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Abstract 
 
In this essay, Neolithic potsherds from Alby, Öland has been examined. The purpose was to 
investigate the connection between the lipid residues and the vessel shapes and ornament. To 
solve the attempt lipid and morphological analyses were executed. The lipid analysis revealed 
traces of different food residues and the morphological method showed various shapes and 
decors. The result indicates that the Alby ceramics has been used for cooking/storage of 
different fish and meat dishes, as well as vegetables and that the vegetables doesn’t derive of 
cereals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack till; 
 
Ett hjärtligt tack riktas till mina två fantastiska handledare; Ludvig Papmehl-Dufay och Sven 
Isaksson. Tack för allt stöd och all hjälp, omtanke och givande diskussioner under detta läsår 
05/06. Det har varit roligt och spännande att få veta mer om en period som man själv har vetat 
väldigt lite om och det har varit intressant att få lära sig om en metod som är så informativ och 
som verkligen bidrar till mer kunskap om vår forntid. Ett stort tack riktas även till min sambo 
Robert, kurskamraterna och till Ingmar Jansson för de intressanta och givande pratstunderna. 
Jag önskar alla lycka till med vad de än åtar sig att göra i framtiden. 
  

Bilden på framsidan visar en skärva ur Albymaterialet och dess 
dekorelement i vänster ruta samt en bild på kolesterol i höger 
ruta. Bilden på kolesterolet är hämtat ur Christie 1989:20. Fotot 
och bilden på dekorelementet har CD-uppsatsens författare 
själv utfört. 
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1 Inledning 
Den tidigneolitiska perioden infaller ca 4000-3300 f.Kr (Persson 1999:16) och kännetecknas 
bland annat av megalitgravar, den dekorerade trattbägarkeramiken (Malmer 2002:57ff, 
Persson 1999: 26-37), benfynd av tamdjur (svin, får/get, ko) och indikationer på 
spannmålsodling (Persson 1999:87ff). Megalitgravar, spannmålsodling och tamdjur är 
företeelser som inte förekom under tidigare perioder och keramiken var mindre dekorerad 
(a.a. 1999: 26-37). CD-uppsatsen behandlar Alby lokalen i Hulterstadssocken, Öland. 
Uppsatsen kommer i första hand att behandla kärlens funktioner (förvaring, servering eller 
kok/matlagning) så som det återspeglas i lipidanalyser och i kärlens design. I andra hand 
behandlas problematiken bakom påståendet ”Keramik = Jordbruk?” Keramikkärl behöver inte 
enbart ha använts av jordbrukande kulturer och påståendet ”Keramik = Jordbruk” ger inte 
alltid en sann bild av kärlanvändningen under neolitikum. Uppsatsen är en del av forsknings-
projektet ”Vi och dom: Kulturell identitet under mellanneolitikum”. Projektet leds av 
professor Mats Larsson och av professor Kerstin Lidén. Deltar gör doktoranderna Ludvig 
Papmehl-Dufay, Kenneth Alexandersson och forskaren Gunilla Eriksson (Larsson et al 
2005:56). Forskningsprojektet inriktar sig på Öland och Kalmarsundsregionen (a.a. 
2005:56ff).  
 
1.1 Syfte, frågeställningar och hypotes 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om keramikens design/utformning kan kopplas 
till keramikens funktion/er så som den avspeglas i lipidresterna från keramiken. Därutöver 
även kunna se om keramiken kan kopplas till en jordbrukande kultur. En hypotes som 
formulerats är att dekoren och kärlens utformning är kopplad till kärlens funktion/er. Genom 
kombinationen av lipidanalys och morfologisk analys kan olika typer av kärl med viss dekor 
och funktion identifieras. 
 
Frågeställningar; 

• Vilka variationer i dekor, mynningsform, mynningsdiameter, tillverkningsteknik och 
mynningstjocklek finns det i den tidigneolitiska keramiken från Alby, Öland? 

• Kan de formmässiga variationerna inom keramikpopulationen ha en koppling till 
keramikens olika funktion/er? 

• Vad har den tidigneolitiska keramiken från Alby, Öland använts till? 
• Hur skiljer sig/vilka likheter har Alby keramiken med tidigneolistisk keramik från 

andra stenåldersboplatser? 
 
1.2 Ölands fornlämningsmiljö 
Neolitikum på Öland är förhållandevis dåligt utforskat. Megalitgravarna i Resmo hör till de 
mest utforskade fasta fornlämningarna på Öland från denna period (Gurstad-Nilsson 
2001:133ff, 148f). En megalitgrav ligger norr om Resmo och tre andra megalitgravar är 
placerade i områden omkring Mysinge (Arne 1909:86). Vid en utgrävning av en megalitgrav 
utförd av T. J Arne framkom bl.a. skelett av 30-40 individer, bärnstenspärlor, lerkärl, spjut/ 
dolkspets och en tunn benplatta (a.a.1909:91ff). Lerkärlen var dekorerade med tvära streck på 
mynningen (a.a.1909:92f). I Köpingsvik 1920 påträffades en gropkeramisk boplats/ 
gravområde. Ett stort antal grävningar genomfördes bl.a. under 1950 och 1970-talet. 
Boplats/gravplats området omfattar ett flertal anläggningar. De anläggningar som framkom 
var härdar, stolphål, gropar. På platsen finns även senmesolitiska lämningar i form av möjliga 
kulturlager och anläggningar (Papmehl- Dufay manus 2006). 1975 i Klinta, Köpingsvik 
anträffades en trippelgrav från stenåldern. Graven innehöll skelett av tre individer samt 
gravgåvor (Schulze 2004:120ff). Trippelgraven är den bäst bevarade och dokumenterade av 
de undersökta gravarna i Köpingsvik. Med hjälp av 14C-analyser utförda på människobenen 
daterades boplats/gravplatsen till 3400-2900 f.Kr. (Papmehl- Dufay manus 2006). Vid en 
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boplatsutgrävning 2004 i Ottenby, Öland påträffades odekorerad och dekorerad keramik, 
brända och obrända ben, en grönstensyxa, anläggningar, mm (Papmehl-Dufay 2005) . 14C-
analyser som utfördes på hasselnötsskal och matrester på en krukskärva daterade boplatsen till 
mellanneolitikum (Papmehl-Dufay manus 2006). 
 
1.3 Tidigare forskning kring Albyboplatsen 
På Ölands östra del, i Hulterstads socken ligger Albyboplatsen. Vid undersökningar 1968 
påträffades boplatsen under två hällkistor. Totalt fanns det sextio gravar på lokalen (Nilsson 
1976:5f). Alla gravar förutom en tidsbestämdes till järnåldern (a.a.1976:5). Graven som 
skiljde sig var täckt av skörbrända stenar och av ett svartfärgat sandlager. I graven hittades ett 
skelett i hockerställning som daterades genom två 14C – dateringar till 4300-3700 f.Kr (kal. 2 
σ) (Königsson et al 1993:32ff). Utgrävningen av Albyboplatsen ingick i Lars- König 
Königssons forskningsprojekt ”Ölands Stora Alvar”1970-72 (a.a. 1976:5f). Albyboplatsens 
totala area var 1600 m2 och är hittills den äldsta boplatsen på Öland. Hans Åke Nordström 
fick i uppgift att analysera keramiken som hittades i gravarna, på och omkring Albyboplatsen 
(a.a.1976:5ff). Fynden från lokalen katalogiserades och genomgick en ”vetenskaplig 
genomgång” (a.a.1976:5f). Några av de fynd som katalogiserades var ljuster, en harpun, 
stenredskap, åtta tvärpilar, små flintredskap och keramik (a.a. 1976:5f). Erik Bendixen anser 
att keramiken från Albyboplatsen är ”karaktäriska trattbägare” och att keramiken är typiskt 
för den första bondekulturen i Sydskandinavien (Bendixen 1976:15).   
 
1.4 Material och metod 
Metoderna som behandlas i CD-uppsatsen är lipidanalys och morfologisk analys. 
Tre lådor med keramik från magasinet i Husbyborg, Uppsala ställdes in i Arkeologiska 
forskningslaboratoriet, Stockholm. Där valdes 52 skärvor (främst mynningsskärvor) ut. Dessa 
52 skärvor benämns för det stora urvalet. Genom mynningsskärvor kan kärl rekonstrueras och 
det är på mynningsskärvor som rester av organiska ämnen ansamlas mest (Charters et al 
1993:211-223). Alla skärvor (buk, skuldra, hals, bottenpartier och mynningar) vägdes, 
diametrar och de maximala tjocklekarna mättes, dekorerna, profilerna samt tillverknings-
teknik skrevs ner. 14 skärvor (främst mynningsskärvor) valdes ut ur det större urvalet med 
avseende på lipidanalysen. Urvalen gjordes med hänsyn till dekor, diameter, tillverknings-
teknik, profil/form och till viss mån tillverkningsteknik. Diametrarna utvanns genom att mäta 
mynningsradien på varje keramikskärva med ett passmått med stigande centimeterskalor. 
Skärvornas profiler erhölls med en profilkam. De fotograferades sedan en och en för att sedan 
ingå i uppsatsen. Lipidanalysen utfördes med en gaskromatograf kombinerad med 
masspektrometri. Metoden beskrivs detaljerat i kapitel 4.2.  
 
1.5 Källkritiska aspekter 
Keramikmaterialet som behandlas i uppsatsen har under 35 år varit förvarat i ett magasin i 
Husbyborg, Uppsala. Materialet är inte nytt. Att keramiken varit tillgängligt har inte gett 
upphov till en rapport om Alby boplatsen. Materialet är fragmentariskt och ett kärlindex är 
därför inte möjligt att få fram. Kontaminationerna på keramiken har lett till att resultaten från 
lipidanalysen har varit svårtolkade. Kontaminationerna har även medfört till att organiska 
rester har ”dränkts” av syntetiska ämnen och därför har inte alla signifikanta organiska rester 
framkommit vid lipidanalysen. Andra orsaker är att de organiska resterna har brutits ner i 
olika nedbrytningsprocesser. Viktig information om kärlens användning kan på så sätt ha gått 
förlorat.  
 
2 Den tidigneolitiska keramiken i södra Sverige 
Kopplingen mellan jordbrukets införsel och keramikbruket belyses i detta kapitel. Enligt vissa 
arkeologer följer keramikbruket med jordbruksnäringen (Persson 1999:41ff).  
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Sädeskornavtrycken som hittats i Vik och Löddesborg, Skåne antas vara de äldsta kända 
avtrycken på erteböllekeramik i södra Skandinavien (Jennbert 1984:92f), men de uppvisar 
osäkra samband med odling (Persson 1999:46f). De första jordbrukande gårdarna har uppstått 
i bl.a. Frankrike och Ukraina. Förebilden till erteböllekulturen är den bandkeramiska kulturen. 
Människorna tillverkade och nyttjade runda, oglaserade, bandristade och bandstämplade 
lerkärl (Welinder et al 1998:56f). Det var ur denna centraleuropeiska kultur som det kom att 
uppstå ett flertal olika lokala och regionala keramiska variationer (a.a. 1998:56ff). 
Boplatslokalernas jordar var näringsrika och kan ha tagits i anspråk för odling av enkorn, 
emmervete, korn, ärter, lin och linser (Burenhult 1999:257ff).   
 
Erteböllekulturens människor var jägare och fångstfolk (Jennbert 1999:262-264). De hade 
sparsamt dekorerad keramik. Keramiken har ansetts vara ursprunget till den efterföljande 
tidigneolitiska trattbägarkeramiken i södra och mellersta Sverige (Troels-Smith 1967:505-
528). Teorin har ersatts av en mer överskådlig bild över trattbägarkeramikens ursprung där 
olika faktorer tas med i beräkningen (Larsson och Rzepecki 2002:2ff). En andra teori som har 
arbetats fram är den om erteböllekulturens och trattbägarkulturens samexistens (Jennbert 
1984:51). Kristina Jennberts samexistensiella teori grundar sig på den teknologiska 
undersökning som utfördes på keramikmaterialet från Löddesborg. Undersökningen av 
keramikmaterialet utfördes av Birgitta Hulthén (Hulthén 1984:201ff).  
 
