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Inledning
Petter Nyberg

Östergötlands museum utförde år 2009 en särskild arkeologisk undersökning (slutun-
dersökning) med anledning av ny detaljplan för Rambodal 1:3 m fl i Styrstad socken och 
Norrköpings kommun (LST dnr 431-35741-08, ÖLM dnr 57/09). Undersökningen de-
lades upp i två etapper och totalt avbanades ett område på 6 155 m2. Sammanlagt påträf-
fades ca 250 anläggningar av förhistorisk karaktär såsom ett långhus med divergerande 
konstruktion, ett grophus och ett fyrstolpshus. Grophuset har daterats till yngre brons-
ålder och långhuset till övergången mellan bronsålder/förromersk järnålder. Övriga an-
läggningar var huvudsakligen av boplatskaraktär, varav ett stort antal bestod av gropar 
innehållande ansenliga mängder keramik av bronsålderstyp. Dessutom framkom åtta ti-
digmedeltida gravar (se ÖM:s rapport En bronsåldersgård och gåtfulla medeltida gravar 
Nyberg & Nilsson 2012:26). Boplatsen är registrerad i FMIS som Styrstad 151 och be-
gravningsplatsen som Styrstad 169.
 Ett särskilt spännande fynd var en del av en gjutformshalva i täljsten som använts för 
gjutning av en mindre holkyxa. Gjutformen är intressant ur flera olika perspektiv. Hittills 
finns det endast ett fåtal gjutformar från bronsåldern påträffade i Östergötland, varav två 
är i täljsten. Täljsten förekommer inte naturligt i Östergötland vilket visar på kontakter 
över större områden. Gjutformen visar också att det troligen förekommit bronsgjutning 
på boplatsen vid Rambodal (Nyberg & Nilsson 2012:29). Efter att basrapporten hade 
tryckts har vidare fördjupningsstudier och analyser gjorts kring denna gjutform och den 
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kopparsmälta som också påträffades vid undersökningen, vilket har resulterat i artiklar 
publicerade i Fornvännen (Nilsson & Sörman 2015) och Journal of Archaelogical Science 
(Ling et al 2014).
 Keramik var det dominerande materialet och sammanlagt registrerades 12 kg keramik 
bestående av 1662 skärvor och fragment. Dessutom tillvaratogs det under förundersök-
ningen (Nyberg 2008) ett nästan helt kärl med en vikt på ca 4 kg. Sammanlagt kunde fler 
än 60 individuella kärl identifieras. Keramiken kunde utifrån kärltyper, former och ytbe-
handling dateras till yngre bronsålder. I keramikmaterialet fanns samtliga kända kärltyper 
som vanligen förekommer på den yngre bronsålderns boplatser i södra Sverige (Nyberg 
& Nilsson 2012:26f). Efter tryckningen av basrapporten har fil dr Ole Stilborg fortsatt 
med fördjupade studier för att sätta in keramiken från Rambodal i ett större sammanhang 
med den redan kända yngre bronsålderskeramiken från Syd- och Mellansverige samt visa 
hur fynden kastar nytt ljus över frågan om keramikens roll i bronsålderssamhället. Detta 
fördjupningsarbete har resulterat i en artikel i Fornvännen (Stilborg 2014). Denna artikel 
har sin grund i en mer omfattande text som ingår som en del av denna skrift (Perspektiv 
på Rambodalkeramiken).
 Totalt påträffades åtta gravar med obrända skelett in situ inom slutundersökningsområ-
det. Samtliga gravar var omarkerade ovan mark. Gravarna var generellt sett mycket grunda. 
De var lokaliserade inom ett 400 m2 stort område i den södra delen av slutundersöknings-
området. Tre av skeletten har 14C-analyserats till tidig medeltid. Om 14C-analyserna an-
tas vara korrekta har begravningarna sannolikt anlagts under andra hälften av 1100-talet. 
De gravlagda individerna var av varierande ålder. Tre av individerna var barn. Dessutom 
påträffades en individ som var mellan 16 och 20 år vid tiden för döden. De övriga fyra 
var vuxna. Tre av dessa var möjliga att könsbestämma som kvinnor. Den fjärde vuxna in-
dividen var inte möjlig att könsbestämma. Gravarna låg i anslutning till vad som idag är 
sockengränsen mellan f d S:t Johannes och Styrstad socknar. Vidare var gravarna lokali-
serade inom mark som utgjorde en i utmark liggande lycka som enligt de äldsta kartorna 
från 1600-talet (LMS D163-40:d4 27 31) användes samfällt av Bjärby och Ånestad by. 
Det fanns inga arkeologiska lämningar i närheten som tyder på att det ska ha funnits ett 
kapell eller kyrka på platsen. En tolkning som undertecknad har framfört är att det rör sig 
om gravar för trälar som inte tillhörde den katolska tron (Nyberg & Nilsson 2012:32ff). 
Även gravmaterialet har genomgått vidare studier efter att basrapporten trycktes. Detta 
arbete har resulterat i en artikel i Döden, den första boken i Museiarkeologiska bransch-
organisationens, M-ARK, skriftserie (Nyberg 2015:8ff) samt en kortare artikel i den po-
pulärarkeologiska tidskriften Arkeologi i Östergötland (Nyberg 2013:32f). I denna skrift 
ingår en något bearbetat version av den artikel som är med i boken Döden. Efter att denna 
artikel skrevs har resultatet från isotopanalyser som utfördes av studenter vid Arkeologis-
ka forskningslaboratoriet tillkommit och resultatet av denna har arbetats in i den version 
som finns med i denna skrift. I denna skrift är även medtaget en av de uppsatser som blev 
resultatet av dessa analyser samt resultatet av svavelanalyserna.  

Petter Nyberg
antikvarie

Inledning
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En gjutform av täljsten
Petter Nyberg

Efter att basrapporten (Nyberg & Nilsson 2012) hade tryckts har vidare fördjupnings-
studier gjorts kring den gjutform av täljsten som påträffades i Rambodal. Gjutformen har 
analyserats med en handhållen röntgenflourescensspektrometer (pXRF) vid arkeologiska 
forskningslaboratoriet, Stockholms universitet (Sahlén under tryckning). Dessutom har 
den kopparsmälta som påträffades i samband med undersökningen även analyserats i frå-
ga om kopparns blyisotopsignatur och spårämnen för att försöka utröna kopparmalmens 
troligaste ursprung. Resultatet av analysen av blyisotopsignatur och spårämnen har publi-
cerats som en del av en artikel i Journal of Archaelogical Science (Ling et al 2014).
 De fördjupade studierna och de ovan nämnda analyserna resulterade i en artikel i Forn-
vännen som skrevs av Per Nilsson och Anna Sörman (2015). Nedan kommer en kortare 
sammanfattning av denna artikel. Sammanfattningen är skriven av Petter Nyberg och är i 
stora delar en ombearbetning av den engelska sammanfattningen i artikeln. I övrigt hän-
visas till originalartikeln i Fornvännen.

Sammanfattning av artikeln ”En gjutform av täljsten 
från den yngre bronsåldern – spår av bronshantverk 
vid Rambodal”
Vid undersökningen av en yngre bronsåldersboplats vid Rambodal i östra utkanten av 
Norrköping, gjordes flera intressanta fynd som kan sättas i samband med bronsgjutning. 
De tydligaste fynden består av en smälta av ren koppar och en täljstensgjutform till en li-
ten holkyxa. Gjutformen kan sannolikt dateras till bronsålderns period VI. Tidigare har 
endast två stengjutformar från bronsåldern upptäckts i boplatsmiljöer i Östergötland. Tälj-
stensformar är sällsynta i boplatsmiljöer även i ett bredare sydskandinaviskt perspektiv.
 Indikationer på metallhantverk på boplatslokaler kan vara svåra att identifiera utan rik-
tade undersökningsmetoder och användande av metalldetektor. Detta gäller särskilt små-
skaligt bronshantverk som inte genererar någon större mängd av tydliga spår såsom stora 
mängder gjutforms- och degelfragment eller mer beständiga gjuthärdar. Artikeln lyfter 
fram Rambodal som ett exempel på bronsgjutning som skett på en mindre ensamgård, en 
typ av platser för bronsåldershantverk som i tidigare forskning studerats förvånansvärt lite.
 Rambodalboplatsen var kronologiskt och rumsligt väl avgränsad samt relativt välbeva-
rad. Den uppvisade två brukningsfaser som sträckte sig från bronsålderns period V t o m 
den tidigaste delen av förromersk järnålder och var lokaliserad på en liten platå. Boplatsen 
omfattade lämningarna av tre byggnader, inklusive ett grophus och ett treskeppigt hus, 
omgivna av härdar, kokgropar, kulturlager och gropssystem. Fyndmaterialet bestod av en 
stor mängd keramik, inklusive en full uppsättning av kärltyper från ett genomsnittligt hus-
hållsinventarie från bronsåldern liksom flera fynd som kan associeras med metallhantverk. 
Förutom smältan och täljstensformen, förekommer lösfynd av sintrad keramik och lera, 
som sannolikt kommer från aktiviteter som kan knytas till metallhantverk. 
 Spridningen av de sintrade skärvorna, tillsammans med fyndplatsen för gjutformen, 
indikerar att man bör ha gjutit inom ett relativt begränsat område norr om långhuset. 
Det var dock inte möjligt att knyta bronshantverket till någon enskild anläggning inom 
boplatsytan. Laboratorieanalyser av smältan och gjutformen har tillfört ytterligare infor-
mation om karaktären av hantverksproduktionen på platsen. Gjutformen har analyserats 
med en handhållen röntgenflourescensspektrometer (pXRF) vid arkeologiska forsknings-
laboratoriet, Stockholms universitet (Sahlén under tryckning). Denna analys bekräftade 
att gjutformen använts till att gjuta kopparlegering. På grund av analysmetodens begräns-
ningar var det inte möjligt att definiera en specifik kopparlegering som gjutits i formen. 
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Metallurgisk analys visade att smältan består av ren koppar med en liten mängd bly. Detta 
är ett intressant resultat som öppnar för flera möjliga tolkningar.
 Smältan har även analyserats i fråga om kopparens blyisotopsignatur och spårämnen 
för att försöka utröna kopparmalmens troligaste ursprung (Ling et al 2014). Den visade 
sig avvika från blyisotopsignaturer och spårämnen från blyisotopsignaturerna i skandi-
naviska kopparmalmer. Det indikerar att metallen inte har sitt ursprung i Skandinavien. 
Rambodalsmältan stämmer snarare överens med fyndigheter i Cornwall. Detta visar att 
råmaterialet för gjutformen såväl som metallen som förmodligen använts i metallhanverket 
i Rambodal inte hade ett lokalt ursprung, vilket i sin tur indikerar interregionalt utbyte.   
 Jämförelser med andra bronsgjutningslokaler i landet visar att Rambodal är ett av de 
första konkreta exemplen av en mindre boplats med spår av småskalig hushållsproduktion 
av bronsföremål. Den är ett välkommet tillskott i frågan om vilka sammanhang och under 
vilka förutsättningar bronsföremål tillverkades. Gjutfynden från ensamgården i Rambodal 
öppnar därmed nya möjligheter för forskning kring hantverkets spridning och organisa-
tion i det yngre bronsålderssamhället.  

Referenser
Ling, J., Stos-Gale, Z., Grandin, L. Billström, K., Hjärtner-Holdar, E. & Persson, P-O. 2014. Mo-

ving Metalls II: provenancing Scandinavian Bronze Age artefacts by lead isotope and elemen-
tal analysis. Journal of Archaeological Science 41, s 106-132.

Nilsson, P. & Sörman, A. 2015. En gjutform av täljsten från den yngre bronsåldern - spår av 
bronshantverk vid Rambodal i Norrköping. Fornvännen 110, s 84-96.

Sahlén, D. (under tryckning) En pXRF analys av metallrester i ett fragment av en täljstensg jutform 
från Rambodal. Teknisk rapport och analys. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms 
universitet.

Gjutformsfragment F1. Skala 2:1. 
Illustration Mathias Söderberg.



8

Perspektiv på Rambodalkeramiken
Ole Stilborg

En metatext
För den försiktige är en skärva enbart en skärva – möjligen en datering.
För den djärve är den ett kärl med en mer eller mindre tydlig form.
För den modige är skärvan uttryck för en tradition, ett levnadssätt och ett förhållande till 
den omgivande världen – samtliga med praktiska, historiska och sociala förutsättningar 
och implikationer. 
 En modig man är Jonathan Lindström som i sin bok ”Bronsåldersmordet” (2009) vågar 
sig på att tolka tillgängliga fakta, däribland keramik, ur en rad olika möjliga vinklar. Gräns-
avsökare som Jonathan är oumbärliga inspirationskällor för den vetenskapliga processen 
och just så har han fungerat för arbetet med vidare perspektiv på keramiken från Rambodal.

Homogenitet = funktionalism?
Den mellersta och yngre bronsålderns (per II-VI) hushållsförråd av kärl skiljer sig klart 
från andra förhistoriska perioders keramik som en förvånande homogen stilvärld. Un-
der ingen annan förhistorisk period har samma keramiska stil varit utbredd över så stora 
delar av Sverige. Vi kan dessutom på en mera övergripande nivå inkludera en bra bit av 
Sydskandinavien, Nordtyskland och Polen. Just Lausitzkulturen med tyngdpunkt i Po-
len har ansetts som ursprunget eller åtminstone ett av de viktigaste ursprungen till denna 
keramikstil och överensstämmelserna har ansetts vara så många att några forskare har fö-
reslagit att delar av Skandinavien ska uppfattas som Lausitzområdets nordliga utposter.1

1 De geografiska och kronologiska ramarna för en studie som berör östgötsk bronsålderskeramik 
är mera knepiga än vanligt. De allmänna geografiska begreppen Sydsverige och Mellansverige pla-
cerar Östergötland i den senare regionen, mera specifikt som en del av Östra Mellansverige. Öst-
ergötlands topografi med den markanta barriären som utgörs av Kolmårdens branter och skogar 
har emellertid under förhistoriens gång ofta varit den nordligaste gränstrakten för sydliga och syd-
östliga fenomen och material kultur. Kulturuttryck från norr har tidvis trängt söderut över natur-
gränsen, dock sällan längre än till östgötaslätten. Just under bronsåldern är denna gräns mindre 
markant än under någon annan period men fortfarande av betydelse. Författaren vill inte göra våld 
på ovannämnda nationella begrepp och deras definition och väljer därför att skriva Sydsverige (med 
Östergötland/ÖG) respektive östra Mellansverige (utan Östergötland/ÖG) där de förhistoriska 
omständigheterna fordrar en avvikelse från den normala geografin.
 Även när det gäller uppdelningen och benämningen av kronologiska faser finns en nord-sydlig 
dikotomi. Indelningen i perioderna I till VI är standard i hela Sverige, men där det i Skåne är van-
ligt att prata om äldre och yngre bronsålder med en gräns som ursprungligen låg mellan period III 
och IV (men nu har flyttats bakåt till period I/II) är det i Mellansverige kutym att dela bronsåldern 
upp i äldre, mellersta och yngre bronsålder (Eriksson 2009:54). Den första gränsen som markeras 
av introduktionen av den egentliga bronsålderskeramiken – bl a med den rabbade krukan ligger 
även i detta system mellan period I och II. Mellersta bronsålder täcker då period II till IV medan 
period V och VI betecknas som yngre bronsålder med en gräns som definieras av uppkomsten av 
östliga influenser i keramikens design. Skillnaden mellan mellersta och yngre bronsålder i Mellan-
sverige har dock sin motsvarighet i underuppdelningen av yngre bronsålders keramiska utveckling 
i A- och B-fas i Sydsverige (Björhem & Säfvestad 1993). Efterföljande studier har visat att det en-
bart är skiftet från A-design till B-design i krukornas formgivning (eller snarare uppkomsten av B-
designen) som är gemensamt för flera period V- och VI-platser i Syd- och Västsverige – om ens det. 
Eftersom Rambodalfyndet principiellt hör till östra Mellansverige är det dock rimligt att anamma 
den mellansvenska kronologin även vid jämförelser med sydsvenska fynd. Det måste dock under-
strykas att betydelsen av gränsen mellan mellersta och yngre bronsålder med hänsyn till den kera-
miska utvecklingen är högst diskutabel.
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Vissa kombinationer av ytbehandling och dekor i sen bronsålder tycks emellertid främst 
ha östligt ursprung. Bland hushållskeramiken på flera boplatser i Mälardalslandskapen 
finns således kärl som skiljer ut sig genom ytbehandlingar såsom striering/gräsavstrykning 
(strimmig)och textilintryck – kombinerade med bl a stämpelintryck, kamintryck, snör-
intryck och gropar (Eriksson 2009:133f). I de flesta fallen förekommer dessa kärl tillsam-
mans med periodens vanliga rabbade och glättade kärl men enbart på boplatsen Darsgärde 
(Skederike sn, Roslagen, Up) dominerar det fyndmaterialet. Dessa kombinationer av de-
korer och ytbehandlingar har tolkats som resultat av ett östligt inflytande under period 
V-VI eller t o m som spår efter immigrerade östliga krukmakare (Eriksson 2009:247ff). 
En intressant aspekt är emellertid att det inte går att urskilja någon tydlig skillnad i råma-
terialval och konstruktionsteknik mellan de ”östliga” kärlen och de ”inhemska” rabbade 
krukorna och glättade skålarna. Om kärlen har framställts av invandrade krukmakare 
måste dessa således ha lärt sig de lokala grunderna för hantverket och lagt till ytbehand-
lingarna och dekorerna, som de haft med sig. Då båda delarna hör till kärlens synliga och 
därför kopierbara delar, så kan de inte vara ett lika starkt argument för invandring som 
kärl där även de teknologiska lösningarna har främmande rötter. Detsamma kan också 
gälla de utpekade Lausitz-skålarna på Pryssgården (Norrköping, Ög), som avviker i form 
och ytbehandling, men som makroskopiskt bedömt tycks vara gjorda av lokalt gods. De 
kannelerade fingodsskålarna från bl a Apalle (Övergrans sn, Up) är ett något annorlunda 
exempel. Även godset i Apalle-skålarna avviker från det inhemska hantverkets normer 
och från råmaterialen i majoriteten av de analyserade rabbade kärlen från samma plats. 
Råmaterialet som använts stämmer dock väl överens med lokalt förekommande lera och 
det är rimligt att föreställa sig att kärlen kan vara framställda av invandrade hantverkare 
(Eriksson 2003:107f; Stilborg 1998).

Trots dessa avvikelser i utseende i bronsålderskeramikens nordligaste område, så är 
det ändå homogeniteten som är det starkaste intrycket.

Det vi som arkeologer tolkar som homogenitet är självklart i första omgång vår upplevelse 
av igenkännande av kärltyper och kärldesign från plats till plats, på boplatser såväl som i 
gravar. Det är lätt att uppfatta detta som resultatet av mekanisk upprepning och att se på 
keramiken som en rent funktionell bruksprodukt med lite att berätta om bronsålderns liv 
och levande. Den sparsamma förekomsten av dekor och den begränsade formvariationen 
kan få bronsålderskeramiken att framstå som en neutral fond – grå som hällen på vilken 
hällristningarnas bildspråksvärld utspelar sig, men i stort sett utan ristningarnas bildspråk 
och rika potential för tolkning.  Men bristen på dekor och den begränsade formvariatio-
nen betyder inte att det saknas ett designspråk, som står i relation till andra materiella 
kulturella uttryck under perioden. Det finns tveklöst en spänning mellan bronsålderns 
två centrala, kreativa uttryck – keramikens design och hällarnas bilder. En spänning som 
knappast har varit ouppmärksammad i samtiden men snarare bör ha upprätthållits mer el-
ler mindre aktivt av båda sidorna och utgjort en kulturell energikälla. Keramiken har inte 
enbart varit en passiv part i relationen. Just det faktum att dess uttryck har tagit en helt 
annan form och med enstaka undantag undvikit bildspråket, som även erövrat bronsernas 
ytor, pekar på ett aktivt förhållande till den figurativa kreativiteten (Eriksson 2009:143). 
Keramikstilen definieras dock inte främst av sin brist på dekor och ett eventuellt pålagt 
tabu mot bildframställningar i leran är därför otillräckligt som förklaring på dess egenart.
 Den kreativa kraften i bronsålderns keramik syns kanske mest när den tar slut (främst 
i Mellansverige) vid övergången till äldre järnålder och vad som närmast kan betecknas 
som ett stilvakuum uppstår. Bronsålderskeramikens formgivning ersätts inte omedelbart 
av något annat utan flera kärltyper och enstaka designelement fortsätter samtidigt som 
kvaliteten på utförandet försämras och heterogeniteten ökar markant. Så småningom 
kommer nya influenser som resulterar i en utveckling av keramikens formgivning, men 
de lokala och regionala skillnaderna är då betydande (Eriksson 2009; Stilborg 2009). Den 
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tidiga järnålderskeramiken i Mellansverige demonstrerar keramikhantverkets funktionel-
la basnivå. Kärlen är multifunktionella behållare av god godskvalitet men med en design 
som det har offrats minimal möda på. I motsats till detta höll bronsålderskeramiken ge-
nomgående hög kvalitet och präglades av en stram kreativitet – en formalisering – inom 
fasta ramar; inte en brist på förmåga och intresse. Ju intressantare blir då frågan varför den 
tydligt aktivt upprätthållna homogeniteten är så stor? Vad symboliserar den och vilken 
praktisk funktion hade denna strikta designregim för bronsålderssamhället?

