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Abstract  

This paper is about food culture in Uppland under early iron age in Upplans, Sverige.  Gas 

chromatography–mass spectrometry (GC-MS) was used to analysis the lipids that were 

extracted from archaeological potsherds from Påtåker Raä 62, Sollentuna, Uppland.  

The result of the lipid analysis shows content of aquatic animal products, terrestrial animal 

products, vegetables and indication of being heated. Based on these results and what is 

considered to be a normal diet during the Iron Age, it is possible to say that there are 

similarities. These results are also compared with three sites from Late Iron Age – Vendel 1:1, 

Vendel 28 and Tuna, to see if there are any similarities. The reason to choose three sites from 

Late Iron Age, and not Early Iron Age, is because there haven’t been done studies like this on 

material from the early Iron Age. Vendel 28 was the site that was most similar to Påtåker, 

when it comes to its enviorment with meadows and woods, and the ceramics application 

areas. 
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1 Innledning 
Det er mange måter å tilegne seg kunnskaper og fakta om fortiden. Mesteparten av 

kunnskapen man får, er fra utgravninger omkring i verden. Man ser på bosetninger, graver og 

funn av gjenstander som dukker. Skriftlige kilder kan være et sted der man kan lenke funnene 

sine til. Se etter likheter i hendelser og fortellinger. Organisk materiale er noe av det 

vanskeligste å finne, det på grunn av nedbrytningen som skjer mens materialet ligger i jorden. 

Nedbrytningen skyldes blant annet miljøfaktorer som vann og luft, og angrep av 

mikroorganismer. Uorganisk materialet derimot er det større sannsynlighet å finne, som 

keramikk, steinredskaper og metallgjenstander, men selv uorganisk materialet kan forsvinne, 

da spesielt metallgjenstander. Metallet blir påvirket av omgivelsene, og reagerer med de 

omkringliggende elementene (Isaksson 2009; Brown & Brown 2011). Poenget med å nevne 

dette, er for å si, at selv om noe ikke er visuelt synlig, kan man fortsatt finne spor etter det 

som en gang var. Og det med hjelp av analyser. Man bruker ulike analysemetoder for å finne 

spor etter ulike elementer i jorden, for eksempel spor etter metaller, dyrehold, planter og frø 

(Pollard et al. 2007). Og det er det denne oppgaven dreier seg om, finne det som ikke er 

visuelt synlig. Nemlig hva spiste og tilberedte menneskene på Påtåker under eldre jernalder. 

Med hjelp av gasskromatografi–massespektrometri (GC-MS) skal det gjøres lipidanalyser på 

organisk materiale, som er å finne på uorganisk materiale– keramikk. Keramikk er en av de 

tingene man finner mest av når man driver med utgravninger. Og er dermed det elementet 

man forsker på for å kunne se hva som foregikk i forhistorisk og historisk tid, siden organiske 

rester er å finne i keramikk (Pollard et al. 2007; Isaksson 2009). Alle resultater man får av en 

slik lipidanalyse gir oss et grunnlag for å tolke fortiden, og hva som kan ha foregått. For å 

kunne si noe sikker om hva folk faktisk spiste av det man finner i keramikken man analyserer, 

vil også kreve isotopanalyser på bein fra omkringliggende gravplasser. Da får man et bilde av 

hva menneskene faktisk fikk i seg av det som er funnet. Ved å sammenligne ulike 

kildematerial, kan man få et innblikk i hva fortidens matkultur besto (Isaksson 2010; Brown 

& Brown 2011). 

 

 

 



Laborativ arkeologi  Høst 2016 Kathrine Wehmer 

	 	 3	

2 Formål og dilemma  
Formålet med denne oppgaven er å få en bedre forståelse av matkulturen i Uppland under 

eldre jernalder, og dette skal gjøres med hjelp av lipidanalyser på keramikkfragmenter fra 

lokaliteten Påtåker Raä 62. Med hjelp av gasskromatografi–massespektrometri (GC-MS) skal 

prøvene analyseres, og senere tolkes, samtidig settes opp mot tre lokaliteter som tidligere har 

gjennomgått analyser av denne typen – Vendel 1:1, Vendel 28 og Tuna. Disse lokalitetene er 

datert til yngre jernalder, og ikke eldre jernalder, det på grunnlag av at det ikke er gjort studier 

som dette på materiale fra eldre jernalder. Denne studien er den første av sitt slag (Isaksson 

2000; Isaksson et al. 2002; Hjulström & Isaksson 2005; Olsson & Isaksson 2008; Isaksson 

personlig korrespondanse 06.01.17).  

Interessen bak dette er ikke bare å se på hva folk spiste, men samtidig blir kjent med dem. Få 

et innblikk i hvordan livet var den gang, hvordan brukte man råvarene man hadde tilgang på. 

Og ikke minst bidra til forskningen med viktige analyser om matkultur i Uppland under eldre 

jernalder. For fra før av er det bare slike analyser fra yngre jernalder.  

Så spørsmålene i denne oppgaven blir:  

• Hvordan kan man med lipidanalyser, få en bedre forståelse av matkulturen under eldre 

jernalder i Uppland? 

• Kan man med hjelp av lipidanalyser si noe sikkert om hva keramikken ble brukt til? 

• Hvordan kan lipidanalyser fra yngre jernalder bidra med en vinkling på lipidanalysene 

fra eldre jernalder? 

• Hvilken betydning har lipidanalyser på keramikk fra eldre jernalder noe å si for den 

arkeologiske forskningen? 
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3 Lokaliteter  
Steinstrengene som er å finne i Uppland og Västmanland er fra eldre jernalder, og er datert til 

å være fra skiftet førromersk/romersk jernalder. Og videre undersøkelser viser ingen tegn til 

videre påbygging eller ombygning (Johansson & Lindgren 2005; Essen & Ramström 2007). 
Undersøkelsene som ble utført på Norrortsleden viser at husdyrhold var en viktig del av eldre 

jernalder, som igjen var viktig for avlinger i form av gjødsel. Grunnen var delt inn i med 

steinstrenger alt etter som hva grunnen skulle brukes til, gjerne i forbindelse med naturlige 

hindre i landskapet (Essen & Ramström 2007). 

”Mellan Norrviken och Vallentunasjön förefaller det ha varit en öppen vattenförbindelse, 

liksom mellan Fjäturen och Norrviken” (Essen & Ramström 2007:73). Figur 1 viser hvordan 

vannforbindelsen var under eldre jernalder. Og man ser at det var mange små øygrupper. 

Sammenligner man med figur 2, ser man at samme område har tørket opp, havet har trukket 

seg tilbake, det har blitt mer fastland.  

En undersøkelse av vegetasjonshistorien gjort rundt Fjäturen, i forbindelse med arkeologiske 

utgravninger før utbygging av Norrortsleden, viser spor etter både beiteområder og dyrket 

jord. Spor etter beite er så gamle som 700 f.Kr., men forsvinner rundt 100 e.Kr. Spor etter 

beite kommer tilbake rundt 600-800 e.Kr. og sporene fortsetter fra 1200 e.Kr og frem til nåtid. 

Spor etter dyrket jord finner man fra 300 Kr.f. og frem til 500 e.Kr. Sporene dukker opp igjen 

i 1150 e.Kr. og frem til nåtid (Karlsson & Risberg 2006). 
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Figur 1: Kartet viser hvordan det så ut under eldre jernalder. Det blå krysset viser hvor 
Påtåker er. Man ser at det var mange små øygrupper med vann rundt. 
Kart av: Andreas Viberg (Isaksson personlig korrespondanse 13.12.16; Isaksson & 

Fjellström, manuskript).   

 

	
Figur 2: kart som vise hvordan det ser ut i nåtid. Her se man hvordan havet har trukket 
seg tilbake og de små øygruppene har blitt borte. Blitt mer fastland. Det røde krysset 
viser hvor Påtåker Raä 62 er. Kart av: Riksantikvarieämbetets Fornsök (Isaksson 
personlig korrespondanse 13.12.16; Isaksson & Fjellström, manuskript). 
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3.1 Påtåker - Sollentuna 

I den østlige delen av det arkeologiske området på Södersättra og Påtåker, finner man Raä 62 

(se figur 3). Dette arkeologiske området inneholder spor etter jordbruk og bebyggelse. Det er 

konstatert et godt bevart gårdstun, og i hvert fall spor etter tre bygninger. Den ene bygningen 

ligger på et oppbygd platå, mens de to andre ligger på solid mark. Spor etter fegate, og 

omkringliggende steinstrenger (Isaksson & Fjellström, manuskript). Figur 4 viser en 

oversiktstegning over hvordan Raä 62 er ut, med innmerking av bebyggelse og steinstrenger. 

Figur 5 viser et topogram over Raä 62 med omkringliggende omgivelser, og inntegning av 

hvordan havet har ligget i forhold til bosetningen. Figur 6 viser også en oversikt over Raä 62, 

og hvordan området kan ha sett ut. 

 

3.1.1 Terrasse 3 

Terrasse 3 er den minste av de tre innmålte terrassene som man ser i figur 6. Man finner 

steinstrenger både i sør og øst rundt terrasse 3. Keramikkfragmentene som ble funnet under 

utgravningen i terrasse 3 er konsentrert til kontekst 2 (se tabell 1). Hvordan de ulike 

kontekstene så ut er beskrevet i tabell 2. Det ble funnet noen keramikkfragmenter man kunne 

tydelig se hadde vært en del av munningen på krukken/kjelen. Utseendemessig er 

keramikkfragmenten uten ornamentikk og dekor (Isaksson & Fjellström, manuskript). I tabell 

3 er det en oversikt over hvordan keramikkfragmentene ser ut. Blant annet tykkelse, farge og 

vekt. 