Keramikskärvorna från Löddesborgboplatsen skiljer sig inte kronologiskt från varandra och 
tycks vara samtida (Jennbert 1984:92ff). Keramiken har tillverkats lokalt och har enligt 
Jennbert använts som kokkärl (a.a.1984:51, 59). De analyser som utfördes på matskorpor 
tagna från Löddesborgboplatsens keramik visade på en diet bestående av en gröt gjort på 
fröer, hasselnötskärnor, blod och äggvita, men det tycktes inte förekomma några kemiska 
indicier av ämnet alanin som förekommer bl.a. finns i vete (a.a.1984:95f). Avtryck från 
sädesslag som emmervete, enkorn, vete och skallöst korn hittades främst på de tidigneolitiska 
trattbägarkärlens ytor (a.a.1984 a:92ff). Endast tre avtryck kunde konstateras på ertebölle-
keramiken från Löddesborg (a.a. 1984: 94ff). Ett fjärde avtryck som hittades var på 
erteböllekeramik från Vikboplatsen, Skåne (a.a.1984:92ff). Lokalerna Löddesborg och Vik 
kan vara de första jordbrukslokalerna där odling kan ha bedrivits i liten skala. Ben från 
terrestriska och marina djurarter hittades också (a.a. 1984 :196f). Inga närmare dateringar har 
getts till de båda lokalerna än till ertebölleperioden/tidigneolitikum (a.a.1984:62, 92ff). 
 
Sädeskornavtrycken från Löddesborg och Vik är omdiskuterade och ifrågasatta (Persson 
1999:46). Per Persson tar avstånd ifrån att sädeskornavtrycken skulle indikera på odling 
främst på grund av den oklara uppdelningen av keramikmaterialet som Jennbert genomförde 
(a.a.1999:46). I utgrävningen av mossen i Skogsmossen 1995 påträffades det keramik som 
tros ha blivit offrad. På keramiken hittades organiska rester (Hallgren 1997:58-73f).  
De organiska resterna daterades 3650-3100f.Kr. Från samma mosse hittades indicier på 
odlade sädesslag (a.a.1997:61ff, 70ff). Trattbägarkeramik har till skillnad från ertebölle-
keramik mer frekvent uppvisat avtryck från olika sädesslag (Jennbert 1984:93ff). Förutom 
emmervete och enkorn har man hittat avtryck av naket korn och vanligt vete på keramik 
(Welinder et al 1998:72). Trattbägarkulturens period kännetecknas genom att djurhållningen 
av tamboskap ökade. Tamboskap omfattar nötdjur, får, getter och grisar (a.a.1998:81ff).  
Megalitergravar tolkas som en indikation på den samhällsförändring som sker under 
neolitikum. Gravkeramiken är oftast rikt dekorerad med gropar, romber, ögon, trianglar, 
tandstämplar, vinkelbandsmönster, vågbandsmotiv och skrafferade fält (Lagergren-Olsson 
2003:199ff). I motsats till den ornamenterade keramiken utanför megalitgravarna (Vaara 
2004:12) så är boplatskeramiken något sparsamt dekorerad och består främst av större 
förrådskärl samt små och halvstora kärl. Förutom lerskedar, förvaringskärl och kokkärl fanns 
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det dryckeskärl, serveringsfat, serveringskärl, lerskivor, fotskålar, trattbägare, bikoniska kärl 
och skulderkärl (Lagergren-Olsson 2003:199ff, 263f). En dansk studie som gjorts på keramik 
tagna ur olika tidigneolitiska fyndkontexter (boplatser, gravar, våtmarker/mossar), har 
ytterligare styrkt indicierna på att det finns skillnader i keramikmaterialen och att keramiken 
har varit en viktig del i den tidigneolitiska religionen. Studien visar att stora och små tratt- 
och cylinderbägare hittas främst i megalitiska gravkontexter, lerskedar påträffas vid 
megalitgravarna men aldrig i offermossar, små och halvstora trattbägare har upptäckts i 
våtmarker. Variationerna på kärlstorlekarna tyder på att människorna medvetet hade valt 
vilket kärl de ville bruka och vilket kärl de ville offra (Bennike & Ebbesen 1987:85-114). 
  
2.1 Keramiska kronologier 
I detta avsnitt diskuteras tre verk som behandlar den tidigneolitiska keramiska kronologin. Ett 
verk är ”Vråkulturen-Stenåldersboplatserna vid Mogetorp, östra Vrå och Brokvarn” från 1958 
av Sten Florin, ett andra verk är ”Tidigneolitikum i Sydvästskåne” 1984 av Mats Larsson och 
det tredje verket; ”En skånsk keramik-historia” 2003 är av Anna Lagergren-Olsson. 
Perioderna och de olika faserna bör ses som ett hjälpmedel vid bedömning av vilka keramiska 
paralleller Alby keramiken kan föras till. Några aspekter som tas upp i detta kapitel är; 
dekoren, kärlvariationerna och den kronologiska indelningen. 
 
I Sten Florins verk ”Vråkulturen-Stenåldersboplatserna vid Mogetorp, östra Vrå och 
Brokvarn” från 1958 beskrivs en typisk trattbägare som ett kärl med en kort hals, rund buk 
med flat eller rund botten (Florin 1958:81f). Endast några få kärl från Vråmaterialet hade 
utsvängda halspartier. Florin delar in tidigneolitikum i 11 ornamenttyper; A-L (a.a. 
1958:80ff). Endast de för uppsatsen relevanta ornamenttyper och dekorunderklasser kommer 
att beröras. Några ornamettyper som förekommer i Vråkulturen är; 
 
A: Enkla snördekorer ställda i vertikala grupperingar eller som horisontella rader under 
kärlmynningar (a.a.1958:81). C: Stick och figurstämpelorneringar, nagelintryck, 
groporneringar och punktintryck, runda, ovala, snedställda, lansettformiga och räta intryck. 
Dekorerna indelas i en finare och i en grövre dekorkategori. Indelningen är utförd utifrån hur 
bra dekorerna är gjorda. Punktintrycken hör till kategorin med bättre/finare utförda dekorer.  
Dekorelementen förekommer främst under mynningen och bildar triangulära former och 
horisontellt grupperade ornament (a.a.1958:81f). Dekorerna har sorterats i sex underklasser C1 
– C6 (a.a. 1958:81f). Till den första underklassen C1 hör ovala, räta eller sneda intryck, små 
runda intryck, intryck av fågelben och lansettformiga intryck (a.a.1958:81f). C4 omfattar 
endast nagelintryck (a.a.1958:83f). G har tre underklasser; G1 – G3. Till G3 räknas 
grupperade, vertikala, vinklade punktdekorer satta i rader samt horisontella punktdekorer. 
Dekorerna förekommer på bägare med ”smala halspartier” (a.a.1958:83). De kärlformerna 
som finns inom Vråmaterialet är trattbägare, öronkrukor, öronbägare och låga skålar 
(a.a.1958:32ff).  
 
Mats Larssons avhandling från 1984 behandlar den sydvästskånska tidigneolitiska keramikens 
kronologi. Grunden för kronologin är Beckers arbete från 1947 (Larsson 1984:156). Det 
sydvästskånska materialet delas in tre grupper; Oxiegruppen, Svenstorpsgruppen och 
Bellevuegårdsgruppen (a.a.1984:159-161). Oxiegruppen är äldst. I Oxiegruppen finns 
trattbägare, öronkärl och lerskivor. Det finns både miniatyrkärl och stora förrådskärl i 
Oxiegruppen. Keramikformerna är typiska trattbägare med flat botten, kort hals med rund 
övergång mellan buk och halsparti. De tre dominerande orneringselementen är pinnstick/ 
punktintryck, streck och så kallade plastiska orneringar, i detta fall ”förtjockade 
mynningskanter” (a.a.1984:159). Den övriga dekoren består av snörintryck, finger och 
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nagelintryck och dekorerna anses vara lokala förekomster. Oxiegruppen bedöms att var ett 
lokalt fenomen (a.a.1984:159, 167ff).  
 
Svenstorpskeramiken har en mer varierad dekor än Oxiegruppen (a.a.1984:160). Orneringarna 
består av linjer, pinnintryck, tvinnade snoddorneringar och snördekorer. Tvärsnoddsdekor och 
stämplar är kännetecknande för Svenstorpsgruppen (a.a.1984:160f). De kärlvariationer som 
uppträder i Svenstorpsgruppen är trattbägare, öronbägare, öronkärl, kraghalsflaskor och 
lerskivor (a.a.1984:159f). Stämpelintrycken förekommer under kärlmynningar. Grupperade, 
dragna linjer finns placerat på kärlens bukpartier och bägarnas öron är streckornerade (a.a 
1984:160f). Svenstorpsgruppen har enligt Larsson paralleller i den danska Svaleklintgruppen 
och dateras ca 3750-3350 f.Kr (a.a.1984:168). 
Bellevuegårdsgruppen och Svenstorpsgruppen har liknande kärlformer (a.a.1984:160), men 
kärlens yttre drag skiljer sig från tidigare förekommande trattbägarformer. Kärlen har längre 
halspartier och övergången mellan buk och hals är tydligare markerat (a.a.1984:161). Ett färre 
antal trattbägare har orneringar under mynningarna och pinnintrycken förekommer i en 
mindre utbredning än snör och tvärsnoddsdekoren. Snördekorerna bildar halvbågeformade 
mönster under kärlmynningen. Mönstret finns även på kärlens halspartier (a.a.1984:161f). 
Tvärsnoddsorneringen finns främst på öronbägare och bildar vertikala dekorgrupper. En 
annan dekor som finns är tvärsnoddekoren. Dekorformen täcker in hela kärlytor 
(a.a.1984:161). Vertikala linjer hittas på kärlens bukpartier. Bellevuegårdsgruppen anses vara 
parallell till danska Virumgruppen och dateras till tidigneolitikum/mellanneolitikum. 
Bellevuegårdsgruppens datering verkar osäker (a.a.1984:168). 
 
Ett tredje kronologiskt verk är gjort av Anna Lagergren-Olsson 2003.   
Verket berör boplatskeramiken från Kävlingeån/Lödde å och Välabäcken/Saxån i Skåne. 
Keramikmaterialet delas in tre perioder (Lagergren-Olsson 2003:173, 197ff). Perioderna 
benämns för ”Småintryckens period” - äldre trattbägarperioden,”Bukstrecksperioden” - 
mellersta trattbägarperioden och ”Tandstämpelperioden” - yngre trattbägarperioden (a.a. 
2003:199ff). Indelningarna karaktäriseras ytterligare av de orneringar och orneringstekniker 
som förekommer inom varje period (a.a. 2003:199ff). Lagergren-Olsson anser att hennes 
periodindelningar bättre visar huvuddragen i den skånska keramikens utveckling än vad den 
vedertagna danska/skånska kronologin i Mats Larssons avhandling gör och att hennes 
perioder bättre kan härledas till de samhällsförändringar som sker under neolitikum (a.a. 
2003:197-1999).  
 