Homogenitet  = social rörlighet?
I boken ”Bronsåldersmordet” väljer Jonathan Lindström att se den övergripande homo-
geniteten i bronsålderskeramikens utformning som ett resultat av ”att flyttande kvinnor 
var åtminstone vanligare än flyttande män … även i bredare lager” (Lindström 2009:169). 
Han tar rimliga förbehåll för riktigheten av tolkningen, som förövrigt enbart är en del i 
en större diskussion om bronsålderns sex och samlevnad. Det är emellertid intressant att 
han bygger sin tolkning på en gammal arkeologisk/etnografisk ide om förhållandet mel-
lan matri-/patrilokalitet och det keramiska uttrycket. Enligt denna idé skulle stationära 
keramikframställande kvinnor (matrilokalitet) betyda att de lokala keramikstilarna isole-
rades och utvecklades individuellt inom varje boplats medan patrilokalitet skulle betyda 
en spridning av kvinnliga krukmakare och deras olika traditioner vilket så småningom 
skulle leda till ökad/upprätthållen homogenitet över större områden. En rad etnografiska 
studier har emellertid visat på att det sannolikt inte har fungerat på detta sätt eftersom de 
unga tillflyttade kvinnorna ofta lär sig keramikhantverket från grunden av svärmor/med-
hustrur/grannar dit de flyttar eller åtminstone kompletterar med kunskap om den lokala 
stilen från samma läromästare (Stanislawski 1978).
 Keramikdesign är således sällan eller aldrig ett passivt resultat av traditioner och gif-
tesmålsregler. Det ligger aktiva beslut bakom valet att låta sin produktion följa bestämda 
design-regler som kan vara gällande i mindre eller större delar av krukmakarens omvärld. 
Frågan är vilka mekanismer som kan hålla en tradition med strama designnormer vid liv 
i mer än 1000 år över ett så stort område som yngre bronsålders keramiktradition täcker. 
Det ligger knappast ett kontinuerligt och snabbt uppdaterat formellt system till grund för 
fenomenet. Spridningen under yngre bronsålder av en ny design av de rabbade krukorna 
(B-kruka enligt Fosie IV-typologin; Björhem & Säfvestad 1993) kan ge en ide om hur kom-
munikationen mellan krukmakarna har fungerat (Stilborg 2004a:124ff). Den nya formen 
på de rabbade krukorna – med glättad hals och ofta vulst eller knopprad som gräns till 
rabbningen på buken – hade sitt ursprung i norra Tyskland under period IV och spreds 
snabbt därifrån upp till Fyn och Själland. Samtliga kända period V-boplatser i Östdan-
mark har således uteslutande B-krukor och därifrån tycks denna design ha spridits såväl 
västerut till Jylland som österut till Skåne under period V. Direkt influens från Nordtysk-
land till Skåne kan självklart inte uteslutas, men Öresund är en praktiskt taget oundviklig 
kontaktzon och/eller gräns under hela förhistorien.  I västra Skåne kan man under period 
V träffa på några boplatser med enbart B-krukor och andra med en blandning av A- och 
B-krukor. Bland annat i östra Skåne men även längre mot norr finns A-krukor med sena 
dateringar motsvarande period VI (T Brorsson, pers medd) och krukor med hybriddesign 
(t ex lågtsittande knoppar (B) kombinerade med rabbning som når upp till mynningen 
(A)). I dessa trakter avlöser B-krukornas design inte den äldre A-designen helt och hållet. 
Bakgrunden till B-krukornas nya design kan mycket väl vara det rent praktiska behovet 
att kunna rengöra hals och mynning effektivt på kärl som användes till jäsning eftersom 
skadliga bakterier kan växa i mynningsregionen om den skrovliga rabbningen når ända 
upp till mynningsläppen. Huruvida och i vilken omfattning nymodigheten antogs i olika 
områden berodde därför säkert till en stor del på om man använde de rabbade krukorna på 
ett sätt som skulle gynnas av bättre hygien (t ex jäsning). De krukor som användes t ex till 
tjärframställning (jmf Snåret, Isaksson 2005) och andra former för matlagning än jäsning 
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eller enkel förvaring kunde således fortfarande framställas i A-design eftersom hygienaspek-
ten var utan betydelse. Andra samhällen kan helt enkelt ha struntat i nymodigheten om de 
inte var övertygade om fördelarna. Även om vi tar hänsyn till varierande behov/benägen-
het att ta till sig den nya designen, så tyder B-kruka-designens spridning inte på existensen 
av någon snabb kommunikation – i form av distribution av kärl eller via kringvandrande 
hantverkare. Det mest sannolika spridningssystemet är därför med krukmakare (antagli-
gen främst kvinnor) eller hela familjer som flyttade med oregelbundna mellanrum. Denna 
tanke strider omedelbart mot den förändrings-inerti, som oftast präglar lokala samhällen 
och som skulle göra det mera sannolikt att tillflyttande anammade den lokala stilen än 
omvänt. Men just när det gäller den yngre bronsålderns iögonenfallande homogena ke-
ramik kan man tänka sig att det har funnits övergripande kulturella normer som gett sig 
uttryck i ett kollektivt tänkande och därmed en viss öppenhet. Tydliga definitioner av de 
basala designelementen kan ha medfört även tydliga möjligheter för variation och inno-
vation inom systemet så länge den vedertagna vokabulären användes.
 Detta i sig förklarar inte varför man valt att introducera och upprätthålla strama de-
signregler. Fördelen med en homogen materiell kultur är ju emellertid att människor lätt-
are kan flytta och hitta sin plats på ett nytt ställe eftersom man känner igen sig i vardagens 
redskap. Inte därmed sagt att detta är den direkta, medvetna orsak till att det homogena 
kulturuttrycket anammades och upprätthölls. Jag tror snarare att orsaken ligger i att det 
till denna keramik har varit knytet en stark och attraktiv identitet för de som framställda 
och använde den. Och jag tror därför också att det ligger en betydelsefull poäng i att den 
håller avstånd till såväl hällristningarnas som bronsföremålens bildrika värld. 

Två olika världar
Hällristningarna omfattar skepp, människor, djur, vapen, fötter; en rad olika abstrakta 
former och mera komplexa scener. Det uppträder inga – eller i så fall ytterst få (bl a Ki-
viksgraven) – avbildningar av behållare eller annat som skulle kunna tolkas som kärl på 
hällarna liksom hällarnas bildvärld med några undantag (Jensen 1997, t ex Pl 25 & 29; 
Goldhahn 2007:168; Eriksson 2005, 2009:144) inte uppträder på kärlens släta ytor. Det 
finns betydligt större överlappning mellan bronsernas dekor och hällbilderna än mellan 
något av dessa medier och keramiken även om det också finns tydliga skillnader i reper-
toaren mellan de två förstnämnda. En av de mest spännande designskillnaderna mellan 
hällristning och keramik är gropen. Skålgropar är det absolut vanligast förekommande 
elementet på hällar och lösa block (Goldhahn et al 2012:59) men är med undantag för 
vulsterna på några B-krukor (främst i Skåne), förekomsten av ringknoppar (även främst 
i Skåne) och enstaka andra undantag2 (Stjernquist 1969:37; Jaanusson 1981:114; Eriks-
son 2005, 2009:143) frånvarande på kärlen. Här finns istället knoppen som ett vanligt 
drag. Det som gör förhållandet extra anmärkningsvärt är att gropar är ett oerhört vanligt 
dekorelement på keramikkärl i långa perioder både före och efter bronsåldern. Det ska er-
kännas att gropar också är ganska sällsynta på kärlen under senneolitikum och förromersk 
järnålder, men med tanke på den stora förtjusningen i gropar i sten under bronsåldern är 
det ändå en tydlig understrykning av de två subkulturernas integritet att dessa inte också 
invaderar kärlytorna. Eriksson framför hypotesen att figurativa framställningar kan ha va-
rit tabu i vardagslivet och därmed även för kärlen som intimt knutna till vardagliga göro-
mål (Eriksson 2005:380, 2009:139). Men eftersom dekor överhuvudtaget är sällsynt på 
bronsålders keramik tycks det finnas anledning att fråga sig om det är de betydelsebärande 
bilderna som inte får förekomma på de profana kärlen.

Krukmakarna kan lika väl ha haft egen kreativ estetik som i stort sett aktivt uteslöt 
bilder eller annan dekor. Istället arbetade man i en närmast minimalistisk designvärld 

2 Gropar förekommer t ex på några rabbade krukor i östra Mellansverige (Eriksson 2009:143).

Ole Stilborg



12

med form och med kontrasterna mellan olika ytbehandlingars visuella och taktila ka-
raktärer accentuerade med plastiska element (se också Eriksson 2009:148). Kontraster 
som mycket väl kan ha haft textila inspirationskällor och konnotationer som knyter 
an till den universella förståelsen av kärl som metaforer för den mänskliga kroppen.

En kvinnoidentitet
Jag tror denna gräns mellan en rik betydelsefull bildvärld och en på alla sätt behärskad men 
kreativ formgivning av kärlen kan vara en nyckel för förståelsen av keramikens estetiska 
och även etiska status i bronsålderssamhället.  Exklusiviteten tillsammans med designens 
stramhet ger keramiken en kraft som kan stödja och uttrycka en social identitet. I den 
mån vi har rätt när vi antar att kvinnor gjorde all keramik och var de främsta användarna 
av de flesta kärlen rörde det sig i så fall om en kvinnoidentitet. Däri kan ligga ett mycket 
starkt incitament att upprätthålla ett bestämt keramiskt uttryck. Diversitet i det mate-
riella kulturuttrycket är självklart inget hinder för social kontakt inom ett samhälle och 
visst är det möjligt att känna solidaritet och gemenskap även om hushållens kärl ser olika 
ut. Det är dock lika klart att en likartad miljö och delade erfarenheter underlättar känslan 
av frändskap. Jag tror keramiken i period II-VI har avgränsat och bevakat ett kvinnorum 
– ett rum solitt förankrad i vardagens verklighet (som motsats/motvikt till hällristningar-
nas luftslott?) och samtidigt ett självmedvetet socialt fält. Oavsett om bronsålderns kvin-
nor har haft samma svårigheter och blivit lika nedvärderade och dåligt behandlade som i 
andra tider (jmf Lindström 2009), så kan keramiken vara ett starkt argument för att de 
har haft en identitet som kunde bidra positivt till deras självaktning och underlätta den 
inbördes solidariteten.
 I detta ljus kan introduktionen av dekorerade strimmiga och textilintryckta kärl på bo-
platser inom Mälardalslandskapen kanske ändå berätta om ingifta kvinnor från Öst. Oav-
sett om de själv gjorde dessa krukor eller de nya ytbehandlingsmetoderna var ett resultat 
av lokal kopiering, skapade designutvecklingen en mera tillmötesgående materiell kultur 
för invandrade kvinnor österifrån. Samtidigt kan en 1000-årig kvinnoidentitet ha varit 
under upplösning – åtminstone geografiskt uppbruten.

Symposiekulturen
Ovan nämnda sätt att försöka förstå bronsålderskeramiken är självklart inte det enda möj-
liga och det finns andra tolkningsvinklar som kan berika förståelsen. I sin avhandling från 
2009 argumenterar Thomas Eriksson för att man kan uppfatta främst de karakteristiska 
skålarna som uttryck för en symposiekultur med rötter i Medelhavsområdet (Eriksson 
2009:175ff). Festandet bör rimligen ha haft dryck och ätande som ett kärnelement och 
därmed ha gett keramiken en speciell roll som serveringskärl och ett särskilt värde i detta 
sammanhang. Influenserna går över Centraleuropa upp i Norden, där de kommer till ut-
tryck i såväl nitornerade träkärl i jylländska ekkistgravar, som i rikt dekorerade metallkärl. 
Associationen med manliga högstatus-gravar och värdefulla metallkärl får naturligt nog 
Eriksson att knyta symposiekulturen till en formell maktsfär sannolikt dominerad av män 
och möjligen involverad i distributionen av metall. Via tjeckiska exempel på keramikskålar 
med solliknande dekormotiv på insidan (ibid:175) drar han vidare slutsatsen att samma 
dryckes-/festtradition så småningom efterliknas i keramikkärl och sprids utanför makts-
fären. Resultatet är en gradvis försämring av servisens status eftersom kärlen i princip kan 
göras av alla ur lättillgängligt råmaterial. Även om symposiekulturen fortfarande under 
period III-IV spelar en roll i olika riter – till exempel i vad som benämnts ”festlager” på 
Ryssgärdet (Onslunda sn, Up; Eriksson 2007:296f) – uppträder skålarna numera också 
allmänt på boplatser och i gravar. Exklusiviteten tycks ha urvattnats. 
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Detta är en plausibel modell som ger svar på såväl introduktionen av den öppna skålen 
med hänkel som på den snabba spridningen av fenomenet. Men den förklarar enbart en 
del av bronsålderns kärlvariation. Just därför är det intressant att sammanföra den med 
ovanstående modell, som framhäver ett självmedvetet, kvinnligt universum bestående av 
kärlens primära producenter och konsumenter. På omslaget till Erikssons avhandling finns 
en bild av en bronskniv (fynd från Itzehoe, Schleswig-Holstein; Eriksson 2009:188) där 
handtaget har utformats som en kvinna som håller en skål framför sig med båda händer. 
Avbildningen används av Eriksson som argument för att bronsålderskvinnan så småning-
om fått en viktig roll i dryckesceremonierna (op cit). Sett i samband med de tidiga träskå-
larnas förekomst i manliga högstatus-gravar och utan en kritisk diskussion är det lätt att 
tolka den avbildade som serverande i traditionell mening. Det finns med andra ord anled-
ning att göra en könskritisk granskning av frågan.
 Keramikskålarna förekommer i mellersta och yngre bronsålders brandgravar för såväl 
kvinnor som män samt uppträder allmänt på boplatserna men måste det betyda att de har 
förlorat deras status? Det är vanligt att tänka så – mest beroende på att det fyndmaterial som 
inte är avgränsat till specifika sammanhang är svårt att ge en social tolkning (och därmed 
förknippa med status) med arkeologiska tolkningsverktyg. Av samma anledning måste vi 
emellertid också vare restriktiva med att tolka en allmän förekomst som lägre status. Och 
Eriksson pekar då också på skålarnas fortsatta speciella roll i rituella sammanhang. Därtill 
kan man foga den tid och energi som har lagts ner på framställningen av dessa skålar och 
inte minst deras ytbehandling.
 När det gäller keramikens status finns en rad stereotypa uppfattningar som vi måste ta 
itu med. Bland olika material som det kan göras och har gjorts behållare av hamnar lera/
keramik oftast längst ner på ranglistan i konkurrens med flätade behållare medan glas och 
metall toppar listan. Det finns självklart markanta undantag – däribland bemålad porslin 
och en del japansk brukskeramik; speciellt den som används i teceremonin. I europeisk 
förhistoria är det dock enbart rik dekor (helst målad) som i våra ögon kan lyfta keramik-
kärlens status över den gråa funktionalismen. Dessutom framhålls ofta keramikens imite-
ring av design i andra material från flätade korgar, över järnkittlar till glasbägare som ett 
tecken på dess sekundära status. Keramikkärlet blir det billiga alternativet som försöker 
efterlikna mera värdefulla föremål. När man tittar närmare ser man emellertid att de en-
tydiga exemplen på kopiering av annan design är få och helt överskuggade av keramikens 
egen designutveckling. Därför är det nog riskabelt att diskutera en kärltyps status enbart 
som en egenskap lånad från en kopierad föremålstyp i ett annat, mera sällsynt och möjli-
gen ädlare material.
 För att återvända till skålarna kan de mycket väl ha haft ett morfologiskt ursprung i me-
tallkärl och nitförsedda träskålar med ett eko av avlägsna Medelhavssymposier, men om 
resonemangen ovan om bronsålderns keramik som ett starkt och självständigt formspråk 
står till troende, verkar det osannolikt att keramikskålarna skulle vara resultatet av ett pas-
sivt speglande eller ett oreflekterat anammande av en mellaneuropeisk kulturyttring. Att 
skålarna av keramik skulle vara en enkel översättning till ett billigare eller mera lättillgäng-
ligt material än metallkärl eller fina träskålar. En väsentlig anledning till att jag anser att 
denna tanke är missvisande är att skålarna i princip aldrig är dekorerade även om dekor 
finns på de kärl de är tänkta att efterlikna och oavsett att den plastiska leran gör det lätt 
att kopiera dekoren. Eriksson pekar på att det finns åtskilliga centraleuropeiska exempel 
på samma dekor på keramikkärlen som på metallkärlen, om än inget nordiskt (Eriksson 
pers medd) och jag är inte heller bekant med något sådant. De kannelerade skålarna från 
bl a Apalle bör räknas som dekorerade, men det är en dekor som hör till keramikvärlden 
och bland annat också finns på rabbade kärl, där den går in i en gråzon mellan dekor och 
ytbehandling. De få exemplen på självständig dekor (intryckt, inristad, modellerad) som 
finns på keramikkärl uppträder anmärkningsvärt nog inte på skålar (jmf t ex kärlet från 
Vallby, Skerike sn, Vs; Eriksson 2005). För mig pekar detta på att när skåltraditionen eta-
blerades inom det keramiska universum skedde detta på keramikens premisser oavsett att 
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den morfologiska inspirationen och serveringsfunktionen kan ha hämtats från metallskå-
larna i Centraleuropa. Skålformen har fått respektera keramikens etablerade gränser och 
designregler, vilket antagligen också betyder att skålarna inte är polerade för att härma 
metallglansen, men för att det stämmer in i den ytbehandlingsvokabulär som redan fanns 
i det keramiska designspråket. Om skålarna har använts till flytande föda fyller polering-
en dessutom en praktisk funktion genom att reducera keramikväggens genomsläpplighet.  
 Jag tycker således det finns anledning att vända på bilden av keramiken som en lokal 
lösning på maktsfärens behov för servis till en importerad festtradition och istället se 
skålframställningen som det keramiska universums annektering/inkorporering av denna 
festtradition. Det som var en manlig elitangelägenhet på Jylland under äldre bronsålder 
kanske är en mera könsneutral eller kvinnlig företeelse i Ryssgärdets ”festlager” under mel-
lersta och yngre bronsålder (Eriksson 2007:296f). Gravkontexterna ger inte skålarna nå-
gon specifik könstillhörighet under yngre bronsålder och övriga fyndkontexter ger inga 
vidare möjligheter att diskutera skålens könsrelation. Men därmed finns det inte heller 
någon anledning att okritiskt kalkera in en standardbild med festande män och eventuellt 
dukande/serverande kvinnor från andra kulturer eller tider.

Rambodal i en keramisk samhällsväv
Syftet med en vetenskaplig fördjupning baserad på de keramiska fynden från utgrävningen 
av Rambodal 1:3, RAÄ 151, Styrstad sn i Norrköpings stad, Ög är såväl att sätta in dem i 
ett större sammanhäng av den redan kända yngre bronsålderskeramiken i Syd- och Mel-
lansverige som att visa hur Rambodalkeramiken kastar nytt ljus över frågan om keramikens 
roll i bronsålderssamhället. Det ska inte ses som ett försök att bevisa eller falsifiera den 
förförståelsen av bronsålderskeramiken som har beskrivits ovan genom att detaljstudera 
fyndmaterial. Däremot kan studierna hjälpa till att skönja de mekanismer som, oavsett hur 
man vill förklara bronsålderskeramikens överordnade homogenitet, bör ligga till grund 
för denna. Angelägenheten att göra en djupdykning i denna fråga just med utgångspunkt 
i Rambodalfyndet beror på dess avgränsade karaktär i tid och rum och den mycket goda 
bevaringen. Även om dateringarna indikerar en upp emot 500 år lång bosättningsperiod 
under mellersta och yngre bronsålder så tyder topografi och anläggningsspår på att det rör 
sig om en enstaka gård (Nyberg & Nilsson 2012:14ff). Det kan möjligen urskiljas två faser 
i keramikfynden på typologiska grunder (Stilborg 2012) men det finns inga tydliga skill-
nader som hindrar att materialet behandlas som samma hantverks- och hushållstradition 
under utveckling. Fyndmaterialet är inte stort – drygt 16 kilo – men delvis på grund av 
platsens topografiska isolation och därav följande lägre samtida och senare fysiska aktivi-
tetsnivå, jämfört med en större boplats, har det varit möjligt att identifiera och i de flesta 
fallen typbestämma mera än 60 olika kärl (ibid). Fyndet har således en hög kvalitet som 
möjliggör jämförelser med större boplatsers ofta mera fragmenterade keramikinventarier.
 Den viktigaste jämförelsen är med den stora, delvis samtida boplatsen Pryssgården, 
Östra Eneby sn, Norrköping bara 3,5 km längre västerut (Borna-Ahlkvist et al 1998). Den 
egentliga bebyggelsen börjar här under mellersta bronsålderns period III (bortsett från ett 
period I-hus) och fortsätter igenom hela mellersta och yngre bronsålder, äldre järnålder 
och yngre järnålder fram till Vikingatid/tidig medeltid mer eller mindre kontinuerligt 
(ibid:150ff). Den tillvaratagna mellersta - yngre bronsålderskeramiken uppgår till drygt 
109 kilo, vilket gör det till det överlägset största fyndmaterialet från bronsåldern i Öster-
götland (Stålbom 1998:112). På grund av Ulf Stålboms tragiska förtida bortgång saknas 
det fortfarande en fördjupad studie av keramiken och enbart en fyllig steg-1-rapport före-
ligger (en nybearbetning i en avhandling av K Botwid kommer dock snart att framläggas). 
För att kunna göra en mera detaljerad jämförelse med Rambodalkeramiken har artikelns 
författare specialregistrerat fynden från ett delområde (E2) där en av Pryssgårdens största 
koncentrationer av yngre bronsålderskeramik finns.
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Under tidigt 2000-tal utgrävdes boplatsen Kristineberg i Oxie (15:1 & 15:15), Oxie sn, 
Malmö, Sk. Resterna efter en yngre bronsåldersboplats daterad till per V-VI utgjorde majo-
riteten av anläggningarna och dominerade kärlfynden. Därtill kom anläggningar och fynd 
från tiden kring Kr f, På grund av brist på medel och tid har det tyvärr inte producerats 
någon heltäckande rapport över utgrävningens resultat. Publikationen med titeln ”Södra 
Kristineberg” (Högberg 2011) fokuserar på spåren efter hantverk (speciellt metallhant-
verk) som förvisso utgör en väsentlig och intressant aspekt av platsen, men utelämnar en 
stor del basinformation. När det gäller fyndmaterialet av yngre bronsålderskärl har en rap-
port över specialregistreringen av en del av fynden (ca 50 kg) inkluderats på en CD i publi-
kationen (Stilborg 2005a) men grunddata för hela fyndet saknas, liksom en presentation 
av de olika typer av anläggningar där keramiken har hittats. Jämförelsen med Rambodal 
får således baseras på specialregistreringen av valda delar av fyndet. Det betydligt större 
fyndmaterialet av bronsålderskeramik (175 kg) som framkom vid utgrävningen av Fosie 
IV (Lockarp & Oxie sn, Malmö, Sk) är publicerat och ca hälften har genomgått en special-
registrering (Björhem & Säfvestad 1993:42ff). Dock är den sparsamma statistiken svår-
användbar på grund av osäkerhet i klassificeringar och vissa sammanslagningar av grupper. 
 Registreringsdata från ett mindre material från en YBÅ-boplats vid Övre Glumslöv i 
västra Skåne har också inkluderats (Stilborg 2005b). 
 Hallunda, Botkyrka sn, i Södermanland (period II-VI) är ytterligare en stor fyndplats 
(49 000 skärvor) och här har materialet behandlats grundligt av H Jaanusson (1981). Pu-
blikationen omfattar en del användbar statistik. Dock bör jämförelser göras med försik-
tighet på grund av platsens omdiskuterade karaktär – är det en boplats eller snarare en 
kult- och gravplats/ verkstadsplats? (Goldhahn 2007:293).
 I Uppland har det stora bronsålders-fyndmaterialet från boplatsen Apalle, Övergrans 
sn. (period II-VI) med mera än 61 000 skärvor bara publicerats delvis (T. Eriksson 2003 
om den dekorerade keramiken). Det finns dock viss enklare statistik tillgänglig som kan 
användas till jämförelser med Rambodal. 
 Det klart mindre materialet (drygt 3 000 skärvor) från Ryssgärdet, Onslunda, Tensta 
sn (period III-IV) är framlagt i betydligt större detalj och är omedelbart användbart för 
de föreliggande jämförande studierna (Eriksson 2008: 273ff). 
 Det samma gäller de knappt 9 000 skärvorna från Snåret, Falsboda/Karby, Vendels sn. 
(period III-VI) (Björck et al 2007:59ff). När det gäller det senare fyndet finns här som i fal-
let Hallunda frågetecken kring platsens funktion som boplats eller plats för gemensamma 
specialaktiviteter vilket får tas med i diskussionen av det keramiska materialet.
 Nedan kommer jämförelser främst att göras mellan Rambodal och Pryssgården i Öster-
götland, Kristineberg i Skåne och Ryssgärdet och Snåret i Uppland med tillägg av utvalda 
data från Fosie IV, Apalle och Hallunda.