	
Figur 3: Kart over Påtåker - Sollentuna, med utgravningsfelt Raä 62. Feltet som 
keramikkfragmentene i denne studien kommer fra. 
Kart av: Riksantikvarieämbetets Fornsök (Isaksson personlig korrespondanse 13.12.16; 
Isaksson & Fjellström, manuskript). 
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Figur 4: Oversiktstegning over den eldre jernalder bosetningen. Blå oppmerking er 
bebyggelse - terrasse 1,2 og 3. Røde linjer er steinstrenger. 
Kart av: Sven Isaksson (Isaksson personlig korrespondanse 13.12.16; Isaksson & 
Fjellström, manuskript) 
	
	
	
	

	
Figur 5: Topogram over bosetningen fra eldre jernalder. 
Kart av: Salim Al Razzaz (Isaksson personlig korrespondanse 17.10.16; Isaksson 
personlig korrespondanse 13.12.16) 
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Figur 6: Kartet over bosetningen fra eldre jernalder viser hvordan det kan ha sett ut 
med vannlinje, skog, åker, steingjerde og terrassene 1,2 og 3. 
Kart av: Salim Al Razzaz (Isaksson personlig korrespondanse 17.10.16; Isaksson 
personlig korrespondanse 13.12.16) 
 
 
Tabell 1:  
Denne tabellen viser en oversikt over de 16 keramikkfragmentene som skal 
lipidanalyseres i denne oppgaven.  
 

Prøvenummer Lokalitet Funnummer Kontekst (tabell 2) 
F5 Påtåker Raä 62, Sollentuna F5 2 

F14 Påtåker Raä 62, Sollentuna F14 2 
F15 Påtåker Raä 62, Sollentuna F15 1 
F20 Påtåker Raä 62, Sollentuna F20 1 
F28 Påtåker Raä 62, Sollentuna F28 2 
F33 Påtåker Raä 62, Sollentuna F33 4 
F36 Påtåker Raä 62, Sollentuna F36 2 
F52 Påtåker Raä 62, Sollentuna F52 2 
F65 Påtåker Raä 62, Sollentuna F65 2 
F66 Påtåker Raä 62, Sollentuna F66 18 
F72 Påtåker Raä 62, Sollentuna F72 2 
F73 Påtåker Raä 62, Sollentuna F73 2/17 

F75 Påtåker Raä 62, Sollentuna F75 2/17 

F80 Påtåker Raä 62, Sollentuna F80 2/21 
F82 Påtåker Raä 62, Sollentuna F82 2/21 

F83 Påtåker Raä 62, Sollentuna F83 2/21 
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Tabell 2:  
Denne tabellen er et utdrag fra kontekstlisten fra utgravningen på Påtåker Raä 62. 
Viser hvor keramikkfragmentene ble funnet (koordinater x, y og z), i hvilket type lag, og 
hvordan laget så ut.  Hentet fra (Isaksson & Fjellström, manuskript) 
 

NR Kategori Typ X Y Z Beskrivning Anmärkning 

1 Lager/fyllning (fill) A-horisont 6592843 149774 18,52-
18,30 

Mörkt gråbrun matjord, 
fynd av ben, bränd lera och 

keramik 

Matjordslager som 
täcker hela schaktet 

på terrass 3 

2 Lager/fyllning (fill) Kulturlager 6592842,5 149773,3 18,32-
18,05 

Mörkbrun jord med inslag 
av kol, fynd av keramik, 

ben, bränd lera, slagg och 
ett järnföremål 

Ingår i terrass 3 

4 Lager/fyllning (fill) Fyllning 6592843,3 149774,9 18,33-
18,27 

Brun sandig jord, fynd av 
bränd lera och keramik Ingår i terrass 3 

17 Konstruktion Avfallsgrop? 6592841,5 149772,4 18,20-
17,20 

Mörkbrun lera med inslag 
av grus och sten. Inslag av 

rostfärgad bränd lera i 
fyllningen. I botten av 
anläggningen större 

orubbliga stenar. Fynd av 
bränd lera, slaggprodukter, 
brända ben och keramik. 

Mot den vänstra 
kanten av terrass 3 

18 Lager/fyllning (fill) Stolphålsfyllning? 6592843,1 149772,5 18,22-
18,13 

Ljusbrun lerig, hård packad 
sand. Fynd av tänder och 

keramik. Otydlig i sin 
form. Avgränsas av mindre 

stenar. 

I östra kanten av 
terrass 3 

21 Konstruktion Stenpackning    

Stenpackningen sträcker 
sig i stort sett över hela den 
undersökta ytan. Kontext 2 
återfinns i stenpackningen. 

Ingår i terrass 3 

 
 
3.2 Vendel 1:1 

Vendel 1:1 er fra yngre jernalder, og 14C dateringer viser en høy aktivitet mellom 400-800 

e.Kr. Lokaliteten ligger på en sørvendt skråning, og befinner seg i Uppland, Sverige. Området 

blir sett på som en bosetning, siden det er spor etter gårdshus med spor etter dyr og planter, 

verksted og bolighus. Denne bosetningen befinner seg ved de berømte båtgravene som er 

utgravd i samme område, og inneholder funn som er datert til mellom 600-900 tallet. Og det 

er herfra Vendeltiden (ca 550-800 e.Kr.) har tatt sitt navn (Arne 1932; Burenhult 1991; 

Isaksson n.d.; Isaksson et al. 2002) 

 

3.3 Vendel 28 

Vendel 28 er fra yngre jernalder, og ligger 350 meter til nordøst for Vendel 1:1. Lokaliteten 

består av en gravplass og en bosetning. Dateringer rundt gravene er gitt til siste halvdel av 5 

århundre og opp til 6 århundre. Vendel 1:1 blir knyttet til Vendel 28 med den tolkning at  

Vendel 28 sto i tilknytning til Vendel 1:1 som var en hovedgård, i den forstand at de på 

gården var frie, men var avhengig av hovedgården. (Isaksson n.d.; Seiler 1998; Seiler 1999) 
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3.4 Tuna  

Tuna befinner seg også i landskapet Uppland, og er fra yngre jernalder. Denne lokaliteten blir 

også sett på som en bosetning. Det er funnet gravfelt (båtgraver) og bebyggelse. Tuna by 

ligger på en lav høyde, i den sørlige delen av Alsike. Består av Västergården, Oppegården, 

Mellangården og Storgården (Hjulström & Isaksson 2005). 

 

	

4 Keramikk – typologi, morfologi 
Keramikk er et material som tåler høye temperaturer, og er derfor perfekt til å bruke til 

kokekar og smeltedigel. Egner seg godt til å oppbevare mat og vann. Hvordan keramikken 

brennes, brenningstid og brenningstemperatur har noe å si for hvordan keramikken blir. Til og 

med leirens sammensetning har en innvirkning på hvor hard keramikken blir (Stilborg 2002a). 

 

Magring er vanlig å tilsette leiren for å: hindre at keramikken sprekker under brenning ved at 

den krymper for fort, hindre at keramikken smelter eller deformeres ved bruk i høye 

temperaturer – for eksempel smeltedigel, gjøre en plastisk leire lettere å forme og stivere. 

Selve valg av magring har også noe å si for keramikkens egenskaper. Granitt gjør keramikken 

tung, i motsetning til magring av vekster, men keramikken blir mer holdbar som kokekar. 

(Stilborg 2002b). 

Brenning i åpnet bål – oksidasjonsbrenning, er den mest vanlige brenningsmetoden under 

forhistorisk tid. Keramikken blir plassert rett på bakken oppå greiner og bark, eller i en grunn 

grop med steiner. Keramikken ligger på siden, står med enten åpningen eller bunnen ned. 

Temperaturen kan variere i hele bålet på grunn av faktorer som vind, type brensel, også fra 

brenning til brenning. Kan variere så mye som 200°C. Fargen på keramikk som er brent på 

dette viset, er gjerne rød-gul på utsiden og grå-gråsvart inni, men kan være ujevn over hele 

kjelen. Det er den oksiderende brenningen som gir denne fargen, og har nok vært brent på en 

temperatur over 500°C (Lindahl 2002).  

Reduksjonsbrenning – betyr at syretilførselen begrenses. Vanlig fra bronsealderen, og 

keramikken blir brun-svart i denne type brenningsforhold. Keramikken puttes i en grop med 

steiner, og for så å få et lag over seg av ulik type materialet. Dette får å skape et syrefritt 

miljø. Keramikken ligger i denne forpakningen i opptil et døgn.  
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Brenning av keramikk i ovn ble vanlig fra middelalderen. Det var en mer kontrollert måte å 

brenne keramikk, som igjen ga mulighet til å kontrollere brenningsforløp og varm, og man 

kan bytte på reduksjonsbrenning og oksidasjonsbrenning under samme brenning.  

Når man bruker keramikkjelen til matlagning, vil sotpartiklene feste seg på kjelen, og til og 

med trenge inn i keramikken (Lindahl 2002). 

	

4.1 Eldre jernalderkeramikk 

Keramikken som ble brukt av mennesker under eldre jernalder, ble mest sannsynlig produsert 

av kvinnene på hver enkelt gård. Ornamentikk på keramikk var av sjeldenhet (Burenhult 

1991). Det er få bosetningsfunn og gravfunn fra førromersk jernalder, noe som gir lite 

kunnskap om keramikken fra denne perioden. I det store og hele, er det lite forskning å finne 

på keramikk fra eldre jernalder (Stilborg 2002c; Isaksson 13.12.16). 

Brenning av keramikk i førromersk jernalder (ca 500 f.Kr. – Kr.f.) ble brent i åpent bål i 

temperaturer på omkring 600-800 grader. Alt fra 30 minutter, opp til 1 time. 

Reduksjonsbrenning i grop eller lukket bål på bakken, var også vanlige brenningsmåter. 

Denne type brenningsteknikk, kan man se gjennom hele jernalderen (ca 500 f.Kr.-1000 e.Kr.). 

Krukkene kan ha blitt brukt til oppbevaring, gjæring/forsuring av mat, og annen 

mattilberedning, og støpeformer og smeltedigel (Brorsson 2002a, 2002b; Stilborg 2002c). 

Dette er hva man går ut i fra keramikken har blitt brukt til. Analyser på keramikk fra eldre 

jernalder er i fåtall, som resulterer i en liten kunnskap på området (Isaksson 13.12.16). 

Magringen i keramikken kunne bestå av granitt, bein og organisk materialet, kvaliteten var på 

mellom 10-20 %, og hadde en kornstørrelse på 1-6 mm. Keramikk uten magring, var også 

vanlig. Keramikken kom i flere størrelser, små til store. Alt etter som hva de ble brukt til 

(Stilborg 2002c). Keramikken fra både eldre romersk jernalder (Kr.f.-200 e.Kr.), yngre 

romersk jernalder (ca. 200-400 e.Kr.) og folkevandringstiden (400-500 e.Kr.) har blitt brent 

på samme vis som under førromersk jernalder. Det er også en stor likhet i magringstype, 

størrelse og mengde, og funksjonen til keramikken blir også sett på som å være ganske lik. 

