör 
likväl, att man beträffande de här ifrågavarande kannorna knap
past kan utesluta denna möjlighet. Ett av birkaexemplaren, 
Bj. 597, har för övrigt utöver sina fyra kors på nederdelen ett 
hittills förbisett motiv på framsidan: mitt under pipen kan spå
ras en större korsfigur inom fyrsidig ram och i var och en av 
korsets zvicklar befinner sig ett ornament, bestående av romb -f 
triangel, som icke kan frånkännas en viss likhet med en stili
serad fisk (fig. 8). 

Därmed äro kannornas väsentliga kännetecken genomgångna 
och det återstår att med några ord beröra deras kronologiska 
ställning. Dateringen till 800-talet har, med vidare eller snävare 
gränser, accepterats av samtliga forskare, som sysslat med denna 
fråga. I centrum för diskussionen har stått det eventuella sam
bandet mellan tillverkningens upphörande och Dorestads för
modade undergång genom en naturkatastrof år 864 e. Kr. Jan
kuhn förmodar, att fabrikationen ebbat ut vid tiden för denna 
händelse.31 Arbman, som tänkt sig tillverkningen förlagd till 
själva Dorestad, vill icke utesluta möjligheten, att den fortsatt 
en kortare tid exempelvis i Utrecht.32 Hussong åter sätter ifråga, 
att kannorna kanske tillverkats ännu vid århundradets slut och 
är icke benägen att tillmäta det nämnda årtalet någon avgörande 
betydelse i sammanhanget.33 

Ifråga om den närmare dateringen lämna oss alla utom-
svenska fynd mer eller mindre i sticket, och vi äro enbart hän
visade till det mellansvenska materialet. Visserligen är det, som 
Arbman framhållit,34 i och för sig icke något som hindrar, att 
lerkärl varit relativt ålderstigna, när de nedlagts i gravar — 

31 Jankuhn, Die Wehranlagen etc , s. 290. 
32 Arbman, Schweden etc , s. 193 f. De i Universitetsmuseet, Utrecht, 

förvarade kannfragmenten sakna fynduppgifter. De tillhöra museets äldre 
bestånd och det förefaller icke osannolikt, att de härstamma från de 
grävningar, som på 1840-talet företogos i Dorestads jord, jfr J. Holwerda, 
De Franken in Nederland, i Oudheidkundige Mededeelingen, Nieuwe reeks 
V, Leiden 1924, s. 35 f. Någon tillverkning inom Utrecht kunna de i varje 
fall knappast bevisa. 

33 Hussong, a. a., s. 182. 
34 Arbman, a. a., s. 104. 
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många exempel från olika tider skulle kunna anföras. Fråga 
är dock, om detta verkligen passar in på kannorna. Ingen av 
dessa bär spår av att ha varit särskilt nött. Den föga slitstarka 
dekoren är tvärtom i konstaterbara fall så förvånansvärt väl 
bevarad, att man knappast kan tänka sig användningen särskilt 
långvarig. 

Någon anledning förutsätta, att fabrikationen av kannorna 
pågått under större delen av 800-talet föreligger knappast hel
ler, lika litet som man torde behöva räkna med flera olika verk
städer. Mynningskanternas variationer äro icke större, än vad 
som kan tänkas förekomma i en verkstad, där man arbetade i 
enlighet med individuella normer. Godsets än djupsvarta, än i 
olika nyanser brunaktiga färg kan heller icke användas som stöd 
för en uppdelning på olika manufakturer, utan beror uteslutande 
på om kärlet ifråga varit utsatt för sekundär bränning eller ej 
— samtliga kannor med brunaktigt gods härröra från brand
begravningar, medan av de svarta flertalet tillhört skelettgra
var; att tenndekoren i samband med bränningen försvunnit mer 
eller mindre spårlöst är ju helt naturligt. Ornamentiken är för 
övrigt av så påfallande likartad karaktär, a t t man åtminstone 
för de flesta hittills kända exemplaren till och med torde kunna 
se dem som produkter av en och samma mästare. Någon krono
logisk skillnad kan heller icke föreligga beträffande bägaren 
i Björkö-graven 457, vilket bevisas av att den tillhör samma 
gravfynd som en av kannorna och att dekoren, frånsett vissa de
taljavvikelser, förenar den med kannan i Bj. 551. 