Den taktila klassifikationen
En given grund för klassificering av mellersta och yngre bronsålderns keramik är ytbehand-
lingen. Rabbning, glättning, strimmighet/striering/skrapning, polering och textilintryckt 
yta är inte bara markant påtagliga fenomen men också i stor utsträckning fenomen knutna 
till kärltyper på ett sätt som gör det meningsfullt att göra enkel statistik på mängdfördel-
ningarna mellan dessa ytbehandlingstekniker (Stilborg 2002:82; Eriksson 2009:76). Just 
relationen mellan rabbade kärl och sådana med både rabbade och glättade ytor har också 
använts som ett väsentligt element i den uppdelning i A- och B-keramik som föreslogs uti-
från horisontalstratigrafiska iakttagelser i Fosie IV (Björhem 1983; Björhem & Säfvestad 
1993:45). I A- och B-gruppen respektive på Fosie IV sammanfördes en rad olika typer av 
kärl beroende på om de hittades i gropar, där de rabbade krukorna hade rabbning ända 
upp till mynningen (A-kruka), eller i gropar tillsammans med krukor som hade en glät-
tad zon mellan mynning och rabbning (B-kruka). Senare studier och dateringar har visat 
på att det i stort sett enbart är skillnaden mellan helrabbade A-krukor och semirabbade 
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B-krukor som har kronologisk signifikans utanför Fosie IV (Stilborg 2004a; Stilborg 
2005a). Den strimmiga (gräsintryckta?) ytan ibland kombinerat med gropar och annan 
intryckt dekor samt ytor med textilintryck har istället diskuterats i termer av främmande 
influenser österifrån (Eriksson 2009:127ff). Den polerade ytan har precis som i järnål-
dersforskningen förknippats med fingods/serveringskärl medan den enbart glättade ytan 
har spelat en ganska neutral roll som det tillståndet alla andra ytbehandlingstyper avvek 
ifrån. Obehandlade ytor, som förekommer ofta på järnålderns kärl, spelar i princip ingen 
roll under bronsåldern. Den främsta anledningen att fortsatt fokusera på dessa olika ytka-
raktärer/ytbehandlingar är att de tveklöst kombinerar praktiska funktionella egenskaper 
med en utvecklad estetik. Därmed är de lika viktiga för förståelsen av kärlens roll i brons-
ålderssamhället som kärltyper och kärlstorlekar.

Rabbning
Rabbning betecknar påföringen av en ofta grovkornig slamma på en obehandlad, glättad 
eller strierad, läderhård yta; en slamma vars yta lämnas mer eller mindre ojämn och klum-
pig. Fingerränder kan förekomma, ibland utförda på ett ordnat, dekorativt sätt (Otter-
bötetyp; Gustavsson 1997). Den rabbade ytan medför såväl fördelar som nackdelar för 
kärlets funktion. Till de första hör att den rabbade ytan ger ett säkrare grepp om kärlet och 
att den samlade ytan på kärlet utökas. Den ökade ytan betyder att avdunstningen genom 
det porösa godset ökas/underlättas vilket är en fördel för vattenkärl i ett relativt kyligt 
klimat eftersom just avdunstningen ser till att hålla vattnet kallt och friskt. Detta skulle 
alltså mycket väl kunna vara den praktiska anledningen att rabbning blir mycket populärt 
i Central- och Nordeuropa under bronsåldern. Dock har rabbade kärl använts till många 
andra ändamål än vattenförvaring och man kan dessutom undra varför rabbning försvann 
under början av äldre järnålder om denna grundläggande praktiska funktion verkligen var 
den väsentligaste anledning att kärlytor rabbades. Den viktigaste nackdelen vid rabbning 
är att ytan inte går att hålla ren, vilket kan leda till bakterieproblem t.ex. om kärlen använ-
des vid fermentering av födoämnen.
 I avhandlingen från 2009 spårar Thomas Eriksson rabbningens ursprung till den tidig-
neolitiska Pfyn-kulturen och den efterföljande Horgenerkulturen utan att därmed påstå 
att det har funnits någon kontinuerlig spridning norrut därifrån vara sig kronologisk kon-
tuintet (2009:116). En sammanställning av befintliga 14C-dateringar i samma verk visar 
på att fenomenet har förekommit åtminstone från period II i Mälardalen (ibid) och det 
samma gäller Sydsverige (Stilborg 2002:81ff).
 Rabbningen varierar en hel del i tekniskt utförande och karaktär. I de flesta fallen är den 
gjort av antingen en naturligt grov sandig/finsandig lera eller en lera magrad med krossad 
granit. När det gäller magringen i den senare tycks man ofta ha haft en viss förkärlek för 
glimmerrika varianter (speciellt på Pryssgården). Men det finns även enstaka exempel på 
att man har använt en fin fet lera utan tillsatt magring (Brorsson & Stilborg 2007). Del-
vis beroende på slammans grovlek kan rabbningens utseende variera från en jämn, kornig, 
sandpappersartig yta till mycket ojämn med massiva klumpar (Eriksson 2007:69; Stilborg 
2005a). Det finns en viss tendens att mindre, rabbade kärl har försetts med den finare va-
rianten, men det finns även gott om undantag från denna tendens. Rabbning förekom-
mer företrädesvis på krukor som varierar i storlek från omkring 10 cm till omkring 30 cm 
i mynningsdiameter och med rak, inåtvänd eller utåtböjd mynning (Eriksson 2009, pl 5; 
Stilborg 2005a:18ff). Men även en del bikoniska kärl, konhalskärl och skålar har försetts 
med rabbning (den fina varianten) på den undre delen av kärlet. Detta är vanligt i Skåne 
(Strömberg 1975:164; Stilborg 2002:90f) och förekommer även på Pryssgården (Stålbom 
1998:129). I jämförelsen nedan har jag inte inkluderat de senare i den mån det har gått att 
urskilja dem från de rabbade krukorna då just detta är svårt. Krukorna dominerar hursom-
helst fyndmaterialet på boplatserna under mellersta och yngre bronsålder.
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Rabbning och rabbade krukor – regionala jämförelser
Ett mål med den utvidgade studien av Rambodals keramik är att testa den påstådda homo-
geniteten i YBÅ-designen i hela Syd- och Mellansverige samt söka en bättre förståelse av 
vad homogeniteten i givet fall består av. Från Skåne står data från platserna Kristineberg 
(Oxie sn) och Övre Glumslöv (Glumslövs sn) till förfogande; från Östergötland det nyre-
gistrerade materialet från Pryssgården, delområde E2 (Östra Eneby sn, Norrköping) och 
från Uppland data från boplatsen Ryssgärdet (Tenstad sn) och platsen Snåret (Vendels sn). 
 Rabbade skärvor (nästan helt uteslutande från krukor) dominerar på i princip alla 
MBÅ- & YBÅ-fyndplatser. På Rambodal och Pryssgården (E2) uppgår de till 46 och 41 
% medan de utgör 68 och 61 % på Ryssgärdet respektive Kristineberg samt hela 84 % på 
Glumslövboplatsen (figur 1). Om vi istället tittar på statistiken för identifierade rabba-
de krukor utgör de på Rambodal, Kristineberg och Pryssgården (E2) 19 %, 38 och 39 %. 
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Dessa siffror är självklart avhängiga av fragmentering och bevaringsförhållanden. Ju högre 
fragmenteringsgrad ju flera skärvor och i de jämförda materialen finns faktisk markanta 
skillnader i fragmenteringen. Medan relativt stora skärvor dominerar fyndmaterialen från 
Rambodal, Pryssgården (E2) och Glumslöv (Stilborg 2005b; 2005a) är fragmenteringen 
betydligt större på Ryssgärdet (Eriksson 2008, 276). Detta ändrar dock inte på avgörande 
vis bilden av att de rabbade skärvornas andel av fyndmaterialen varierar en hel del. Det ses 
också av den sammanställning som Thomas Eriksson har gjort för ett antal fyndplatser i 
Uppland och Södermanland med mellan 58 och 85 % rabbad keramik (Eriksson 2007:77). 
Andelen kan dock i enstaka fall vara så låg som 45 % (ibid:69). Anledningen kan så klart 
vara att olika antal rabbade krukor har varit i användning på de olika platserna men även att 
olika storlekar kan ha dominerat. Om vi ser till mynningsdiameter (figur 2) dominerar de 

Figur 1. Fördelningen av olika ytbehandlingstyper på Rambodal, område E2 på Pryssgården och Ryss-
gärdet i Uppland samt Kristineberg och Övre Glumslöv i Skåne.
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mellanstora till stora kärlen (14-20 cm i diameter) på såväl Rambodal som på Pryssgården 
(E2), Kristineberg och Glumslöv och det finns inte flera stora kärl med mynningsdiame-
ter över 20 cm på de två senare (med höga frekvenser av rabbade kärl) än på de två förre. 
 Däremot finns en högre representation av de minsta rabbade krukorna på Rambodal 
och Pryssgården än på de andra två platserna. Detta avspeglas också i ett diagram över 
skärvtjockleksfördelningarna för de samma fyra platserna (figur 3).
 Den tydligaste skillnaden mellan fördelningarna är att Rambodal- och Pryssgården (E2)-
materialen har tydligt högre andelar av 7 och 8 mm tjocka skärvor (motsvarande ganska 
tunnväggiga/små krukor). Flera små kärl skulle kunna vara förklaringen på de något lägre 
andelarna rabbade skärvor på Rambodal och Pryssgården (E2). De extra höga andelarna 
rabbade skärvor i Glumslöv och på Snåret kan ha andra anledningar. I båda fall är de glät-
tade kärlen relativt få och kärl med skrapad/strierad yta eller polerat yta saknas eller är 
stort sett frånvarande. I Snårets fall kan det hänga ihop med att platsen har haft en speciell 
funktion vilket får ett visst stöd från lipidanalyserna av rabbade krukor (Eriksson 2007:78 
& 93). Glumslöv å andra sidan tycks vara en vanlig boplats med några gårdar. 

Konklusionen på dessa jämförelser är att det finns skillnader i andelen rabbad kera-
mik på de olika MBÅ- & YBÅ-platserna. Dessa skillnader bilder emellertid inte något 
regionalt mönster utan framstår som lokala variationer mellan enstaka platser. Dess-
utom förefaller det vara skillnader som i flera fall kan förklaras med platsernas olika 
funktion eller särskilda aktiviteter där den minsta storlek av rabbade krukor föredrogs.

Går vi längre ner i detaljerna hittar vi rent faktiskt, motsatt vad man skulle kunna förvänta, 
större överensstämmelser än skillnader. Till exempel finns såväl på Kristineberg som på 
Glumslöv, Rambodal, Pryssgården (E2) och Ryssgärdet (Eriksson 2008:294) både inåt-
vända, raka och utåtböjda mynningar3 (Eriksson 2007:64). Mynningens utformning är 
3 Snåret förefaller enbart ha de två första typerna

Figur 2. Beräknad mynningsdiameter för rabbade kärl från Rambodal och område E på Pryssgården 
samt Kristineberg och Övre Glumslöv i Skåne.
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knappast likgiltig så detta bör betyda att de rabbade krukorna på alla dessa platser har tjä-
nat olika funktioner med samma olika krav till mynningens utformning.
 Själva rabbningen kan som redan nämnts variera ganska mycket i kvalitet och utseende. 
I samband med registreringen av rabbade skärvor från Kristineberg beskrevs de olika kva-
liteterna som: Fin rabbning; fin, sandig rabbning; sandig rabbning; grov, finkornig rabb-
ning; grov rabbning med stora krosskorn; glimmerrik rabbning; tunn, utdragen, grovkornig 
rabbning, grov, plastisk/fet rabbning, fläckvis rabbning och rabbning med fingerränder.
 Eriksson (2007:69ff) omtalar en snarlik bred variation i rabbningen på Snåret-kärlen 
och med undantag för tydlig glimmerrik rabbning förekommer alla dessa olika kvaliteter 
även på Rambodal – trots att det här rör sig om en enstaka gård. Även Snåret kan repre-
sentera en enkelgård (T Eriksson pers medd). Förvisso representerar gården och därmed 
dess avfall några generationer, men hitintills har det inte framkommit något som tyder 
på en kronologisk variation gällande rabbningens utseende. Som nämnts ovan finns en 
viss tendens att den finare rabbningen används på mindre kärl. Möjligen är variationen 
uttryck för att det i denna aspekt fanns utrymme för individuella val. Samtidigt ser vi att 
samma variation upprepas från plats till plats vilket även kan betyda att det finns allmänna 

0

5

10

15

20

25

30

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

%

Skärvtjocklek i MM

Ramb
odal
E2

Kristin
eberg
Glumsl
öv

N = 
281;105;174;28
8

Figur 3. Skärvtjocklek för rabbade skärvor från Rambodal och 
område E på Pryssgården samt Kristineberg och Övre Glumslöv 
i Skåne.
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samband mellan t.ex. kärltyper/kärlanvändning och rabbningens utseende som vi ännu 
inte kan tolka. 
 Rabbning med parallella ränder – högst sannolikt utförda med fingrarna – är en spe-
ciell variant som främst på åländska rabbade krukor verkar ha använts i dekorativt syfte 
(Gustavsson 1997, fig 59 - 60). På fastlandet är liknande böljande, vindlande fingerdrag-
ningar betydligt mera sällsynta (Eriksson 2009, 121f m ref), men fenomenet fingerdrag-
ning i rabbning i mera allmän tappning är vanligt under period II-IV i hela södra Sverige, 
Östdanmark, Polen och Nordtyskland (op cit). Fingerdragningarna börjar i de flesta fal-
len vid mynningen. De kan vara lodrätta (faktiskt den vanligaste formen på Åland – se 
Gustavsson 1997, ibid) och nästan horisontella, men det mest vanliga är att de ligger snett 
i förhållande till kärlets lodrätta axel och – detta är mycket intressant – i princip alltid 
vinklade neråt till höger (Stilborg 2005a; Eriksson 2007:70; Eriksson 2009, Pl 2; Gus-
tavsson 1997:89). Det vanligaste sättet för en högerhänt krukmakare att bygga ett rems-
byggt kärl och ytbehandla samma är att jobba med högerhanden på utsidan medan kärlet 
roteras moturs. Det skulle då vara logiskt att göra högervridna fingerdragningar från bot-
ten och upp. Fingerdragningarna är dock som tidigare nämnt gjorda från mynningen och 
neråt. Detta skulle således passa bättre med att det läderhårda kärlet i samband med på-
föringen av rabbningen var placerat upp-och-ner på mynningen, vilket inte är osannolikt. 
Vi kan emellertid inte förklara fenomenet fullt så enkelt för visst har det funnits vänster-
hänta krukmakare. Och vi skulle därmed förvänta att åtminstone några av dessa kärl hade 
vänstervridna fingerdragningar. Jag har emellertid inte stött på något sådant exempel i de 
ganska stora bronsåldersmaterial som jag antingen själv har registrerat eller som finns pu-
blicerade. Här tycks det ha funnits ännu en strikt regel som vi inte känner bakgrunden till. 
Fingerdragningar i rabbningen är ett fenomen som uppträder med mycket olika frekvens 
– från Åland där det är mycket vanligt till stora platser som Pryssgården där det uppträ-
der betydligt mera sparsamt (inte alls i materialet från område E2 men från andra delar av 
boplatsen finns exempel; Stålbom 1998:116f). Även på Rambodal är det bara två av to-
talt minst 13 A-krukor som har haft rabbning med fingerdragningar. Som i fallet med den 
samlade frekvensen av rabbade kärl verkar det (med undantag för just Åland) inte vara en 
fråga om regionala skillnader i förekomsten av fingerdragen rabbning men om skillnader 
mellan enstaka boplatser inom regionerna. När fenomenet uppträder tycks det dock följa 
samma rigida regelverk. Fenomenet är med få undantag (A/B-hybrider; Stilborg 2004a) 
begränsat till A-krukorna i hela Sydsverige och östra Mellansverige.
 Knoppar är ett annat karakteristiskt element i de rabbade krukornas design. De är van-
ligt förekommande på A-krukor i hela Sydsverige inklusive Mälardalen och Åland (Eriks-
son 2009:119f; Gustavsson 1997:58), och på några B-krukor i Mälardalen (Mellansverige 
hos Eriksson 2009:120) medan de i stort sett har försvunnit från B-krukornas design i 
Skåne. Birgitta Hulthén har tolkat knopparna direkt under mynningsläppen eller en liten 
bit nedanför denna som en praktisk detalj som underlättade att binda ett tyg- eller skinn-
stycke fast över kärlmynningen (B Hulthén pers medd). Den horisontella listan4  mellan 
glättad och rabbad yta i B-krukornas design kan inte på alla krukor ha haft samma san-
nolika fästfunktion. Det är möjligt att den istället understryker krukans kroppsrelation 
som abstrakt halsring/tygbård. Knopparna på A-krukorna kan ha mycket olika utform-
ning och de med mera avlång form kan vara orienterade antingen horisontellt eller lodrätt 
(Björhem & Säfvestad 1993:46f; Stålbom 1998:114; Eriksson 2007:64; Eriksson 2009, 
pl 2; Stilborg 2005a:12f). Om knopparna på A-krukor har haft den föreslagna praktiska 
funktionen som fästanordningar är det ganska logiskt att de följer de rabbade krukornas 
design i hela spridningsområdet. De är emellertid mera sällsynta längre norrut. Till exempel 
förekommer det enbart en enstaka lös knopp i det registrerade materialet från Pryssgården 
(E2). Hela fyra av 13 A-krukor på Rambodal är dock knoppförsedda (Stilborg 2010:2).  
Som jämförelse har sex av mera än 20 A-krukor på Övre Glumslövsplatsen i Skåne knop-
par under mynningen (Stilborg 2005b:450). 
4 Ibland knopprad.
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Det keramiska godset i de analyserade rabbade krukorna från Skåne och Mälardalen varie-
rar betydligt mera än den ovan diskuterade yttre designen. Krukmakarna har övervägande 
valt fina och mellangrova leror men ibland förekommer även grova leror – allt efter vad 
den lokala geologin har kunnat erbjuda (Hulthén 1975:294ff; Stilborg 2008:310f; Stilborg 
2005a:24f). Magringen är i långt de flesta fallen krossad granit men i Skåne förekommer 
exempel på kombination med en chamottetillsatts (Hulthén 1975:294ff; Stilborg 2011:24) 
och magring med amfibolit (Stilborg 2005b:489). En A-kruka från en grav i Tåby, Vikbo-
landet, Ög är gjord av ett (numera) porigt gods snarlikt det som vi känner från gropkera-
miska kärl, men sannolikt snarare magrad med organiskt material än kalksten. (Hörfors 
2006:23). Liknande gods känns från Södermanland (Patrick Gustafson pers medd). Med 
tanke på de trots allt relativt få kärl som har analyserats kan dessa avvikande exempel inte 
tas som bevis för några övergripande regionala skillnader i val av magringsmaterial. Däre-
mot är det en rimlig konklusion på bas av det analyserade materialet att godsvariationen 
följer lokala skillnader i möjligheter och preferenser. Det senare framgår också om man 
ser till variationen i magringskvaliteter. Här kan vi som exempel jämföra magringskvali-
teterna i A-krukor från Kristineberg, Skåne och Ryssgärdet, Uppland (figur 4 data från 
Stilborg 2008 och 2005a). 
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Figur 4. Jämförelse av magringskvaliteterna i A-krukor från Kristineberg, Skåne och Ryssgärdet, 
Uppland (Stilborg 2008 och 2005a).

Variationsbredden är ungefär den samma men det finns också tydliga skillnader bland annat 
i form av en grupp prover med mera finkrossad magring bland keramiken från Kristineberg. 
 Ett annat bra exempel på att det är lokala traditioner som bestämmer godsets samman-
sättning är analysresultaten från gravplatsen Dragby, Uppland, där variationen i mag-
ringskvalitet är oförändrad från senneolitikum till äldre järnålder (Stilborg 2009:11). 
Mycket talar för att det även är samma leror som har utnyttjats genom mera än 1000 år. 
Detta pekar på att godsvariationen –  åtminstone med nuvarande analysbestånd – inte kan 
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lämna några viktiga bidrag till diskussionen kring MBÅ-YBÅ-keramikens designuttryck 
och spridningen av detta och jag kommer därför inte att gå närmare in på detta område. 
 Under yngre bronsålder introduceras en annan design av rabbade krukor som har be-
tecknats B-krukor5 (Stilborg 2002:81ff). I Skåne är det vanligt att den rabbade och den 
glättade delen separerats av en vulst som kan vara dekorerad med fingerintryck eller streck. 
Ringvulst/knopp förekommer också liksom en rad av tätt satta små knoppar mellan den 
rabbade och den glättade ytan (Björhem och Säfvestad 1993, fig 54, fig 60). Liknande vul-
ster är mycket ovanliga längre norrut (Eriksson 2009:120; Jaanusson 1981:77). Den nya 
designen uppträder i norra Tyskland från period III-IV, förekommer på de danska öar-
na under period IV (metalldateringar av boplatsfynd) och introduceras på Jylland samt i 
Sydsverige under period V (Stilborg 2004a:125 m ref), vilket kan tolkas som resultatet av 
en gradvis spridning. Under period V-VI uppträder B-designen successivt längre norrut 
och når bland annat Rambodal där tre olika B-krukor har kunnat identifieras (Stilborg 
2012:3). En praktisk orsak till utvecklingen och spridningen av B-designen kan vara att 
den glättade delen under mynningen är betydligt lättare att hålla ren, varvid risken för bak-
terieinfektioner av kärlens innehåll minskas signifikant, vilket kan vara mycket viktigt till 
exempel vid fermentering (bakterier som gör ölet surt är ett välkänt problem för historisk 
ölbryggning i trätunnor). Men när det gäller torrförvaring och förvaring av annat än livs-
medel finns det ingen praktisk anledning att göra en ny mera lättstädad B-kruka för att 
ersätta den gamla i A-stil. Och dateringar av A-krukor från bl a östra Skåne har då också 
visat att dessa fortsatte att framställas och användas ända in i period VI (Torbjörn Brors-
son pers medd; Eriksson 2009:121). Såväl i Skåne som i Mälardalsområdet förekommer 
olika hybrider mellan de två designen såsom fingerdragna ränder i rabbningen på B-krukor 
(Strömberg 1975, fig 69b; Eriksson 2009:120) och knopp på den glättade halsen nära myn-
ningen (Stilborg 2005a:15) vilket visar på sammanhangen med A-krukorna och också på 
den fortsatta stilistiska betydelsen av vissa drag i den gamla designen. Med hänsyn till form 
och storlek täcker B-krukorna – åtminstone i Skåne – samma form och storleksvariation 
som A-krukorna, möjligen med undantag för de minsta av de senare med mynningsdiame-
ter under 11 cm (Stilborg 2005a:19f). De rabbade krukorna med B-design i hushållet har 
möjligen blivit färre än vad A-krukorna var med förbehåll för en rad källkritiska faktorer 
(ibid). Det finns även ett ganska banalt definitionsproblem när t ex Rambodals tre B-krukor 
ska jämföras med liknande fynd på Pryssgården (Stålbom 1998:116). I bearbetningen av 
Pryssgården-keramiken användes Nils Björhems breda begrepp ”delrabbade kärl” (1983) 
vilket även innefattar skålar med rabbad underdel och glättad överdel – en form som ex-
isterar innan spridningen av B-krukorna. Sannolikt omfattar gruppen av delrabbade kärl 
på Pryssgården enbart några enstaka exempel på B-krukor däribland ett osäkert fynd från 
hus 174 på område E2 och en A/B-hybrid med knopp under mynningen (ibid, fig 92a).
 Frågan om behovet av rengöring av halsen på rabbade kärl leder vidare till diskussionen 
kring kärlens funktion. Rabbningens fördelar för en funktion som vattenbehållare har re-
dan nämnts. Därutöver antyder de olika storlekarna och mynningsformerna en rad olika 
möjliga funktioner. Detta bekräftas av de analyser av bevarade lipider som har utförts på 
en rad olika platser av Sven Isaksson på AFL, Stockholms Universitet. För Mälardalsom-
rådet har Eriksson i sin avhandling sammanfattat resultaten från ett antal rapporter med 
resultat av lipidanalyser (2009:162ff). Ofta diskuteras den totala bilden av användningen 
av alla typer av kärl mellan olika perioder, olika regioner eller mellan olika platser (t ex 
ibid:163). Men för denna diskussion fokuserar jag på analysresultaten från enstaka kärlty-
per vilket självklart betyder att antalet analyser är mycket begränsat. Eriksson sammanfat-
tar resultaten från analyser utförda på ett tiotal rabbade A- och B-krukor. Därtill kommer 
enstaka ”tomma” kärl, där det inte har konstaterats några lipider och som skulle kunna 
ha tjänat som vattenbehållare. I två prov hittades spår efter vegetabilier, i ytterligare fyra 
5 Skillnaden gentemot A-krukorna är att B-krukorna inte rabbats ända upp till mynningen men 
har försetts med en glättad zon/hals mellan denna och den rabbade buken.
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fanns spår efter socker och harts, vilket tyder på en dryck. En blandning av lipider från 
idisslare (möjligen mjölk) och vegetabiliskt material i ett kärl kanske visar på mjölksyr-
ning av grönsaker. Tjära/harts ibland kombinerat med möjliga spår efter socker eller med 
en blandning av animaliskt och vegetabiliskt fett utgör en av de största grupperna. Eriks-
son diskuterar om det betyder att kärlen användes t ex för framställning av hartskakor 
(ibid:168). Jämförande analyser har emellertid visat på att materialet i hartskakorna och 
lipiderna i harts/tjära-kärlen inte är de samma och Eriksson tror därför mera på att det 
rör sig om harts/tjära-impregnering av kärlen för att göra dem täta, uppnå en antiseptisk 
miljö inne i kärlet eller för att smaksätta eventuella matvaror i kärlet. Flera av de analyse-
rade rabbade krukorna visade sig också ha varit upphettade i samband med användningen 
(ibid:166). På Nibble-boplatsen i Uppland har en rabbad kruka enligt tolkningen av lipi-
danalyserna använts som kokkärl (Eriksson & Brorsson 2011:439). En analys av en annan 
rabbad kruka från Nibble(?) visade på förekomst av ergosterol som kan indikera förekom-
sten av jäst sannolikt från ett jäst/fermenterat innehåll i krukan (Isaksson et al 2010:3266).
I samband med studierna av Kristinebergs-keramiken utfördes också ett antal lipidana-
lyser bland annat på sex A-krukor och en B-kruka (Isaksson 2011a). En stor A-kruka var 
”tom”, två mellanstora A-krukor innehöll vegetabiliska lipider och en mellanstor A-kru-
ka hade innehållit vegetabilier samt ett animaliskt ämne som kan ha varit mjölk (mjölk-
syrning?). Ytterligare en stor A-kruka, som hade upphettats, hade innehållit animalier 
(idisslare men ej mjölk) och en annan hade en kombination av animalier och tjära/harts. 
Slutligen innehöll en mellanstor B-kruka en blandning av olika lipider däribland från 
animalier. Oavsett att provmängden är betydligt mindre och det finns olika frekvenser av 
de olika lipidkombinationerna så täcker de rabbade krukorna samma spektrum som kru-
korna från Mälardalen. Skillnaden tycks omedelbart betydligt mindre än förväntad med 
tanke på de skilda naturmiljöerna. Återigen är det överensstämmelse snarare än avvikelse 
som präglar MBÅ-YBÅ-keramiken.