Som nevnt tidligere, det er gjort lite analyser på keramikk fra eldre jernalder, så funksjonene 

til keramikken blir tolkninger. (Stilborg 2002d, 2002e, 2002f). 
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5 Matkultur 

5.1 Hvorfor spiser vi? 

Tilberedelse av mat, er det som skjer mellom høsting/fangst og matlaging. Vaske, skrelle, 

kutte osv. Poenget med dette er å gjøre ingrediensene om til noe spiselig og fristende. 

Matlagning er en egenskap som skiller mennesker fra dyrene, og en måte å samle samfunnet 

til et felles måltid (Mintz 1996; Fernández-Armesto 2001). Mat er en stor del av menneskers 

liv, og en av grunnene er for få tilført kroppen næring. Maten har en viktig betydning når det 

kommer til viktige overganger og hendelser. Feiring med mat og drikke ved barnefødsler, 

overgangen fra barn til voksen, giftemål og begravelser. Mat er en viktig del av kulturer og 

religioner. Offer, ofring og fasting er ikke det eneste som er betydningsfullt i en religion, selv 

om dette er betydningsfulle måter å vise hengivenhet til noe større enn en selv, men selv 

prosessen med å spise, gjerne en bestemt type mat, og gjerne til en spesiell anledning.  

Man kan si mye om mat, men hva man faktisk spiser, kommer ikke bare an på hvilken 

religion man tilhører, men hva man har lært fra man var liten (Farb & Armelagos 1983). 

 

5.2 Mat  

Grøt har alltid vært en viktig matkilde. Kams – grøt tilsatt fett, en rett som hadde ingredienser 

som melk, myse, blod, fiskelever, rogn og fett. Retten kokes, og er en meget gammel 

mattradisjon. En annen viktig matkilde er den ville naturen, der menneskene har sanket, bær, 

frukt og sopp (Bringéus 1988). Blanding av melk og øl, var meget brukt under middelalderen. 

(Norlind 1925) 

Å konservere mat er en teknikk som brukes for å bevare mat som ellers vil bli dårlig i løpet av 

kort tid uten rask tilberedning eller kjølning. Det finnes flere teknikker, deriblant røking, 

tørking, salting, speking, surning og fermentering. Disse teknikkene gjør at man kan bevare 

grønnsaker, kjøtt, fisk og melk lengre og bedre. Konserveringsteknikkene gjør at maten får en 

annen kjemi som gir en bedre holdbarhet, men det er også en måte å tilberede mat på. Gjæring 

brukes også, da spesielt til å fremstille øl (Bringéus 1988). 

Melk er et produkt som blir fort dårlig, og for å ha melk året rundt, kan man syrne den. Ved å 

tilsette allerede sur melk, syre eller kumage i melka, fikk man en tykk masse på grunn av 

syrningen – surmelk. Dette blir også kalt syra. Blander man massen (surmelken) med vann, 

ble det en drikk, som kalles blanda. Både syra og blanda blir sett på som eldgamle 

tradisjoner. (Norlind 1925). 
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Fermentering er en prosess der maten går igjennom en syrning/gjæring. Melkesyre dannes, 

dette gjør at pH-verdien i maten senkes, og dermed hemmes veksten av uønskede bakterier. 

Aromastoffet vil oppstå i denne prosessen. Ved å tilsette litt salt i maten som går igjennom en 

fermentering, gjør at man hemmer vekst av uønskede bakterier, men fermenteringsprosessen 

blir ikke påvirket. Fisk, surkål, og andre grønnsaker kan bli fermentert. Surströmming og 

gravlaks er fisk som har vært igjennom en slik prosess. Surkål kan oppbevarer igjennom hele 

vinteren. Så denne fermenteringsprosessen gjør at man kan ha tilgang på mat som normalt 

ville vært begrenset til visse årstider. Syrning som konserveringsteknikk er brukt av romerne 

og i Østen, og er en teknikk der man bruker eddik fremstilt av gjæret vin som har blitt sur. 

Denne teknikken brukes på kjøtt og grønnsaker. (Bringéus 1988; Riddervold 1993). Disse 

prosessene har fra gammelt av vært en populær måte å bevare mat, og er den dag i dag 

prosesser som brukes. En viktig bit av en matkultur (Riddervold 1993). 

 

5.2.1 Mat under jernalderen 

Jernalderen har mye tilfelles med yngre steinalder og bronsealderen, men det er noen 

forandringer i matlagningen siden det kommer nye teknikker, og det er forandringer i 

avlingene. I eldre jernalder var det vanlig å tilberede mat som kjøtt og fisk i kokegroper.  

Pakket i blader, fuktet never eller annet, ble maten lagt ned i groper med varm stener, for så å 

bli dekket med jord og torv for å lage et  ”lokk” (Pedersen & Widgren 1998). 

 

Utvinningen av salt fra gruvene i Hallstatt og Dürnberg i Mellom-Europa, startet i yngre 

bronsealder, men noe usikkert på om salt var vanlig å bruke i Norden under jernalderen. Om 

ikke saltet kom med handel, kan salt ha blitt utvunnet fra havvann. I moderne tid er det vanlig 

å bruke salt til å speke fisk og kjøtt, men siden man kan speke uten salt, så er dette en 

konserveringsteknikk som kan ha blitt brukt under jernalderen. Ved hjelp av røking eller 

tørking kan man skapes det en hinne på kjøttet som beskytter det mot å råtne.  

Syrning (melkesyre eller vinsyregjæring), en gammel teknikk for å gi mat en bedre 

holdbarhet. Syrnet mat er godt for fordøyelsen. Teknikken er fin å bruke på melk, fisk og frø. 

Tresking og maling av korn var vanlig under jernalderen, og var to prosesser for å få korn og 

mel. (Pedersen & Widgren 1998).  

Å blande mel og gryn med animalske produkter, er noe man ser i det arkeologiske materialet 

fra jernalderen. Dette ble til en grøtmasse, som var ukokt og gjæret. Kams er et navn for mat 

der korn/vegetabiler blir blandet med animalske produkter. Går under flere navn som; palt, 
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surpalt og paltbröd. Disse inneholder som regel blod og korn eller mel. Røra ble så formet til 

brød. Paltbrödet ble til ved brenning og tørking, en typisk mat å ha igjennom vinteren.  

Det man tror er spor etter palt – en kakelignende masse med korn, som er tolket til å være et 

brød, er funnet i en grav i Västergötland, datert til 100-tallet f.Kr. Funn som er 1000 år yngre, 

men ganske likt, er god analysert og tros å være palt på grunn av funn av korn, og ikke-

vegetabilske substanser. Dermed blir det trodd at det man fant i graven fra Västergötland er en 

form for palt. Det er også gjort analyser på keramikk funnet i myr i Halland, de er fra yngre 

romer tid, og de analysene viste rester etter animalske fetter og mel/knust korn (Pedersen & 

Widgren 1998). Dette ble tolket til å være en  ”...... blanding av säd, fett från inälvoe och 

kanske blod” (Pedersen & Widgren 1998). 

Brød var en kilde til næring, spesielt hvis deigen besto av korn, og var gjæret. Forsøk viser at 

man kan få sinkmangel om dietten besto av mye ugjæret brød. I Skandinavia er de eldste 

funnene av brød fra 200 e.Kr. Ingrediensene varierte noe, men besto av mange sunne 

meltyper og korn. (Pedersen & Widgren 1998). I Liselotte Bergstrøms (2007) avhandling, 

mener hun at det var under yngre folkevandringstid brødet begynte å bli vanlig.  

I jernalderen er det spor etter fremstilling av ost og smør. Ølets betydning kan ha økt under 

yngre bronsealder, det fordi det er en synlig økning av korn. En gravurne fra Västergötland, 

datert 100-tallet f.Kr., er tolket til å ha inneholdt rester av en inntørket drikk (Pedersen & 

Widgren 1998). 

Mintz (1996) skriver om slaveri i det karibiske samfunn. Det var forskjell på de som ble tatt 

til slaver, og de som ble født inn i slaveri, de tolket frihet på forskjellige måter. For de som 

var født inn i slaveri visste om frihet, men ikke det å være fri. Frihet kan være så mangt, som 

å ikke bli mishandlet av overklassen, hvem man gifter seg med, hva man jobber med, og 

muligheten til å velge hva man spiser. Den maten slavene spiste, ble deres matkultur, og var 

vanlig å bli overført til overklassen de arbeidet for. Det på grunn av at slavene var de som sto 

for fangst og vekst av vegetabiler, for senere å tilberede ingrediensene til gode matretter. 

Kokkekunnskapen slavene besatt gjorde at de var ettertraktet av overklassen, de skapte mat 

som overklassen selv ikke kunne gjenskape. 

 

Kunnskaper om at maten måtte igjennom en prosess for å holde seg lengre, kan ha vært noe 

de i jernalderen forsto, men årsaken til hvorfor mat ble dårlig, ble ikke oppdaget før 

bakteriene ble oppdaget. Samtidig var det viktig å ha mat igjennom vinteren, så det var nok en 

driver til å finne metoder for å bevare mat. Sverige er ganske likt Norge når det kommer til 

klima og når jorden er produktiv. Vinteren er en tid der jorden er uproduktiv (Riddervold 
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1993). På bakgrunn av disse mattradisjoner, og viktigheten med å ha mat igjennom vinteren 

da jorden var uproduktiv, så vil resultatet i denne studien bli avgjørende for hva man kan si 

om matkulturen under eldre jernalder i Uppland, Sverige.  

 

 

6 Metode og materialet 

6.1 Valg av keramikkfragmenter 

Det skal utføres lipidanalyser på keramikk som kommer fra en utgravning på Påtåker –  
Sollentuna Raä 62, terrasse 3.  Utgravningen foregikk i mai 2016. Det ble hentet ut 76 

keramikkfragmenter fra terrasse 3 (Isaksson & Fjellström, Manuskript), og ut av disse ble det 

valgt ut 16 keramikkfragmenter for lipidanalyser. Grunnen til at det skal gjøres lipidanalyser 

på denne keramikken er å få en kjennskap til matkulturen, men også bidra med en verdifull 

forskning på dette tema fra eldre jernalder. Siden det er lite forskning på dette temaet fra før, 

kan disse funnene bli verdifulle for kommende forskning innen arkeologien. 