Äldre trattbägarperiod-”Småintryckens period” karaktäriseras av två olika grundorneringar; 
små intryck under mynningen och hack i mynningskanten. Den totala andelen av kärl med 
dekorer är lågt under ”Småintryckens period” (a.a. 2003:199f). Orneringarna är enkla och till 
största delen placerat vid kärlmynningarna. De kärlformer som förekommer är öronbägare 
och kraghalsflaskor. Kärlformerna förekommer under tidigneolitikums första fas (TN 1) och 
har paralleller i Oxiegruppen (a.a. 2003:199f). Lagergren-Olsson anser att den tidigneolitiska 
keramikens utformning har till en viss del varit beroende av kontext och funktion och 
hänvisar till keramikmaterialet som hittades vid en utgrävning i Skogsmossen 1995 (a.a. 
2003:201f). Påståendet är ganska väl grundat. Offermossens keramikmaterial är rikare ornerat 
än den hushållskeramik som hittades på boplatsen där intill (Hallgren et al 1997:60ff).  
 
Mellersta trattbägarperiod -”Bukstrecksperioden” kännetecknas av vertikala linjer på kärlets 
buk. Den större andelen av ornerade kärl samt hals och skulderdekorer förekommer under 
bukstrecksperioden (Lagergren-Olsson 2003:201f). Under samma tid införs nya 
dekorelement; vinkellinjer, band, vinkelband, skrafferade fält och groporneringar. 
Småintrycken avtar medan groporneringarna ökar i omfång (a.a. 2003:201ff). Groporneringen 
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ändrar sin karaktär under mellanneolitikum och vid periodens slut uppträder de som snett 
instuckna gropintryck under kärlmynningarna. Tvärsnoddsdekoren som också förekommer 
under mellersta trattbägarperioden minskar successivt i omfattning för att till slut ersättas av 
bukstrecksornamentiken (a.a. 2003:201ff). Kärlformen är den andra faktorn som förändras 
under ”Bukstrecksperioden”. Under periodens första fas har trattbägarna en distinkt profil 
mellan hals och skulderparti och kärlen har en utsvängd mynningsform. I den senare fasen har 
trattbägarna en mindre markant profil och en lättare markerad mynningsform (a.a. 2003:202f). 
Mynningsformen är nästan helt rak och kärlets diameter är som störst vid kärlets bukparti (a.a. 
2003:202f). Perioden varade i en tid när traditioner hade en viktig roll i samhället. 
Ornamentiken på kärlen får en ökad rituell innebörd (a.a. 2003:203).  
 
Yngre trattbägarperiod -”Tandstämpelperioden” inleds med ett brott från de tidigare 
keramiktraditionena (a.a. 2003:203). Bukstrecksdekoren försvinner helt och groporneringarna 
dominerar. Kärlens skulderpartier dekoreras med snett instuckna gropar och ”dekorspråket” 
förändras (a.a. 2003:203 f). Det finns fler kärlvariationer under denna period än under de 
tidigare perioderna (a.a. 2003:203f). Det förekommer öppna skålar, brämbägare och tratt-
bägare. De grövre och större kärlen har groporneringar. Det införs även en ny magringsteknik 
(a.a. 2003:203ff). Kärlens dekorer påvisar ett starkare behov av kontroll och ett behov av att 
befästa en auktoritet. Människorna ville gå samman och etablera sig som en enad kulturell 
grupp (a.a. 2003: 204f).  
 
3 Albyboplatsen  
Boplatsen ligger i Mörbylånga kommun, Hulterstads socken RAÄ 114:1, 3:3 (se fig. 1, 2 s. 9) 
och påträffades under två förstörda hällkistor. Utgrävningens projektledare var Lars-König 
Königsson. Albyboplatsen ingick i hans forskningsprojekt ”Ölands Stora Alvar” 1970-72. 
Utgrävningsområdet blev totalt 1600m2. Boplatsen var belägen på Östra landborgen som 
består av en sandig, moig jord, den idag så kallade ”Ancylusvallen” (Königsson et al 
1971:35ff). Norr om boplatsen har det runnit en bäck (Nilsson 1976:6ff).  
 
Vid utgrävningen av boplatsen framkom ca 17000 flintor, (avslag, borrar, knivar, skrapor och 
pilspetsar) samt tusentals ben (Königsson et al 1993:25) varav åtskilliga varit bearbetade 
(Königsson et al 1971:35). Flintan var både av Öländskt och sydskandinaviskt ursprung 
(Nilsson 1976:5ff). Till Albyboplatsens har det getts både mesolitiska och tidigneolitiska 
dateringar. Dateringarna grundar sig på 13 kolprovsanalyser. Fyra kolprover var tagna från 
boplatsens centrala delar varav ett togs ur en härd och ytterligare några prover togs från de 
södra delarna. Kolproverna som togs ur härden gav dateringar till 5900-5500 f.Kr. Åtta andra 
kolprover gav dateringar till ca 4700 f.Kr (Königsson et al 1993:32). Utöver kolproverna 
utfördes det benkemiska analyser på fyra ljuster, en människotand och ett människoben. 
Tanden och benet hittades i en skelettgrav och daterades till ca 4000 f.Kr (a.a.1993:25, 32, 
34). Ett par intressanta benfynd är de harpuner som påträffades under utgrävningen. 
Harpunerna har troligen använts vid jakt (a.a.1993:35ff). Utifrån benharpunen och de andra 
benföremålen (tandade och spetsiga ljuster) bedömdes lokalen vara ett fiske och fångstplats 
från mesolitikum (a.a.1993:26ff, 35f). De benkemiska analyserna som utfördes på 
skelettmaterialet från Alby visade att den huvudsakliga födan kom av marina djurarter 
(Larsson et al 2005:32f). Människor har jagat och livnärt sig på gråsäl, grönlandssäl och i 
sällsynta fall knubbsäl (Königsson et al 1971:40f). Under vår och senhösten kan tumlare ha 
jagats. Det har fiskats torsk och ål (a.a.1971:40f). En intressant parallell till Alby är den 
mesolitiska boplatsen som hittades i Motala, Östergötland där liknande benmaterial har 
påträffats. I benmaterialet ingick ljuster, harpuner (Bergstrand 2005:54ff), större dägg-
djursben av säl, kronhjort, älg, brunbjörn, rådjur, hund, mindre däggdjursben av räv, hare, 
utter, ekorre, igelkott, mus och vessla. Däröver fann man fiskben och fragment av fågelben 
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(Åberg 2005:76ff). Det mesolitiska boplatsområdet i Motala omfattade två konstruktioner 
varav den ena var en hydda (Carlsson 2005:42f). Spår av minst två möjliga huskon-
struktioner kan ses på anläggningsplanen över Albyboplatsen (se fig. 2). Pollenanalyser 
utfördes på boplatsjorden och gav en inblick i vad som kan ha vuxit i området. Det hittades 
pollen från enbuskar, malört, rölleka, jungfrulin, daggkåpa, örnbräken, björk och hassel 
(Königsson et al 1971:42f). Några av de nämnda växtarterna kan ha ätits och/eller brukats 
som medicinalväxter. Malört, en, örnbräken och hassel är några arter som anses ha läkande 
egenskaper (Källman 1997:6, 74, 103f, 189).  
 

           
 
 
 
 
 
3.1 Benmaterialet  
Detta kapitel behandlar boplatsens benmaterial. Ben av tamdjur bedöms vara karaktäristiskt 
för trattbägarlokaler och framkommer oftast vid utgrävningar (Persson 1999:87ff) men i Alby 
har det främst påträffats ben av vilda djurarter. Som nämnts i tidigare kapitel så är säl och 
fiskben starkt representerat i Albys. Däggdjursgruppen är dominerande i materialet och hit 
räknas även de sälben som upptäcktes under utgrävningen. Säl och fisk är dock inte det enda 
som förekommer i benmaterialet. Man fann ben av vilda djurarter som exempelvis brunbjörn, 
kronhjort, älg och vildsvin. Brunbjörnsbenet betraktas som ett ovanligt fynd. Brunbjörn 
bedöms ha tillhört Ölands dåtida storvilt (Königsson et al 1971:39f). I benmaterialet ingår 
fågelben och ben av småvilt; ekorre, skogshare, skogsmård, vattensork och bäver. 
Däggdjursbenen antyder att ett större skogsområde har funnits på ön. Några fågelarter som 
kunde identifieras var sångsvan, sjöorre, bergand, prutgås och smålom (a.a.1971:40). I 
benmaterialet som hittades i boplatsens kulturlager inräknas ett bränt mellanhandsben av en 
vuxen (eventuellt en manlig) människa. Den vuxna individen anses vara samtida med de 
övriga fynden från boplatsen men dateringen är osäkert (a.a.1971:41f). Den skelettgrav som 
påträffades vid utgrävningen av lokalen dateras till 4000 f.Kr. Graven var orörd och skelettet 
var i hockerställning. Dietanalysen som utfördes på ett ben och en tand ifrån graven visade på 

Fig. 2. Anläggningsplan, Albyboplatsen, Hulterstads socken, Öland.  
De grå områdena på kartan är anläggningar, cirklarna är gravar och de 
svarta är härdar. Längst ner på kartan syns två eventuella 
hyddkonstruktioner. Planen ligger i N-S riktning. Två rutor motsvarar 
10meter. Källa; Karta modifierad efter Nilsson ”Striae 1982 s.20, 21.   

Fig. 1. Karta över Öland och orter, 
däribland Alby, Skarpa Alby och Lilla 
Mark. Källa; Karta modifierad efter 
Larsson et al 2005. s 59. 
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att individen främst hade levt av marina födor (Königsson et al 1993:32ff) Nedan finns en 
tabell (tabell 1) över några identifierade vilda djurarter som påträffas i Albys benmaterial. 
Tabellen visar antalet individer och antalet benfynd från varje djurart och är intressant att ha i 
åtanke då det kan hittas organiska spår/rester av olika djurarter i keramikmaterialet. Det 
framkom även bearbetade benföremål; fintandade ljuster, en kniv av ben, ett benstycke med 
repor, spetsar, en kraftig harpun, tre ”fågelpilar” och en ”nätsticka” (Königsson et al 
1971:37ff). Nästickan kan ha brukats vid fiskesammanhang. Torsk är en fiskart som lever i 
djupt vatten (Ball1995:195) och nätstickan kan ha använts till att laga nät eller liknande som 
var avsedda för djupvattenfiske. Benfynden uppvisade tecken på stark upphettning och några 
bar spår av (hund)bett. Benen av vilda animalier tros vara matrester (Königsson et al 1971:38, 
41). 
  
Tabell 1. Lista över identifierade över huvudsakligen vilda djurarter, Alby, Öland. 
 Källa; Königsson et al 1971:39-40. 
 

Djurart Antalet 
individer 

Antal 
benfynd 

Däggdjur Fåglar Fiskar 

Skogshare 1-2 4 X   
Ekorre  1 X   
Bäver  1 X   
Vattensork 11 26 X   
Hund  1 X   
Skogsräv  8 X   
Brunbjörn 1-2 4 X   
Skogsmård  2 X   
Vildkatt  2 X   
Säl 2 933 X   
Vildsvin  7 X   
Kronhjort  6 X   
Älg  7 X   
Tumlare  19 X   
Smålom  2  X  
Skäggdopping  3  X  
Gräsand  1  X  
Årta  2  X  
Bergand  2  X  
Knipa 2 3  X  
Sjöorre  1  X  
Prutgås  1  X  
Sångsvan  7  X  
Havsörn  3  X  
Fiskmås  2  X  
Tordmule  3  X  
Kråka 1 2  X  
Stare  1  X  
Gädda  1   X 
Ål  1   X 
Torsk  153   X 
Abborre  2   X 
Skrubbskädda  3   X 
Obestämda 
fiskar 

 12   X 

Totala andelen 
däggdjur: 18 

Totala 
andelen 
fåglar: 14 

Totala 
andelen 
fiskar: 6 
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3.2 Pollenanalysen 
Som tidigare antytts så kan växter tillåtits att frodas omkring boplatsområden (Källman 
1997:6, 74, 103f, 189). Pollenanalysen utfördes på kulturlagret från stenåldersboplatsen. Den 
största pollengruppen kom av örter (774 st. pollen och sporer) (Königsson et al 1971:42). 
Pollen från träd och buskar uppgick till 602 stycken (a.a.1971:42). I pollenanalysen (a.a. 
1971:42) tycks det förekomma pollen från både medicinala och ätliga växtarter bl.a. 
örnbräken och hassel (Källman 1997: 8, 41f, 74f). Oätliga som ätliga växter innehåller 
kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler och fibrer. Eteriska oljor, taninner, 
saponiner och terpener finns naturligt i växter och kan ha brukats för medicinala, aromatiska 
och för rengörande syften (a.a.1997:197f). Organiska rester från växtfetter och terpener kan 
finnas i Alby keramiken och kan hittas med hjälp av en lipidanalys. En identifiering av 
växtarterna som funnits i kärlen kan då vara möjlig. Tabellen i bilaga 3 uppvisar resultatet 
från pollenanalysen. Tabellen ger anvisningar på en förekomst av pollen från både medicinala 
och ätliga växter (a.a.1997:41-43). 
 