De fynd med kannor, som kunna användas för en närmare 
datering, äro sex, och som nämnt samtliga svenska. Fem av dem 
härstamma från Björkö — Bj. 457, 551, 597, 854, 1158 — och 
ett från det närbelägna Adelsö. Sistnämnda fynd ger likväl med 
sitt arabiska silvermynt från 776—779 e. Kr. endast en för
hållandevis obestämd terminus post quem.35 Betydelsefulla forn
saksformer i de övriga nämnda gravarna äro främst ovala spänn
bucklor och trat tbägare. De förstnämnda, som alla tillhöra en 
och samma typ, Petersens »rena typ» 37, förekomma i gravarna 
551, 597 och 1158. Endast ytterligare fyra Birka-fynd innehålla 

35 H. Rydh, Förhistoriska undersökningar på Adelsö, Kungl. Vitt. Hist. 
o. Ant. akad:s monografier, Sthlm 1936, s. 35 ff. 
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spännbucklor av denna typ och i intet fall föreligger synbarligen 
något skäl att ifrågasätta Petersens slutsats efter undersökningen 
av deras tidsställning: att typen »börjar tidigt på 800-talet och 
varit använd in i århundradets andra hälft».30 

Vad trat tbägarna beträffar, förekomma dylika tillsammans 
med kannor i Bj. 457, 551 och 854 — såväl kanna som trat t 
bägare och ovala spännbucklor av ovannämnd typ äro alltså 
förenade till odiskutabel samtidighet i fallet Bj. 551. I sin under
sökning rörande de i Sverige funna trat tbägarna har Arbman 
daterat huvudparten till 800-talet. Med all reservation för det i 
och för sig sannolika faktum, att t rat tbägare varit i b ruk ännu 
under början av 900-talet, är det i varje fall i de ifrågavarande 
Birka-gravarna knappast några föremål, som motivera en fram-
flyttning av dateringen beträffande kannorna.37 

Det hittills föreliggande gravmaterialet synes alltså tala för 
att kannorna varit samtidiga, och även att de alla kommit i 
jorden i stort sett omkring 800-talets mitt. Årtalet för Dorestads 
förmodade undergång kvarstår följaktligen som terminus ante 
quem men förlorar sin betydelse som preciserande faktor för 
kannornas tillverkningstid. 

Som redan framhållits, kan icke möjligheten uteslutas, at t 
kannorna tillverkats för religiöst bruk. Något inflytande från 

30 Arbman, Birka I, Taf. 62: 2; J. Petersen, Vikingetidens smykker, Sta
vanger 1928, s. 33 ff. 

37 Av de gravfynd, som skulle tyda på användning även under någon 
del av 900-talet ligger grav 11 C som primärgrav i en hög, i vilken på 
högre nivå anträffats två (eller möjligen ett enda stort) brandskikt med 
bl. a. två torshammarringar och ett fragmentariskt hästmunderingsbeslag; 
primärgraven innehöll förutom trattbägarfragmenten ett lerkärl av 
tidig vikingatidsform. — Även beträffande Bj. 24 gäller, att det runda, 
förhållandevis sena bronsspännet tillhör ett brandskikt, som är beläget 
0,15 m över det, i vilket glasskärvorna anträffades, varför även här en 
tidsskillnad icke är utesluten. För det lilla fragmentet Bj. 39 kan formen 
icke med säkerhet anges och det måste därför helt lämnas ur räkningen 
i detta sammanhang (så har ocksä skett i Birka I, s. 14). Bj. 968, som 
genom mynt dateras till tiden efter 912/13, kan också utgå ur förteck
ningen, eftersom skärvan legat bland diverse småsaker i en väska och 
därför kan ha haft en betydande ålder, redan när den hamnade i graven 
—• f. ö. är det även i detta fall osäkert, om det verkligen rör sig om en 
trattbägarskärva (jfr Birka I, s. 390). 
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kristet begravningsskick spåras emellertid icke i samband med 
deras förekomst i något av de hittills kända gravfynden. Tvärt
om är det rent hedniska brandgravskicket regel och skelettgra
varna endast tre, samtliga från Birka. I vardera Bj. 551 och 597 
har en kvinna gravlagts i sin dräkt med rik smyckeuppsättning, 
vilket visserligen strider mot kristet bruk, men med hänsyn 
till dåvarande nordiska förhållanden knappast utgör något bevis 
i ena eller andra riktningen.3* I den utomordentligt rika kam
margraven Bj. 854, en av de rikaste skelettgravarna i Birka, 
låg emellertid hedendomens symbol, torshammarringen, runt 
den dödas huvud. 