Utvalget ble gjort ut i fra hvordan keramikkfragmentene så ut, størrelse og om det var 

munningsfragmenter. Fra hvert keramikkfragment er det ekstrahert mellom 0,2 gram og 0,6 

gram keramikkpulver. I tabell 3, kan man se en oversikt over keramikkfragmentene som har 

blitt valgt ut. Den representerer keramikkfragmentenes utseende. For å definere farge på 

keramikkfragmentene ble Munsell soil color charts edition 1975 brukt.  

Resultatene fra keramikkfragmentene fra Påtåker skal så settes opp mot analyser gjort på 

keramikkfragmenter fra tre lokaliteter fra yngre jernalder, for å se om man kan finne noen 

likheter når det kommer til kjeleanvending. De er: Vendel 1:1, Vendel 28 og Tuna. Disse er 

lokalisert i Uppland, akkurat som Påtåker (Isaksson 2000; Hjulström & Isaksson 2005). 

Bakgrunnen for utvalget av Vendel 1:1, Vendel 28 og Tuna, er på grunn av at disse 

lokalitetene har inngått i omfattende studier av matkultur og bruken av keramikk. Grunnen til 

at valget har falt på tre lokaliteter fra yngre jernalder er på grunn av at det ikke finnen noen 

studier fra eldre jernalder som er sammenlignbare. 

 

Det er ennå ikke gjort noen utgravning av terrasse 1, og utgravningen av terrasse 2 ikke ga 

mange funn, bortsett fra brent leire (Isaksson & Fjellström, Manuskript). Derfor kan man ikke 

vite sikkert hva som har skjedd på terrasse 1 og terrasse 2. Resultatene fra lipidanalysen på 

keramikken fra terrasse 3, vil derfor bare kunne si noe om hva som skjedde på terrasse 3, og 

ikke noe om hva som skjedde ellers rundt i bosetningen. Det vil bli tolkninger om hva som 
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kan ha skjedd på terrasse 3 og hvilken betydning terrasse 3 har hatt, og hvordan dette kan ha 

hatt en betydning for resten av bosetningen. 

 
Tabell 3:  
8 av 16 er rød ytterst og sort inni, 4 av 16 er sort igjennom, 1 av 16 er mørk igjennom 
med litt rødt inni, 1 av 16 er rød igjennom med litt grått inni. 
 

	
	
6.2 Valg av analyseteknikk  

Har valgt å bruke gasskromatografi–massespektrometri (GC-MS) til å analysere og 

identifisere lipidrester i prøvene. Det fordi denne analyseteknikken kan separere og 

identifisere prøvematerialet. GC-MS er en analysemetode satt sammen av to teknikker, 

gasskromatografi (GC) og massespektrometri (MS). GC brukes til å separere flyktige prøver, 

men kan ikke alene identifisere prøvene. Ved å sette GC sammen med MS som er en 

analysemetode som kan identifisere, kan man både separere og identifisere. Denne metoden 

blir sett på som ”gullstandarden” når det kommer til organiske prøver (Pollard et al. 2007). 

”GC/MS—paved the way for the molecular components of complex biological and 

Prøvenr. Funnummer Tykkelse 
Farge (innside) 

(Munsell soil 
color charts) 

Farge (fra 
observasjon) Form Diamete

r Kornstr. Vekt (g) 

F5 F5 11,5 mm Black N 2/ 
(7,5 YR) Sort igjennom Buk? 20 cm < 1mm 36,2 

F14 F14 7 mm Dark gray 4/1 
(10YR)  Buk? 6 cm < 1mm 8,4 

F15 F15 10 mm Very dark gray 3/1 
(10YR) Sort igjennom Buk? 10 cm < 2 mm 12,9 

F20 F20 10 mm, 
7 mm 

Dark gray 4/1 
(10YR) 

Rødt ytterst, 
sort/brunt inni Buk? 12 cm < 2 mm 26,6 

F28 F28 7 mm Pale brown 6/3 
(10YR) 

Rød igjennom, 
litt grå inni Munningsfragment 12 cm < 2 mm 3,4 

F33 F33 9 mm 
5 mm 

Very dark gray 3/1 
(10YR), Reddish 

yellow 6/8 (7,5YR) 

Rød ytterst, rød 
og sort inni 

Biten har en kant. 
Skulderfragment? 14 cm < 1 mm 7,1 

F36 F36 9 mm Very dark gray 3/1 
(10YR) 

Rød ytterst, sort 
inni Munningsfragment  4 cm < 2 mm 7,1 

F52 F52 8 mm Very dark gray 3/1 
(10YR) 

Rød ytterst, sort 
inni Buk? 20 cm < 4,2,1 mm 10,9 

F65 F65 8 mm Dark gray N 4/ 
(7,5YR) 

Rød ytterst, sort 
inni Munningsfragment - < 2 mm 2,7 

F66 F66 8 mm Very dark gray 3/1 
(10YR) 

Rød ytterst, sort 
inni Buk? 16 cm < 2 mm 21,7 

F72 F72 8 mm 
5 mm 

Dark gray 4/1 
(10YR) Sort igjennom Buk? - < 2 mm 8,3 

F73 F73 9 mm 
Very dark gray 3/1 

(10YR), Strong 
brown 5/8 (7,5YR) 

Mørk brun/sort 
igjennom. Litt 

rød inni 
Buk? - < 2 mm 10,9 

F75 F75 7 mm Dark gray 4/1 
(10YR) Sort igjennom Munningsfragment 6-8 cm < 3 mm 2,8 

F80 F80 11 mm Very dark gray 3/1 
(10YR) 

Rød ytterst, sort 
inni Buk? - < 2 mm 11,3 

F82 F82 11 mm Light gray N 7/ 
(7,5YR)  - - - 16,1 

F83 F83 11 mm Very dark gray 3/1 
(10YR) 

Rød ytterst, sort 
inni Buk? 8 cm < 1mm 10,3 
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environmental materials to be separated and characterized in detail, making the origins of 

multiple constituents discernable” (Evershed 2008:896). Grunnen til at analyseteknikken ble 

GC-MS var på det grunnlag at det er den eneste metoden som egner seg for de svar man er ute 

etter i denne studien. Det finnes mange analyseteknikker som er egnet å bruk på keramikk, 

men de kan ikke si noe om både innholdet av lipider eller hvor de kommer fra. 

Analyseteknikker som røntgendiffraksjon (XRD), infrarødt lys (IR), Fourier transform 

infrarød spektroskopi (FTIR) og elementanalyser (atomemisjonspektrometri med induktivt 

koblet plasma (ICP- AES), masspektrometri med induktivt koblet plasma (ICP-MS) og 

absorpsjonsspektrometri (AAS), enten i ovn eller flamme) kan fortelle interessante ting om 

keramikken, men ikke hva man er ute etter i denne studien. XRD bruker man for å se på 

innholdet av salter, mineraler og krystallinsk materiale. Kan også brukes til å se på 

brenningtemperaturen til keramikken. IR brukes for å analysere mineralene i keramikken. 

FTIR er en meget rask metode som detekterer spor etter organisk materialet, men man kan 

ikke si noe om hvor de kommer fra, og elementanalyser kan man bruke for å fortelle hvilke 

emner keramikken består av (Pollard et al. 2007). 

 

7 Analyseteknikk  
Før selve analysen kan sette i gang, må man ekstrahere keramikkpulver. Det gjøres ved hjalp 

av en maskin med et borr som roterer sakte. Først bestemmer man seg for hvilken side av 

keramikkfragmentet som er innsiden. Deretter renser man bort ca 0,5 mm for å fjerne 

eventuelle kontamineringer, fingeravtrykk og jord. Deretter sliper man så man får en mengde 

på ca 0,5 gram keramikkpulver. Borret som blir brukt, byttes mellom hver keramikkfragment, 

det for å hindre krysskontaminering. For å få borrene rene, vaskes de i diklormetan i et 

ultralydsbad i 15 minutter (Dimc 2011; Isaksson personlig korrespondanse 13.12.16). 

Keramikkpulveret puttes så i prøverør.  

Alle stegene som blir nevnt nedenfor er viktig for å kunne ekstrahere lipider fra 

keramikkpulveret. Prøverørene  ”shakes” i en prøverørsshaker hver gang det blir tilsatt nytt 

reagens, det for å få reagensen til å blande seg med de ekstraherte fettrestene.  

Ekstraksjon av lipidrester utføres med 2 ml kloroform og metanol, 2:1 (v:v), prøverørene 

”shakes” i en prøverørsshaker for å blande keramikkpulveret med løsningsmidlet før man 

putter prøverørene i ultralydsbad 2 x 15 minutter.  
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Prøverørene sentrifugeres så i 30 minutter med 3000 omdreininger per minutt, det for å få 

keramikkpulveret til å legge seg på bunnen av prøverøret, mens ekstrakten ligger klar over. 

Av den klare ekstrakten ble det tatt ut så mye som mulig, og overført til et preparatrør. 

Ekstrakten tørkes så for å fjerne reagensen ved hjelp av nitrogengass. 

De oppnådde lipidrestene behandles med 100 µl bis(trimetylsilyl)-trifluoracetamid med 10 % 

(v) klortrimetylsilan. Preparatrørene puttes i prøverørsshakeren for å blande reagens med 

lipidrestene. Prøvene behandles med denne reagensen i blocktermostat ved 70 °C i 20 

minutter. Målet med denne behandlingen er til dels å gjøre eventuelle lipidrester mer flyktig 

og dels gjøre dem mindre reaktive, og dermed lettere å analysere, siden trimetylsilylgrupper 

blokkerer karboxyl-og hydroxylgrupper i lipidrester. Overskudd av reagens fjernes med 

nitrogengass.  

Den derivatiserte prøven løses i 400 µl n-hexan og 1µl injeseres i GCMS:n. Kvantifisering 

gjøres mot en ekstern kalibreringskurve etter integrering av innhentet kromatogram. Alle 

løsningsmidler var av Pro Analysi-kvalitet, blankprøver kjøres rutinemessig parallelt med de 

forhistoriske prøvene og alt laboratorieglass som er blitt brukt, er nøye rengjort innen 

analysen. 