Polering och bränningsfärg
Polering utförs lämpligast med en liten, rundad sten på ut- och/eller insidan av det läderhår-
da kärlet. Genom att gnugga ytan horisontellt med stenen pressas eventuella ytligt sittande 
magringskorn längre in i kärlväggen och små lerpartiklar dras fram till ytan och ensriktas. 
Krukmakaren uppnår på detta sätt ett tätare ytskikt som också är ljusreflekterande. Den 
polerade ytan kan få en nästan metallisk glans och en estetisk anledning till ytbehandling-
en skulle kunna vara att imitera just en metallisk yta, vilket dock mycket väl kan vara en 
efterrationalisering från vår sida. Det estetiska målet kan istället vara en behaglig släthet. 
Ytbehandlingen har oavsett vilket en praktisk förutom en estetisk funktion – precis som 
rabbningen. Och den är på samma sätt som rabbningen i princip en ny ytbehandlings-
metod. Det förekommer förvisso polerade kärl tidigare under stenåldern men de är gan-
ska få och utspridda i tid och rum. I Skåne uppträder polering på bronsålders keramiken 
först regelbundet på skålar från och med period II - III (samt senare på bikoniska kärl och 
kegelhalskärl), medan polering i Mälardalen förekommer redan på vulstdekorerade kärl 
från SN och ÄBÅ (Eriksson 2009:124). Detta styrker antagandet att polering inte i första 
hand ska ses som en kopiering av metallskålar även om man självklart inte kan utesluta att 
några krukmakare har uppfattat poleringsglansen som metallisk. Under MBÅ - YBÅ an-
vändes polering främst till skålar och andra fingodskärl som i Sydsverige konsekvent brän-
des i oxiderande atmosfär till en karakteristisk rödbrun nyans men som från Östergötland 
och norrut ganska ofta istället brändes i reducerande atmosfär. Även om det långtifrån 
gäller alla fingodskärl i de nordligare trakterna så utgör det en markant skillnad mot till 
exempel Skåne, där den rödbruna bränningsfärgen är nästan lika utmärkande för MBÅ - 
YBÅ-keramiken som rabbningen.
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Polering och polerade skålar – regionala jämförelser
Det finns i princip inga klara variationsmöjligheter när det gäller polering som ytbehand-
ling. Skillnader i kvalitet som beror på gods, fuktighetsgrad vid poleringstillfället, kun-
nande och tidsinvestering förekommer men inget som kan tolkas som tydliga skillnader 
mellan platser eller regioner. Som redan nämnts framstår bränningsatmosfären däremot 
som en tydlig teknologisk skillnad i MBÅ - YBÅ-keramiken mellan Syd- och Mellansverige. 
 Frekvensen av polerade kärl på boplatserna varierar en hel del enligt Erikssons kartering 
av ytbehandlingarnas förekomst i Mälardalen (2009:112). I större fyndmaterial, däribland 
de fem material som har jämförts här (figur1), varierar mängden polerade skärvor mellan 
ca 1% och 10 %. Möjligen är polerade skärvor något vanligare i Mellansverige än i Skåne. 
Frekvensen av reducerat brända skärvor, som oftast även är polerade, varierar betydligt i 
Mellansverige. Reducerande bränning är således vanligt på Hallunda (Jaanusson 1981:41) 
medan den inte entydigt har belagts på Ryssgärdet (Eriksson 2007:292) och förekommer 
sporadiskt (men tveklöst) på såväl Pryssgården (10 av 257 reg skärvor på E2) som Ram-
bodal (20 av 757 skärvor).
 Vida, ibland ganska låga, skålar med mer eller mindre tydligt avsatt hals och ofta en li-
ten hank eller ett öra fäst vid mynningen/halsen utgör från och med period III en klassisk 
form som uppträder i hela området6 (Jaanusson 1981:82ff; Stålbom 1988:121f; Stilborg 
2005a:12; Eriksson 2009:331; Stilborg 2012:8; Brorsson & Eriksson 2011:430). Samtliga 
dessa angivna referenser presenterar material där även högre formvarianter ibland med rak 
eller lätt inåtböjd hals och mynning förekommer. Gränserna mellan dessa olika varianter 
verkar ganska flytande och även om Stålbom försöker sig med en systematisk ordning av 
variationen i hankar/örons utformning tycks variationen även här vara glidande (Stålbom 
1998:121f; Stilborg 2012:8f;). Det intressanta är att de olika varianterna återigen före-
kommer regelbundet på ett antal olika platser i hela Syd- och Mellansverige (Jaanusson 
1981:97f; Hulthén 1975:309). Även ifall Stålboms teori om en kronologisk utveckling 
från breda bandformade hankar till genomstungna öron håller, vittnar den geografiska 
spridningen åter igen om en överordnad homogenitet.
 Utöver skålarna med tydligt avsatt hals förekommer i de flesta boplatsmaterialen även 
skålar med en enkel konisk eller konvex form ibland med en lätt utåtböjd mynning och 
ibland försedda med en hank/öra (Jaanusson 1981:82ff; Eriksson 2009:331; Stilborg 
2012:8; Stålbom 1988:121f; Stilborg 2005a:12; Brorsson & Eriksson 2011:430). Dessa 
skålar har vanligen en glättad utsida men det finns även exempel med en polerad utsida 
(således en av sju skålar i Rambodal (Stilborg 2012:10)).
 Såväl skålar som enkla skålar är ett nästan lika vanligt inslag i hushållsinventariet från 
och med period III som de rabbade krukorna med undantag för platser som Snåret, som 
också avviker på andra sätt (Eriksson 2007:65). På boplatserna som jämförs här utgör skå-
lar och enkla skålar tillsammans mellan 15 och 21 % av de identifierade kärlen (figur 5) 
d v s en ganska likartad andel.
 Thomas Eriksson har som nämnts ovan ingående diskuterat skålarnas betydelse som 
centralt element i en dryckes-/symposiekultur med mediterrant ursprung och fokuserar 
därmed på skålarnas funktion som serverings- och dryckeskärl (Eriksson 2009:181ff). Or-
ganiska beläggningar är enligt Eriksson ytterst ovanliga på polerade kärl från Apalle, Vrå 
och Ryssgärdet (pers medd). Emellertid är två av de polerade skålarna på Rambodal ge-
nomsotade och ytterligare en polerad skål har en sotig insida vilket antyder att de antingen 
använts som kokkärl eller åtminstone har fyllt någon beredningsfunktion på eller vid en 
härd (Stilborg 2012:8). Enbart en av de enkla skålarna har en sotig utsida. Bland kerami-
ken från Pryssgården (E2) påträffades några enstaka polerade skärvor som också var sotade. 
 I redovisningen av lipidanalyserna av kärl från Mälardalen ingår en polerad skärva (av 
sju analyserade) som påverkats av rök och sot (Eriksson 2009:166). En annan polerad 
skärva innehöll lipider från vegetabilier och möjligen socker som skulle kunna indikera 

6 Och så långt norrut som Umeå-trakten.
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att innehållet varit en dryck (ibid:165ff). Dessa lipidanalyser motsäger således inte Eriks-
sons tolkning av skålarna som serveringskärl. Ett polerat kärl (skål?) på Nibble-boplatsen 
innehöll såväl animaliska (idisslare, ev mjölk) som vegetabiliska lipider som verkar ha upp-
hettats i kärlet (Eriksson & Brorsson 2011:439). Den motsvarande lipidanalysen på kärl 
från Kristineberg omfattar en skål och två-tre enkla skålar. Skålen innehöll lipider från 
animalier och de enkla skålarna innehöll alla blandningar av lipider från animalier (idiss-
lare) och vegetabilier i olika mängdförhållanden. Enbart i ett fall finns det tecken på att 
lipiderna från idisslare kan härröra från mjölk. I en av de enkla skålarna fanns spår efter 
upphettning. Med tanke på hur få skålar/enkla skålar som har analyserats pekar dessa re-
sultat trots allt på att skålar och enkla skålar möjligen primärt har använts till servering 
men att de även stundom använts till beredning av mat. 

Strimmig/strierad/skrapning
Redan rubriken på detta kapitel visar hur pass komplex denna grupp är. Där strimmig är 
en beskrivning av en ytas utseende, är skrapning en klassificering av själva ytbehandlings-
tekniken och strierad något av ett mellanting som erkänner att de streck (stri-), som syns, 
har gjorts på något icke närmare definierat sätt (-erad). I verkligheten finns det inga skar-
pa gränser mellan dessa olika former (Eriksson 2009:129) men desto viktigare är det att 
vi förstår de begrepp vi använder i klassificeringen.
 Thomas Eriksson ger i sin avhandling en grundlig introduktion till gruppen och dess 
problem (2009:127ff). Han börjar med att peka på att det finns en rad olika varianter på 
den strimmiga ytans utseende – inte bara inom de stora områden i Finland, Baltikum och 
Ryssland där den strimmiga ytbehandlingen förekommer, men även bland keramiken på 
samma boplats.  Även strierade ytor varierar mycket i utseende men allmänt kan strim-
miga ytor beskrivas som ”oregelbundna intryck/ristningar ofta av gräsliknande material” 
och strierade ytor som ”mera regelbundna ristningar som kan ha utförts med ett kam- eller 
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borstliknande redskap (ibid:128). Den strimmiga ytan förekommer dessutom oftare på 
gods gjorda av feta leror. De två grupperna är, enligt Eriksson, olika fenomen med delvis 
olika distributioner. Den strimmiga gruppen är betydligt mer vanlig i Mälardalen och Fin-
land (från period V) samt Baltikum och Ryssland medan den strierade är vanligare längre 
söderut i Sverige, övriga Sydskandinavien samt Nordtyskland och Polen (inklusive Lausitz-
kulturen) samt tillhör en bredare tidshorisont. Det sydligaste exempel på en äkta strim-
mig yta har, enligt Eriksson, påträffats i Åsby socken i Östergötland (Eriksson 2009:129). 
Medan det inte finns några tydliga indikationer på hur den strierade ytan kan ha spridits/
utvecklats, har kombinationen av strimmig yta och stämpelintryck (t ex på Hallunda och 
Darsgärde-boplatserna) tydliga östliga paralleller, bl a i Finland (Morby-keramik) och kan 
visa på influenser därifrån (ibid:143).
 Hille Jaanusson har i sin avhandling från 1981 specialstuderat den strimmiga ytan (Eriks-
sons första grupp) och har utfört experiment där hon jämfört resultaten av att stryka en 
leryta med ett knippe gräs med spåren efter grässtrån som har pressats in i en liknande 
yta (Jaanusson 1981:42ff). Hon testade flera olika sorters gräs och kom fram till att me-
toden med intryckta grässtrån gav snarlika repliker av ytan på strimmiga bronsålderskärl 
från bl.a. Darsgärde (Skederid sn, Roslagen), Hallunda (Botkyrka sn, Uppland) och Ot-
terböte (Kökar, Åland). Med utgångspunkt i de experimentella resultaten föreslår Jaa-
nusson att kärlen, som ofta bär samma typ av avtryck på innersidan, har varit inpackade 
i gräs under torkningen av kärlet för att göra processen så långsam och därmed skonsam 
som möjligt (ibid:44). Huruvida detta är orsaken får förbli oavklarat tills praktiska expe-
riment eller etnografiska exempel på liknande tekniker visar på nyttan av gräsinpackning. 
På Otterböte har krukmakarna i de flesta fallen lagt rabbning utanpå krukors strimmi-
ga läderhårda utsida och det är möjligt att den senare gav ett bättre fäste för rabbningen 
(Gustavsson 1997:63). I detta fall skulle en gräsinpackning ha hindrat kärlens yta att bli 
för torr innan rabbningen.
 Den strierade ytan – som kan vara utfört med kam- eller borstliknande verktyg – är 
resultatet av en ytbehandling som kan ha olika praktiska funktioner. Dels kan det – pre-
cis som med skrapningen som jag gärna inkluderar här – handla om att formge utsidan 
av kärlet (och i enstaka fall även insidan), dels kan det vara ett sätt att stärka sammanfog-
ningen av remsorna genom att pressa och skrapa samtidigt. Såväl striering, som skrapning 
och strimmig yta har dessutom gjort det lättare att få ett säkert grepp om det färdiga kärlet 
jämfört med om det hade en glättad eller polerad yta.
 När de möjliga praktiska orsakerna till att använda ytbehandlingstekniken(erna) har 
diskuterats och vi för en stund bortser från greppvänligheten återstår frågan varför man 
har låtit en rå och traditionellt sett ganska oattraktiv yta vara kvar på kärlet. Innan vi börja 
dra konklusioner om slarv och likgiltighet bör vi ta i betraktning att till exempel Morby-
kärlen(fr o m övergången YBÅ/FRJÅ) i sydvästra Finland ofta kombinerar den strimmi-
ga ytan med intrycksrader nära mynningen (Eriksson 2009:131) och att striering ibland 
är välordnat (ibid:129) samt i åtminstone ett fall från Skåne är kombinerad med ett in-
ristat fiskbensband (Stilborg 2005b:484). Jag tror dessa exempel signalerar att åtminstone 
strimmiga och strierade ytor (skrapade är mera tveksamt) i lika hög grad representerar ett 
estetiskt som ett praktiskt val. Man kan faktisk jämföra med att liknande ytor var popu-
lära på 60-talets stengodskärl.

Strimmiga/strierade/skrapade ytor och formspråket
Som nämnts tidigare ser Eriksson en skillnad i ytbehandlingarnas spridning i Mellan- och 
Sydsverige, där den strimmiga ytan är vanligare i Mälardalen och på Åland medan striera-
de ytor finns i hela området och i motsatts till strimmiga ytor även söder om Mälardalen 
(2009:127ff). Stålbom diskuterar förekomsten av strimmiga ytor på kärl från Pryssgården, 
men gör en svårbegriplig distinktion mot ”den gräsavtryckta ytbehandlingen.som.normalt 
också förekommer på strimmiga kärl” (1998:117f). Eftersom Jaanusson och Eriksson defi-
nierar strimmiga ytor som bestående av oregelbundna gräsintryck medför Stålboms hållning 
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omedelbart bara förvirring. De avbildade exemplen har relativt få, spridda intryck/streck 
ibland korsande (närmast på ett dekorativt sätt) och enbart på utsidan. Oavsett om detta 
rör sig om gräsavtryck eller ej (inga sådana skärvor ingick i den nyregistrerade keramiken 
från omr. E2) så är det ändå en öppen fråga om man ska kalla ytan strimmig då intrycken 
är för glesa för att det skulle fungera som en fuktbevarande gräsinpackning. Ytterligare 
en likhet med den strimmiga keramiken t.ex. från Darsgärde (Eriksson 2009:131) är att 
en hel del av Pryssgården-skärvorna är gjorda av ett ”fett” gods. Möjligen utgör kärlen på 
Pryssgården en imitering av den strimmiga ytans estetiska kvaliteter. På Rambodal finns 
inga strimmiga skärvor och enbart fem skärvor är strierade/skrapade – i ett fall utfört på 
ett sätt som visar på att det inte är frågan om en arbetsyta som lämnats utan ytterligare åt-
gärd men om ett estetiskt val (K16, Stilborg 2012). Även på Ryssgärdet och de två skån-
ska platserna är de strierade/skrapade skärvorna ytterst få och utgör mellan en halv och 
ett par procent. En kruka från en bronsåldersboplats i Grevie, västra Skåne är strierad med 
ett kamliknade verktyg (Hulthén 2000:24).
 Hille Jaanusson påpekar att de strimmiga ytorna ofta inte går ända upp till mynning-
en och att det således är svårt att knyta ytbehandlingstekniken till specifika kärl (Jaanus-
son 1981:42). I Hallundamaterialet har det således inte gått att koppla någon kärlform 
till den strimmiga ytan. Bland det större YBÅ-materialet från Mälardalen presenterar 
Eriks son enbart ett litet kärl med inåtböjd mynning och en liten situla med strimmig yta 
(2009:339f). Det enda stället där kopplingen till kärlform är tydlig är på Otterböte där 
22 strimmiga krukor av samma typer som de rabbade har kunnat identifieras (Gustavsson 
1997:63). Även det ovannämnda strierade kärlet från Grevie är en (mindre) kruka. Att 
döma efter illustrationerna finns en liknande strierad/strimmig A-kruka på Pryssgården 
(Stålbom 1998:117). Därutöver finns ett mindre, tunnformat delvis strierat kärl (ibid). I 
Rambodalmaterialet kan två kärl med strierad/skrapad yta identifieras. Kärl 16 är en en-
kel skål med en elegant profil och en diskret horisontell striering på buken medan kärl 19 
är en större kruka (24 cm i mynningsdiameter) med trattformad hals med lodrätta skrap-
märken på utsidan.
 Bland annat på grund av problemen att knyta den strimmiga/strierade/skrapade ytbe-
handlingen till bestämda kärltyper finns det även få lipidanalyser, som kan berätta om an-
vändningen. De två strimmiga kärl, som ingår i serien av analyser som framläggs i Eriksson 
2009, är dessutom båda daterade till äldre järnålder (2009:167). Deras innehåll av lipider 
från animalier, vegetabilier och tjära/harts har emellertid paralleller i analysresultaten rö-
rande YBÅ-kärl. Inga skärvor med denna typ av ytbehandling har ingått i de lipidanalyser 
som utförts på material från Kristineberg.
 Vi kan konkludera att förekomsten av strimmiga ytor har en tydlig tyngdpunkt i Mä-
lardalen. Den förefaller ha introducerats som en del av en estetisk design tillsammans med 
olika typer av intryckt dekor sannolikt österifrån varefter ytbehandlingen har fått en egen 
spridning möjligen även med en praktisk funktion. Den strimmiga ytan har i några få fall 
kopierats längre söderut i Sverige och kanske fusionerats med en tilldels estetiskt ordnat 
striering, som förekom ojämnt spridd över ett mycket större område. Fenomenet sträcker 
sig långt söderut över den nordeuroeiska slätten (Eriksson 2009:129). I den andra änden 
av detta spektrum finns skrapningen som i en hel del fall kanske snarare ska uppfattas som 
en obehandlad yta där formningsspåren inte har borttagits. Ingen av dessa ytbehandlingar 
verkar vara knutna till speciella kärlformer eller speciella aktiviteter. Med undantag för den 
strimmiga ytan som är rikligare förekommande på enstaka boplatser som Darsgärde verkar 
kärl med dessa ytbehandlingar inte ha haft någon etablerad plats i YBÅ-hushållsinventariet.

Textilintryckt yta
Nära besläktad med den strimmiga ytan på grund av sitt möjliga östliga ursprung och be-
gränsade förekomst är den textilintryckta ytan. Även huvudspridningen är ungefär den-
samma om vi undantar de asbestmagrade kärlen med textilintryck (möjligen imiterat: 
makramé) i Norrland (Hulthén 1991). Dock är de tidigaste fynden redan från period II/
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III enligt den detaljerade bearbetningen av ytbehandlingstypen som gjorts av Eriksson 
(2009:134ff). Han presenterar även de olika förslagen till hur den textilintryckta ytan 
uppstod – framställning av kärlen i tygklädda former; formning på/med ett tygstycke eller 
att tyget har använts på samma sätt som den föreslagna gräsinpackningen av de strimmiga 
kärlen för att kontrollera torkningen. Oavsett den tekniska förklaringen tycks även denna 
yta ha fått ett estetiskt värde (möjligen associerat med kopplingen kärl - kropp) som un-
derstryks av dekor på flera kärl med textilintryckt yta på bl a Apalle, Darsgärde och Hal-
lunda (ibid samt Eriksson 2003:117).
 Även när det gäller denna ytbehandlingsform är kopplingen till kärlformer på svensk 
grund dåligt känd. På de platser som här jämförs har det hittats en enstaka bottenskärva 
med textilintryck och YBÅ-datering på Pryssgården (Stålbom 1998:138). Inga fynd har 
gjorts på vara sig Ryssgärdet, Rambodal eller de två skånska platserna. Men enstaka skärvor 
har identifierats på flera platser i Mälardalen samt på andra ställen i Sverige bl a på Fosie 
IV i Malmö (Björhem & Säfvestad 1993:42) vilket kan vara intressant för diskussionen 
längre fram av de mekanismer som upprätthållit yngre bronsålderns keramiska designvärld.