3.3 Albykeramiken 
Keramikmaterialet från Albyboplatsen kan dateras till 4000 f. Kr – ca 3500 f. Kr och består 
till största delen av små fragmenterade skärvor. Keramikmaterialet kännetecknas av de 
ojämnt svartrödbrända, dekorerade skärvorna tillhörande trattbägarkulturen (Bendixen 
1976:16f). Keramikerna i Alby har känt till hur leran ska bearbetas och brännas för att få 
hållbara bruksföremål. Leran har hämtats från en närbelägen plats då liknande lerarter går att 
finna i omgivningen (a.a.1976:16f). Materialet består av tjockväggiga trattbägare och små 
skålar. Orneringarna består av pinnintryck, punktdekorer, streckdekor, snördekor och grunda 
groporneringar (a.a.1976:16ff). Dekorerna kan ha paralleller i den skånska Oxiegruppen 
(Larsson 1984:159f) och i Vråkeramiken (Florin 1958:80ff). I rapporten om Lilla Markbo-
platsen bedöms Albys keramikmaterial främst vara av Oxiestil (Bolin och Edenmo 2001:59). 
Paralleller till den snördekorerade skärvan i Alby materialet kan finnas i Danmark och Skåne 
(Larsson 1984:159-161, 167), i Hjulbergas keramikmaterial (Bagge 1949:131-151) eller i 
Siretorp (Bagge 1939:166ff). För vardagsbruk användes främst kok- och förrådskärl 
(Bendixen 1976:15f, 19). En orsak till varför det har hittats få stora skärvor av varje lerkärl på 
boplatslokalen kan vara att marken har brukats en längre tid. Jordbruk kan ha bidragit till att 
jordlagren på lokalen rörts om och på så sätt har skärvor förts upp till markytan där de sedan 
spruckit då de utsatts för vind, solljus, kontaminationer och väderväxlingar.  
 
3.4 Urval och spridningskarta 
Spridningskartan (figur 3 s.12) över keramikmaterialet visar det större urvalet (52 skärvor) 
och det mindre urvalet (14 skärvor). De inringade siffrorna representerar de skärvor som ingår 
i det lilla urvalet/stickprovet och de oringade siffrorna är de övriga skärvorna i Alby 
materialet. Varje skärva har ett eget ID-nummer. Skärvorna skiljer sig dekormässigt åt och 
fördelar sig horisontellt stratigrafiskt över boplatsytan. På den stratigrafiska kartan (fig. 4 s. 
13) över dekorerna står N för boplatsens norra del över y-koordinaten 320 och S står för den 
södra delen under y-koordinaten 320. De skärvor som kan höra ihop och den större andelen av 
dekorerade skärvor finns på boplatsens norra del och består nästan uteslutande av punkt-
dekorer. Dekorelementen på boplatsens södra del består främst av grunda gropar. 
Dekorfördelningen har tagits fram genom att studera spridningskartan, skärvornas dekor-
element, fyndkoordinaterna och Albyboplatsens anläggningsplaner. Boplatsens anläggnings-
planer har satts ihop till en översiktlig anläggningsplan där samtliga anläggningar är med bl.a. 
gravar, härdar, stolphål, grushögar, rännor och skärvor är med (se figur 2 s. 9). En nog-
grannare undersökning av anläggningsplanerna och av spridningskartan över keramiken gav 
information om skärvornas eventuella hypotetiska ”kontexter”. Detta gjordes för att kunna se 
samband mellan skärvorna och anläggningarna. De 14 skärvorna i det lilla urvalet passades 
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sedan ihop med de mest sannolika skärvorna i det större urvalet (52) och på detta sätt kunde 
det troligaste antalet kärl fås fram. De skärvor som kan höra ihop med varandra är inom 
parantes och de som inte tycktes passa med någon annan skärva står ensam. Dekorindelningen 
illustreras av figur 4 på sida 13. Några illustrationer av ett par skärvor finns i bilaga 5. 
 

 

Fig. 3: Kartan visar spridningen och ID-numren av Albys keramikmaterial 
på boplatsen.  Varje siffra är ett ID-nummer som representerar en skärva i 
keramikmaterialet. Kartans koordinater är utvunna ur ”Striae”, Nilsson 
1982 och skärvornas koordinater är hämtade ur fyndaskarna. 
Källa; Karta modifierad efter Inger Nilsson Striae, volym 8, 1982: 20.  
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Ej inringade skärvor ID; 
6, 8 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40, 42, 44, 52.  
 
Med dekor; 6, 8, 17, 18, 24, 
29.  
Gropdekor; 18 
Punktdekor; 6, 8, 17, 24 
Annan; - 
Skärva med hypotetiska 
”kontexter”; 
6, 8, 16, 38, 39.  
 
Hypotetiska ”kontexter”; 
härd, stolphål, grop med sot 
eller mörk jord, 

Inringade skärvor ID; 
11, 12, 25, 46, 48, 49, 51. 
 
Med dekor; 11, 12, 46, 48, 51. 
 
Gropdekor; - 
Punktdekor; 11, 12, 46, 
Annan; 48 (snördekor), 51 
(streckdekor). 
Skärva med hypotetiska 
”kontexter”; 46, 48. 
 
Hypotetiska ”kontexter”; ränna 
och grop med sot eller mörk jord.  

Skärvor som kan höra ihop; (22, 36), (19, 
39), (13, 23, 25, 34), 16, 38, 49, 40, 44, (35, 
15, 42), 32, 33, 14, 52, (8, 11), 51, 46, 17, 6, 
(12, 24), 18, 48. 
 
Antal kärl; 21. 

Y 320 

Ej inringade skärvor ID; 
3, 4, 9, 10, 20, 21, 27, 28, 30, 
31, 37, 41, 43, 50. 
 
Med dekor; 3, 4, 9, 10, 20. 
 
Gropdekor; 3, 4, 9, 10, 20. 
Punktdekor;- 
Annan; - 
Skärva med hypotetiska 
”kontexter”; 
3, 4, 9, 21, 30, 31, 27, 37, 41. 
  
Hypotetiska ”kontexter”; 
stolphål, härd, grushög, grop 
med sot eller mörk jord. 

Inringade skärvor ID; 
1, 2, 5, 7, 26, 29, 45, 47. 
 
Med dekor; 2, 5, 7, 29, 47. 
 
Gropdekor; 2, 5, 47.  
Punktdekor; 7, 29. 
Annan; - 
Skärva med hypotetiska ”kontexter”; 
1, 5. 
Hypotetiska ”kontexter”; härd och 
grop med mörk jord. 

Skärvor som kan höra ihop; (27, 43), 21, 37, 
(28,30), 50, 1, 26, 45, 7, 29, 2, (3, 5, 47),  
(9, 10, 20), 4. 
 
Antal kärl; 14 

S 

N 

Fig. 4. En karta över hur de dekorerade skärvorna är 
spridda över boplatsen samt information om vilka 
skärvor som eventuellt kan höra ihop. Det totala 
antalet kärl i Albymaterialet uppfattas vara 35 stycken 
och skärvornas hypotetiska ”kontexter” kan visa på ett 
samband mellan boplatsanläggningarna och skärvorna 
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3.5 Jämförelse med kända boplatser 
För att bättre förstå Alby boplatsen så har jag valt att jämföra boplatsens läge och 
keramikmaterial med tre andra boplatsers keramikfynd och lägen. Jämförelseboplatserna är; 
Skarpa Alby 1:2 och 1:3, även kallad för ”Sanna”, Öland, Lilla Mark nr 1, Östra Småland och 
Rojrhage 1:1, Gotland.  

3.5.1 Öland - Skarpa Alby 1:2 och 1:3 raä 154 
Stenåldersboplatsen ligger på åkrarna ”Sanna” väster om landsvägen sydöst om byn på östra 
landborgen, Stenåsa-Gårdby ca 1 mil från Alby. Landborgen har formen av en bred sandplatå 
som löper ut som en udde ner mot mossen väster om landborgen. Boplatsen undersöktes 1967 
och 1969 av Ingmar Jansson. Undersökningsområdet var 280x 380 m stort. Området delades 
in i tolv 1x1 meter stora provrutor och det var i dessa provrutor som fynden påträffades.  
Fynden bestod av sot, kol, tre härdar, skärvsten, avslag av flinta (där vissa var eldpåverkade 
och kommer av slipade föremål), avslag av flintliknande sten, en flintskrapa, en smal mejsel 
av flinta med kvadratiskt tvärsnitt (fyrsidigt slipad), brända och obrända ben, ett par grova 
oornerade krukskärvor, två ornerade krukskärvor varav den ena var en mynningbit av grovt 
gods med tvärhackad rand och små V-formade intryck och den andra var av fint gods med ett 
grunt inristat sicksack band samt en grov ornerad krukskärva med kamliknande intryck 
(Ingmar Jansson manuskript). Skarpa Alby boplatsen kan vara från tidigneolitikum och 
samtida med Albyboplatsen men då en rapport om boplatsen och dess fynd saknas så kan 
ingen säker datering anges och inte heller kan en ordentlig materiell jämförelse göras utifrån 
det som står i redogörelsen.  

3.5.2 Gotland-Rojrhage 1:1 raä 54 
Rojrhage ligger i Grötlingbo socken, Gotland och är en del av Barshalder gravkomplex från 
bl.a. folkvandringstid och vendeltid. Boplatsen påträffades under en hustomt och ett par 
mindre räddningsprojekt ägde rum 1930-31, 1947 och 1951-52. En mer omfattande 
utgrävning verkställdes senare av riksantikvarieämbetet och utfördes av Peter Manneke 1960-
67. Utgrävningsområdet blev 700m2. Stenålderlokalen låg placerad på norra delen av en udde. 
Udden var 700m lång, mindre än 100m bred och låg i en N-S riktning. Fyndmaterialet från 
boplatsen var rikt och bestod av olika typer av keramik, flinta, ben, två yxor och av några 
härdliknande konstruktioner (Rundkvist et al 2004:3f ). Majoriteten av keramiken var ornerad. 
Ornamentiken bestod av gropar, vertikala linjer, täta horisontella snörintryck, vertikala och 
horisontella tandstämpelintryck, samt avlånga, breda skåror och sicksack mönster. Kärl-
formen som förekom i Rojrhage hade rundad botten, utåtgående mynning, kort halsparti, 
något markerad skuldra och en snäv buk (a.a. 2004:9ff). I samma keramikpopulation förekom 
det även en lerskiva med en diameter på 9,0 cm och en mynningsskärva med en diameter på 
2,5 cm. Mynningsskärvan var dekorerad och tros härröra från en liten kopp eller från en 
kraghalsflaska. Kraghalsflaskor och lerskivor anses vara typiska inslag i trattbägarkulturen. 
Dekorelementen tillsammans med kärlformerna indikerar på att de flesta kärlen var grop-
keramik. Mängden keramikskärvor räknades till 44 stycken och antalet kärl bedömdes vara 
36. Den övergripande dateringen på keramiken från Rojrhage angränsades till 3000-2700 f.Kr 
(a.a. 2004:9-15).  
 