 

Analysen utførtes på en HP 6890 Gasskromatograf med en SGE BPX5 kapillærkolonne (30m 

x 220 µm x0,25 µm) av upolar karakter. Injeksjonen ble gjort pulsed splitless (pulstrykk 26,1 

Psi) ved 325 °C med hjelp av en Agilent 7683B Autoinjektor. Ovnen var 

temperaturprogrammert med en innledende isoterm på to minutter ved 50 °C. Deretter økes 

temperaturen med 10 °C per minutt til 360 °C etterfulgt av en avsluttende isoterm på 20 

minutter.  

Som bæregass brukes helium (He) med en konstant strøm på 2,0 ml per minutt. 

Gasskromatografen var koblet til en HP 5973 Masselektiv detektor via en interface med 

temperatur 360 °C. Fragmenteringen av separerte foreninger skjedde gjennom elektronisk 

ionisering (EI) ved 70 eV. Temperaturen i ionkilden var 230 °C. Massfilteret var satt til å 

scanne i intervallet m/z 50-700, noe som gir 2,29 scan/sec, og dens temperatur er 150 °C. Den 

kromatografiske reproduserbarhet lå på ±0,05 minutter retensjonstid og deteksjonsgrensen av 

lipider i keramikkpulveret var minst 0,06 !g/g, avhengig av ulike emners 

fragmenteringsmønster. Innsamling og bearbeiding av data ble gjort med programvaren MSD 

ChemStation. 
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8 Lipider i keramikk 
Frie fettsyrer er dominant i forhistorisk keramikk (Dudd et al. 1999). Triasylglyseroler (TAG) 

finner man i fett og oljer fra animalier og planter. TAG er å finne i depofett og i melkefett. 

(Christie 2011). En bred distribusjon av TAG (40-54 karbonatomer) i en prøve, betyr at det er 

melkefett fra drøvtyggere. Monoglyseroler (MAG) og diasylglyseroler (DAG) er frie 

fettsyrer, og er et resultat av hydrolyse av intakte TAG. (Dudd et al. 1999). 

De vanligste lipider er fettsyrer, og er vanlig å finne i planter og animalier. Mettete fettsyrer er 

vanlig i planter og animalier, og har rette kjeder med 14, 16 og 18 karbonatomer. Stearinsyre 

C18:0 (octadecanoic acid) og palmitinsyre C16:0 (hexadecanoic acid) er begge vanlige i 

naturen. Umettede fettsyrer (C16:1 palmitoleic acid og C18:1 Oleic acid), flerumettede og 

grenede fettsyrer er også vanlig å finne i naturen. Umettede fettsyrer dominerer i vegetabilske 

oljer, men er ikke å finne i arkeologisk materiale, siden de blir brutt ned. C18:0 er vanlig i fett 

og oljer fra animailer og planter. C18:1 er en viktig komponent i olivenolje (Christie 1989; 

Mills & White 1994; Brown & Brown 2011). 

Grenede fettsyrer finner man mye av i fett fra drøvtyggere, da i selve dyret og i melken. Dette 

er på grunn av prosessene som skjer inni selve dyret. En høy C17:0grened/C18:0rettkjedet er en 

indikasjon på drøvtyggere. >0.02. Sammen med grenede fettsyrer kan man si om det er fra 

drøvtyggere (Christie 1981; Dudd et al. 1999; Hjulström et al. 2008).  

Det er generell sett mer stearinsyre (C18:0) i terrestriske animalier enn det er av palmitinsyre 

(C16:0). Er kvoten > 0,5, så betyr det at det er terrestriske animalier i prøven. en høy kvote 

C18:0/C16:0 betyr terrestriske animaier, mens en lav kvote C18:/C16:0 betyr at det er vekster 

eller akvatiske animalier (Hjulström et al. 2008). 

I pattedyr finner man kolesterol, og i planter finner man fytosteroler, og de vanligste er 

kampestrol, sitosterol og stigmasterol. Finner man spor etter både kolesterol og fytosteroler, 

indikerer det at keramikken har blitt brukt til flere ting. Disse finner man i membranen på 

levende organismer, og er viktige for ulike funksjoner (Romanus et al. 2007: Lande 2009; 

Steroler 2009). Kolesterol kan man også finne i fingeravtrykk fra mennesker. Fingeravtrykket 

kan komme fra moderne tid, eller fra forhistoriske mennesker. Man kan skille forhistorisk 

fingeravtrykk og et moderne fingeravtrykk siden et moderne fingeravtrykk også inneholder 

den flerumettete hydrokarbon skvalen. Dermed kan man se hva som er kontaminering, og hva 
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som er et forhistorisk fingeravtrykk (Dimc 2011; Isaksson personlig korrespondanse 

06.01.17). En sterol kalt ergosterol er vanlig for sopp (Isaksson et al. 2010).  

 

Ved å se på innholdet av alkanoler i keramikken, da med fler enn 20 karbonatomer, tolkes det 

som et innhold av vekster i prøven (Isaksson & Hjulström n.d). 

 

For å kunne si noe om innholdet av akvatiske animalier må man minst ha to isoprenoid 

alkansyrer - 4,8,12-trimetyltridekansyre (TMTD), 3,7,11,25-tetramethylhexadekansyre 

(fytansyre) og 2,6,10,14-tetramethylpentadekansyre (pristansyre) og nærvær av C16-C22 "- 

(o-alkylfenyl) alkansyrer. Får man slike funn, har man gode kjemiske bevis, for at det har 

vært akvtiske animalier i keramikken (Hansel et al. 2004; Olsson & Isaksson 2008; Heron et 

al. 2010). I følge Estévez et al. (2004 i Olsson & Isaksson 2008) består vegetabilske oljer av 

C18 flerumettede fettsyrer, C16 er også ofte tilstede. Da sitter man igjen med C20 "-(o-

alkylfenyl) alkansyrer som blir en indikator for lipider fra akvatiske animailer. Ikke all fisk 

produserer C20:3 alkansyrer, man finner dem også i leveren til terrestriske animalier. C18 kan 

være linolsyre (C18:2) og linolensyre (C18:3) (Isaksson et al. 2005). Fytol kommer fra 

klorofyll, og en oksidasjon av fytol, gir fytansyre, og kan være en markør for grønne vekster 

(Isaksson 2000).  

Flerumettede fettsyrer er vanskelig å finne, siden de sjelden overlever i keramikk, men når de 

blir varmet opp til over 270 °C. blir de omdannet til "-(o-alkylfenyl) alkansyre med 16-22 

karbonatomer. Dette indikerer at keramikken har inneholdt flerumettede fettsyrer, selv om 

man ikke kan finne dem. Dannelse av lang-kjedete ketoner skjer i temperaturer over 300 °C, 

grunnet en reaksjon mellom karboxyl-gruppene i mettet fett. Denne reaksjonen blir trigget av 

at animalsk fett som er absorbert i keramikken, stadig blir utsatt for oppvarming og 

nedkjøling. Ketonene har 29-35 karbonatomer (Isaksson et al. 2005; Evershed 2008; Brown 

& Brown 2011) 

Terpenoider er vanlig å finne i prøvene i form av harpikssyrer. De er alle lette å skille fra 

hverandre, siden de er bygd opp forskjellig, noe igjen som gjør at man lett kan finne ut hvor 

syren kommer fra. Furu, gran og bjørk var mye brukt til tjære, lim og harpikser. Tjære og 

harpikser har vært produkter som har vært brukt til å tette materialer, som for eksempel og 

gjøre keramikk vanntett. Forekommer det terpenoider i prøvene, er det trolig fra soten som 
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kommer fra ilden man varmer keramikken opp i. (Mills &White 1994; Brown & Brown 

2011).  

 

9 Resultat 
 
Tabell 4 inneholder resultatene fra lipidanalysene som ble gjort. I alt ble 16 

keramikkfragmenter analysert, av disse var det 2 av 16 som var tomme. I bilag 1, er hver og 

en prøve beskrevet. 

 

 
Forklaring til Tabell 4: 
 
Innholdet regnes i milligram lipidrester per gram keramikkpulver.  

FA angir distribusjonen av mettede og ugrenede fettsyrer. C18:0/C16:0- kvoten > 0,5 
indikerer at prøven domineres av fetter fra terrestriske animalier. LCAL anger distributionen 
av långkedjiga alkanoler. BR angir hvilke karbonkjedelengder i grenede fettsyrer. 
C17:0gr/C18:0rett- kvoten > 0,02 indikerer fetter fra drøvtyggere. FA (uns) angir hvilke 
enumettede fettsyrer det er i prøven. DA angir hvilke dikarboksylsyrer som finnes. TAG: en 
bred distribusjon (40-54) indikerer fetter fra melk. Kolesterol viser om det er kolesterol i 
prøven. Fytosterol hvilket eller hvilke fytosteroler det finnes i prøven. Det er tre stykk, og de 
kalles kampestrol, #-sitosterol og stigmasterol. LCK angir hvor mange langkjedede ketoner 
det finnes. Isopreniod angir om fytansyre, pritansyre eller (TMTD) finnes i prøven. AFFA 
angir hvilke "-(o-alkylfenyl) alkansyre det er i prøven. Terp. angir hvilke terpenoider det er i 
prøven.  

Et ”-” betyr ingen påvisning, ”SP” betyr spor av, en ”x” betyr at substansen er å finne i 
prøven. 
Tolkningforkortelser: T = terrestriske animalske produkter, A = akvatiske animalske 
produkter, V = vegetabilier, H = oppvarmet, M = Melkefett, E = tom (empty).  
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Tabell 4

Prøve Innhold  
(mg/g) FA C18:0/ 

C16:0 LCAL BR C17:0gr/ 
C18:0rett FA (uns) DA TAG Kolesterol Fyto- 

Sterol LCK Isopren- 
oid AFFA Terp. Tolkn. 

F5 0,7 12 (18) 30 1,09 22-30 15-18 0.006 16:1, 18:1, 
20:1 - 40-52 X SP !-sio 29-35 Phy - DHA T V M H 

F14 0,1 14 (18) 28 2,44 22-32 15-18 0,003 18:1 - 44-50 SP - SP? Phy - DHA T V M H 

F15 0,03 14 (18) 24 1,2 22-30 14-18 0,003 18:1 - - - - - - - DHA T V H 

F20 0,3 14 (18) 28 1,5 22-30 12-18 0,014 SP 16:1, 18:1 SP 9 40-52 - SP !-sito - Phy 18 DHA T V M H 

F28 0,03 12 (18) 26 1,2 22-28 12-18 0,002 18:1 - - - !-sito - - - SP DHA T V H? 