Torshammarsymbolen har vanligen ansetts indicera sen 
vikingatid, med tyngdpunkten förlagd till trosstriderna under 
1000-talet.39 En genomgång av de i Statens historiska museum 
förvarade fynden med torshammare ger vid handen, att huvud
vikten otvivelaktigt legat på yngre vikingatid, främst 900-talet, 
men att de av allt att döma också förekommit tidigare.40 Det 
stora antalet föremål i Bj. 854 hör, även om man därvidlag skulle 
bortse från kannan och trattbägaren, otvivelaktigt in i en tidig 
800-talsmiljö.41 Påfallande är frånvaron av varje drag, som kan 
bestämmas som med säkerhet senare än 800-talet, och tors
hammarringen ensam torde i varje fall icke kunna begagnas för 
att flytta fram gravens datering, särskilt som ytterligare en 
dylik förekommer i Bj. 1158 med kanna och även med oval 
spännbuckla av nämnda typ. 

Modet att bära torshammarringar måste följaktligen ha kom
mit långt tidigare, än man hittills i allmänhet antagit. Om or
saken härtill verkligen varit en hednisk reaktion, bör denna ha 
tillhört tiden omkring 800-talets mitt och det ligger då nära 
till hands att tänka på den följd av händelser, som efter Ansgars 

38 Arbman, Schweden etc , s. 243; jfr även P. Reinecke, Reihengräber 
und Friedhofe der Kirchen, i Germania 9, Berlin 1925, s. 103 ff. 

39 S.Lindqvist, Den helige Eskils biskopsdöme, i Antikvarisk tidskrift 
för Sverige 22: 1, Sthlm 1915, s. 214 o. flerst. och i anslutning därtill 
P. Paulsen, Axt und Kreuz bei den Nordgermanen, Berlin 1939, s. 172 ff. 

40 Belägg härpå komma att publiceras i annat sammanhang. 
41 Arbman, a. a., s. 239. Gravinventariet i dess helhet avbildat dens., 

Birka I, Textabb. 275. 
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första svenska missionsresa småningom ledde till biskop Gaut-
berts flykt från Birka och hans systerson Nithards martyrdöd 
på platsen — N. Ahnlund har anfört skäl för att missionsverk
samhetens första fas lidit definitivt nederlag före 839.42 

Konsekvensen av det ovan anförda skulle bli att vi i kan
norna med deras sannolikt religiösa symbolik måhända kunna 
se ett påtagligt minne av Ansgarstidens kristna mission. Mot 
att de utgjort en vanlig handelsvara kan i viss mån utbredningen 
synas tala, med förekomster uteslutande från rhenområdet norr
ut och i större utsträckning endast i missionsverksamhetens na
turliga centra, handelsplatserna Dorestad, Hedeby och Birka — 
de övriga enstaka fynden på nordeuropeiskt område torde kunna 
betraktas som av tillfällig natur. Att åtminstone hittills det 
största antalet kärl från en och samma plats härstammar från 
Björkö är då i full överensstämmelse med den traditionella bil
den av missionens intensitet i Norden. 

Knappast skulle heller nordiskt område ha varit någon sär
skilt tacksam marknad för kannor av denna typ. Man kan med 
ganska stor säkerhet utgå från att man i våra jämförelsevis 
barbariska trakter stått oförstående för denna främmande kärl
form, som så sparsamt distribuerade innehållet genom pipen och 
som, då man drack ur den på hävdvunnet sätt, spelade den 
drickande samma spratt som senare tiders s. k. skämtkrus — 
något som i sin tur ger sannolikhetens stöd åt teorien, att man 
ganska snart och utan saknad låtit dem följa avlidna anförvanter 
i graven. 