Fynden av flinta var rikligt förekommande. Totala mängden av möjliga flintfragment uppgick 
till 282 stycken varav 268 identifierades som flinta och daterades till mellanneolitikum (a.a. 
2004:17f). Flintan var av sydskandinaviskt ursprung. Ett av de intressantaste fynden var en 
benharpun. Harpunen var samtida med den gropkeramiska kulturen och har använts för jakt 
(a.a. 2004:16). Det förekom även ben av gråsäl, vikaresäl, grönlandssäl, torsk, gädda, 
storskrake (a.a. 2004:16f). De dominerade inslagen i benmaterialet var av tamdjur som 
tillexempel får/get, gris, uroxe/ko (a.a. 2004:17f). Kalibrerade 14C-dateringar utförda på ko 
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och får/get ben gav en datering till (2 σ) 3094-2707f. Kr, medan grisbenen dateras till (2σ) 
3349-2900 f.Kr (a.a. 2004:20ff ). På lokalen hittades även två yxor varav den ena var ett 
lösfynd och den andra var en del av en hel yxa. Lösfyndet var en halvfärdig, slipad grön-
stensyxa. Yxorna kan ha varit gravgåvor från mellanneolitikum senneolitikum (a.a. 2004:16-
17). Boplatsen har några likheter med Albyboplatsen som t.ex. förekomst av trattbägar-
keramik, boplatsens läge, vissa fynd (harpun, flintor), förekomsten av ben från vilda djurarter. 
Det som skiljer Rojrhage från Alby är den övergripande dateringen och förekomsten av 
domesticerade djurben vilket visar på att djurhushållningen var viktig för dem som bodde på 
Gotland (a.a. 2004:20ff).   

3.5.3 Östra Småland - Lilla Mark nr 1 raä 115 
I Döderhultsdalen i utkanten av Oskarshamn ligger stenåldersboplatsen Lilla Mark. Boplatsen 
upptäcktes 1930 av Erik Bellander när ett schaktningsarbete ägde rum efter bygget av riksväg 
15 (Bolin och Edenmo 2001:31). Undersökningsområdet omfattade 270m2. Lilla Mark 
boplatsen har varit en strandbunden boplats med vatten på sin södra sida under mesolitikum 
men som sedan blev en inlandsboplats under senneolitikum. Lokalen omfattar tre terrasser i 
en södersluttning ca 16-23 m.ö.h. Boplatsens totala utbredning undersöktes aldrig och kan 
därför vara större än det som har rapporterats (a.a. 2001:31ff). 
 
Terrass 1-2 motsvarar den totala utbredningen av bosättningen under mesolitikum och är 
1200m2 (a.a. 2001:34). I den första terrassen hittades det en eventuell hyddkonstruktion och 
anläggningar (stenpackning och stolphål) (a.a. 2001:35f). Från anläggningen togs tre kol 14 
prover som angav dateringar till 6000-5200f. Kr. I botten på ett av schakten i terrass 2 
påträffades det en oval nedgrävning som tolkades som en eventuell hyddbotten. Terrass 2 
ansågs vara från tidig/mellanneolitikum (a.a. 2001:37f). I terrass tre hittades en nedgrävning 
med stenar kring kanterna som bedömdes vara spår av en hydda (a.a. 2001:38f). Ned-
grävningen daterades till tidigneolitikum/ äldre mellanneolitikum (a.a. 2001:41f ). Fynden 
utgjordes av grönstens yxor (ett 20-tal), tvärpilar, flinta, kvarts och hälleflinta. Flintskrapor 
och kärnor var av Kristianstadsflinta. Den sydskandinaviska flintan förekom i en mindre 
utsträckning. Andra fynd var; en malsten, slipstenar, städstenar, brända och obrända ben (a.a. 
2001: 43ff, 48f ). Majoriteten av keramiken påträffades i terrass 3. Keramiken som hittades i 
de två andra terrasserna (1 och 2) kunde inte kopplas ihop med några anläggningar eller 
tydliga kulturlager (a.a. 2001:45). Nedanför följer en kort redovisning över keramikmaterialet 
från de tre olika terrasserna.  
 
Terrass 1: Keramiken var dekorerad, homogen med grov magring av bergartskross och var 
tillverkade i N-teknik. Skärvorna var snörornerade med eller utan sneda, djupa pinn- eller 
rektangulära kammintryck. Snördekoren går vertikalt och horisontellt och bildar rutmönster. 
Skärvor med snördekorer daterades till den första halvan av tidigneolitikum och kommer av 
trattbägare. Paralleller har hittats i Siretorp (a.a. 2001:46). De skärvor som hade rektangulära 
kammintryck tolkades som stridsyxekeramik, men uteslöts inte att vara senneolitisk keramik 
liknande den från Stora Köpinge, Skåne (a.a. 2001:46f). Terrass 2: Både ornerad och oornerad 
keramik förekom. Keramiken var tillverkat i N-teknik. De orneringar som påträffades var 
snördekor, snedställda intryck på horisontell rad, gropar, streckstämpel och fiskbensmönster. 
Några av dekorerna härrör både från trattbägarkulturen och från den gropkeramiska kulturen 
(a.a. 2001:48). Terrass 3: Majoriteten av gropkeramiken påträffades i denna terrass, men det 
förekom även skärvor av trattbägare och av stridsyxekeramik (a.a.2001:48f). I materialet från 
terrass tre kom det fram eventuella belägg för att tillvekningstekniken hade förändrats från U- 
teknik till N-teknik under neolitikum (a.a. 2001:48). Boplatsen i Lilla Mark har avgränsats 
från ca 6000f. Kr till ca 2000f. Kr (a.a. 2001:55ff). Lilla Mark är troligen den äldsta av de tre 
jämförelseboplatserna. 
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4 Metod 
4.1 Tillverkningsteknik 
Hur ett kärl har tillverkats kallas för keramisk tillverkningsteknik (Hulthén 1977:25).  
De olika teknikerna som finns benämns H, U och N (a.a. 1977:25f) (se fig.5). H-tekniken 
förekommer hos erteböllekeramik. Erteböllekärl är uppbygga av avlånga, smala 
lerkorvar/rullar som bearbetats med fingrarna. Nagelintryck och fingerintryck är några 
förekommande spår (a.a.1977:26f). U-tekniken har sin grund i H-tekniken. Kärl som är gjorda 
med U-teknik är lätt tillhamrade och utjämnade på både in och utsidan (a.a.1977:26, 34). N-
tekniken förekommer främst hos tunnväggiga kärl (a.a.1977:34). De olika tillverknings-
teknikerna är synbara i keramikskärvornas profiler (a.a.1977:35). Ett kärl består av fem olika 
delar; mynning, hals, skuldra, buk och botten (se fig. 5). (Papmehl-Dufay 2005, bilaga 6). 
Mynningspartiet är högst upp på ett kärl. Mynningsprofilen fås fram genom att titta på 
mynningspartiernas lutning. Det finns cylindriska, konkava och konvexa mynningsprofiler 
(Hulthén 1974:24f). Halspartiet är den del som ligger mellan kärlets mynningsparti och 
kärlets skuldra (Hulthén 1977:40-83f). Formerna på halspartierna varierar. Ett kärl kan ha 
konvexa (inåtvända), konkava (utåtvända), raka, svagt lutande och kraftigt lutande halspartier 
(Papmehl-Dufay 2005, bilaga 6). Skulderpartiet går mellan kärlets hals och bukparti. 
Skulderpartier kan ha konvexa, S-formade, dubbelkoniska, raka och ”profilerade” former 
(Hulthén 1977:40-83f). Bukpartiet sitter nedanför skuldran. Bottenpartiet är den del som 
kärlet står på eller avslutar ett kärl (a.a.1977:40-83). Det finns bottnar med avsatt fot, med 
utåtsvängt fotparti och koniskt fotparti (Hulthén 1974:39f). Dessa tillverkningstekniker har 
varit i åtanke vid den morfologiska analysen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Morfologiska analys 
Morfologiska analyser görs subjektivt. Uppsatsens större urvalsmaterial (52 skärvor) 
registrerades noggrant. All relevant data valdes att presenteras i tabellform (se bilaga 1). De 
skärvor som presenteras i detta kapitel är de 14 som valdes ut för lipidanalys med hänsyn till 
uppsatsens syften. Skärvornas skick, ornamentik, profil, tillverkningsteknik, diameter, 
maxtjocklek finns i figurtexterna (se figurerna 6-21 s.17ff). Dessa 14 skärvor benämns för det 
lilla urvalet. I varje figurtext står skärvornas ID och fyndnummer så att de lätt kan hittas i 
tabellen i bilaga 1. Skärvornas individuella data finns även representerade i diagramform i 
bilaga 2. Skärvornas hypotetiska fyndkontexter har tagits fram med hjälp av spridningskartan 
(fig.3 s. 12) och den sammansatta anläggningsplanen som finns i kapitel 3, figur 2 s. 9. Figur 
6 s.17 visar idealiserade former/profiler (1-8 från vänster till höger) som kan förekomma i det 
lilla urvalet. De svartvita fotona har ingen skala och i figurtexterna är skärvornas diametrar 
angivna i centimeter. Utifrån skärvornas diametrar erhålls kärlens innerdiametrar. 
 
 
 
 

Mynning 

Hals 

Skuldra 

Buk 

Fig.5: Bilden visar ett kärls olika delar; Mynning, hals, skuldra, buk och botten. De delar som främst 
behandlas i uppsatsen är mynningsskärvorna men det förekommer även bukpartier och ett halsparti. 
Till höger är de tre tillverkningsteknikerna; U, N och H. 

Fig. 5. 
Botten 

 

U N H
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Fig. 7: Mynningsskärva 
(ID 7, f.nr:13026) med 
två vågräta rader av 
punktdekorer. 
Mynningen är gjord i N-
teknik och dess 
maxtjocklek är 5,5 mm 
och väger 1,8g. Formen/ 
profilen är rak till svagt 
konkav (profil 1/4). 
Mynningsformen/ 
profilen syns till höger 
om fotot. Diameter 
saknas. Mynnings-
skärvan kan ha påträffats 
på boplatsens södra del. 
Paralleller kan finnas i 
Oxiesgruppen (Larsson 
1984:159f). 

Fig. 9: Mynningsskärvan (ID 12, f. nr: 
13664) har två vågräta rader med 
punktdekor. Mynningen är gjord i N-
teknik. Maxtjockleken är på 8,0 mm. 
Mynningsskärvan har en svagt konvex 
form/profil (3) och väger 7,9 g. 
Diametern är ca 16cm. Paralleller kan 
finnas i skånskt keramikmaterial.  

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig.9. 

Fig. 6. Det finns 8 
olika profiler;  
1; Rak profil med 
rundad kant.  
2; Jämn rak profil 
med platt kant.  
3; Konvex profil, 
(inåtvänd).  
4; Konkav 
(utåtvänd) profil 
med rundad kant.  
5; Konkav 
(utåtvänd) profil 
med rak kant.  
6; Ojämn rak profil 
med rundad kant. 
7; Konkav 
(utåtvänd) profil 
med läpp. 
 8; Ojämn rak profil 
med bred kant. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fig. 8: Mynningsskärva 
utan dekor. Mynningen (ID 
25, f.nr:13354) är gjord i 
N-teknik. Maxtjockleken är 
8,0 mm och mynnings-
formen/profilen är konkav 
(4). Vikt är 4,7g. Mynnings 
-diametern är ca 16cm. 
Mynningsskärvan kan ha 
hittats på boplatsens norra 
del.  
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 Fig. 13.