F33 1,8 12 (18) 28 5,6 22-32 12-18 0,007 18:1 8,9,10,11 - X - 29-35 Phy 18 DHA T V M? H 

F36 0,2 12 (18) 22 2,01 22-32 12-18 0,003 18:1 - SP - - - - - DHA T V M H 

F52 0,3 12 (18) 32 2,59 22-30 12-18 0,020 18:1 9 SP - !-sito 31-35 Phy, SP Pri? 18 DHA T V M A? H 

F65 0,007 SP SP SP SP - SP - - - SP !-sito - - - SP DHA E 

F66 0,2 12 (18) 26 1,70 22-30 12-18 0,001 SP 16:1, 18:1 9 46-52 - - - - - - T V M 

F72 1,2 12 (18) 20 1,59 22-28 12-18 0,028 18:1 7,8,9,10 - X !-sito - Phy, Pri - DHA T V A H 

F73 0,5 12 (18) 35 2,66 22-30 12-18 0,002 16:1, 18:1 9, 10 40-54 X - 33 Phy - SP DHA T V M H 

F75 0,5 12 (18) 28 2,03 22-30 12-18 0,003 16:1, 18:1 9,10 - X - 29-35 Phy, Pri 18 DHA T V A H 

F80 3,5 12 (18) 35 1,74 22-32 12-18 0,016 18:1 - 40-54 X !-sito - Phy, Sp Pri 18 DHA T V M A? H 

F82 0,007 SP SP SP SP - SP - - - - - - - - E 

F83 1,5 10 (18) 35 1,51 22-30 12-18 0,021 18:1 9 40-54 X SP !-sito - Phy - - T V M  
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10 Diskusjon  
Da er det blitt gjennomført lipidanalyser på 16 keramikkfragmenter fra eldre jernalder.  

Gasskromatografi–massespektrometri (GC-MS) var riktig valg for denne analysen, det fordi 

tidligere studier på keramikk har fått gode resultater med bruk av GC-MS. Denne 

analysemetoden ga resultater på første forsøk. Analysene gikk bra igjennom hele prosessen, 

fra start til slutt. Selv om det var to keramikkfragmenter som var tomme, så ble resultatet på 

de resterende 14 keramikkfragmentene interessante.  

Siden det bare er analysert keramikk fra terrasse 3, siden terrasse 1 ikke er utgravd ennå, og 

terrasse 2 ikke ga noen store funn, så vil diskusjonen av resultatet ligge bare på bakgrunn av 

keramikk fra terrasse 3. De tolkninger som blir gjort er tolkninger på hvordan det kan ha vært 

på bosetningen basert på resultatene fra terrasse 3.  

Resultatene skal videre settes opp mot Vendel 1:1, Vendel 28 og Tuna. Og med hjelp fra disse 

bosetningene, se om man kan finne noen likheter på maten og funksjonen på selve 

bosetningen. På bakgrunn av de teorier som går på hva de spiste og laget av mat under 

jernalderen som er nevnt i kapittel 5, så er det rom for interessante tolkninger om hva som kan 

har foregått på Påtåker Raä, Sollentunna. 

Siden det er begrenset med lipidanalyser fra eldre jernalder på keramikk, så blir det 

interessante å se hva man kan si om resultatene i denne forskningsoppgaven. Om resultatene 

kan kobles til mat og ingredienser som er typisk for maten som tolkes å være fra eldre 

jernalder, blir meget interessant å se.  
 

10.1 Sammenligning av Påtåker, Tuna, Vendel 1:1 og Vendel 28 
 
I tabell 5 er det en sammenligning av de fire lokalitetene når det kommer til matprodukter 

vegetabiler, akvatiske animalske- og terrestriske animalske produkter. I første kolonne, i 

tabell 5, er det listet opp de utvalgte lokalitetene, og i øverste rad er det listet opp ulike 

substanser i ulike kombinasjoner, som det er mulighet for å finne. Tallene i tabellen 

representerer hvor mange keramikkfragmenter det var av de ulike kombinasjonene. 

Tabell 5 viser at det er kombinasjonen terrestriske animalske produkter og vegetabiler (TV) 

som dominerer på alle lokalitetene. Før sammenligningen skulle skje, ble det tatt en 

avgjørelse om å fjerne 1 av 16 analyser fordi det var en stein.  

For å se hvilken lokalitet Påtåker lignet mest på, ble det gjort en analyse i programvaren 

Statistica 13. Resultatet kan man se i tabell 6. Den viser at Vendel 28 er den lokaliteten 
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Påtåker ligner mest på når det kommer til keramikkens bruksområde. Deretter kommer 

Vendel 1:1, og Tuna er den lokaliteten som ligner minst på Påtåker. Dette resultatet er også 

fremstilt i figur 7 for å kunne se resultatet på en annen og mer klar måte. 

 
Tabell 5:  
Tolkningforkortelser: A = akvatiske animalske produkter, T = terrestriske animalske 
produkter, V = vegetabiler, AT = akvatiske animalske- og terrestriske animalske produkter, 
AV = akvatiske animalske produkter og vegetabiler, TV = terrestriske animalske produkter og 
vegetabiler, ATV = akvatiske animalske produkter, terrestriske animalske produkter og 
vegetabiler. E = tom (empty) 

Site A T V AT AV TV ATV E 

Vendel 1:1 0 0 9 0 0 10 2 0 

Tuna, 
Alsike 0 0 1 0 3 23 2 0 

Vendel 28 0 1 2 0 0 13 0 1 

Påtåker 0 0 0 0 0 12 2 1 

 

 

 

Tabell 6:  
Euklidsk avstand basert på distribusjon av beholderens brukskategorier  

 
Case No. 

Euclidean distances 

Vendel 1:1 
 

Tuna, Alsike 
 

Vendel 28 
 

Påtåker 
 

Vendel 1:1 
 

0,0 15,6 8,0 9,3 

Tuna, Alsike 
 

15,6 0,0 10,8 11,5 

Vendel 28 
 

8,0 10,8 0,0 3,2 

Påtåker 
 

9,3 11,5 3,2 0,0 
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Figur 7: 
 Trediagrammet er basert på de euklidske avstander i tabell 6.  
 

Tree Diagram for 4 Cases
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Vendel 28 er plassen som er mest lik Påtåker, og blir sett på som gården som hadde ansvar for 

dyrene og animalske produkter. Denne gården blir sett på som en funksjonsgård i relasjon til 

Vendel 1:1, det på grunn av beliggenheten med enger og skog, og funn av animalske 

produkter. Det er en høy andel av keramikk fra Vendel 28 som inneholder terrestriske 

animalske produkter, og en av keramikkfragmentene har også inneholdt Triasylglyceroler 

(TAG) - spor etter melkefett. Keramikkfragmentene inneholdt spor fra flere matkilder, men 

noen inneholdt bare en matkilde. Dette viser en bred bruk av keramikken, og de tilberedet 

gjerne flere ting i samme keramikkjele. Vendel 1:1 har noe keramikk med spor etter  

terrestriske animalske produkter (T) og terrestriske animalske produkter og vegetabiler (TV). 

En tolkning på disse to gårdene er at det kan ha vært snakk om et elite hushold, altså at 

Vendel 28 sto for arbeidet og produksjonen av produkter de på Vendel 1:1 ønsket, og kanskje 

til og med ikke kunne lage selv (Isaksson n.d.). Arbeidskraften får da et overtak på eliten ved 

at de har en kunnskap som er ønsket, og mest sannsynlig sikrer dem arbeid (Mintz 1996). 

 

Vender man fokuset mot Tuna som ligner minst på Påtåker, ser man mye spor etter 

terrestriske animalier og vegetabiler (TV). En tolkning til bruken av vekster, var at det var en 

kristen ideologi. Keramikkfragmentene kommer fra Mellangården og Oppegården. Disse to 

gårdene har blitt tolket på flere måter, blant annet på grunnlag av det ikke var C18 !-(o-
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alkylfenyl) fettsyrer (dannes ved oppvarming) i keramikken fra begge plassene, så kan 

Mellangården var et sted der man forvarte mat, mens på Oppegården ble maten tilbered. 

Oppegård har spor etter fisk, men hos Mellangården er det ingen spor etter fisk, men spor 

etter terrestriske animalier. Dette igjen antyder til en rangforskjell på de to plassene siden 

kjøtt er et mer luksusprodukt enn det fisk er, og til og med at det kan ha vært påvirkning av 

kristen tro (Hjulström & Isaksson 2005). 

 

	
10.2 Påtåker  

Av de resterende 14 prøvene, var det 6 prøver med innehold av langkjedete ketoner, som 

betyr av keramikken var varmet opp i temperaturer mest sannsynlig høyere enn vanlig koking. 

5 prøver inneholdt C18 !-(o-alkylfenyl) fettsyrer, som indikerer at de er blitt varmet opp, og 

3 av disse inneholdt også langkjedete ketoner. 12 av 14 prøver hadde innhold av terpenoider 

som kommer ved eksponering for røyk fra ild. Disse resultatene viser at keramikken helt klart 

har blitt brukt til å varmebehandle matvarer, på grunn av innhold av !-(o-alkylfenyl) fettsyrer 

og langkjedete ketoner. Keramikken som ikke inneholder !-(o-alkylfenyl) fettsyrer og/eller 

langkjedete ketoner, men bare terpenoider, kan ha blitt brukt til oppbevaring av matvarer. 

Keramikken har nok å være i samme rom som røyken fra ilden, for å få et innhold av 

terpenoider, siden keramikken vil ta til seg sotpartikler fra omgivelsene. 

Putter man inn resultatene fra Triasylglyceroler (TAG), så kan man se at 6 av 9 av prøvene 

med melkefett har vært utsatt for en type oppvarming. I en tidligere studie på mer omfattende 

materialet, fra neolitikum, England, synes de å se en kobling mellom spor etter melkefett og 

spor etter oppvarming. De har tolket dette til at melkeproduktene har vært enten pasteurisert 

eller behandlet til for eksempel oster og yoghurt (Dudd et al. (1999). Om man kan si at dette 

er noe keramikken fra eldre jernalder har blitt brukt til blir bare en spekulasjon, men de 

samme sporene etter melkefett og oppvarming er tilstede, så muligheten er der.  