Sammanfattar man det ovan anförda och gör ett försök att 
med ledning av de olika detaljerna däri inringa ursprungs
området, kommer man fram till, att kannornas tillverkningsort 
av allt att döma bör sökas betydligt högre upp efter Rhen, än 
man tidigare antagit. Sannolikt har den varit lokaliserad till 

42 N. Ahnlund, Ansgar och den nordiska missionen (inledning till 
Rimbert, Ansgars levnad, Sthlm-Uppsala 1926), s. 27; P. Kletler, Nord-
westeuropas Verkehr, Handel und Gewerbe im friihen Mittelalter, Wien 
1924, s. 46 och 54, anför uppgiften om en stor sändning kyrkliga utensilier 
från biskop Hrabanus Maurus i Fulda till biskop Gautbert i Birka — 
den bör följaktligen ha ägt rum på 830-talet. 
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det ovan nämnda området kring Rhenkröken »in dem sich fiir 
das 7. Jahrhunder t die stärksten Spuren christlichen Lebens 
nachweisen lassen, gebunden an den städtischen Siedlungen und 
insbesondere an dem Bischofsitz Mainz».43 Tillverkningen av 
kannorna kan, som redan nämnts, ha ägt rum inom en enda 
verkstad. Bägaren förutsätter emellertid en krukmakare, som 
arbetat u tan drejskiva, och det är även med hänsyn till det olik
artade godset troligt, att därför åtminstone två olika krukmakare 
varit verksamma. Likheten mellan dekoren på bägaren och på 
kannan i Björkö-graven 55144 synes dock förutsätta, at t bådas 
ornering utformats i anslutning till varandra, möjligen rentav 
av samma hand. Otänkbart är väl icke, att den, som dekorerat 
de färdigbrända kärlen, varit en annan än tillverkaren, och att 
dekoratören inspirerats av manuskriptil lumineringen — kanske 
han rentav varit att söka bland de konstförfarna munkarna i ett 
kloster.4'' Den antydan, som ligger i skärvan från det två mil 
öster om Worms belägna benediktinerklostret Lorsch, funnen 
under själva klosterkyrkan, är alltför betydelsefull för att 
kunna förbises. Det är för övrigt det enda av de hittills kända 
fynden, beträffande vilket man kan konstatera ett otvetydigt 
religiöst sammanhang. Väl känd är den mångsidiga verksam
heten inom denna på 760-talet grundade klosteranläggning med 
dess åt det koptiska helgonet S:t Nazarius invigda kyrka, vars 
redan från början snabbt växande betydelse hade sin förutsätt
ning i Karl den stores och hans efterträdares personliga bevå
genhet.40 Möjligen kan man vänta, att bland de ännu opublice
rade föremålsfynden från utgrävningarna på platsen för detta 
kloster döljer sig det material, som kommer att ge önskad be
lysning åt problemen kring vikingatidens mest kvalitetsbeto-
nade lerkärlsgrupp, vars utbredning sträcker sig från Lorsch 
till Birka. 

43 Werner, Wittislingen, s. 51. 
44 Arbman, Birka I, Taf. 220: 2. 
45 Jfr W. Theobalds inledning till i not 7 a. a., s. XXVII ff, angående 

verksamheten inom kloster, tillhörande benediktinerorden. 
40 F. Behn, Die karolingische Klosterkirche von Lorsch an der Berg-

strasse, Berlin-Leipzig 1934, s. 122 ff. 
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DÅ OMÅS S E L L I N G 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Dagmar Selling: Tonkannen-Probleme der Wikingerzeit 

In dem Aufsatz wird, als eine vorläufige Mitteilung gewisser Ergebnisse 
der Bearbeitung des gesamten Tongefässmateriales Schwedens, die quali-
tätvollste Gefässgruppe in der Wikingerzeit Nordeuropas, die der sog. frie-
sischen Kannen, behandelt. Diese Gruppe ist mehrmals sowohl in schwe
dischen wie in deutschen Untersuchungen diskutiert worden, ohne dass 
man jedoch zu einer Einigkeit gekommen ist, weder in Bezug auf die 
Herkunft, noch auf die genaue Herstellungszeit der Kannen im Verlauf 
des 9. Jahrhunderts. 