Fig. 13: Denna bukskärva (ID 45, f.nr: 
13691) saknar dekor. Skärvan är gjord 
i N-teknik. Skärvans maxtjocklek är 
8,9mm. Den har svag konvex (3) 
form/profil och väger 8,4g. Skärvans 
diameter är ca 32cm och kan ha 
paralleller i skånskt keramikmaterial 
(Lagergren-Olsson 2003:199) eller 
(Larsson 1984:159f). Skärvan kan ha 
hittats på boplatsens södra del.  

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Fig.12. 

Fig. 11: Mynningen (ID 2, f. nr: 
36) är grov med stora 
horisontella gropar och små 
dubbelradiga, vertikala grunda 
gropar och är gjord i N-teknik 
och maxtjokleken är på 12,8 
mm. Mynningsformen/profilen 
är svagt konkav/jämrak (2/5) 
och skärvan väger 52,7g. 
Diametern är ca 40cm. 
Mynningen kan ha påträffats 
boplatsens södra del. 
Mynningen kan ha paralleller i 
skånskt keramikmaterial 
(Larsson 1984:160f; Lagergren-
Olsson 2003:201f). Källa: Olle 
Lindman, Erik Bendixen och  
L-K-Königsson  M 

 Fig. 12: Mynningsskärvan (ID 
26, f. nr: 13527) saknar dekor 
och är gjord i N-teknik. 
Maxtjockleken är 7,9mm. 
Skärvan har en ojämnt rak/svagt 
konvex (6/3) mynnings-
form/profil och väger 6,5g.  
Mynningsdiametern är ca 16 
cm. Paralleller kan finnas i 
Oxiegruppen (Larsson 
1984:159). Mynningen kan ha 
påträffats på boplatsens södra 
del.  

 

 

Fig. 10: Mynningsskärvan 
(ID 29, f.nr:13242) har två 
horisontella rader med 
punktdekor och är gjord i 
N-teknik. Skärvans 
maxtjocklek är 9,8 mm 
Mynningsformen/profilen 
är ojämnt rak (6) och väger 
19,5g. Mynningsdiametern 
är ca 44 cm. Mynnings-
skärvan kan ha hittats på 
boplatsens södra del. 
Mynningen kan ha 
paralleller i skånskt 
keramikmaterial (Larsson 
1984:160f).
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Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Fig. 17: Mynningsskärvan (ID 49, 
f.nr: 13745) är odekorerad. Skärvan 
är gjord i N-teknik och har en 
konvex (3) mynningsform/profil. 
Mynningens maxtjocklek är 9,0mm 
och dess vikt är 10,7g. Mynnings-
diameter är 24cm. Mynningsskärvan 
kan ha paralleller i Oxiekeramiken 
(Larsson 1984:159f). Den kan ha 
påträffats på boplatsens norra sida.  

 

 

Fig. 14: Skärvan (ID 46, f.nr:13053) har 
två horisontella rader med punktdekor 
samt en lätt konvex (3) form/profil. 
Skärvans vikt är 5,7g och dess 
maxtjocklek är 7,0mm. Skärvan kommer 
troligen av en kraghalsflaska och är 
gjord i N-teknik. Diametern är ca 4cm. 
Den kan ha påträffats i vad som bedöms 
vara en ränna på boplatsens norra del 
och paralleller kan finnas i 
Oxiekeramiken (Larsson 1984 
c:159f)/eller i Vråkulturen (Florin 1958: 
81ff).  

Fig. 15: Skärvan härrör från ett större 
kärls skulderparti. Skärvan (ID 47, 
f.nr:13228) är dekorerad med tre 
grunda gropar. Den är gjord i N-
teknik, maxtjockleken är 14,5mm. 
Formen/profilen (4/5) är konkav. 
Skärvans vikt är 13,1g. Diametern är 
ca 32cm. Den kan ha påträffats i ett 
stolphål på boplatsens södra del. 
Skärvan kommer av en trattbägare. 
Paralleller till skärvan kan finnas i 
skånskt och/eller i Vråkulturens 
keramikmaterial. Källa: Olle Lindman, 
Erik Bendixen och L-K-Königsson. 

Fig. 16: Denna keramikskärva (ID 48, 
f.nr:13275) härrör från ett större kärls halsparti. 
Skärvan är ornerad med horisontell 
snörornamentik samt en smal fingerfåra. 
Snörornamentik förekommer i det skånska och 
danska keramikmaterialet (Larsson 1984:161f) 
och kan ha paralleller i de keramikmaterialen 
eller Siretorps keramik material (Bagge 
1939:166f). Skärvan är gjord i N-teknik och 
maxtjockleken är 6,8 mm. Formen/profilen (4) 
är lätt konkav och skärvan väger 11,3g. 
Diameter är 32cm. Skärvan kan ha påträffats i 
en ”grop med sot eller mörk jord”. Källa: Olle 
Lindman, Erik Bendixen och Lars-König- 
Königsson. 
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Fig. 20: Mynningen utgörs  
av fem bitar (ID 5, f.nr: 
13226, 13256..). 
Mynningen som helhet har 
19 grunda vågräta 
gropdekorer i s.k. blixtlås-
anordning och är utförd i 
N-teknik. Maxtjocklek  
är 12,0mm. Mynningen har 
en konkav (4) form/profil. 
Den väger 97,9g, diametern 
är 40 cm.  Mynningen kan 
ha påträffats i en ”grop 
med sot eller mörk jord” 
/”stolphål” på boplatsens 
södra del. Paralleller kan 
finnas i Vråkulturen (Florin 
1958: 81ff) och dess botten 
kan ha varit flat (Florin 
1958:45, 135). Källa och 
profil: Olle Lindman, Erik 
Bendixen och Lars-König- 
Königsson. 

Fig. 25.

Fig. 20. 

Fig. 19

 

Fig. 18: Mynningen (ID 11, 
f.nr:13356, 13644) har två 
horisontella punktdekorer. 
Mynningsskärvan är gjord i N-
teknik, väger 26,6g, maxtjockleken 
är 11,5 mm. Mynningen har en lätt 
konkav mynningsform/profil (4) och 
dess mynningsdiameter är 28 cm. 
Mynningsskärvan kan ha paralleller 
i Skåne (Lagergren-Olsson 
2003:174f, 199ff). Källa: Olle 
Lindman, Erik Bendixen och L-K-
Königsson. 

Fig. 19. Dessa två skärvor (ovan ID 
50 f. nr; 13020, under ID 40 f. nr; 
13682) ingår inte i det lilla 
urvalet/stickprovet men har valts att 
presenteras för att de är de enda 
skärvorna som är gjorda med U-
teknik. U-tekniken har påträffats 
inom erteböllekeramik. Skärvorna 
kan komma av ett halvstort kärl. 
Maxtjockleken är 9,0 mm respektive 
7,0mm. Skärvornas profiler är ganska 
raka (1) och den sammanlagda vikten 
är 6,0g. Diametrarna gick inte att 
avgöra. De kommer troligen av 
samma kärl men de påträffades på två 
olika platser i boplatsområdet.  

Fig. 18.



 21

 
 
 
4.3 Lipidanalyser 
”Lipider är fettsyror och deras derivat samt de substanser som biosyntetiskt eller funktionellt 
är relaterat till dessa föreningar” (Christie 1989:11, översättning av författaren). Lipider är det 
som allmänt kallas för fetter, oljor, vaxer (Evershed et al 2001:331f). Det finns två 
undergrupper; polära lipider och neutrallipider. Vid hydrolys lämnar neutallipider två 
produkter. De primära grupperna är triacylglycerol (TAG), diacylglycerol (DAG) och 
monoacylglycerol (MAG) (Isaksson 2000:33f). Triacylglyceroler är lagrad energi och finns i 
animaliskt fett och i vegetabiliska oljor (Heron et al 1993:251ff). Förekomsten av grupperna 
TAG, MAG och DAG ger indicier på välbevarade fetter i ett preparat. Steroler, n-alkaner, fria 
fettsyror, långkedjiga ketoner och vaxestrar är andra exempel på neutrallipider. Polära lipider 
lämnar vid hydrolys tre produkter. Några exempel på polära lipider är fosfolipider (i 
cellmembran), eterlipider och glykolipider. Lipider fungerar som biomarkörer (Craig et al 
2004:613-634; Isaksson 2000:243-244). Lipider som brutits ner motsvarar inte den levande 
varelsens ursprungliga uppbyggnad men trots detta är lipider lätta att återkoppla till sina 
biologiska ursprung och är svårlösliga i vatten. Tack vare lipidernas olöslighet bevaras 
informationen om dem och de organiska föreningarna bra (Evershed et al 1992:206ff). 

4.3.1 Lipidrester i förhistorisk keramik 
Analyser av lipidrester i förhistorisk keramik görs för att få svar på vilka organiska 
anrättningar som kan ha förekommit i kärlen (Raven et al 1997:268, Charter et al 1993:211-
223). Keramik är en av de vanligaste fyndkategorierna vid arkeologiska utgrävningar (Raven 
et al 1997: 267-268, Evershed et al 1992:187-208). Oglacerade kärl har använts vid tillredning 
av mat samt förvaring av mat och under den tid som kärlet brukades absorberade keramiken 
en viss mängd vätska från de olika anrättningarna (Raven et al 1997:267ff, Evershed et al 
1992:187-208). Extraherbara lipider härrör från den eller de sista kärlanvändningarna (Craig 
et al 2004:632). Vid upphettning av olika födor sker det kemiska processer som frigör lipider 
från födan. Lipider från vegetabilier och andra födor dras in i kärlets innerväggar och 
innesluts i keramikens håligheter (Raven et al 1997: 268ff). Vaxrester, terpener och 
fytosteroler indikerar på en närvaro av vegetabilier. Lipider som ω- (o-alkylfenyl) fettsyror, 
visar att det finns fleromättade fettsyror till exempel från vegetabilier (C18:3 i vegetabiliska 
oljor). Långkedjiga ketoner finns i vegetabiliskt fett och kolesterol samt isoprenoida fettsyror 
kan indikera på en förekomst av terrestriska och marina animalier. ω- (o-alkylfenyl) fettsyror 
och isoprenioda fettsyror förekommer i kärl där fisk har tillagats (Hansel et al 2004:2999-
3002). Fettsyror frigörs ur triacylglyceroler när animalier eller vegetabilier tillreds. Spår av 
terpener kan ge fingervisningar på att kådor eller tjäror har processats i kärlen (Evershed et al 
2001:332-346). Skillnaderna i lipidernas kemiska strukturer ger en möjlighet att urskilja dem 

Fig. 21: Keramikskärvan (ID 1; f. nr A 
52) är ett bukparti från ett större kärl. 
Skärvan är tillverkad i H-teknik och 
maxtjockleken är 14,5mm. Skärvan 
har en rak till lätt konvex profil (1/3). 
Vikten är 51,0g, diametern är 20cm. 
Den kan ha hittats i en ”härd” på 
boplatsens södra del. Skärvan kan vara 
samtida med den stenåldersgrav som 
påträffades vid utgrävningen. Skärvan 
kan därmed vara den äldsta i Alby 
materialet. Källa: Olle Lindman, Erik 
Bendixen och L-K- Königsson. 

Fig. 21. 
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och hänföra dem till olika biologiska ursprung. Steroler är biologiskt olika och används för att 
särskilja vegetabiliska (fytosterol), animala (kolesterol) steroler eller blandningar av steroler 
ur keramikmaterial (Isaksson 2000:34ff, Evershed et al 1992:199ff). 