Glättade/släta ytor och obehandlade kärlväggar
Dessa två olika typer av ytbehandling utgör ett basalt alternativ i formningsprocessen ef-
tersom glättningen är det enklaste ytbehandlingsvalet om inte kärlväggen ska lämnas orörd 
med alla spår efter uppbyggningen av kärlväggen kvar. Ojämnheter, hack och skrapmärken 
efter fingrarna och redskapen som har använts när kärlväggen byggdes av lerremsorna kan 
ganska enkelt tas bort i slutet av uppbyggnadsprocessen genom att stryka/gnugga ytan med 
en blöt handflata eller ett blött tygstycke/läderbit. Resultat blir en jämnare, slät yta (ett 
uttryck som ofta använts i beskrivande klassifikationer) som bara är obetydligt mera tät 
än den obehandlade ytan och i övrigt inte ger några speciella funktionella fördelar utom 
möjligen underlättar rengöring. Oftast är det bara utsidan som glättats och i många fall 
är det just skillnaden mellan den obehandlade insidans efterlämnade formningsspår och 
den släta utsidan som gör att man kan bestämma en skärva som varande glättad. Rimligt-
vis är det främst ren estetisk känsla som ligger till grund för den begränsade extrainsatts 
som glättningen av utsidan utgör. Jag kan tänka mig att det för många krukmakare inte 
skulle kännas rätt att inte ge sitt kärl en avslutande finish och den glättade ytan är också 
den näst vanligaste ytbehandlingstypen under yngre bronsålder och den vanligaste under 
förhistorien som helhet. Bland keramiken på de fem platser som jämförs här utgör skärvor 
med glättad yta mellan 14 % (Glumslöv) och 38 % (E2, Pryssgården). Trots denna över-
tygelse om krukmakarnas estetiska integritet har det funnits en del kärl med obehandlad 
yta. Här utesluts så klart kärldelar/skärvor som har vittrats, vilket gör det omöjligt att be-
döma den ursprungliga ytan. Skärvor med obehandlad yta utgör från <1 % (Glumslöv) 
till nära 11 % (E2, Pryssgården).
 Med tanke på glättningens enkla och basala karaktär är det inte överraskande att den 
inte kan knytas till några bestämda kärltyper men förekommer på alla former och storle-
kar. På Rambodal har sju av nio dubbelkoniska kärl åtminstone en glättad överdel (i ett fall 
tydligt kombinerad med en rabbad underdel); tre av åtta skålar är glättade liksom två av 
sju enkla skålar, fyra av fem små kärl/bägare och 11 av 19 ”övriga kärl”. Det samma gäller 
den obehandlade ytan som på Rambodal till exempel förekommer bland dubbelkoniska 
kärl (1), enkla skålar (3), bägare (1) och övriga kärl (5). När det gäller gruppen av övriga 
kärl där man skulle förvänta att hitta egentliga kokkärl har hälften sotspår eller matskor-
pa oavsett ytbehandling.
 Lipidanalyserna på glättade kärl7 från Mälardalen sammanfattade i Eriksson 2009 vi-
sade att ett av 13 glättade kärl utsatts för rök och/eller sot – anmärkningsvärt nog en pro-
centuellt lägre andel än för de rabbade kärlen! Antalet analyserade kärl med avstruken, 
strimmig, polerad och odefinierad yta är för få för en meningsfull jämförelse. Lipider har 

7 Inkl de som beskrivs som havande slät yta.
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identifierats i tre mindre, glättade kärl från Kättsta (gravkärl?) och Ryssgärdet – båda 
Uppland. Ett innehöll tjära/harts möjligen från en impregnering av kärlet medan ett kärl 
hade lipider enbart från animalier och ett hade lipider från vegetabilier och terrestiska ani-
malier (idisslare). Lipidanalyser av glättad keramik från Nibble-lokalen (Uppland) visade 
på lipider från terrestriska animalier och vegetabilier (Larsson 2011:399)8. Analyser på 
fyra glättade kärl från gravar på samma lokal visade på ett litet innehåll av ergosterol som 
kan indikera förekomsten av jäst sannolikt från ett jäst innehåll i krukan (Isaksson et. al. 
2010:3266). Lipidanalysen av kärl från Kristineberg har tyvärr aldrig utvärderats fullt ut 
och det saknas upplysningar till exempel om ytbehandling på flera analysskärvor, vilket 
betyder att det bara finns upplysningar från en tydligt glättad skärva (som inte rubricerats 
som skål). Den innehöll lipider från idisslare (trol mjölk) och vegetabilier samt spår efter 
sot/rök (Isaksson 2011a).

Dekor
Frågan om dekor – dess betydelse och varierande förekomst i tid från SN och framåt – har 
ingående diskuterats i Eriksson 2009 (138ff) och jag ska inte upprepa de olika perspekti-
ven här. Eftersom just den markant sällsynta förekomsten av dekor på bronsålderns kärl 
(Eriksson har beräknat att endast 2 % av kärlen i Mälardalsområdet är dekorerade) är en 
väsentlig del i min tidigare argumentation för ett särskilt och självmedvetet kvinno(?)-
hantverk så bör ämnet emellertid beröras. Eriksson diskuterar huruvida man ska räkna 
knopparna – som främst uppträder på de rabbade kärlen – som dekor, vilket skulle få de-
korfrekvensen att stiga till 10 % (ibid:141). Med hänsyn till knopparna tror jag det sker 
en förändring i loppet av yngre bronsålder – från möjligen rent funktionella knoppar på 
A-krukorna till tveksamt funktionella rudimentära och/eller lägre placerade knoppar på B-
krukorna. De senare är snarare arkaiska rester av A-krukornas design än en estetisk dekor i 
egen rätt. Däremot känns knoppar och dubbelknoppar placerade på bukknäck på glättade 
kärl – främst i Skåne men även med ett par representanter på Rambodal och Pryssgården 
(Stilborg 2010:6) – mera som ren dekor. Ändå finns en basal skillnad mellan sådana detal-
jer och den mera klassiska dekor i form av t ex streck och krysskraffering som registrerats 
på sju Rambodalskärvor motsvarande 0,4 % av skärvorna och drygt 3 % av de identifie-
rade kärlen. Det är en låg andel och majoriteten kan dessutom tillhöra enbart den senaste 
delen av YBÅ, då dekorfrekvensen verkar öka i östra Mälardalen (Eriksson 2009:141). I 
Mälardalen är den ökade dekorfrekvensen präglat av och kanske initierat av östliga de-
signinfluenser bl a från Morbykeramiken (ibid:143), där gropar och olika sorters intryck 
ingår. Det ses bl a på Hallunda-platsen i Södermanland där runt 3,5 % av de identifierade 
kärlen bär dekor, däribland några med dekorkombinationer av östlig Sarsa-Tomitsa-typ 
(Jaanusson 1981:119). Gropar och olika sorters intryck bl a med kam, vilka hör till de de-
korer som Eriksson rubricerar som östligt inflytande (2009:143f), förekommer på flera 
kärl, men Hallundamaterialet omfattar även en skärva med yttäckande nagelintryck och 
andra dekormotiv som förekommer mera allmänt på syd- och mellansvensk bronsålders-
keramik (Jaanusson 1981:114). Rester av flera kärl med liknande dekor känns från Apal-
le (Eriksson 1997:98ff). Nagelintrycksdekoren är i övrigt främst vanligt förekommande 
längre söderut i sydskandinavisk YBÅ (se bl a Stjernquist 1969:43; Björhem & Säfvestad 
1993:51; Jensen 1997:108 & 144), men uppträder inte på alla boplatser och oftast bara 
på några få kärl (period IV - V). Det finns således ingen avgörande stor skillnad i dekorfö-
rekomsten mellan Sydsverige och Mälardalsområdet. Dekorförekomsten verkar däremot 
variera mellan enstaka boplatser och avsaknaden av dekortypen på Pryssgården och Ram-
bodal är därför inget uppseendeväckande. Det samma kan gälla kannelering, som är rikast 
representerat på en serie Apalle-skålar (Eriksson 1997:107ff), men också har dykt upp i bl.a. 
Hallunda och i minst en skånsk period IV-grav (Jaanusson 1981:116). Kombinationen skål 

8 Tyvärr är resultaten av denna omfattande lipidanalys inte publicerat med relation till kärltyp, 
ytbehandlingstyp och/eller godstyp och kan därför inte utnyttjas fullt ut i denna genomgång.
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och kannellering finns i stora delar av Europa under bronsåldern (Eriksson 2009:258ff), 
och det är rimligt att se åtminstone det större fyndet av kannellerade skålar på Apalle-bo-
platsen (Övergran sn, Uppland) som resultatet av någon sydlig influens. Däremot tycks 
mönster i snörintryck som förekommer på några kärl i period VI-gravar i Sydskåne samt 
sporadiskt på kärl från Sjælland och Fyn vara ett mera regionalt avgränsat fenomen (Jensen 
1997:103). Enkla streckdekorer t ex i form av ett rombmönster som uppträder i Rambo-
dal (Stilborg 2010:13) är däremot allmänt förekommande i hela Sydskandinavien (Jensen 
1997:368; Stjernquist 1969:82; Jaanusson 1981:114; Eriksson & Brorsson 2011:438; m 
fl) om än inte på något stort antal kärl och inte heller på alla platser.
 Oftast är det bara någon enstaka skärva som representerar det dekorerade kärlet och 
det är därför relativt få av dessa kärl man känner till formen på med vissa undantag t ex 
de kannelerade skålarna på Apalle. Dessa enstaka kärl visar emellertid att det är i princip 
alla typer och storlekar av kärl (möjligen med undantag för de största krukorna) som har 
kunnat dekoreras. Mig veterligen föreligger det inga lipidanalyser på dekorerade kärl men 
med tanke på att det är ett brett urval av kärltyper, som bär dekor, är det rimligt att för-
vänta sig en stor variation i resultaten om analyser utförts.

Perforerade väggar
Det är befogat att ställa frågan om perforering av kärlväggen verkligen ska klassificeras 
som en ytbehandling, men det har tveklöst en avgörande effekt på kärlväggens praktiska 
egenskaper. Spridningen av de perforerade behållarna är dessutom intressant för diskus-
sionen om den keramiska världen under YBÅ.
 Gruppen av perforerade skärvar – rester av kärl traditionellt och i allmänhet missvis-
ande betecknade som silkärl – är på flera sätt ett välavgränsat fenomen. Även skärvor med 
enbart delar av hål kan och har säkert identifierats och registrerats. Ofta har även kon-
texterna uppmärksammats. Det finns således en relativt bra dokumentation av fynden 
på de enstaka platserna även om översikter saknas. Perforerade kärl uppträder i hela Syd-
skandinavien och kronologiskt sträcker sig fenomenet från mellersta bronsålder till yngre 
järnålder (det senare konstaterat i Östergötland). Diskussionerna om deras funktion har 
på samma sätt sökt att nå en eller flera välavgränsade förklaringar på kärlens användning 
– ost-kärl, ångkokningskärl, glödkärl (Stilborg 2006). Bakgrunderna till dessa olika för-
klaringar har varit mycket varierande, från en sammanföring av ett allmänt behov för ost-
kärl med perforeringens funktionella lämplighet för ändamålet till tolkningar byggda på 
etnografiska paralleller och teknologiska studier (glödkärl). Birgitta Hulthéns definition 
av YBÅ-glödkärl som perforerade cylindrar med paralleller i japanska glödkärl (Hibach-
is) och med genomoxidering som teknologiskt kännetecken är den klart mest välunder-
byggda förklaringen (Stilborg 2002b). Tolkningen av egentliga kärl med hel botten och 
perforerade väggar eller även med perforerad botten som ångkokningskärl vilar främst på 
etnografiska paralleller från Nordafrika och teorin om ett uppstående behov för ångkok-
ning i och med introduktionen av skalkorn under yngre bronsålder (Hulthén 1977:202; 
2000:20f ). Min utgångspunkt är att åtminstone de två senare tolkningsförslagen sanno-
likt ger en korrekt förklaring på en del av de perforerade kärlen, men antagligen inte kan 
förklara alla. Andra tolkningsförslag som har framkommit omfattar funktion som silar 
till rening av vax i samband med bronsgjutning; som silar för förädling av drycker (Stål-
bom 1998:139) och som bunsen-brännare till brons- eller annat metallhantverk (J Wood 
i Gibson 2002:15). Därtill kan läggas etnografiska exempel på användning av perforerade 
kärl som rökelsekärl (Frank 1998:23).
 En överblick över den morfologiska, teknologiska och kontextuella variationen bland 
fynden tycks vara en förutsättning för att bättre kunna tolka funktionen. I samband med 
Kristinebergsprojektet (Stilborg 2005a) insamlades därför detaljerade upplysningar om en 
rad fynd av perforerade skärvor i brons- och järnålderssammanhang i Sydsverige. Databa-
sen kom att omfatta 18 fynd från Kristineberg (17 YBÅ; 1 FRJÅ) och 35 andra sydskan-
dinaviska fynd huvudsakligen från mellersta och yngre bronsålderskontexter men även en 
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del från äldre järnålder. I de flesta fallen rör det sig om fynd av mellan en och fyra skärvor 
representerande ett till tre kärl per fyndlokal. Kristineberg (Oxie 15:15) med sina 18 fynd 
från nästan lika många kärl är således exceptionell.
 Av de studerade fynden kan sex identifieras som skålar; sju som kärl med enkel konvex 
form; tre - fyra som cylindrar förutom ett kärl med utsvängd mynning och ett kärl med 
inåtböjd mynning. Samtliga typer förekom på Kristinebergsboplatsen. Skärvtjockleken 
varierar från 6 till 12 mm, men har antagligen inte någon direkt relation till kärlens stor-
lek. Hålen, som nästan uteslutande har gjorts från utsidan, är runda med diametrar som 
varierar mellan 2,5 och 6 mm medan avståndet till närmaste andra hålet kan variera mel-
lan 2 och 14 mm. Hålen är ibland placerade i rader, men är oftast oregelmässigt fördelade 
över kärlväggen. En rad studier av perforerade cylindrar med järnåldersdatering från Öster-
götland visar att ju tjockare kärlväggen är ju tätare sitter hålen, vilket är ett bra argument 
för att avsikten med perforeringen var att något skulle passera genom hålen i kärlväggen i 
en viss omfattning reglerad av den totala hålvolymen. Om detta även gäller bronsålders-
materialet har ännu inte testats. Med ett undantag är hålen placerade i buken och/eller i 
halsen av bronsålderskärlen. Undantaget är en perforerad botten från Killeröd (Hulthén 
2000). Utsidan är glättad eller obehandlad.
 Samtliga undersökta bronsålderskärl verkar ha magrats med krossad bergart i olika kva-
liteter från fint till grovt (två analyser från Kristineberg; en från Löderup; Stilborg 2005a).
 Godset i åtta av de studerade kärlen är genomoxiderat, men det är inte möjligt att av-
göra i hur många fall det har samband med användningen och inte med den primära 
bränningen eller med en sekundär påverkan av det sönderfallna kärlet. I tre - fyra fall ty-
der dock även formen på att det rör sig om en cylinder, som kan ha fungerat som behål-
lare för glödande träkol (Hibachi). De övriga skärvorna med undantag för tre (varav en 
cylinder från Kristineberg) har bränts i kortare tid i oxiderande atmosfär och har därför 
med ganska stor säkerhet inte fungerat som glödkärl. De tre undantag, som även är de tre 
tunnaste skärvorna (6 - 7 mm), har antingen bränts i en reducerande atmosfär eller är helt 
genomsotade. De tre skärvorna kommer från Kristineberg och Hötofta 184, Skåne. Yt-
terligare fem skärvor bär sotspår. Ett litet kärl från Kristineberg med inåtböjd mynning 
har sotning på insidan under den konvexa bukens två översta två rader av hål (Stilborg 
2005a; Högberg, Grandin & Brusling 2011:42ff). Detta kärl kan, bedömt utifrån etno-
grafiska paralleller, ha varit ett rökelsekärl – eller bedömt utifrån fyndrelationen (degel 
och gjutformsfragment) och praktiska experiment (A Wood – se ovan) ha fungerat som 
en bunsenbrännare till metallarbeten.
 En enstaka skärva bland 43 studerade fynd har hittats i gravkontext. Den framkom på 
gravfältet Löderup 157, Sk (Hulthén 1975:298). Två fynd har gjorts i grophus (A10023, 
Kristineberg; Stilborg 2005a), medan alla övriga har hittats som avfall i gropar och kul-
turlager. Då denna sammanställning utfördes 2005 hade nästan alla svenska fynd av per-
forerade kärl från MBÅ-YBÅ gjorts i Skåne. Undantagen bestod av enstaka skärvor på 
boplatserna i Vrå, Sö och Apalle, Up (Eriksson & Brorsson 2011:4299). Vid utgrävningen 
av Nibble-boplatsen i Uppland var perforerade kärl emellertid en av de största grupperna 
av identifierbara kärlenheter med 6 - 7 kärl (ibid). Kärlformerna beskrivs inte (eller gick 
inte att utröna?) förutom en profilrekonstruktion med rak mynning och en diameter på 
15 cm (ibid). Denna rekonstruktion är inte olik de perforerade MBÅ-YBÅ-cylindrarna 
i de skånska fynden (Stilborg 2005a:37) och påminner också i form och storlek om äldre 
järnålders perforerade cylindrar från Östergötland (Stilborg 2004b). Tyvärr saknas även 
upplysningar om håldiametrar och om huruvida godset var genomoxiderat eller bär sotspår. 
 Konklusionen av fyndgenomgången 2005 var, att det inte går att hitta några omedelbart 
klara mönster i fenomenets variationer och kontexter med undantag för de cylindriska 
värmekärlen. Det var samtidigt klart att alla cylindrar inte har fungerat som värmekärl. 

9 Platserna var också använda under yngre järnålder och det kan inte uteslutas att något fynd av 
perforerade skärvor har en senare datering än bronsålder (T Eriksson pers medd).
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Skålar och öppna former överhuvudtaget är de mest vanliga. Ingen av kärlen verkar ha 
varit särskilt stora och antalet har genomgående varit litet på varje boplats vilket gör det 
svårt att tillägga dem någon viktig betydelse som ångkokningskärl. Det finns ingen tydlig 
tendens i kontexterna – snarast verkar resterna av de perforerade kärlen oftast undvika 
aktivitetskontexter (härdar, ugnar, grophus m m).
 Lipidanalyser utfördes på fyra prov representerande tre eller fyra perforerade kärl från 
Kristineberg. Sven Isakson sammanfattar resultaten som följer: ”Inget av dessa prover vi-
sar spår efter mjölkboskap varför tolkningen att denna typ av kärl exklusivt har med osttill-
verkning att göra inte får något stöd i denna undersökning. Tre har spår av såväl animaliskt 
som vegetabiliskt fett och växtvaxresterna i ett prov kan möjligen härröra från sädeskorn. 
Ett prov innehöll inga lipidrester alls och även i de övriga är lipidhalten låg, 0,58 - 16,2 g/g. 
Detta i sig talar starkt emot en nära kontakt med fet ostmassa.” (Isaksson 2011a). Analy-
ser av två prov av perforerade kärl från Nibble resulterade i ett kärl utan lipider och ett 
med kolesterol och fytosteroler som tyder på ett vegetabiliskt innehåll (Isaksson 2011b; 
Eriksson & Brorsson 2011:439). Som Isaksson understryker finns det inget som talar för 
teorin om osttillverkning. Även om två av analyserna från Kristineberg och Nibble kon-
staterade lipider av vegetabiliskt ursprung – i ett fall möjligen sädeskorn – ger analyserna 
egentligen inte heller något understöd för ångkokningsteorin. Lipidanalyserna tycks tala 
för att de perforerade YBÅ-kärlen åtminstone delvis hör till i hushållssfären. Emellertid 
bör man här också beakta resultaten av lipidanalysen på en perforerad cylinder från en äld-
re järnåldersgrav i Linköpingstrakten (Stilborg 2004b:4; Isaksson pers medd). Den visade 
på tydliga spår efter spannmål, som sannolikt eldats upp i den kraftigt sotade cylindern i 
samband med en begravningsritual. Man kan här även jämföra med YBÅ-gravfyndet från 
Löderup och dessutom med spridningen av keramiken på Nibble där de perforerade kär-
len hittades ”inom de områden … som innehåller gravar eller lämningar tolkade som rituellt 
och kultiskt använda byggnader” tillsammans med den dekorerade keramiken (Eriksson 
& Brorsson 2011:443).
 Under YBÅ (per V-VI) har perforerade kärl/cylindrar använts i såväl hushållsinven-
tariet som inom hantverk (värmekontroll, bronshantering m.m.) till olika, bara delvis 
kända ändamål. Möjligen har de redan under YBÅ också ingått i vissa offer/begravnings-
ritualer – en användning som fortsätter under äldre järnålder – åtminstone belagt i Öst-
ergötland. De har framställts på olika sätt, antagligen just när behovet uppstod. Även om 
det finns en stor ojämnvikt i frekvensen av perforerade kärl mellan Skåne och Mälardalen 
tycks vissa former och funktioner gå igen i de två områden. Än så länge är Östergötland 
fyndtomt när det gäller bronsåldern medan perforerade skärvor – nästan uteslutande cy-
lindrar – är ett vanligt förekommande fynd på äldre järnålders boplatser, verkstadsplat-
ser (t ex Halleby) och fornborgar. Det har således hittats 25 skärvor av perforerade kärl i 
anläggningar och områden på Pryssgården som har daterats till äldre järnålder (Stålbom 
1998:139). Enligt Stålbom kan samtliga fynd som gjorts i anläggningar genom 14C- och 
kontext dateringar placeras i romersk järnålder/folkvandringstid. En rimlig förklaring på 
bristen på bronsåldersfynd i Östergötland är nog att de perforerade kärl är generellt mera 
sällsynta i Mellansverige och att uppdragsarkeologin ännu inte stött på en av de sporadiska 
koncentrationerna som Nibble-fyndet kan representera.
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Sammanfattning – hushållsinventariet i den yngre 
bronsålderns Syd- och Mellansverige

Utifrån återkommande frekvenser av de olika kärltyperna i gropar och grophus på Kris-
tineberg-boplatsen uppsattes ett förslag på ett genomsnittligt hushållsinventarium under 
period V (Stilborg 2005a:28):
1 stor A-kruka med utåtböjd mynning (vatten/förvaring)
1 mellanstor A-kruka med inåtböjd mynning (jäsning-syrning/förvaring)
1 liten A-kruka med inåtböjd mynning (jäsning-syrning/förvaring)
1 stor B-kruka med rak mynning (vatten/förvaring)
2 mellanstora glättade/polerade dubbelkoniska kärl (kokkärl/förvaring/”servering”)
1 mellanstor skål med glättad utsida och avsatt konkav hals (”servering”)
1 liten skål med glättad/polerad utsida och rak konisk form (?)
1 mycket liten bägare med glättad utsida (dryck/?)
1 stort kärl med glättad utsida och utåtböjd mynning (kokkärl/förvaring)
1 extra stort kärl med obehandlad utsida (förvaring)

Om vi jämför det med de 14 identifierade kärlen i grophuset A1225 på Rambodal ser vi 
en överensstämmelse med Kristinebergsinventariet, som speglar den homogenitet som ge-
nomgången ovan av de olika ytbehandlingarna och deras kärltyper illustrerade (tabell 1 och 
figur 7). Att B-krukor saknas i just A1225 kan vara resultatet av en kronologisk skillnad. 
Det nyregistrerade materialet från område E2 på Pryssgården omfattar inte något samlat 
fynd av samma kvalitet som det i A1225 och är i sin helhet inte så stort att det är möjligt 
att göra ett statistiskt genomsnitt som det i Kristineberg. 

Figur 6. Kärluppsättningen under period V på Kristinebergsboplatsen utifrån återkom-
mande kombinationer i anläggningarna.
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Figur 7. Kärluppsättningen i grophuset A1224, Rambodal, utifrån identifierade, rekon-
struerbara kärl.

Thomas Eriksson presenterar emellertid en rekonstruktion av period III - IV-servisen på 
nordöstra kullen på Ryssgärdet (Eriksson 2009:301; figur 8), som är lite mera avvikande 
från den sydsvenska sammansättningen och givetvis också en hel del äldre.
 Till exempel saknas såväl de dubbelkoniska kärlen som av kronologiska orsaker B-kru-
korna. I övrigt finns även väsentliga likheter. Det fasta navet tycks även i dessa detaljstu-
dier vara uppsättningen av olika storlekar rabbade krukor som också lipidanalyserna visade 
har haft en rad olika användningsområden.
 Kärluppsättningarna på yngre bronsåldersboplatserna i Syd- och Mellansverige är inte 
identiska och vissa typer av kärl saknas på vissa platser och kanske till och med i vissa regi-
oner. Men om vi tar de avvikelser, t ex varierande bevaringsförhållande och kronologiska 
skillnader som har påverkat fyndmaterialet, i betraktning är det snarare förvånande hur 
många överensstämmelser som det går att hitta mellan norr och söder i såväl design som 
funktion. I jämförelse med andra förhistoriska perioder är bronsålderskeramiken excep-
tionellt homogen. En grundläggande konsensus kring hushållsinventariet tycks råda näs-
tan överallt i Syd- och Mellansverige under det mesta av mellersta och yngre bronsålder.  
I den avslutande period VI har skillnaderna ökat, möjligen beroende på att krukmakarna 
i Mälardalsområdet utvecklar de östliga kontakter som etablerats tidigare medan Sydsve-
rige har mera sydliga kontakter och Östergötland mottar impulser från båda håll. Det är 
på denna bakgrund vi bör se och försöka förstå Rambodal och dess keramik.