Verf. zeigt zuerst, dass die Verzierung nicht, wie fruher stets ange
nommen wurde, mittels irgendeiner weissen Tonmasse hergestellt ist. 
Eine aufgetragene Farbschicht ist aus verschiedenen, näher angefuhrten 
Grunden ganz ausgeschlossen. Der endgiiltige Gegenbeweis wird von 
einer spektrographischen Analyse geliefert, die die Verf. hat ausfiihren 
lassen: die weissliche Substanz besteht aus Zinn. Dazu sind noch 
schwache, jedoch einwandfrei sichere Spuren von Gold an dem einzigen 
Gefäss beobachtet worden, dessen Form von dem der Kannen abweicht 
(Fig. 3). 

Nach einer Ubersicht iiber das Vorkommen von Zinnverzierung in der 
späten Bronzezeit Mitteleuropas, einer Technik, die scheinbar später 
ganz verschwindet und nur einmal mit dieser Gruppe in der europäischen 
Friihgeschichte auftaucht, folgt ein kurzer Uberblick iiber die anderen 
Merkmale, die dieser Gruppe in der zeitgenössischen Keramik Nord
europas eine Sonderstellung geben. Mehr oder weniger gute Entsprech-
ungen zu den verschiedenen Einzelheiten werden angefiihrt und finden 
sich besonders in der etwas friiheren Keramik von Mittel- und Siid
deutschland. Es känn folglich als ausgeschlossen betrachtet werden, dass 
die Herstellung auf friesischem Gebiet zu suchen ist. Viel wahrschdnlicher 
scheint es, die Herstellung der Kannen östlich des Rheinknies beheimatet 
zu denken, am wahrscheinlichsten in der Gegend um Mainz und Worms. 
Das von Ludwig Hussong veröffentlichte Bruchstiick (Fig. 6) vom Bene-
diktiner-Kloster Lorsch in Rheinhessen, nur 20 km östlich von Worms, 
gewinnt eine besondere Bedeutung nicht nur als der östlichste Fund 
dieser Gruppe, sondern auch weil es in einem unbestreitbar religiösen 
Zusammenhang vorkommt. Denn wenn auch das griechische Kreuz, das 
in der Verzierung der Kannen einen hervorragenden Platz einnimmt 
(vgl. Fig. 8), sehr oft an Profangegenständen vorkommt, und deshalb 
nicht von vornherein als Beweis fiir einen christlich-kultischen Zusam
menhang verwendet werden känn, ist die Verf. in diesem Falle doch 
dazu geneigt, auf Grund der Kombination der Kreuze mit der Zinn-
folientechnik, die gewissermassen an Manuskriptilluminierung erinnert, 
und mit der ganz seltenen Form von Röhrenausguss, die Kannen in 
dieser Richtung zu deuten. 
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P R O B L E M K R I N G V I K I N G A T I D A K E R A M I K K A N N O R 

Ferner wird gezeigt, dass weder verschiedene Herstellungsorte oder 
sogar Werkstätten, noch eine längere Fabrikationszeit vorausgesetzt 
werden miissen — auch der Becher Bj. 457 känn, wie die fast ganz mit 
der Kanne Bj. 551 ubereinstimmende Verzierung zeigt, trotz der ver-
schiedenartigen Ware, nicht ohne einen näheren Zusammenhang mit den 
Kannen ausgefuhrt worden sein. 

Nach einer Diskussion der datierbaren Gräber mit Kannen wird fest
gestellt, dass die Funde im grossen und ganzen gleichzeitig sein miissen 
und dass es in keinem Falle notwendig wird, mit einer Datierung später 
als etwa 850 zu rechnen. Es wird in diesem Zusammenhange auch gezeigt, 
dass die Thorshammerringe, die in zwei Birka-Gräbern mit Kannen vor
kommen (Bj. 854 und 1158), nicht fiir eine spätere Datierung dieser Gräber 
benutzt werden können. Vorausgesetzt, dass die Sitte, Thorshammersym-
bole zu trägen, durch eine heidnische Reaktion veranlasst worden ist, 
findet es die Verf. naheliegend, an die Geschehnisse zu denken, die zu 
dem Zusammenbruch der ersten Missionstätigkeit in Birka fiihrten und 
die in die 830er Jahren zu gehören scheinen. Diese Tongefässgruppe 
konnte folglich in einem direkten Zusammenhang mit der Missionstätig
keit in der Zeit Ansgars stehen. 
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