4.3.2 Nedbrytning 
Kolatomer i en molekyl har opolär kovalenta bindning. Kol-kol bindningar bryts bl.a. genom 
β-oxidation (Nelson och Cox 2000:64ff). β-oxidationsprocessen är den främsta orsaken till 
förlust av fettsyror. β-oxidation processen är destruktiv. Vid varje steg i processen bildas det 
en acetylcoenzym A och en två atomer kortare fettsyra (a.a. 2000:567f, 571-588). 
Vid hydrolysprocesser bryts eter och esterbindningar. I processen upptar större biomolekyler 
vatten. Processens förlopp är snabbt i början men avtar vartefter som tiden går (Nelson och 
Cox 2000:106). Triacylglyceroler och fosfolipider är utsatta för kemiska och enzyma 
hydrolyser bl.a. under kärlens depositionstid (Evershed 1992:195f). Fria fettsyror (C 18, C16) 
frigörs av triacylglycerol (TAG) genom hydrolysprocessen. Diacylglycerol (DAG) bildas när 
en fettsyra har frigjort sig från TAG. DAG frigör en fettsyra och bildar monoacylglycerol 
(MAG). DAG och MAG kan förekomma i förhistoriskt keramik (Dudd et al 1998:1345, 
1352f). 
  
”Pyrolysprocessen innebär att ett organiskt ämne upphettas utan tillgång till syre” 
(Nationalencyklopedin 060405). Genom pyrolysprocessen försvinner koldioxiden i 
karboxylgrupper. När en fettsyra utsätts för denna process avgår en karboxylsyragrupp vilket 
ger upphov till en alkan. I pyrolysprocesser är det inte ovanligt att fettsyror reagerar med 
varandra. Vid pyrolysprocesser där två fettsyror ingår avgår vatten och koldioxid. Reaktionen 
sker i keramikens väggar. Slutprodukten är en keton (Evershed et al 1995:8875-8878, Raven 
et al 1997:267-285). Ketoner indikerar på en stark upphettning av fettsyror (Evershed et al 
1995:8877ff, Raven et al 1997:267-285). Autoxidationsprocesser sker då en fettsyra med 
dubbelbindningar angrips av syremolekyler. I processen bryts fleromättade fettsyror ner 
snabbare än enkelomättade fettsyror. Solljus och värme påbörjar autoxidationsprocessen som 
sedan fortsätter av sig själv. Fettsyror som bryts ner genom autoxidation ger upphov till 
många kortkedjiga produkter (Kumathasan et al 1992:109-125f) och steroler i sina rena 
former är förhållandevis resistenta mot autoxidation. Kolesterolets autoxidation sker när det 
uppvärms vid tillredning i ett kärl (Evershed et al 1992:199ff). Aromatiseringsprocesser 
drabbar linolensyra som bl.a. finns i växter. Linolensyra är en fleromättad fettsyra med 18 
kolatomer och tre dubbelbindningar (Torsell et al 1997:178). Linolensyra förekommer i 
vegetabiliska oljor och är olösligt i vatten. När dubbelbindningar i linolensyra bryts kan de ge 
upphov till konjugerade fettsyror. Vid 260-270°C ger lyckade aromatiseringsprocesser upp-
hov till en rad olika alkaner (Matikainen et al 2003:567-573). 

4.3.3 Hur lipidanalyser tolkas 
Lipidresterna som förekommer i keramik består av blandningar. Tabell 2 s. 23 visar de för 
uppsatsen relevanta lipiderna och deras förekomster. Ett kvotvärde (C18:0/C16:0) högre än 
0,48 anger en förekomst av terrestriska animalier i keramikprover. Kvotvärden under 0,48 
indikerar att fettsyrasammansättningen är vegetabilisk och/eller av marina animalier. Fiskar är 
rika på ω -3- fettsyror vilka omvandlas till ω- (o-alkylfenyl) fettsyror (C16, C18, C 20) vid 
upphettning. ω -(o-alkylfenyl) fettsyrorna kommer av C 18:3, C 20:3 och 16:3 fettsyrorna.  
C 20:3 fettsyran finns även i lever och ger upphov till C 20 ω- (o-alkylfenyl) fettsyran. 
Förutom ω- (o-alkylfenyl) fettsyror ska det finnas två isoprenioda fettsyror; 4, 8, 12-
trimetyltetradekansyra och 3, 7, 11, 15-tetrametylhexadekansyra (fytansyra) i proverna för att 
fettsyrasammansättningen är av marina animalier (Hansel et al 2004:2999-3002). Från 
klorofyll frigörs fytol genom hydrolys och kan sedan oxideras till fytansyra. Fytansyra kan 
därför indikera gröna växter (Isaksson 2000:35). Fytosterol är ett samlingsnamn för 
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vegetabiliska steroler; β-sitosterol, kampesterol och stigmasterol. Kolesterol förekommer både 
i terrestriska och marina animalier. Förekomsten av kolesterol och fytosteroler visar om det är 
animalier eller vegetabilier i ett prov. Ketoner är bra belägg för att fetter har upphettats i ett 
kärl (Evershed et al 1995: 8875-8878). En andra kvot är C17gr/C18r – kvoten. Om kvotens 
värde överstiger 0,02 så kan det vara en indikation på fettsyror av idisslare och tillsammans 
med intakta triacylglyceroler kan de visa en förekomst av mjölkfetter från idisslare (Dudd et 
al 1998:1345-1354). Spår av terpener som bl.a. kommer av kådor, hartser från exempelvis 
gran och tall. Höga förekomster av kådor och hartser kan indikera på att de processats i kärlen 
(Evershed et al 2001:332-346).   
  
 
 
Förekomst Lipider  
Depåfetter (fetter, oljor) TAG och C18:0 (stearinsyra), C 16:0 (palmitinsyra) 
ω-3- fettsyror; C 16:3 (marina 
fettrester), C18:3 (vegetabilier och 
marina), C 20:3 (inälvsmat och 
marina) 

ω- fettsyror; C16 (marint), C18 (vegetabiliskt, marint ), C 20 (inälvsmat, 
marint). 

Fisk/marina animalier, vegetabilier 
(klorofyll) 

Isoprenoida fettsyror; 4, 8, 12- TMTD (marin animalier/fisk), 3, 7, 11, 15-
TMHD(marina animalier/fisk och klorofyll) 

Djurfetter, vegetabilier Sterol; Kolesterol, fytosterol (β-sitosterol, stigmasterol) 
Fett som upphettats Ketoner (C 29- C35) 
Mikroorganismer/idisslare Grenade C17 fettsyror 
Vaxrester Långkedjiga alkanoler och fettsyror, fria och sammanbundna vaxestrar 
Harts, tjära, kåda Terpener från gran, tall och björk  

4.3.4 GC/MS -utförande och tolkningar 
Masspektrometrin bygger på att ett organiskt ämne ”bombarderas” med elektroner så att de 
fragmenteras. Fragmenteringen beror på ämnenas kemiska strukturer. Det togs ca 1-2 gram 
keramikpulver ur varje skärva. Keramikpulvret lösgjordes med en kakelfräs vid låga 
varvantal. Det yttersta lagret på keramikskärvan avlägsnades för att avlägsna de ytliga 
kontaminationerna. Proverna togs från insidan på keramikkärlet. Sedan tillsattes 20μg 
internstandard (n-hexatriakontan) till varje prov kvantitativt. Extraktionsprocessen utfördes 
med hjälp av kloroform och metanol (2:1) samt ultraljudsbad i 2 x15 minuter. Därefter 
centrifugerades proverna (3000 varv/min) i 30 minuter. Vätskan i proverna pipetterades i små 
provrör och lösningsmedlet i proverna avlägsnades med kvävgas. Till de erhållna lipidresterna 
tillsattes bis (trimetylsilyl) trifluoracetamid innehållande 10 % klortrimetylsilan och ställdes i 
en ugn vid 70°C i 15 minuter. Den överblivna reagensen som blivit kvar i proverna 
avlägsnades med kvävgas. Från varje prov injicerades 1μl i GC/MSn. Lipidanalysen utfördes 
på en HP 6890 Gaskromatograf med en opolär kapillärkolonn (SGE BPX5 15m x 220μm x 
0,25μm). Injektionen gjordes pulsed splitless (pulstryck 17,6 Psi) genom ett Merlin Microseal 
TM High Preassure Septum ugn i 325°C. Bärgasen, i detta fall helium hade ett flöde på 2,0 
ml/min. Ugnens inledande temperatur var 50 0C som ökades med 10°C per minut upptill 
350°C.  Till gaskromatografen var en masselektiv detektor (HP 5973) kopplat via ett interface 
med en temperatur på 350°C. De separerade föreningarnas fragmentering skedde via en 
elektronisk jonisering vid 70eV. Temperaturen vid jonkällan var 230°C. Ett massfilter hade 
programmerats till att skanna av intervallerna m/z 50-700 (2,29 scan/min). Massfiltrets 
temperatur var 150°C. Förvärvad data insamlades och bearbetades på en HP Vectra XM med 
mjukvaran HP Chemstation TM Ver.  
 
 
 

Tabell 2. I tabellen visas lipiderna och lipidernas förekomster.  
Källa; Sven Isaksson 05/06. Muntligt. 
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I ett kromatogram utgör x-axeln tiden mätt i minuter och y-axeln motsvarar de i provet 
ingående komponenternas mängd. I masspektra utgör x – axeln jonmassan per laddning m/z 
(Lee 1998:xiii ff). Y-axeln i ett masspektra visar den relativa mängden av jonfragmenten som 
ett ämne givit upphov till i jonkällan (a.a.1998:xiii ff). I båda fallen (kromatogram och 
masspektra) är mängden utsatt i procent där det högsta möjliga är 100 %. Alla molekyler är 
olika mycket fragmenterade (Christie 1989:204-207) och har därför olika jonmassor (m/z) 
(Lee 1998:xiii ff). Masspektra är som ett ”fingeravtryck” av en specifik lipid (se fig. 22, 23 
s.26, 27). I masspektrat har kolesterol de karakteristiska jonfragmenten 129, 329, 368 och bör 
befinnas sig mellan tiderna 23-24 minuter. β-sitosterol som är en växtsterol har de utmärkande 
jonfragmenten 129, 357, 369 (se tabell 3) och bör befinna sig på en tid efter 25 minuter. 
Information av lipidsammansättningarna och kvotvärdena i C18:0/C16:0, C17gr/C18r 

(se tabell 4 s. 26) har bl.a. resulterat i en tabell (tabell 5 s. 27) över materialets kärlan-
vändningar. Lipidernas sammansättning och spridning över Albyboplatsen visas i bilaga 6. 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

4.3.5 Kontaminationer 
En viktig aspekt att ha i åtanke när kromatogram skall tolkas är att alla lipider inte behöver 
komma av kulinariska aktiviteter. Förhöjda värden i C17gr/C18r – kvoten kan orsakade av 
mikroorganismer som ingår i kontaminationer och av mikroorganismer som finns hos 
idisslare (Nilsson 2006:36f). I keramikmaterialet från Alby framkom det väldigt höga 
C17gr/C18r värden men de är orsakade av kontaminationer (se tabell 4 s. 26). Organiskt 
material som deponerats i jorden utsätts för mikroorganismer och mikrobiologiska aktiviteter. 
Mikroorganismerna gynnas av förhållandena som råder i den omgivande marken; pH, 
syresättning, fuktighet och av andra faktorer (Evershed et al 1992:187-206). Kontaminering 
av bl.a. triacylglyceroler sker i laboratorier (Dudd et al 1998:1346f-1350f). Kontamina-
tionerna ses vid analysen som flera samlade toppar i ett kromatogram. Om det finns flera små 
toppar, om kromatogrammet har en hög, bred bas och om de högsta topparna i kromato-
grammet utgörs av ämnen som inte är av biologiska ursprung är sannolikheten för konta-
mineringar i provet stort. De prover som har låga kontamineringshalter har tydliga toppar i 
kromatogrammet. Kontaminering kan orsakas av att skärvor varit förvarade i plastpåsar, 
oaktsam hantering och av dåliga förvaringsförhållanden under en längre tid. Fetter finns 
exempelvis på hud och vaxer finns i olika naturprodukter och krämer. Kombinationerna av 
kontaminationer är oändligt många och det är svårt att säkert veta vad de kommer av. 
Keramikmaterialet har förvarats i ett magasin vid Husbyborg, Uppsala i 35 år och med tiden 
har bl.a. fettsyror i keramiken kontaminerats. Men trots kontaminationerna (från bl.a. plast) 

Lipider och deras förekomster. De karaktäriska jonfragmenten; m/z 
Intakta triacylglyceroler (TAG) 439,467,495,523,551,579 
ω-fettsyror (C16:0 marint), C18:0 (vegetabiliskt, marint), C 
20:0 (inälvsmat, marint). 