A-kruka stor
A-kruka mellan
A-kruka liten

B-kruka Dubbel-
konisk

Skål Enkel 
skål

Bägare Övriga

Rambodal 
A1225

5 2 2 1 2 2

Kristineberg 3 1 2 1 1 1 2
Ryssgärdet 2 2 1 3

Tabell 1. Kärluppsättning enligt fynden i grophuset A1225, Rambodal och som det rekon-
strueras för Kristineberg, Skåne och Ryssgärdet, Uppland.

Perspektiv på Rambodalkeramiken



35

Figur 8. Kärluppsättningen i fyndmaterialet från nordöstra kullen, Ryss-
gärdet, Uppland utifrån identifierade, rekonstruerbara kärl (del T Eriksson 
2008).
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Rambodal och keramiken i den lokala miljön
I den föregående delen blev Rambodals keramik satt in i den stora homogena väven av 
mellersta och yngre bronsålders keramiska traditioner i Syd- och Mellansverige. Jämfö-
relser gjordes med såväl stora som små platser; med vanliga agrara bosättningar såväl som 
hantverksinriktade och rituellt präglade platser i olika delar av Sydsverige. Oavsett dessa 
stora skillnader i fyndplatsernas karaktär är variationen i keramiken begränsad. Ett över-
regionalt, ganska detaljerat formspråk och ett funktionellt inventarium dominerar över de 
mindre, oftast lokala och ibland regionala variationerna. Därmed inte sagt att skillnaderna 
är försumbara. De är viktiga källor inte bara till förståelsen av de ovannämnda funktio-
nella skillnaderna mellan boplatserna men potentiellt även till kontaktmönster av lokal, 
regional och interregional omfattning. De kontaktnätverk som måste ha funnits för att 
upprätthålla vad som framstår som en grundläggande kulturell homogenitet med kerami-
ken som ett av de starkaste uttrycken.
 De lokala jämförelserna måste tyvärr bli ganska begränsade eftersom det inom Öster-
götland bara finns en boplats med ett jämförbart stort keramikmaterial – det näralig-
gande Pryssgården. Därutöver föreligger gravfunnen keramik från ett antal gravplatser 
med oftast bara några enstaka gravar som på Fiskebygravplatsen (Lundström 1970:32ff). 
Gravplatsen Ringeby i Norrköping och gravplatsen vid Tåby skola, Vikbolandet har dock 
gett större keramiska material, varav det senare har detaljstuderats i samband med Ram-
bodalprojektet (Carlsson 1995:62ff; Hörfors 2006:19ff). Gravkeramiken representerar 
som vanligt i Sydskandinavien ett medvetet urval av begagnad boplatskeramik ibland med 
tydliga spår efter den praktiska användningen (Carlsson 1995:71; Stilborg 2005b:477ff). 
Den kan inte användas rakt av som jämförelse till hushållsinventariet som det kan skönjas 
i avfallsresterna på själva boplatserna, men man kan göra jämförelser med kärl av samma 
typ och enstaka kärl.
 Tyvärr gäller det för såväl Pryssgården som Fiskebygravfältet och Ringeby att publika-
tionerna inte framlägger keramikfynden på ett så detaljerat sätt att man obehindrat kan 
forska på materialet. I det första fallet beror det på att Ulf Stålbom aldrig fick möjlighet 
att göra den planerade forskningsbearbetningen. Av samma anledning har en nyregistre-
ring gjorts av YBÅ-materialet från området E2. 

De rabbade krukorna
Rabbade krukor i A-design i olika storlekar dominerar fyndmaterialen från både Pryssgår-
den och Rambodal (figur 5) och är också den vanligaste kärltypen på gravfältet Tåby skola 
(Hörfors 2006). I ett annat gravmaterial som består av skärvor från rotvältor som skadat 
bronsåldersgravar på RAÄ 4, Tåby sn (Stilborg 2009) är kärl med glättad eller obehand-
lad utsida däremot i flertal och nästan lika många reducerat brända fingodskärl (däribland 
skålar) med polerad utsida som rabbade krukor tycks finnas representerade. Gravkerami-
ken på Ringeby, Norrköping domineras också av glättade kärl medan de rabbade skärvor-
na enbart utgör ca 22 % (Carlsson 1995:64). Det är dock osäkert om Ringebykeramiken 
omfattar någon A-kruka. Samtliga dessa platser verkar vara i bruk under period V - VI och 
skillnaderna förefaller således inte primärt bero på kronologiska skillnader.
 Gemensamt för de rabbade A-krukorna på Rambodal, Pryssgården och Tåby skola är 
förekomsten av knoppar under mynningen och fingerdragna ränder i rabbningen. Men 
medan krukor med knoppar är relativt vanliga på Rambodal (4 av 13 A-krukor; Stilborg 
2012:2) och i gravarna från Tåby Skola (3 av 6 A-krukor) så är de sällsynta på Pryssgår-
den (Stålbom 1998:114). Till exempel förekommer det enbart en enstaka lös knopp i det 
registrerade materialet från Pryssgården, område E2. Fingerdragna ränder förekommer 
enbart sporadiskt på alla tre platserna. Storlekarna på de rabbade krukorna är de samma 
på Pryssgården område E2 som på Rambodal (figur 2) medan krukorna i Tåbygravarna 
representerar ett urval av mindre till mellanstora krukor (mynningsdiameter 11-19 cm). 
Från RAÄ 4 har en mynningsdiameter på 19 cm kunnat beräknas (Stilborg 2009:7).
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I Rambodal-materialet ingår tre B-krukor (Stilborg 2012). Sannolikt finns enbart några 
enstaka exempel på B-krukor på Pryssgården däribland ett osäkert fynd från hus 174 på 
område E2 och en A/B-hybrid med knopp under mynningen (Stålbom 1998, fig 92a). I 
Tåby skolas gravar uppträder en B-kruka och en A/B-hybrid(?) med lågtsittande knopp 
på en rabbad yta som når helt upp till mynningen. RAÄ 4-gravkeramiken omfattar också 
en B-kruka (Stilborg 2009:6) och på Ringeby verkar det företrädesvis ha identifierats B-
krukor (Carlsson 1995:69). Minst ett kärl sticker ut genom att ha en låg horisontell vulst 
mellan den rabbade och den glättade ytan dekorerad med en rad av lodrätta pinnavtryck/
streck10 (ibid:67; Björhem & Säfvestad 1993, fig 54). Denna typ av B-krukor med deko-
rerade vulster förekommer på varken Rambodal, Pryssgården eller Tåby skola och före-
kommer enligt Thomas Erikssons sammanställning ytterst sällan i Mälardalen (Eriksson 
2009:120-tab. 7). Däremot finns skånska paralleller (se ovan).
 Samtliga registrerade rabbade krukor är med ett enkelt undantag magrade med kros-
sad granit i olika kvaliteter. Undantaget är urnan från grav 28a på Tåby skola vilken san-
nolikt har magrats med ett organiskt material, som har vittrat bort. Liknande porigt gods 
i bronsålderskärl känns från enstaka lokaler i Södermanland (Patrick Gustafsson, pers 
medd). Detta kärl skulle kunna ha ett icke-lokalt ursprung. 

Polerade skålar och andra kärl
Polerad fingodskeramik däribland de klassiska skålarna från mellersta och yngre brons-
ålder uppträder allmänt på både Rambodal och Pryssgården samt i gravkeramiken från 
Ringeby (Carlsson 1995:72) och från RAÄ 4 (Stilborg 2009) medan det på gravplatsen 
vid Tåby skola enbart rör sig om en möjlig skål. Former och storlekar varierar men som 
tidigare nämnts finns det formparalleller på Rambodal och Pryssgården (Stilborg 2012). 
Mera intressant är den reducerade bränningen som visserligen förekommer i sällsynta fall 
bland skålar i Sydsverige (Hulthén 1975:315) men är betydligt vanligare på de östgötska 
platserna särskilt Pryssgården och RAÄ 4 (Stålbom 1998:119; Stilborg 2009a:8) och även 
uppträder på de två andra platserna (Stilborg 2012:8; Stilborg 1995).
 De enkla skålarna på Rambodal är alla oxiderat brända och det samma gäller två av tre 
enkla skålar som registrerats från område E2, Pryssgården samt den enda enkla skålen på 
gravfältet vid Tåby skola (Hörfors 2006:23). Vilken typ av bränningsatmosfär de två enkla 
Ringebyskålarna utsatts för framgår inte (Carlsson 1995:66). Kärl 40 på Rambodal ut-
märker sig genom att vara modellerat i stället för remsbyggt som alla övriga kärl på platsen 
(Stilborg 2012:10). Inga paralleller till denna uppbyggnadsteknik har beskrivits eller iakt-
tagits på de andra platserna, men eftersom det just handlar om ett enstaka kärl är det svårt 
att bedöma betydelsen av denna avvikelse – en diskussion jag återkommer till längre fram.
Som total kontrast till kärl 40 omfattar Pryssgårdenfyndet rester av två mycket välgjorda, 
elegant formade skålar med rabbad bukdel (Stålbom 1998:129). Kärlen som är matskorpa-
daterade till period IV har knappast fått några nya paralleller i det svenska fyndmaterialet 
sedan Ulf Stålbom 1998 menade att de kunde vara unika i Sverige och att närmaste jämfö-
relse skulle hittas i Lausitzområdet. Kvaliteten på hantverket är högre än på de flesta andra 
kärlen från Pryssgården, Rambodal och gravplatserna. Godset är emellertid inte avvikande 
(se nedan), vilket kanske snarare tyder på invandrade hantverkare än importerade kärl.
 Skålarna från de östgötska fyndplatserna förefaller alla magrade med traditionell till-
sats av krossat granit. 

Dubbelkoniska kärl
Dubbelkoniska eller bikoniska kärl är svåra att påvisa med säkerhet i ett fragmenterat fynd-
material eftersom det kräver att en sammanhängande kärldel från inåtlutande mynning 
till skarp bukknäck alternativt från botten upp till bukknäck har bevarats. Detta är fallet 
10 Observera att Carlsson använder begreppet ”ringvulst” felaktigt som en synonym för en om-
löpande horisontell vulst. Ringvulst i begreppets rätta betydelse har inte observerats på Ringeby 
(Lindahl et al 2002, 91).
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med kärl 64 från Rambodal (figur 9) där hela kärlprofilen har bevarats och med kärl 29, 
där den nedre profilen upp till bukknäcket med dubbelknopp har bevarats.
 I de övriga fallen kan en dubbelkonisk form antas på bas av mynningens form och orien-
tering. Rekonstruktionsteckningarna i Pryssgården-publikationen omfattar sju eller åtta 
kärl som, i den klassifikation jag har använt för Rambodal, skulle kunna benämnas dub-
belkoniska kärl (Stålbom 1998, fig 95, a,b,d & fig 96 a,e & fig 97 & fig 100). I Stålboms 
bearbetning har de rubricerats som skålar och terriner. Kärlet med hög skuldra på figur 
100 är dessutom form- och storleksmässigt en nära parallell till kärl 29 från Rambodal. 
Kärl med en dubbelkonisk profil uppträder således på Pryssgården även om inget sådant 

Figur 9. Kärl 64, Rambodal – ett kärl med ett distinkt sydligt utseende. Detaljbild av 
dubbelknopp.
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identifierades i det nyregistrerade materialet från område E2. Ett mellanstort, dubbelko-
niskt kärl har använts som urna i grav 5a vid Tåby skola medan inget entydigt dubbelkoniskt 
kärl har identifierats på Ringeby-gravfältet och keramiken från RAÄ 4 är för fragmentarisk 
för att det är möjligt att urskilja denna form. Ett dubbelkoniskt kärl kan dock möjligen 
ha funnits bland Ringebykärlen eftersom det har bevarats en lös dubbelknopp – en detalj 
som i de flesta fallen, däribland kärl 64 och kärl 29 på Rambodal, har sin plats just på buk-
knäck på dubbelkoniska kärl (Carlsson 1995:69). En liknande dubbelknopp placerad på 
en bukknäck uppträder i Pryssgårdenmaterialet (Stålbom 1998:114-fig 92). Dubbelknopp 
förekommer enligt Eriksson aldrig i Mälardalen/den mellansvenska gruppen (2009:120). 
Om Eriksson har rätt visar denna detalj mycket tydligt att den östgötska keramiken från 
mellersta bronsålder har vissa detaljer gemensamt med den sydsvenska keramiken och att 
dessa inte når norr om Kolmården. Sambandet blir än tydligare med kärl 64 som utöver 
form och dubbelknopp även har en rabbad underdel som förekommer på en del skånska 
dubbelkoniska kärl under period IV - V (Stilborg 2002:91). Precis som B-krukan/krukorna 
med dekorerad vulst på Ringeby är detta således ett kärl med ett distinkt sydligt utseende.

Dekorerade kärl
Med undantag för gravfältet vid Tåby skola uppträder skärvor efter enstaka dekorerade 
kärl på de tre östgötska platserna. Det är mycket möjligt att bristen på dekor på Tåby-kär-
len beror på att gravfältet inte går in i period VI. Den kronologiska upplösningen – inte 
enbart för Tåby skola utan rent allmänt – är för dålig och den dekorerade keramikens re-
lation till daterade kontexter för osäker till att detta kan bekräftas.
 De observerade streckdekorerna består av horisontella linjer, skraffering och snedställda 
streckgrupper i chevron-liknande mönster (Carlson 1995:68f; Stålbom 1998:124; Stil-
borg 2009:2; Stilborg 2012:13). Därtill kommer den horisontella raden av korta lodrätta 
streck på ett eller flera kärl från Ringeby. Samtliga dessa enkla motiv har paralleller i såväl 
det sydsvenska materialet (bl.a Björhem & Säfvestad 1993:52) som längre norrut (Jaa-
nusson 1981:114). Det som skiljer är däremot bristen på intryckt dekor som är ett viktigt 
element i dekoren i Mälardalen och också förekommer i annan form i Skåne (Stjernquist 
1969). Något enstaka exempel på den mälardalska varianten av intryckt dekor (Sarsa-To-
mitsa-typ) har dock nått Kalmartrakten (Persson 2001:360).

Det tydligt avvikande: 
Vistad-platsen, Ög och en boplats vid Annelöv, Sk

Utgrävningen av den speciella Vistad-platsen i Väderstad sn, västra Östergötland har gi-
vet ett keramiskt fyndmaterial som på nästan alla punkter avviker från det normativa 
MBÅ-YBÅ-inventariet (Larsson & Hulthén 2004:26ff). Den grova rabbningen före-
kommer överhuvudtaget inte bland de 200 skärvorna som är antingen polerade, glättade 
eller försedda med en slamma som glättats (ibid:41). Ett kärl har på insidan av halsen en 
horisontell kannelering som Hulthén antar har utförts med kärlet placerat på en kavalett 
(ibid:38). Bland kärlen finns även tre låga skålar med fingerintryck på ståytan vilka enligt 
författarna har sina närmaste paralleller i det centrala Lausitzområdet (ibid:28). Kvalite-
ten på flera av kärlen är dessutom ovanligt hög. Observera att inget av kärlen ser ut som 
de ovan nämnda högkvalitetsskålarna på Pryssgården.
 Godsanalyserna på utvalda delar av Vistads kärl visade på en stor godsvariation från 
naturligt grov lera med en liten mängd chamotte-magring till fin lera rikligt magrad med 
grovt krossad granit (ibid:35ff). Det fanns inget mineralogiskt exceptionellt i råmateria-
len som otvetydigt skulle kunna visa på ett främmande ursprung och det enda som håller 
ihop gruppen hantverksteknologiskt är användningen av chamotte som magring i ett fler-
tal analyserade gods – ensamt eller i kombination med krossad bergart (ibid:48). Även om 
chamotte hitintills inte påträffats som enda magringsmedel i svensk YBÅ-keramik, som 
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påpekats av Hulthén, så förekommer det dock i kombination med bergartsmagring och är 
därför inte i sig ett exotiskt material. De ovan nämnda, morfologiska avvikelserna och de-
ras paralleller på kontinenten pekar på en tolkning av Vistad-keramiken som importerade 
kärl alternativt som produkter av en eller flera immigrerade hantverkare. Som Eriksson 
gör uppmärksam på är det dock ett material som bör granskas kritiskt (Eriksson 2009:43).
En boplats från mellersta bronsåldern (period II - III) med beteckningen Annelöv 
6:4,SU14Ö i västra Skåne bestående av resterna efter ett hus, ett antal gropar och ett kul-
turlager hade ett keramiskt material som avvek mindre radikalt från normen än vad Vis-
tads kärl gör men ändå tydligt (Arthusson 2005:116; Stilborg 2005b:472ff). Trots att de 
rabbade kärlen var av samma typer och till synes även liknande storlekar som keramiken 
på den tidigare nämnda Glumslövboplatsen var den genomsnittliga skärvtjockleken runt 
7 mm (istället för 10 mm som på Glumslöv) och magringskvaliteten motsvarande mar-
kant finare. Även formen på de sex deglarna som påträffades avvek i formen från det som 
känns från andra sydsvenska YBÅ-lokaler. Möjligen betyder detta att Annelövboplat-
sen är ännu ett exempel på en immigrerad familj från kontinenten med något avvikande 
hantverkstraditioner.

Det diskret avvikande
Den lokala jämförelsen ovan visar åter igen på den övergripande överensstämmelse i mel-
lersta och yngre bronsålders keramiska universum, men vissa regionala detaljskillnader 
såsom den ”sydliga” dubbelknoppen som inte förekommer längre norrut och den ”nord-
liga” intrycksdekoren som inte når det östgötska området blir också tydliga. Detta är en 
kulturgeografisk situation som gäller för Östergötland under stora delar av förhistorien. 
Här går gränsen mellan Mälardalsområdet och Sydsverige samtidigt som östliga och väst-
liga influenser möts.
 Jonathan Lindström har senast 2011 påpekat det i och för sig självklara att yngre brons-
ålders-människor har bytt bostad inom Sverige och att det har funnits kontakt- och trans-
portvägar om inte av annan anledning så för att brons och flinta har kunnat komma fram 
till t.ex. Uppland (2011:521ff). Medan bronserna bevisligen har nått fram och mängden 
tillnärmelsevis kan beräknas är de arkeologiska spåren efter människors förflyttningar be-
tydligt svagare. Lindström nämner som exempel speciella uppsättningar av bronssmycken 
och speciella gravskick som tecken på icke-lokalt ursprung samt isotopanalysen av Gran-
hammarsmannen vilken kunde visa på hans förflyttning från östra Skåne till Uppland. 
Det är mycket möjligt att det är genom liknande speciella exempel bland kärlfynden vi ska 
kunna belysa de motsvarande keramiska kontaktnäten under MBÅ - YBÅ.
 Ett överskuggande problem för tolkningen av enstaka kärl är att de tillhör en tidsskala 
som vi inte kan urskilja med våra grova dateringsverktyg. Även om de kan placeras exakt 
i rum har de enbart en mycket suddig tidsdimension. Chansen att enstaka betydelse-
bärande kärl ska bevaras i den arkeologiska kontexten för vår granskning och tolkning är 
dessutom nödvändigtvis liten. Arbetet med dessa fynd får därför till stor del vila på välar-
gumenterade indicier.
 Ulf Stålbom har i en artikel framkommit med idén att det bland keramikfynden på yngre 
bronsåldersboplatser kan finnas ”grundläggningsdeponeringar” med keramik som har ta-
gits med från förra boplatsläget till det nya (Stålbom 1997). Det kan röra sig om kärl som 
avviker från boplatsens övriga fyndmaterial genom en äldre design ifall boplatsbytet hän-
delsevis sammanfaller med ett designskifte – som t ex det mellan A-krukor och B-krukor. 
Någon enstaka A-kruka i en grop bland rester av hushållsinventarier som i övrigt använder 
B-kruka-designen skulle således kunna vara ett exempel på detta. Ett annat sätt, varpå en 
sådan praxis skulle kunna bli synlig för oss, skulle vara om gårdens hushåll förflyttas till en 
annan region och har med sig ett typiskt kärl från de tidigare hemtrakterna. En variant på 
eller fördjupning av samma ide är tanken att vissa kärl kan vara speciellt personliga ägode-
lar som man tar med sig. I östra Afrika medbringar den ingifta hustrun ett personligt set 
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av kokkärl till sitt nya hem. Dessa kärl används i princip aldrig i hushållet utan symbolise-
rar hustruns status, vilket medför att det kan betyda skilsmässa att krossa dessa kärl. Efter 
hennes död är det tabu att använda kärlen och de deponeras borta från boplatsen t.ex. i 
en närliggande bergsskreva (E Matenga pers medd). Existensen av liknande traditioner i 
MBÅ - YBÅ-sammanhang kan vara en anledning till såväl speciella deponeringar av an-
norlunda kärl som förekomsten av sådana kärl i en gravmiljö där de har följt med ägaren.
 Låt oss se närmare på de speciella kärlen från Norrköpingsområdet utifrån dessa idéer. 
På Pryssgården hittades de två skålarna som morfologiskt pekar direkt mot Lausitzområ-
det. De hittades tillsammans men även ihop med inhemsk keramik, högst sannolikt lokalt 
framställt. En petrografisk analys av godset kunde dock inte påvisa ett främmande ur-
sprung i råmaterial eller hantverksteknik (Lindahl 1998, bilaga II,8). Problemet för den-
na och andra liknande godsanalyser av potentiellt importerade kärl är att de geologiska/
mineralogiska skillnaderna i norra Europas moränlandskap oftast är för begränsade för 
att kunna göra precisa proveniensbestämningar. Inte heller i råmaterialbearbetningen har 
det hitintills gått att identifiera tillräckligt markanta skillnader för att kunna ursprungs-
bestämma kärl. Vistads keramik är ett annat bra exempel på detta dilemma (Larsson & 
Hulthén 2004:37ff).
 När det gäller Tåby Skola-kärlet av porigt gods har vi emellertid att göra med en så pass 
udda magringsteknologi att det är ganska sannolikt att kärl eller teknologi/krukmakare kom 
norrifrån där det finns flera paralleller (om än fortfarande ganska få). Framtida forskning 
kan mycket väl ändra på uppfattningen om kärlets proveniens. Oavsett proveniens kan 
detta kärl vara en kandidat till att vara en personlig tillhörighet som följt ägaren i graven.
 En liknande förklaring kan ligga till grund för B-krukan/krukorna med dekorerad vulst 
på Ringeby-gravplatsen. Ägaren kan vara inflyttad från Skåne, där liknande kärl är betyd-
ligt vanligare.
 Redan vid förundersökningen av Rambodalplatsen då det nästan hela, dubbelkoniska 
kärlet – kärl 64 – påträffades som enda keramik i gropen A7720 stod det ut som ett spe-
ciellt fynd på grund av sin bevaring och sin kombination av dubbelknopp och rabbad un-
derdel (Stilborg 2008). Hela eller nästan hela kärl är sällsynta i boplatssammanhang och 
det spekulerades då i om det kunde finnas gravar på området. Vid slutundersökningen 
hittades dock inga gravar. Kärlets design platsar bäst bland skånska paralleller med date-
ringar från period IV till VI men med tyngdpunkt i period V. Det kan således mycket väl 
tillhöra Rambodalboplatsens äldsta fas och är potentiellt det typologiskt äldsta daterbara 
kärlet om det härrör från period IV. Det är dessutom det av Rambodals kärl som har den 
mest avvikande designen i förhållande till främst Pryssgårdens keramik.