En annen teori er at keramikken har blitt brukt til å lage matretten kams. En grøtlignende 

masse tilsatt animalske fetter - både akvatiske animalske- og terrestriske animalske produkter, 

og vegetabiler. Denne retten kan i eldre jernalder ha vært fremstilt ukokt og gjæret. Og gjerne 

videre laget til brød, som holder i lang tid, og spesielt igjennom vinteren. Retten kams er også 

kjent som en rett fra eldre tider som kokes opp. Siden keramikken tolkes til at noe har vært til 

oppbevaring av mat, og andre har vært brukt til kokekjeler, så kan da kams ha vært tilberedet i 

all keramikken fra terrasse 3, siden kams kan fremstilles kaldt og varmt. Dette er en tolkning 
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ut i fra at keramikken som har blitt analysert har hatt et innhold av både akvatiske animalske- 

og terrestriske animalske produkter, og vegetabiler. Jorden er uproduktiv store deler av året på 

grunn av vinteren, derfor er kams en god rett å lage, siden den kan lagres igjennom vinteren. 

Det vil skape tilgang på viktige næringsstoffer fra korn året rundt. 

Akvatiske animalske- og terrestriske animalske produkter, og vegetabiler, er alle typiske 

ingredienser i det man i dag ser på som vanlige ingredienser i både fiskesuppe og gryteretter. 

Noe også keramikken kan ha blitt brukt til. 

Keramikken inneholder ulike matprodukter, om alle produktene har vært brukt samtidig i en 

rett, eller om keramikken har vært brukt til flere ting, med bare en eller flere produkter 

samtidig, er også en mulighet. Konservering av mat er en gammel kunst, og kan ha vært en 

handling som har foregått her, det fordi å holde mat fersk i eldre tider er vanskelig uten 

tilgang på kjøling. Melk er spesielt et produkt som blir fort dårlig. Syrning av mat, enten 

melkesyre eller vinsyregjæring er konserveringsteknikker som vil gi fisk, kjøtt, melk og 

vegetabiler en forlenget holdbarhet, og syrna mat er samtidig bra for fordøyelsen. Syrna melk 

–  melk som er for eksempel tilsatt kumage for å starte en surningsprosess. Resultatet blir en 

masse – surmelk. Og kalles syra. Å blande syra med vann, gir en drikk som kalles blanda, og 

siden det er funn av melkerester fra drøvtyggere, så kan dette være noe som ble laget for å 

kunne oppbevare melka over lengre tid, og samtidig ha tilgang på en melkedrikk. Syrning av 

vegetabiler, akvatiske animalske- og terrestriske animalske produkter kan ikke utelukkes, for 

ser man på resultatene av analysen, så ser man spor etter disse produktene, og siden tilgang på 

gode måter å oppbevare mat på, og tilgang på produkter som grønnskaper igjennom vinteren, 

så er syrning er konserveringsteknikk som med stor sannsynlighet har vært brukt på denne 

plassen. 

Med alle disse mulighetene for ulik produksjon av ulike matretter, kan det se ut til at terrasse 

3 har vært et sted for produksjon av mat, kanskje for hele bosetningen. Huset som har stått på 

terrasse 3, kan ha hatt en viktig rolle i matproduksjonen, et funksjonshus. Ut i fra funnene i 

resultatet på analysene på keramikken fra terrasse 3, kan det tolkes til å tro at terrasse 3 har 

hatt en viktig rolle i bosetningen. Siden hele bosetningen ikke har vært igjennom en 

arkeologisk utgravning, så kan det ikke sies noe sikkert om hvilken rolle terrasse 3 har hatt i 

forhold til terrasse 1 og terrasse 2. Terrasse 3 kan ha hatt en funksjonsrolle innen for 

bosetningen,	men selve bosetningen kan også ha hatt i helhet en funksjonsrolle, en 

funksjonsgård. Påtåker ble sammenlignet med tre plasser fra yngre jernalder, og Vendel 28 
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som tolkes som en funksjonsgård som står i forbindelse med Vendel 1:1, var den plassen som 

lignet mest på Påtåker. Så hvis Påtåker er en funksjonsgård, slik Vendel 28 blitt tolket som, så 

kan jo Påtåker også stå i relasjon til en annen gård. I så fall blir jo spørsmålet; hvilken gård? 

Påtåker ligner også på Vendel 28 når det gjelder utseende på området lokaliteten befinner seg 

på, tilgang på enger og skog. 

Terrasse 3 kan som sagt ha hatt en funksjonsrolle inne på selve bosetningen. Ved å se på 

omkringliggende vegetasjon og fegate i nærheten, kan terrasse 3 ha vært bevisst plassert i 

nærheten av dette. Med bakgrunn av funnene som er gjort kan terrasse 3 ha vært det stedet der 

all mat ble oppbevart og tilberedet. Og da ved å ligge i nærheten av fegatene og skogen, så 

kan det ha vært et bevisst valg i forhold til å ha dyra nære der man holder maten. Dyrehold og 

matproduksjon ble holdt samlet. Hvordan terrasse 3 ligger i forhold til terrasse 1 og terrasse 2, 

så er terrasse 3 veldig lik Vendel 28 når det kommer til bruksområde og omkringliggende 

omgivelser. Funksjonen til terrasse 3 har nok vært den samme uansett om Påtåker har vært en 

funksjonsgård eller ikke. Likheten med Vendel 28 når det kommer til innholdet av spesifikke 

lipider i keramikken og omkringliggende landskap, trenger ikke bety at Påtåker har vært en 

funksjongård. Det kan bety at Påtåker har vært en gård med en viktig funksjon sentralt i 

bosetningen, uten å være i relasjon til noen annen gård slik som Vendel 28.  

De som arbeidet på terrasse 3 hadde nok ansvar for maten og dyra. De sto for produksjon av 

matvarer som skulle holde folket med mat gjennom hele året. De produserte mat til 

befolkningen på Påtåker, men om de produserte mat for en annen gård er vanskelig å si noe 

sikkert om, siden det er uvisst hvilken gård det skulle vært.  

Så hva har disse funnene for en betydning for arkeologisk forsking? Disse funnene bidrar til å 

få en bedre forståelse av hva menneskene under eldre jernalder i Uppland produserte av mat. 

Disse funnene kan også bidra med resultater som kan kobles til fremtidig forskning på lipider 

i keramikk fra eldre jernalder, som å se etter likheter i produksjon og matkultur.  For å kunne 

si noe sikkert om hva menneskene på Påtåker faktisk spiste, trengs det isotopanalyser fra 

skjelettet til menneskene som bodde på plassen.  
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11 Avslutning 
I denne studien har matkulturen i eldre jernalder stått sentralt. Ved å analysere lipider 

ekstrahert fra keramikk fra Påtåker Raä 62, var det et håp om å få en bedre forståelse av 

matkulturen i Uppland, Sverige under eldre jernalder. Resultatene fra analysen viste at 

keramikken inneholdt lipider fra både akvatiske animalske produkter, terrestriske animalske 

produkter og vegetabiler. I tillegg var det tegn til at keramikken har blitt varmet opp. Disse 

resultatene passer godt med hva som blir sett på som matkultur gjennom jernalderen. 

Produktene er ingredienser som blir brukt i flere ulike retter, sammen eller hver for seg. Dette 

viser at terrasse 3 har vært et sted der mat var i fokus, og mest sannsynlig et funksjonshus i 

bosetningen. Siden terrasse 3 har store likheter med Vendel 28, kan Påtåker ha vært en 

funksjonsgård, men terrasse 3 kan også bare ha hatt en viktig funksjon for selve bosetningen 

på Påtåker uten å stå i relasjon til noen andre enn seg selv.  
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13 Bilag  
	
13.1 Bilag 1 – Beskrivelse og tolkning av hver prøve 
	
	
Prøve F5:  
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,7 mg. Noe som er et 

høyt fettinnhold. 

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven, 

tilstedeværelse av kolesterol støtter dette. Det er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere 

at det er fett fra drøvtyggere. Det er også en bred distribusjon av triasylglyceroler (TAG) som 

viser at prøven inneholder melkefett, noe som også bekrefter at fettene er fra drøvtyggere. Det 

finnes langkjedede alkanoler i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av vegetabile, det er 

også spor av fytosterolet – "-sitosterol. Tilstedeværelse av fytansyre, og den kan komme fra 

både vegetabiler og drøvtyggere. Tilstedværelsen av langkjedede ketoner er en indikator for at 

keramikken har vært varmet opp, mest sannsynlig høyere enn vanlig koking. Diterpen er 

tilstede i prøven, viser at keramikken har vært utsatt for røyk og/eller sot fra Pinaceae.  

	

Prøve F14: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,1 mg. Noe som er et 

høyt fettinnhold.  

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven, og 

det er også tilstedeværelse av triasylglyceroler som viser at prøven inneholder melkefett, noe 

som også bekrefter at fettene er fra drøvtyggere. Det er grenede fettsyrer i prøven som kan 

indikere at det er fett fra drøvtyggere. Har bare spor av kolesterol i prøven. Det finnes 

langkjedede alkanoler i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av vegetabile. 

Tilstedeværelse av fytansyre, og den kan komme fra både vegetabiler og drøvtyggere. Noe 

usikkert om prøven inneholder langkjedede ketoner. Diterpen er tilstede i prøven, viser at 

keramikken har vært utsatt for røyk og/eller sot fra Pinaceae. 

 

Prøve F15: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,03 mg. Noe som er et 

lavt fettinnhold. 

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven. 
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Det er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere at det er fett fra drøvtyggere, men siden 

C17:0gr/C18:0rett-kvoten er lav, så kan ikke dette bekreftes. Det finnes langkjedede alkanoler 

i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av vegetabiler. 

Diterpen er tilstede i prøven, viser at keramikken har vært utsatt for røyk og/eller sot fra 

Pinaceae. 

 

Prøve F20: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,3 mg. Noe som er et 

høyt fettinnhold.	

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven, og 

det er også en bred distribusjon av triasylglyceroler som viser at prøven inneholder melkefett, 

noe som også bekrefter at fettene er fra drøvtyggere. Det er grenede fettsyrer i prøven som 

kan indikere at det er fett fra drøvtyggere. Det finnes langkjedede alkanoler i prøven, noe som 

indikerer tilstedeværelse av vegetabile, det er også spor av fytosterolet – "-sitosterol. 

Tilstedeværelse av fytansyre, og den kan komme fra både vegetabiler og drøvtyggere. 

Tilstedeværelsen av C18 !-(o-alkylfenyl) fettsyrer indikerer oppvarming av flerutmettede 

C18-fettsyrer. Fettsyrene kan komme fra både vegetabiler og akvatiske animalier, men siden 

det bare er en isoprenoid og ingen langkjedete AFFA, så er det nok fett fra vegetabiler. 

Diterpen er tilstede i prøven, viser at keramikken har vært utsatt for røyk og/eller sot fra 

Pinaceae. 

	

Prøve F28: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,03 mg. Noe som er et 

lavt fettinnhold.  

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven. 

Det er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere at det er fett fra drøvtyggere, men siden 

C17:0grC18:0rett-kvoten er lav, så kan ikke dette bekreftes. Det finnes langkjedede alkanoler 

i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av vegetabiler, og det er tilstedeværelse av 

fytosterolet – "-sitosterol. Det er spor av diterpen er i prøven, viser at keramikken kan ha 

vært utsatt for røyk og/eller sot fra Pinaceae. 

 

Prøve F33: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 1,8 mg. Noe som er et 

meget høyt fettinnhold. 
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C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven, 

tilstedeværelse av kolesterol støtter dette. Siden det er kolesterol i prøven kan det indikere 

melkefett, men siden det ikke er triasylglyceroler i prøven, kan man ikke si noe sikkert.  Det 

er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere at det er fett fra drøvtyggere, men siden 

C17:0gr/C18:0rett-kvoten er lav, så kan ikke dette bekreftes. Det finnes langkjedede alkanoler 

i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av vegetabile. Tilstedeværelse av fytansyre, og 

den kan komme fra både vegetabiler og drøvtyggere. Tilstedværelsen av langkjedede ketoner 

er en indikator for at keramikken har vært varmet opp, mest sannsynlig høyere enn vanlig 

koking.  

Tilstedeværelsen av C18 !-(o-alkylfenyl) fettsyrer indikerer oppvarming av flerutmettede 

C18-fettsyrer. Fettsyrene kan komme fra både vegetabiler og akvatiske animalier, men siden 

det bare er en isoprenoid og ingen langkjedete AFFA, så er det nok fett fra vegetabiler. 

Diterpen er tilstede i prøven, viser at keramikken har vært utsatt for røyk og/eller sot fra 

Pinaceae. 

 

Prøve F36: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,2 mg. Noe som er et 

høyt fettinnhold. 

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven. 

Det er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere at det er fett fra drøvtyggere, og siden 

C17:0gr/C18:0rett-kvoten er lav, så kan dette egentlig ikke bekreftes, men det er spor av 

triasylglyceroler som indikerer melkefett. Så da kan det nok være fett fra drøvtyggere. Det 

finnes langkjedede alkanoler i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av vegetabiler. 

Diterpen er tilstede i prøven, viser at keramikken har vært utsatt for røyk og/eller sot fra 

Pinaceae. 

 

Prøve F52: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,3 mg. Noe som er et 

høyt fettinnhold. 

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven, og 

det er spor av triasylglyceroler som indikerer at prøven inneholder melkefett. Det er grenede 

fettsyrer i prøven som kan indikere at det er fett fra drøvtyggere, og siden C17:0gr/C18:0rett-

kvoten er høy nok, så kan dette bekreftes. Sporene av TAG er også en indikator for at fettene 

er fra drøvtyggere. Det finnes langkjedede alkanoler i prøven, noe som indikerer 
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tilstedeværelse av vegetabile, det er tilstedeværelse av fytosterolet – b-sitosterol. 

Tilstedeværelse av fytansyre, og den kan komme fra både vegetabiler og drøvtyggere. Og det 

er spor av pristan. Siden det er to isoprenoid tilstede i prøven, indikerer dette en mulig 

tilstedeværelse av akvatiske animalske produkter. Tilstedværelsen av langkjedede ketoner er 

en indikator for at keramikken har vært varmet opp, mest sannsynlig høyere enn vanlig 

koking. Tilstedeværelsen av C18 !-(o-alkylfenyl) fettsyrer indikerer oppvarming av 

flerutmettede C18-fettsyrer, og fettsyrene kan komme fra	både	vegetabiler	og	akvatiske	
animalier.	Siden det er spor etter flere enn en isoprenoid, kan man ikke sikkert si at C18-

fettsyrene stammer fra vegetabiler. Diterpen er tilstede i prøven, viser at keramikken har vært 

utsatt for røyk og/eller sot fra Pinaceae. 

 

Prøve F65: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,007 mg. Noe som er et 

meget lavt fettinnhold. Denne prøven blir regnet som tom. Det fins spor av lipider i prøven, 

som trolig kommer fra kontaminering. 

 

Prøve	F66:	
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,2 mg. Noe som er et 

høyt fettinnhold. 

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven. 

Det er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere at det er fett fra drøvtyggere, Det er en 

bred distribusjon av triasylglyceroler som indikerer melkefett, noe som også bekrefter at 

fettene er fra drøvtyggere. Det finnes langkjedede alkanoler i prøven, noe som indikerer 

tilstedeværelse av vegetabiler.  

 

Prøve F72: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 1,2 mg. Noe som er et 

meget høyt fettinnhold. 

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven. 

Det er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere at det er fett fra drøvtyggere, og siden 

C17:0gr/C18:0rett-kvoten er høy nok, så kan dette bekreftes. Tilstedeværelse av kolesterol 

støtter dette. Det finnes langkjedede alkanoler i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av 

vegetabile, det er tilstedeværelse av fytosterolet – "-sitosterol. Tilstedeværelse av fytansyre, 

og den kan komme fra både vegetabiler og drøvtyggere. Og det er også tilstedeværelse av 

pristan. Siden det er to isoprenoid tilstede i prøven, indikerer dette en mulig tilstedeværelse av 
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akvatiske animalske produkter. Diterpen er tilstede i prøven, viser at keramikken har vært 

utsatt for røyk og/eller sot fra Pinaceae. 

 

Prøve F73: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,5 mg. Noe som er et 

høyt fettinnhold. 

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven, og 

det er også en bred distribusjon av triasylglyceroler som viser at prøven inneholder melkefett, 

noe som også bekrefter at fettene er fra drøvtyggere. Tilstedeværelse av kolesterol støtter 

dette. Det er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere at det er fett fra drøvtyggere. Det 

finnes langkjedede alkanoler i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av vegetabile. 

Tilstedeværelse av fytansyre, og den kan komme fra både vegetabiler og drøvtyggere. 

Tilstedværelsen av langkjedede ketoner er en indikator for at keramikken har vært varmet 

opp, mest sannsynlig høyere enn vanlig koking.  

Det er spor av diterpen i prøven, viser at keramikken kan ha vært utsatt for røyk og/eller sot 

fra Pinaceae. 

 

Prøve F75: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,5 mg. Noe som er et 

høyt fettinnhold. 

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven. 

Tilstedeværelse av kolesterol støtter dette. Det er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere 

at det er fett fra drøvtyggere, men siden C17:0gr/C18:0rett-kvoten er lav, så kan ikke dette 

bekreftes. Det finnes langkjedede alkanoler i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av 

vegetabile. Tilstedeværelse av fytansyre, men den kan komme fra både vegetabiler og 

drøvtyggere. Og det er også tilstedeværelse av pristan. Siden det er to isoprenoid tilstede i 

prøven, indikerer dette en mulig tilstedeværelse av akvatiske animalske produkter. 

Tilstedværelsen av langkjedede ketoner er en indikator for at keramikken har vært varmet 

opp, mest sannsynlig høyere enn vanlig koking. Tilstedeværelsen av C18 !-(o-alkylfenyl)	
fettsyrer	indikerer	oppvarming	av	flerumettede	C18-fettsyrer,	og	fettsyrene	kan	komme	
fra	både	vegetabiler	og	akvatiske	animalier.	Siden det er flere enn en isoprenoid tilstede, 

kan man ikke sikkert si at C18-fettsyrene stammer fra vegetabiler.	Diterpen er tilstede i 

prøven, viser at keramikken har vært utsatt for røyk og/eller sot fra Pinaceae. 
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Prøve F80: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 3,5 mg. Noe som er et 

meget høyt fettinnhold. 

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven. 

Det er også en bred distribusjon av triacylglyceroler som viser at prøven inneholder melkefett, 

noe som også bekrefter at fettene er fra drøvtyggere. Tilstedeværelse av kolesterol støtter 

dette. Det er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere at det er fett fra drøvtyggere. Det 

finnes langkjedede alkanoler i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av vegetabile, det er 

tilstedeværelse av fytosterolet – " -sitosterol. Tilstedeværelse av fytansyre, og den kan 

komme fra både vegetabiler og drøvtyggere. Og det er spor av pristan. Siden det er to 

isoprenoid tilstede i prøven, indikerer dette en mulig tilstedeværelse av akvatiske animalske 

produkter. Tilstedeværelsen av C18 !-(o-alkylfenyl) fettsyrer indikerer oppvarming av 

flerutmettede C18-fettsyrer, og fettsyrene kan komme fra både vegetabiler og akvatiske 

animalier. Diterpen er tilstede i prøven, viser at keramikken har vært utsatt for røyk og/eller 

sot fra Pinaceae. 

 
Prøve F82: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 0,007 mg. Noe som er et 

meget lavt fettinnhold. Denne prøven blir regnet som tom. Det fins spor av lipider i prøven, 

som trolig kommer fra kontaminering. 

 

Prøve F83: 
For hvert gram keramikkpulver som ble analysert, var fettinnhold på 1,5 mg. Noe som er et 

meget høyt fettinnhold. 

C18:0/C16:0-kvoten indikerer tilstedeværelse av terrestriske animalske produkter i prøven. 

Det er også en bred distribusjon av triacylglyceroler som viser at prøven inneholder melkefett, 

noe som også bekrefter at fettene er fra drøvtyggere. Tilstedeværelse av kolesterol støtter 

dette. Det er grenede fettsyrer i prøven som kan indikere at det er fett fra drøvtyggere, og 

siden C17:0gr/C18:0rett-kvoten er høy nok, så styrkes dette.  Det finnes langkjedede 

alkanoler i prøven, noe som indikerer tilstedeværelse av vegetabile, det er også spor av 

fytosterolet – b-sitosterol. Tilstedeværelse av fytansyre, og den kan komme fra både 

vegetabiler og drøvtyggere. 

 

 

 



	 	
	

	

	