På bas av de samlade indicierna skulle kärl 64 kunna tolkas som ett kärl medflyttat 
från ett skånskt ursprung och så småningom deponerat på den nya boplatsen som en 
”grundläggningsdeponering” av den typen som Ulf Stålbom har föreslagit. Att hela 
hushållet kan ha flyttat söderifrån styrks av att kärluppsättningen i grophuset A1225 
från den äldsta fasen är mycket lik den som kan konstateras på skånska boplatser som 
Kristineberg. Den mera vanliga förekomsten av knoppar under randen på Rambodals 
A-krukor än på de samtida rabbade krukorna på Pryssgården är ytterligare en detalj 
som pekar åt samma håll.

En immigration skulle dessutom vara en utmärkt förklaring på varför Rambodal är en 
ensamgård eftersom det rimligen inte alltid har varit självklart att långtifrån tillflyttan-
de inkorporerades i de existerande byarna – som Pryssgården. Så småningom anpassades 
Rambodals keramikproduktion till lokala traditionsvarianter, däribland reducerad brän-
ning av finkeramiken, men de eller den inflyttande skånska krukmakaren har givetvis ock-
så lämnat sitt bidrag till att keramikframställningen i Norrköpingstrakten uppdaterades 
och homogeniserades i förhållande till den transregionala yngre bronsålderstraditionen.  
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Rambodals keramik – en varptråd i samhällsväven?
Vi befinner oss på en liten boplats – antagligen bara en gård – som har varit bebott någon 
generation och kommer att bebos ett bra tag till. Keramikkärl utgör att markant inslag i 
hushållets förråd av behållare även om det också finns sådana som är gjorda i trä, flätade 
vidjor och kanske skinn. Kärlen är av mer eller mindre standardiserade typer som vi också 
skulle stöta på i den närliggande större byn (Pryssgården) och i stort sett i hela södra Sve-
rige, ja i det mesta av Nordeuropa. Sammansättningen av hushållsinventariet och vissa 
detaljer i formgivningen avslöjar dock att keramikproduktionen och hushållet har än så 
länge ganska färska rötter i sydligare trakter. Vi har emellertid inga problem att känna igen 
oss i Rambodalfolkets hushåll och de välkända ramarna hjälper oss att förstå handlingar 
som involverar de välkända föremålen – även om själva handlingarna är lokala versioner 
på det vi är vana vid i ”Östergötland”.
 Kärluppsättningens stereotypa men starka design/formgivning har upprätthållits av 
gårdens skiftande krukmakare genom generationer och samma formgivning har utgjort 
en avgränsande och trygg men möjligen också begränsande ram för hushållets aktiviteter. 
Former och storlekar på kärlen har rimligtvis sina motsvarigheter i traditionella och tradi-
tionsrika recept på konservering och tillagning av mat och dryck. Dessa recept kan mycket 
väl vara ännu mera traditionsbundna än kärlen. Kärlens former är dock inte så specialise-
rade att de utgör någon tvångströja på den kulinariska kreativiteten. Och en del mat kan 
göras i kärl med olika utseende11. Hushållets skånska ursprung, som fick en förankring i 
det medbragta, numera deponerade, dubbelkoniska kärlet, är betydelsefullt för den över-
ordnade kärltraditionens livaktighet och homogenitet i och med att den tillflyttade kruk-
makaren präglar och låter sig präglas av sin nya hemort. Migrationen av krukmakare blir 
traditionens syresättning. Och med bakgrund i denna gemensamma förståelse av en delad 
designvärld har folk från Norrköping omvänt möjligheten att färdas i eller flytta ner till 
skånska trakter och ändå känna igen sig i det mesta av kärluppsättningen.
 Oavsett den övergripande homogeniteten i det keramiska bronsåldershantverket är det 
inte någon stelnad tradition och när vi kommer till Rambodalgården håller en något större 
förändring på att ske. Igenom flera hundra år har gränsen mot det dekorrika universum 
som spridits över stenhäller och metallytor hållits i hävd. Eller man ska kanske snarare 
säga att keramikens egen designidé har fortsatt vara livskraftig och kunnat upprätthålla 
meningsfullheten i sina egna ytstrukturella visuella verktyg. Nu börjar denna kärnidé eller 
centrala regel att mjukas upp och så smått lämna plats till en större individualitet som för 
med sig en större variation i kärltyperna och sannolikt även flera dekorerade och på detta 
sätt individualiserade kärl. Kolmårdenskogarna håller än så länge de östliga influenserna 
stångna men så småningom under den förromerska järnåldern kommer de att blandas med 
de fortsatta sydliga influenserna. På Fiskebyboplatsen – en avläggare eller ny konkurrent 
till Pryssgården – deponeras bland annat ett rikt dekorerat kärl med säregen magring där 
form och gods pekar mot olika finska ursprung (Asplund & Stilborg 2013).

11 De än så länge få lipidanalyserna tyder på stor variation och inga tydliga samband mellan form 
och fetter kan utletas av resultaten, men det är svårt att föreställa sig att traditionsbundna kärl och 
recept inte skulle ha varit förbundna och ömsesidigt bidragit till varandras fortlevnad
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Döden i gränslandet
Petter Nyberg

Inledning
Vid undersökningen av bronsåldersboplatsen i Rambodal utanför Norrköping påträffade 
vi åtta gravar från tidig medeltid (Nyberg & Nilsson 2012). Gravarna hade placerats i an-
slutning till vad som idag är gränsen mellan två socknar. Vidare var gravarna belägna på 
en liten åkerlycka i utmarken. Enligt de äldsta kartorna från 1600-talet användes lyckan 
samfällt av två byar. Den osteologiska bedömningen visade att det rörde sig om kvinnor 
och barn. Ingen av gravarna hade någon markering ovan mark och de var mycket grunda. 
Vi fann inte heller några spår av kistor eller svepningar. Inga lämningar av något kapell el-
ler annan kyrkobyggnad uppdagades vid undersökningen. De döda hade alltså begravts i 
gränslandet, utanför den kristna gemenskapen. Men vilka var de?

Utsnitt ur 1636 års karta (LMS akt D163-40:d4) med undersökningsområdet och gravar-
na markerade. Skala 1:500.

Grav 2

Grav 6-7

Grav 1

Grav 3
Grav 4Grav 5

Grav 8

Teckenförklaring
SU-område
Skelettgrav
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En av kvinnogravarna (grav 2) i Rambodal. Den döda 
ligger utsträckt på rygg med huvudet i väster. Hon var 
mellan 25 och 34 år gammal när hon dog. Vid insidan av 
vänster lår fanns en järnkniv.

Bakgrund
De åtta skelettgravarna påträffades inom den södra delen av undersökningsytan. Ingen av 
gravarna hade någon markering ovan mark. De var generellt sett mycket grunda. Djupet 
var 0,10 - 0,30 m, efter att ytan avbanats. Matjordslagret i området vid gravarna hade en 
tjocklek på ca 0,35 m. Man kan således konstatera att lejonparten av gravarna hade grävts 
ner ca 0,45 - 0,65 m i den ursprungliga markytan. Inga spår av kistor eller tecken på att krop-
parna varit svepta förekom. Gravarna var fyndtomma med ett undantag. I en av gravarna 
(grav 2), vid vänster lårbens insida, låg en kniv av järn. Skelettens bevaringsgrad var myck-
et varierande från i stort sett kompletta skelett till gravar där i endast kraniet var bevarat.

Kvinnor och barn
De gravlagda var av varierande åldrar; tre var barn, en tonåring och fyra var vuxna. Tre av 
de vuxna var kvinnor. Den fjärde vuxna personen gick inte att könsbestämma. Det verkar 
således som att de personer som begravdes i Rambodal var kvinnor och barn (Tabell 1). 
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Grav Kön Ålder Kroppslängd Övrigt
1 7 - 12 ½ år
2 ♀ 25 - 34 år 163 cm Ligamenta flava på bröstkotor. 
3 7 ± 2 år
4 45 - 50 år Personen har en abcess i överkäken. Ab-

scess är en varbildning i käkbenet som kan 
uppstå när en pulpainfektion har spritt sig 
genom rotkanalen.

5 ♀ 18 - 22 år
6 16 - 20 år
7 ♀ 35 - 45 år 157 cm Slitna kindtänder (M1) kan tyda på någon 

typ av aktivitet som innebär onormalt sli-
tage. Kvinnan haltade kraftigt på grund av 
att ett felaktigt läkt lårbensbrott.

8 6 ± 2 år Cribra orbitalia tyder på att personen har 
haft järnbrist.

Sammanfattande tabell över resultaten från den osteologiska analysen av skelettgravarna i 
Rambodal. 

Planritning över grav 7 och 6. Grav 7 har skadat grav 6, vilket tyder på att begravning-
arna skett vid olika tillfällen. Notera att underkäken från individen i grav 6 ligger på 
lårbenet i grav 7. Käken hade således grävts upp, när grav 7 anlades, för att sedan läggas 
ner i denna. Följaktligen hade individen i grav 6 varit skeletterad när grav 7 grävdes, och 
därför bör också grav 7 ha anlagts flera år efter grav 6. 
Den döda till vänster i bild ligger på sidan med uppdragna ben. Det normala i kristna gra-
var är att man ligger utsträckt på rygg. Gravarna är dessutom mycket grunt grävda (ca en 
halvmeter under dagens markyta.)

Multiplotkurvan över 14C-dateringar från de medeltida gravarna.

N

S

Grav 7 Grav 6

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

600CalAD 800CalAD 1000CalAD 1200CalAD 1400CalAD

Calibrated date

Ua-38905  976±30BP

Ua-38623  853±30BP

Ua-38622  813±31BP

Döden i gränslandet
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Datering av gravarna
Tre av skeletten har 14C-analyserats. Resultatet visade att gravarna anlagts under tidig 
medeltid. Dateringarna (med 2 sigma) fördelades på följande sätt: 990 - 1160 e Kr (grav 
2), 1050 - 1260 e Kr (grav 6) respektive 1160 - 1270 e Kr (grav 7). 
 Dateringarna visar att den grav som har den äldsta dateringen (grav 2) sannolikt inte 
anlades senare än 1160 e Kr. Åldern på den yngsta daterade graven (grav 7) kan möjligen 
dras bakåt till 1160 e Kr, men dateringens tyngdpunkt tyder snarare på 1200-tal. Det är 
således inte möjligt utifrån dateringarna att säkert säga om gravarna tillkom inom en kor-
tare eller längre period. 
 Isotopanalyser (13C/15N) har genomförts på skeletten från Rambodal. Analyserna gav 
en tydlig indikation om att dieten till stor del har bestått av sötvattensfisk (Karlén 2014). 
Detta är av intresse eftersom att 14C-dateringarna kan ha påverkats av en reservoareffekt 
p g a det stora intaget av sötvattensfisk. Gravarna får en synbarligen äldre datering än den 
egentliga, eftersom kolet har cirkulerat längre i vattnet än i den omgivande atmosfären. 
Tyvärr går det inte att kvantifiera hur stor en eventuell reservoareffekt är i det här fallet 
– i sötvattensmiljöer kan den variera mellan ingenting och flera tusen år (Gunilla Eriks-
son, e-post 2015-09-08 och 2015-09-14). Fyndet av en kniv i en av gravarna kan ses som 
en äldre gravtradition och som en indikation att det verkligen rör sig om tidigmedeltida 
gravar. Undertecknad anser vidare att det är mest troligt att gravarna anlades inom en re-
lativt kort period. Det fåtal gravar det rör sig om, tyder på det. Om 14C-dateringarna antas 
vara korrekta har gravarna i så fall anlagts under andra hälften av 1100-talet. 

Gravarnas kontextuella sammanhang
Hanteringen av de döda har under alla tider varit viktig. Det gällde även under tidig medel-
tid. Grundregeln var att varje kristen skulle begravas vid en kyrka. Till exempel anger den 
norska Gulatingslagen från 1100-talets andra hälft och den norska Frostatingsloven (re-
digerad under 1200-talet men med äldre bestämmelser) att gravläggning av varje kristen 
man skall ske vid en kyrka (Lovén & Gejrot 2003:115).
 Enligt den kanoniska rätten tillkom gravrätten enbart biskopskyrkor, klosterkyrkor och 
församlingskyrkor. Med kristendomen blev således kyrkogården den nya begravningsplat-
sen. Tidigare hade de döda gravlagts på gårdsgravfält vid gården eller byn. I det skede när 
socknar bildades var det endast sockenkyrkan som formellt hade gravrätt. Kristna gravom-
råden utan kyrkobyggnad har under denna tid inte varit önskvärda, utifrån kyrkans nor-
mativa ståndpunkt. Innan sockenbildningen bör dock de tidigt kristna ha kunnat använda 
en privatägd gårdskyrkas omgivning för begravningar (Nilsson 1989:42ff; 1996:368ff).
 Respekten för kyrkogårdens vigda jord var en av de mest fundamentala samhällsnor-
merna under medeltiden. Att få begravas i kyrkogårdens helgade mark ansågs vara en 
grundläggande rättighet för varje kristen person. Åsikten bland folk i gemen tycks ha va-
rit att en begravning utanför kyrkogården innebar att själen nekades frälsning (Jonsson 
2009a:165 med anf litt). Att inte få begravas i vigd jord var därför en av de värsta saker en 
människa kunde utsättas för.
 Det fanns dock ett antal grupper av människor som överhuvudtaget inte fick begravas 
på kyrkogården, enligt det skriftliga källmaterialet. Uppräkningen av dessa skiljer sig nå-
got mellan de olika lagtexterna, men i huvudsak rörde det sig om brottslingar, fredlösa, 
bannlysta, självmördare och hedningar. I den sistnämnda gruppen inräknades även odöpta 
barn (Jonsson 2009b:51 med anf litt).
 Vid undersökningen i Rambodal kunde vi varken finna några lämningar efter en kyrko-
byggnad eller ett kapell. Eftersom området med begravningar var avgränsat och det inom un-
dersökningsområdet inte fanns något spår som tydde på att det rörde sig om en kyrkogård, 
bör alternativa förklaringar sökas till varför dessa personer begravdes just på denna plats. 

Petter Nyberg
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Peter Carelli (2009) har vid en genomgång av Kulturens arkiv och samlingar identifierat 
ett 30-tal gravar som anlagts i synbart rent profana bebyggelsemiljöer i Lund. Han har de-
lat upp motiven för gravläggning i profana miljöer i två huvudgrupper; privata/individu-
ella motiv respektive offentliga motiv.
 Individuella motiv kan t ex vara då en mördare försöker gömma ett offer, då ett död-
fött barn av någon anledning döljs för omvärlden eller då släktingar jordar en självmör-
dare (Carelli 2009:79). Gravar som kan beskrivas som uppkomna med offentliga motiv 
kan vara sådana som uppkommit i samband med att makten utövat sina straffrättigheter, 
t ex begravningar av avrättade individer (Carelli 2009:81).

Kyrkor och sockenbildning
De påträffade gravarna i Rambodal låg i anslutning till vad som idag är sockengränsen 
mellan f d Sankt Johannes socken och Styrstad socken. Vidare var gravarna lokaliserade 
inom mark som utgjorde en i utmark avskilt liggande lycka som enligt de äldsta kartorna 
från 1600-talet användes samfällt av Bjärby och Ånestad by. 1600-talskartorna visar vidare 
att det strax söder om denna mark gick en väg, som ledde via Bjärby vidare till Styrstads 
kyrka. Det är inte orimligt att anta att denna väg även fanns under medeltiden. De båda 
byarna har medeltida skriftliga belägg och man kan anta att de som begravts i Rambodal 
har levt i någon av byarna.
 Ånestad by ligger inom f d Sankt Johannes socken. Åldern för S:t Johannes har dis-
kuterats. Enligt en teori ska S:t Johannes vara den äldsta av de två medeltida kyrkorna i 
Norrköping, från tidig medeltid, medan S:t Olai skulle ha anlagts när Norrköping fick 
stadsrättigheter år 1350. Utifrån äldre avbildningar och uppmätningar har det också förts 
fram teorier om att S:t Johannes kyrka är från 1100-talet (Hedvall & Lindeblad 2009:116).
 Bjärby tillhör däremot Styrstad socken. Socknen förekommer i källorna för första gång-
en år 1356. Den första stenkyrkan uppfördes någon gång under 1100-talet och bestod av 
långhus, kor och västtorn. Till stora delar revs senare den äldre kyrkan och endast ett par 
partier av de nuvarande syd- och nordmurarna vittnar om den idag (Nisbeth 1965:3f).
 Stefan Brink har i flera uppsatser och studier behandlat sockenbildningen i Norden 
och konstaterar att den systematiska sockenorganisationen hör samman med införandet 
av tiondet, den ojämförligt viktigaste av de kyrkliga inkomsterna (Brink 1991:120). Det 
råder osäkerhet om när tionden infördes i de olika delarna av landet. I ärkebiskop Andreas 
Sune sens skyddsbrev för Nydala kloster 1201-1215 sägs att redan biskop Gisle; död om-
kring 1160, överförde sitt tionde för klostrets egendomar och nybyggen till konventet i 
Nydala (SDHK 294). Möjligen infördes fattigtionden i Östergötland omkring år 1200, 
vilket skulle kunna ge en bakre gräns för sockenorganisationens genomförande (Tollin 
2010:46 med anf litt). Alternativt påbörjades sockenindelningen i Östergötland redan 
under sent 1100-tal, men genomfördes i huvudsak under 1200-talet med utgångspunkt 
från de befintliga stenkyrkorna (Ericsson 2005:191).
 Om vi förutsätter att skeletten hör hemma tidsmässigt i andra hälften av 1100-talet, 
vilket 14C-dateringarna indikerar, så ska dessa personer enligt normen vara begravda på 
en kyrkogård. Om gravarna anlades efter sockenbildningen, skulle personerna ha begravts 
vid sockenkyrkan (antingen vid Styrstads kyrka eller möjligen vid Sankt Johannes kyrka). 
Om de däremot härrör från tiden före sockenbildningen kan de istället ha begravts vid en 
gårdskyrka. Men som tidigare nämnt finns inga spår efter varken kapell eller kyrkobygg-
nad i Rambodal. 

Döden i gränslandet
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Petter Nyberg
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Gravar utan kyrka
Det förkommer dock även andra fynd av tidigmedeltida gravar i Östergötland som inte di-
rekt kan knytas till någon samtida kyrkobyggnad. Det rumsligt närmaste exemplet finner 
vi i Norrköping. År 1982 påträffades vid en arkeologisk undersökning i kvarteret Mjöl-
naren ett flertal gravar (Svensson 1982). Då tolkades gravarna som härrörande från en 
begravningsplats som tillhört ett kapell helgat åt Sankta Gertrud. Detta kapell skall enligt 
skriftliga källor från 1500-talet funnits i omgivningen. Hösten 2010 utfördes en arkeolo-
gisk förundersökning i området (Stibéus 2011a). Man konstaterade då att armställning-
arna på de begravda individerna tydde på att det rörde sig om gravar från tidig medeltid. 
Dessutom hade en av individerna fått med sig en kniv, vilket pekade på en äldre gravtra-
dition. Man 14C-analyserade två av skeletten och resultaten från dessa prover visade att 
gravarna anlagts mellan åren 1020 och 1190. År 2012 var det åter dags för arkeologiska 
undersökningar i kvarteret Mjölnaren. Sammanlagt undersöktes då 40 gravar. Materialet 
visar att både män, kvinnor och barn har begravts på platsen (Stiftelsen kulturmiljövårds 
hemsida). Kapell helgade åt Sankta Gertrud är vanligen anlagda under 1400-talet och de 
tidiga dateringarna av gravarna visar att det inte rör sig om gravar med anknytning till 
ett sådant kapell (Stibéus 2011a). De tidiga gravarna kan däremot antyda att det fanns 
en tredje tidigmedeltida kyrka i Norrköping, möjligen tillhörig en stormansgård. Det är 
också möjligt att begravningsplatsen saknat kyrkobyggnad, vilket gör den intressant i detta 
sammanhang (Stibéus 2011b).
 Intressant att nämna i sammanhanget är även fyndet av två gravar, utan anknytning till 
någon känd kyrka, som gjordes i Kränge (RAÄ 41, Ledbergs socken, Östergötlands län), 
ungefär en km öster om Ledbergs kyrka. Här påträffades kistgravar med ett barn och en 
vuxen individ. Skelettmaterialet var mycket fragmenterat. Barnet var mellan 4 och 6 år 
gammalt vid sin död. Den vuxna individen var inte möjlig att könsbedöma, men tandslita-
get tydde på att det rörde sig om en yngre vuxen individ. En tand 14C-daterades till 1160 - 
1280 e Kr. De gravlagda är således samtida eller något yngre än Rambodalskeletten (Tom 
Carlsson, e-post 2013-03-01; Storå i manus).
 Det förekommer följaktligen även andra fynd av tidigmedeltida gravar utan koppling 
till en känd kyrka. Förklaring till varför skiljer sig sannolikt från fall till fall. Vi ska kon-
centrera oss på de gravar som vi påträffat i Rambodal. 

Världsligt straff?
Varför ligger inte dessa kvinnor och barn som begravts i Rambodal på en kyrkogård? Låt 
oss först konstatera att anledningen knappast kan vara det som Peter Carelli definierar 
som individuella motiv, t ex en mördare som gömt sitt offer, gravläggning av en självmör-
dare eller begravningen av ett dödfött barn.
 Men det är knappast en slump att de begravda i Rambodal ligger vid en sockengräns, i 
utmark och på mark som brukats av två olika byar. Människor som av skilda orsaker inte 
fick begravas inom kyrkogården hänvisades på Island till ett pilskotts avstånd från gränsen 
till bebyggt område, där det varken fanns åker eller äng (Grágas I 2, s 12). Dessa människor 
blev dock i svenska landslagar blott hänvisade till att ligga utanför kyrkogården (Nilsson 
1989:279ff). Gränser är också mycket symbolladdade. I till exempel Storbritannien har 
ofta separata kyrkogårdar för avrättade personer, brottslingar och socialt utstötta lagts på 
administrativa gränser (hundaregränser) eller på gränser mellan bosättningar (Reynolds 
1998:116ff; 2002:171ff). Även i Sverige har avrättningsplatser från medeltid och framåt 
ofta förlagts till utmarker, nära gränser till en eller flera socknar (Karlsson 2008:49; Fen-
din 2008:178ff).
 Men de gravlagda i Rambodal var sannolikt inte avrättade. Inga spår av våld fanns på 
skeletten. Att det är kvinnor och barn som begravts talar också emot en sådan förklaring. 

Döden i gränslandet



53

Guds straff?
En tanke är att de döda har begravs efter att någon smittsam sjukdom slagit till. Från 
senare historisk tid finns belägg på hur de som dog av farsoter inte begravdes på kyrko-
gården. Ett exempel kommer från den sista pestepidemin i Sverige under åren 1710 och 
1711. Den 8 november 1710 utfärdade Kungliga rådet direktiv som innebar att den som 
dött i pest skulle, iförda sina gångkläder och tillsammans med sina sängkläder, utan cere-
monier begravas i närmsta kulle. Detta skapade givetvis kraftiga reaktioner hos folk och 
myndigheterna uppmanade prästerskapet att tona ner betydelsen att jordfästas i vigd jord 
(Jacobsson 2006:14). Det finns vidare exempel på att man vid tider för farsoter har grävt 
ner de döda betydligt grundare än vad normen normalt var. Så var fallet med de begravda 
pest offren vid Holje by i Olofström, där även denna gravplats vittnar om den sista svenska 
pestepidemin (Jacobsson 2006:17).
 Sjukdomar kunde också ses som guds straff. Ett exempel på detta är spetälska. I gamla 
testamentet omnämns sjukdomen tsara´ath, som i översättning har samma innebörd som 
spetälska, som ett syndastraff från Gud (Mogren 1984:3). Denna uppfattning har varit 
vanlig inom den medeltida kristenheten. De spetälska benämns i litteraturen ofta som ett 
hot mot samhället, inte bara för sin sjukdoms skull, utan även för sitt moraliskt fördärvade 
och ondsinta leverne (Brody 1974:52ff).
 Det förefaller som att de spetälska, även i kyrkliga sammanhang, redan tidigt har varit 
socialt och ideologiskt stigmatiserade. Synen på de spetälska som något främmande, något 
utanför det egentliga samhället, lyser igenom under hela medeltiden. Då hospitalen börjar 
uppföras placeras de i de allra flesta fall utanför staden, med en tillhörande kyrkogård där 
de avlidna från hospitalet gravläggs. Redan innan hospitalens uppkomst förefaller det som 
att skillnad görs var på kyrkogården man begravs om man är spetälsk eller inte. Andrén 
kan i sin uppsats ”Ad Sanctos – De dödas plats under medeltiden” visa att på de tidiga 
kyrkogårdarna i Lund (från 1000- och 1100-tal) gravläggs de leprasjuka så gott som alltid 
i kyrkogårdens kant, ofta på kyrkans norrsida (Andrén 2000:12ff). Det tycks som att de 
spetälska redan i tidig medeltid i mångt och mycket var socialt uteslutna.
 Även digerdöden ansågs som guds straff. Även om pesten skördade många till synes 
oskyldiga, t ex små barn, kunde detta förklaras med att de små barnen skulle ha haft åt-
skilliga år att synda i sitt framtida liv och att de genom sin tidiga bortgång frälstes från evig 
fördömelse (Harrison 2000:218ff).
 Att se sjukdomar som något straff för synder och något som man som individ eller kol-
lektiv hade dragit på sig själv var således inte främmande för den medeltida människan. 
 En sjukdom som kan ha drabbat de som levde i Rambodal är rödsot (dysenteri). Denna 
har sin största spridning när människor lever tätt tillsammans, men sjukdomen är inte på 
något sätt begränsad till tätorter. Det finns källor som tyder på att rödsot förekom under 
vikingatiden och i Magnus Erikssons landslag från omkring 1350 finner man recept mot 
sjukdomen. Rödsot orsakas av ett antal olika arter av shigella-bacillen. Dessutom finns en 
variant av sjukdomen som orsakas av den parasitiska amöban Entamoeba histolytica. För-
utom genom kontakt med andra sjuka personer och smittbärare, sprids sjudomen genom 
födoämnen samt vatten och mjölk. Rödsotens dödlighet varierar beroende på vilken bacill 
som orsakar sjukdomen. Bacillen Shigella dysenteriae I anses ge den svåraste sjukdomsva-
rianten med en dödlighet av ca 20 %, medan vissa andra Shigella-baciller endast uppvisar 
en dödlig omkring 2 %. Om flera ogynnsamma faktorer sammanfaller, såsom dålig hygien, 
låg immunitet och bakterier med stor förmåga att framkalla sjukdom hos sin värd, så kan 
dödligheten stiga upp mot 50 % (Stjernberg 1987:92ff med anf litt).
 På skeletten i Rambodal finns inga spår av sjukdomar som skulle kunna belägga att de 
dött i någon form av farsot. Det ska dock påpekas att de flesta sjudomar inte uppvisar någ-
ra spår på skeletten. Eftersom Grav 7 sannolikt också anlades ett flertal år efter grav 6 får 
farsotsförklaringen dock anses som mindre trolig. Man får följaktligen söka vidare för att 
hitta motivet till att de döda i Rambodal är begravda på denna plats.
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Ett liv som ofri, men i döden är vi (nästan) jämlika
Gravarna i Rambodal är grunt nedgrävda, vilket skulle kunna tolkas som att mindre om-
sorg än normalt lagts vid begravningen. Kan det ha varit trälar?
 Slavar köptes och såldes i Skandinavien, ofta likt kreatur med vän och vittne för att in-
tyga att allt gått rätt till. Detta framgår tydligt av bl a Götalandskapslagarna och Gutalagen 
(Olsson 1999:32 med anf litt). I Norden försvann gradvis träldomen under tidig medel-
tid. I Sverige omtalas träldom i de flesta av landskapslagarna från slutet av 1200-talet eller 
början av 1300-talet, men inte i Magnus Erikssons landslag från omkring 1350 (Lindkvist 
2006:129). År 1335 utfärdades, under kungens eriksgata, en stadga i Skara, som förbjöd 
att någon född av kristen kvinna eller man i Västergötlands och Värmlands lagsaga skall 
vara eller kallas träl (SDHK 4113). Magnus Johansson (Ängel) i Frövi gav år 1292 i sitt 
testamente friheten åt alla sina trälar och trälinnor (SDHK 1573). Det finns en mängd 
ytterligare testamenten som upprättats under andra hälften av 1200-talet och första årti-
ondet av 1300-talet där det uppges att trälar ska friges (SDHK 762, 897, 962, 1005, 1075, 
1121, 1222, 1231, 1238, 1269, 1292, 1337, 1389, 1518, 1600, 1840, 2061).
 De norska medeltidslagarna stadgar den sociala ordningen på kyrkogården från takdrop-
pet och utåt. I Borgatings- och Eidsivatingslagarna, nedskrivna på 1200-talet men med 
anor ned i 1000-talet (Rindal 1995:8ff; 2004:108ff), finns det tydligaste exemplen på att 
den sociala skiktningen var förhärskande även in i döden. I Borgatingslagen kan man bl a 
läsa att trälar samt män som sköljts upp på stranden och hade ”håret klippt på norrönt vis” 
skulle begravas ytterst, närmast kyrkogårdsmuren. I den äldre upplagan av Eidsivatings-
lagen finns i stora drag samma text (Gejvall 1960:121; Nilsson 1989:134ff).
 Man kan således konstatera att även trälar enligt normen skulle begravas på kyrkogår-
den, även om deras placering inom denna var att betrakta som sämre. Hade de gravlagda 
i Rambodal varit katolska trälar bör dessa ha varit begravda vid en kyrka.

Främling i livet, främling i döden
Är det personer som inte tillhörde den katolska tron som ligger i Rambodal? Vid kulvert-
grävning i Lund år 1960 framkom, i sydöstra delen av nuvarande Bantorget, elva identifie-
rade gravar. Gravarna kan morfologiskt betecknas som ordinära kristna gravar då samtliga 
individer låg på rygg med huvudena i väster. Dateringsunderlaget var magert, men det ver-
kar som gravarna tillkommit någon gång under 1200- eller 1300-talen. Anledningen till 
att de betraktas som profana gravar är att det saknas en kyrklig institution i omedelbar 
närhet. En tänkbar tolkning är att gravarna tillhörde en mindre kristen kongregation utan 
egentlig kyrkobyggnad, kanske endast ett mindre kapell, eller rent av en särskild begrav-
ningsplats för icke-kristna, som avlidit vid besök i Lund och som kommit att gravläggas 
enligt kristna normer men inte i vigd jord (Carelli 2009:82f med anf litt).
 Maria Cinthio har studerat kyrkogårdarna i Lund. Hon konstaterar att dessa har en so-
cial indelning, men gör även en etnisk koppling. Hon menar att ett varierat gravskick med 
träkol, käppar m m kan representera inflyttande engelsmän samt ”importerade trälar”, och 
att de även begravdes på skilda kyrkogårdar (Cinthio 1999:36f; 2002:117ff).
 En fri person kunde bli träl på flera sätt. Vanligast var sannolikt att man blev härtagen 
i krig eller andra stridigheter (Brink 2012:85). Jakten på ofri arbetskraft var en betydande 
del i de ömsesidiga plundringarna som förekom mellan folken som levde runt Östersjön 
under 1100-talet och början av 1200-talet. Även de skandinaviska folken framträder både 
i rollen som slavjägare och som offer. I Saxo Grammaticus danska historieverk Gesta Dano-
rum som skrevs ned omkring år 1200, skildras de slavräder som utfördes av venderna mot 
fiskar- och bondebefolkningen på de danska öarna. Danskarna replikerade med hämnd-
aktioner där de tog egna vendiska slavar (Harrison 2010:252f). I Baltikum var tillståndet 
ännu allvarligare. Skriftliga källor och arkeologiska lämningar tyder på att nuvarande Est-
land, Lettland och Litauen led av en inhemsk form av plundringsekonomi i övergången 
av förhistorisk och historisk tid. Slavar och andra värdeföremål togs från baltiska grannar 
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och från folk på västra sidan av Östersjön. Under 1100-talet hade estniska och kuriska 
angrepp blivit ett plågsamt inslag för kustbefolkningen i den östra delen av det nuvaran-
de Sverige. En mängd svenskar fördes till Baltikum och såldes som ofri arbetskraft (Har-
rison 2010:252ff).
 Med tanke på de svenska krigs-/korstågen under 1200-talet i det hedniska Baltikum 
(Harrison 2005:339:ff),ortodoxa Ryssland (Harrison 2005:405ff) och i Finland (Harri-
son 2005:427ff) är det inte orimligt att man tagit trälar från dessa länder. För svensk del 
kan man påpeka att folkslagsbeteckningen est (d v s invånare från Estland) under medelti-
den förekommer med betydelsen ”träl, ofri” vilket kan tolkas som att ester förslavades och 
fördes till Sverige (Brink 2012:134, 209 med anf litt). I Asmund Langs testamente från 
1310 kan läsas att han ger frihet samt en häst åt en person med namnet Karelo (SDHK 
2337). Clara Nevéus menar att det inte är alltför djärvt att anta att denna man var en ka-
relare som tagits som krigsbyte under de s k korstågen (Nevéus 1974:137, 188). De ovan 
nämnda krigstågen under 1200-talet genomfördes tidsmässigt efter att begravningarna 
anlades i Rambodal, men det finns källor som tyder på att korståg/krigståg i Finland kan 
ha förekommit redan under 1100-talet (Harrison 2005:422f). Med tanke på detta är det 
inte för vågat att tänka sig att trälar från södra och östra delarna av Östersjön förekom i 
Östergötland under den aktuella tidperioden. Det går vidare inte att utesluta teorin att 
de personer som ligger begravda Rambodal tillhörde en annan tro än den katolska. Att de 
ligger med huvudet i olika väderstreck kan tyda på detta. Ett av de begravda barnen (grav 
3) ligger t ex med huvudet i öster. Dessutom ligger ett av skeletten på sidan. Det normala 
i kristna gravar är att man ligger utsträckt på rygg med huvudet i väster. De gravlagda i 
Rambodal följer således inte ett strikt kristet gravskick.

Vilka var de?
Jag har nu skisserat på olika möjliga förklaringar till varför gravarna i Rambodal inte har 
anlagts på en kyrkogård. Jag är medveten om att det finns en mängd osäkerhetsfaktorer i 
samtliga förklaringsmodeller.
 Med den information som i dags dato finns att tillgå anser jag ändå att den sista förkla-
ringen är den mest trovärdiga, d v s att det rör sig om en grupp människor som inte tillhörde 
den katolska kristna gemenskapen. Och om de inte var kristna katoliker är det inte osan-
nolikt att de var trälar, kanske från en trakt långt borta från byarna Bjärby och Ånestad.  
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Isotopanalyser av medeltida gravar i Rambodal
Petter Nyberg

De åtta medeltida gravarna som påträffades i Rambodal i utmarken på gränsen mellan två 
socknar och det faktum att inga spår av en kyrka eller kapell påträffades i samband med 
den arkeologiska undersökningen skapar en mängd frågor om de begravda individernas 
ursprung och ställning i samhället. Därför togs kontakt med Arkeologiska forskningslabo-
ratoriet, Stockholms universitet, för att genom isotopanalys av skeletten söka finna ledtrå-
dar som kunde berätta mer om de begravda individerna. Analyserna genomfördes som en 
del av en kandidatuppsats som skrevs av Malin Karlén (2014). Denna uppsats bifogas i sin 
helhet nedan. Genom analys av stabila isotoper för kol och kväve har ett försök gjorts att 
bestämma vad individerna har haft för diet. En jämförelse har också gjorts i uppsatsen med 
samtida data från Varnhem och Sigtuna för att få en uppfattning om deras diet var atypisk 
eller typisk med den medeltida normen. Även svavelisotopanalyser har genomförts med 
ambitionen att försöka bestämma om individerna har fötts på platsen eller om de flyttat 
dit senare i livet. Svavelisotopanalyserna genomfördes på grund av tekniska problem först 
efter att uppsatsen var klar. Svavelisotopproven höll sig inom kvalitetskriterierna för svavel 
och svavelisotopvärdena skiljde sig åt med drygt 2,5 ‰. Utan fler datapunkter (i synner-
het från djur) är det dock nästan omöjligt att egentligen dra några slutsatser utifrån det. 
Det finns således en skillnad mellan individerna, men om den ska betraktas som påtaglig 
eller liten gick inte att säga. Därmed är det inte möjligt att uttala sig om personerna fötts 
på platsen eller om de är ditflyttade.

Provkod 34S (‰) %S
RAM 12 5.26 0.21
RAM 13 7.91 0.23

Svavelisotopdata från proverna RAM 12 (tand, 
grav 2) och RAM 13 (tand, grav 3).
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Grav # Grav 2 Grav 2 Grav 3 Grav 4 Grav 6 Grav 7 Grav 8 Svin 
mand. 

Säl 
(St) 

Lab. # RAM11 RAM12 RAM13 RAM14 RAM08 RAM09 RAM10 RAM24 SÄL REN
3

anm. Tapp. 
på golv.

Tapp. 
på golv.

-21,6 -20,6 -19,8 -20,7 -20,2 -20,7 -21,3 -22,1 -
14,0

-20,9

14,8 14,4 13,7 14,4 13,5 13,0 15,5 6,3 15,3 2,6

27,4 36,8 32,8 33,7 33,6 33,7 28,9 27,6 39,0 40,5

9,3 13,9 12,3 12,6 12,3 12,1 9,8 9,5 14,3 15,0

3,5 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,4 3,4 3,2 3,2
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Red anmärkning: 
I uppsatsens diskussionskapitel skriver Karlén att  reservoareffekten 
på grund av det stora intaget av sötvattenfisk innbeär att indivderna 
kan ha en äldre datering än vad 14C-analysen visar. Snarare är det 
så att gravarna får en synbarligen äldre datering än den egentliga, 
eftersom kolet har cirkulerat längre i vattnet än i den omgivande 
atmosfären. Inviderna kan således i teorin ha en yngre datering än 
vad 14C-analysen visar (Gunilla Eriksson, e-post 2015-09-08 samt 
2015-09-14).
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Slutrapport
Petter Nyberg

Slutundersökningen i Rambodal genomfördes under sommaren/hösten 2009. Öster-
götlands länsmuseum var huvudman och undersökningen skedde i samarbete med Riks-
antikvarieämbetet, UV Öst. Projektledare var Petter Nyberg (ÖLM) och biträdande 
projektledare var Per Nilsson (RAÄ, UV Öst). Resultatet av slutundersökningen i Ram-
bodal blev delvis annorlunda än förväntat. Den arkeologiska förundersökningen (Nyberg 
2008) som föregick slutundersökningen visade att det rörde sig om en boplats med tids-
mässig tyngdpunkt till yngre bronsålder. Vid förundersökning påträffades även ett antal 
anläggningar som tolkades som förhistoriska brandgravar. Därmed registrerades lokalen 
i FMIS som ett grav- och boplatsområde (Styrstad 151). Slutundersökningen (Nyberg 
& Nilsson 2012) visade dock att de anläggningar som hade tolkats som brandgravar inte 
utgjordes av gravar utan snarare var boplatslämningar av olika slag. Detta innebar att de 
frågeställningar i slutundersökningens undersökningsplan som hade sitt ursprung i anta-
gandet att det rörde sig om brandgravar inte längre var relevanta. RAÄ 151 registrerades 
efter slutundersökningen om som en boplats. Under slutundersökningen framkom även 
åtta skelettgravar. Ingenting vid förundersökningen hade indikerade att det skulle före-
komma några skelettgravar, vilket gjorde att dessa kom som en överraskning. Området 
med skelettgravarna registrerades i FMIS som RAÄ 169, Styrstad sn. De frågeställningar 
som angavs i undersökningsplanen gällande boplatslämningarna kan betraktas som besva-
rade i basrapporten (Nyberg & Nilsson 2012). 
 Ett par händelser kan vara värda att notera. Undersökningsytan undersöktes med me-
talldetektor såväl före som efter avbaning. Indikationer på metallfynd som gjordes efter 
avbaning markerades med gula etikettstickor av trä. På dessa etikettstickor skrevs texten 
Metall. Detta visade sig i efterhand vara oklokt. På morgonen efter upptäcktes det att nå-
gon person hade varit på platsen och grävt djupa hål i anslutning till dessa etikettstickor. 
Ytterligare hål hade grävts även morgonen därpå vid stickor som markerade anläggningar. 
En polisanmälan gjordes då och en skylt sattes upp invid undersökningsytan. Texten inne-
höll information om att en polisanmälan gjorts, att det var ett lagbrott gräva på platsen, 
att fortsatt grävning på platsen innebar att viktig information om vår historia förstördes, 
att det sannolikt inte fanns något att ekonomisk värde i marken samt en vädjan att perso-
nen skulle låta bli att gräva på platsen i fortsättningen. Efter detta upphörde det otillåtna 
grävandet på platsen. Andra incidenter som kan vara värda att nämna är att det en mor-
gon konstaterades att någon hade kört med moped eller liknande fordon runt omkring 
på undersökningsytan vilket hade kvarlämnat hjulspår. Vid ett annat tillfälle konstate-
rades att åverkan hade gjorts på grävmaskinen i form av att en backspegel slagits sönder.  
 Totalkostnaden för undersökningen blev billigare än beräknat. Den fakturerade kost-
naden för undersökningen uppgick till ca 80 % av det takpris som hade avtalats med ex-
ploatören. En stor del av besparingen bestod av lägre kostnader än planerat för grävmaskin 
och dumper. Schaktningen av undersökningsytan gick snabbare än planerat och blev ca 73 
% billigare. Vidare uppgick kostnaden för konservering av föremål till ca 50 % av den be-
räknade kostnaden. Kostnaden för fältarbetet, rapportering och analyser blev ungefär som 
beräknat. Här bör påpekas att Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universi-
tet, utförde isotopanalyserna gratis eftersom de utfördes som en del av en kandidatuppsats. 
 Rapporteringen av slutundersökningen skulle genomföras i tre steg; basrapport, veten-
skaplig rapport i form fördjupningsstudier och en slutrapport. Färdigställandet av basrap-
porten (Nyberg & Nilsson 2012) blev ca 1,5 år försenad, i huvudsak beroende på ett högt 
arbetstryck på projektledaren. Efter färdigställandet av basrapportet bearbetades mate-
rialet vidare i form av fördjupade studier av den påträffade gjutformen och andra spår av 
metallhantverk, av keramikmaterialet samt av skelettgravarna. Ambitionen med fördjup-
ningsstudierna var att dessa skulle resultera i två eller tre artiklar i skilda publikationer 
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samt en rapport. Eftersom dessa fördjupningsstudier så här långt har resulterat i fem ar-
tiklar (Nyberg 2013; 2015; Ling et al 2014; Stilborg 2014; Nilsson & Sörman 2015) i fyra 
olika skrifter så får denna ambition betraktas som uppfylld i och med att denna rapport 
färdigställs. Detta kapitel i fördjupningsrapporten utgör den efterfrågade slutrapporten. 
 De utåtriktade insatserna under pågående grävning skedde genom visning av utgrävnings-
platsen. Vid utgrävningsplatsen fanns även en informationsskylt. Norrköpings tidningar 
gjorde ett reportage om undersökningen som publicerades den 26 april 2009. Information 
om utgrävningen lades även ut på Östergötlands länsmuseums hemsida i samband med 
undersökningen. Även ett blogginlägg om rapportarbetet har skrivits. En mindre mängd 
föredrag om utgrävningsresultaten har genomförts. Det senaste exemplet är det föredrag 
som hölls den 8 november 2015 då Per Nilsson berättade om bronsåldersboplatsen i Ram-
bodal vid en föreläsning på Norrköpings stadsmuseum.
 Vid fältarbetet och efterarbetet har förutom undertecknad en stor mängd personer på 
ett eller annat sätt bidragit; 

Per Nilsson (RAÄ, UV Öst)
Olle Hörfors (ÖLM)
Tina Mathiesen (ÖLM)
Mathias Söderberg (ÖLM)
Fredrik Samuelsson (ÖLM)
Mats Magnusson (ÖLM)
Tom Carlsson (RAÄ, UV Öst)
Linus Hagberg (RAÄ, UV Öst)
Annika Helander (RAÄ, UV Öst)
Mats Pettersson (RAÄ, UV Öst)
Marita Sjölin (RAÄ, UV Öst)
Katarina Sköld (RAÄ, UV Öst)
Peter Zetterlund (RAÄ UV Öst)
Johan Levin (arkeologibiträde, ÖLM)
Nathalie Larsson (praktikant)
Anders Pettersson (grävmaskinist)
Linus Nilsson (dumperförare)
Lasse Norr (ÖLM)
Ole Stilborg (SKEA)
Andreas Nilsson (Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet)
Anna Sörman (Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet)
Daniel Sahlén (Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL), Stockholms universitet)
Gunilla Eriksson (AFL, Stockholms universitet)
Malin Karlén (AFL, Stockholms universitet)
Pia Claesson (Bohusläns museum)
Lena Gradin (RAÄ UV GAL)
Jens Heimdahl (RAÄ, UV Mitt)
Erika Räf (ÖLM)
Ulrika Söderström (Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum)

Ett stort tack till ovan nämnda samt alla andra som på ett eller annat sätt bidragit till att 
detta projekt rotts i hamn. 
 Östergötlands museum anser att den arkeologiska slutundersökningen har utförts på 
ett tillfredsställande sätt. De aktuella frågeställningarna har besvarats och projektet har 
utförts inom beräknad kostnadskalkyl. 
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Östergötlands museum utförde år 2009 en slutundersökning av en yngre brons-
åldersboplats i Rambodal i Styrstad socken och Norrköpings kommun. Efter att 
basrapporten trycktes har fördjupningsstudier gjorts inom tre temaområden. 
Denna rapport ska ses som en redovisning av dessa fördjupningsstudier.
 Vid undersökningen gjordes flera intressanta fynd som kan sättas i samband 
med bronsgjutning. De tydligaste fynden består av en smälta av ren koppar och 
en täljstensgjutform till en liten holkyxa, vilket har resulterat i artiklar publicerade 
i Fornvännen och Journal of Archaelogical Science. I denna rapport finns en 
sammanfattning av artikeln i Fornvännen.
 Keramik var det dominerande fyndmaterialet. Sammanlagt kunde fler än 60 
individuella kärl identifieras. Efter tryckningen av basrapporten har fil dr Ole 
Stilborg fortsatt med fördjupade studier. Detta fördjupningsarbete har resulterat 
i en artikel i Fornvännen. Denna artikel har sin grund i en mer omfattande text 
som ingår som en del av denna skrift.
 Totalt påträffades åtta gravar med obrända skelett daterade till tidig medel-
tid. En tolkning som undertecknad har framfört är att det rör sig om gravar för 
trälar som inte tillhörde den katolska tron. Även gravmaterialet har genomgått 
vidare studier efter att basrapporten trycktes. Detta arbete har resulterat i en 
artikel i den första boken i Museiarkeologiska branschorganisationens, M-ARK, 
skriftserie samt en kortare artikel i den populärarkeologiska tidskriften Arkeologi 
i Östergötland. I denna skrift ingår en något bearbetat version av den artikel 
som är med i boken som ingår i M-ARK:s skriftserie. Efter att denna artikel 
skrevs har resultatet från isotopanalyser tillkommit och resultatet av dessa har 
arbetats in i den version som finns med i denna skrift. I denna skrift är även en 
av de uppsatser som blev resultatet av dessa analyser samt resultatet av svavel-
analyserna medtagna.
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