305, 333, 361 

Isoprenoida fettsyror; 4, 8, 12- TMTD (marin 
animalier/fisk), 3, 7, 11, 15-TMHD(marina animalier/fisk 
och klorofyll) 

313, 369 

Sterol; Kolesterol, fytosterol (Kolesterol, β-sitosterol, 
stigmasterol) 

Kolesterol (129, 329, 368), β-sitosterol (129, 
357, 369), stigmasterol (129, 351, 394) 

Ketoner (C 29- C35) 267, 239 
Grenade C17 fettsyror Ingår i C17gr /C18r -kvot 
Långkedjiga alkanoler, fettsyror, fria och sammanbundna 
vaxestrar 

Alkanoler (103), fettsyror (117), fria och 
sammanbundna vaxestrar (257) 

Terpener från gran, tall och björk  Gran och tall (diterpener 239), björk 
(triterpener 189) 

Metylerade diterpener och ometylerade diterpener Metylerade (239, 314), ometylerade (239, 372) 

Tabell 3. En redovisning över de aktuella lipidernas karaktäriska jonfragment 
m/z och förekomster. Källa; Sven Isaksson muntligt. Tabell och information 
05/06. 
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gick det att få fram intressanta resultat. Några av de bättre tolkningarna av kromatogram och 
masspektra underlättades av att kontaminationerna inte var lika påtagliga.  
 
5 Resultat 
”Keramiska kronologier och former” som presenterades i kapitel 2.1 och avsnittet om 
tillverkningstekniker i kapitel 4 ”Metod” har varit i åtanke när Albyboplatsens 
keramikmaterial genomgick den morfologiska bedömningen. Dekorerna i det lilla 
urvalsmaterialet (14) skiljde sig från varandra och de allra flesta skärvorna var fragmenterade. 
Skärvornas fragmentering beror på de yttre faktorer (nedbrytningsprocesser, väderväxlingar) 
vilka de utsatts för. De 14 skärvor som valdes ut för lipidanalys hade punkt, grop och 
snördekorer. Dekorspridningen fördelar sig stratigrafiskt horisontellt över boplatsen. I 
keramikmaterialet finns mynningar, halspartier, bukpartier. Skärvor med punktdekorer kan ha 
påträffats på boplatsens norra del och de gropornerade skärvorna på boplatsens södra del. 
Inga anläggningsplaner har varit tillgängliga och därför är skärvornas ”kontexter” 
hypotetiska. De hypotetiska ”kontexterna” ger indicier på att skärvorna slängts eller blivit 
funna i vad som kan vara husrelaterade kontexter; stolphål, härdar, rännor. I tabell 4 på sidan 
26 visas de 14 provsvaren utvunna från lipidanalyser. De eftersökta lipiderna vid analysen var 
vaxrester, ketoner, triacylglyceroler, kolesterol, ω (o-alkylfenyl) fettsyror, fytosteroler, 
isoprenoida fettsyror och terpener. De vaxrester som upptäcktes genom lipidanalysen består 
av långkedjiga alkanoler och av långkedjiga fettsyror. Många prover uppvisar spår av 
kolesterol, fytosterol och terpener men däremot framkom inte isoprenoida fettsyror, intakta 
triacylglyceroler eller ω (o-alkylfenyl) fettsyror (se tabell 3, 4 s. 24, 26). Resultaten från 
lipidanalysen visar att människorna i Alby främst tillrett terrestriska animalier med inslag av 
vegetabilier i sina kärl, med att ett visst bidrag av marina animalier. Ketoner framkom endast 
i ett prov (ID 29). I det provet framkom spår av terrestriska animalier (kolesterol) och 
vegetabilier (fytosteroler). Troligen har anrättningen i kärlet upphettats vid höga 
temperaturer. Vid analysen upptäcktes att proverna hade höga C17gr/C18r värden vilket 
troligen indikerar på kontaminationer av mikroorganismer och inte på en närvaro av fetter 
från idisslare. I proverna uppträdde även kontamineringar från bl.a. plaster. Terpenmängden i 
proverna är för låga för att kådor och hartser ska ha processats i kärlen. Informationen om de 
karaktäristiska jonfragmenten tillsammans med värdena i C18:0/C16:0-kvoten (se tabell 3, 4 
s.24, 26) visar att proven innehåller fettsyrasammansättning av terrestriska animalier och 
vegetabilier. Halten lipidrester (C18.0/C16) och distributionen (se fig.25 s. 28) av 
kärlanvändningarna från Albymaterialet jämfördes med motsvarande data från Ottenby och 
Köpingsvik, Öland (Papmehl-Dufay manus 2006). Fetthalterna jämfördes via ett t-test och 
distributionen jämfördes genom ett χ2 – test (se fig. 24, 25 s. 27, 28). Keramikkärlen från 
Alby har en kvalitativt lägre diversitet men en kvantitativt högre diversitet (se tabell 6 s. 27) 
alltså att de har innehållit få organiska produkter men brukats på fler sätt. I några prover 
framkom några möjliga spår av rotfrukter (se tabell 5 s. 27). Detta visade sig när 
distributionen av långkedjiga fettsyror och långkedjiga alkanoler som fanns i ett par prover 
(7, 12, 26) från Alby jämfördes med identifierade växtarter i en tillgänglig databas vid AFL. 
Sammansättningen av vaxresterna i proverna (7, 12, 26) påminde mest om de rotfrukter av de 
få växter som ännu ingår i databasen. Pollenanalysen som utförts på boplatsjorden ger 
indikationer på att det funnits ätliga och medicinala växtarter kring boplatsen. Benmaterialet 
från boplatsen och resultaten av lipidanalyserna kompletterar varandra väl samt att den diet-
analys som verkställdes på benet och tanden från skelettgraven intygar att det förekom 
jakt/fiske av marina djurarter under tidigneolitikum. Vilka däggdjur som konsumerats kan 
diskuteras men troligen rör det sig om större arter, exempelvis kronhjort, älg och kanske även 
björn. Boplatsläget har erbjudit rikligt med föda året runt. Anrättningen av fisk/marina 
animalier med vegetabilier är påtagligast på boplatsens södra del. Det tydligaste sambandet 
upplevs att vara mellan kärlens innerdiametrar och kärlanvändning. Innerdiametrarna för de 
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stora kok/förvaringskärlen är mellan 32-44 centimeter. De halvstora kok/förvaringskärlen har 
innerdiametrar omkring 20-31 centimeter. Förvarings/ serveringskärlens innerdiametrar 
varierar mellan 16-31 centimeter och serveringskärlen/ skålarnas innerdiametrar är mellan 4-
16 centimeter. De tillverkningstekniker som förekommer är H-teknik, U-teknik och N-teknik. 
Av tillverkningsteknikerna är N-tekniken den dominerande. Majoriteten av skärvorna i 
materialet har en maximal tjocklek under 14 millimeter. Det tycks inte finnas samband mellan 
tjocklek och kärlanvändning. Det totala antalet kärl i keramikmaterialet uppfattas att vara 35 
stycken. För mer information och för en sammanställning av resultaten om skärvorna i det 
lilla urvalet (se tabell 7 s 29). Kärlanvändningen har likheter med Ottenby men inte med 
Köpingsvik, Öland. Alby har en statistiskt signifikant högre lipidhalt än vad Köpingsvik och 
Ottenby har samt att det hittas en statistisk signifikant skillnad i distribution mellan Alby och 
Köpingsvik men inte mellan Alby och Ottenby. Albyboplatsen uppvisar likheter med 
keramiken från Skarpa Alby och Lilla Mark. De båda lokalerna har getts tidigneolitiska 
dateringar och kan vara samtida med Alby. En osäkerhet finns vid jämförelsen mellan Alby 
och Skarpa Alby då ingen rapport har varit tillgängligt över Skarpa Alby lokalen. 
Jämförelserna mellan Alby/Rojrhage, Alby/Skarpa Alby och Alby/Lilla Mark har gjorts 
subjektivt och grundats på tillgängligt skiftligt material och rapporter. 
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Prov Halt 
μg/g 

C18:0/C16:0 
(0,48) 
(skillnad i δ 
13 C) 

C17gr/C18r 
 (0,02) 

Intaka 
triacyl 
glyceroler 

Kole 
sterol 

Fyto 
steroler 

Vax 
rester 

Lång 
kedjiga 
ketoner 

Isoprenoida 
fettsyror 

ω-(o-
alkylfenyl) 
fettsyror 

Terpener 
(låg fore- 
komst) 

1 98 0,93 0,051 N J J J N N N DHA/DHAME 
2 300 0,43 0,18 N J J J N N N DHA/DHAME 
5 1739 0,95 0,072 N J N N N N N DHA/DHAME 
7 623 0,43 0,18 N J J J N N N DHA/DHAME 
11 268 0,85 0,091 N J J N N N N DHA/DHAME 
12 417 0,82 0,077 N J J J N N N DHA/DHAME 
25 160 0,60 0,038 N J J N N N N DHA/DHAME 
26 843 0,77 0,073 N J J J N N N DHA/DHAME 
29 244 0,80 0,11 N J J N J N N DHA/DHAME 
45 147 0,030 0,97 N J J N N N N DHA/DHAME 
46 275 0,58 0,032 N J N N N N N DHA/DHAME 
47 68 0,64 0,11 N J J J N N N DHA/DHAME 
48 1103 1,40 0,14 N J N N N N N DHA/DHAME 
49 108 0,64 0,089 N J J N N N N DHA/DHAME 

Tabell 4. Tabellen visar resultaten av lipidanalysen. I tabellen har positiva förekomsterna av olika 
lipider markerats med ett J. Negativa resultat har markerats med ett N. 

Fig.22. Masspektra på prov 12 där de olika karaktäriska jonfragmenten 
är utmarkerade. Prov 12 innehåller kolesterol vilket indikeras av de 
karaktäriska jonfragmenten; 129, 329 och 368.  

Mängd 100 %  

m/z 
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Prov 
nr. 

Kärlanvändning 

1 TAV 
2 FMV 
5 TA 
7 FMV (med rotfrukt) 
11 TAV 
12 TAV (med rotfrukt) 
25 TAV 
26 TAV (med rotfrukt) 
29 TAV 
45 FMV 
46 TA 
47 TAV 
48 TA 
49 TAV 

Alby – Köpingsvik 
Halt 

t = -3,19 df = 
30 

p = 0,0032 

Alby-Ottenby 
Halt 

t = -3,00 df 
=25 

p= 0,0061 

Alby-Köpingsvik 
kärlanvändning 

χ2 = 23,64 df = 6 P=0,001 

Alby- Ottenby 
kärlanvändning 

χ2 = 10,69 df = 6 p<=0,099 

Tabell 5 (t.v.) och 6 (t.h.). I tabell 5 t.v. redovisas 
provernas individuella provnummer och kärl-
användning. χ2-testet i tabell 6 t.h. visar på en större 
likhet i kärlanvändning med Ottenby. Det finns en 
statistiskt signifikant högre fetthalt i Alby än i 
Köpingsvik och Ottenby samt att det hittas en statistisk 
signifikant skillnad i distribution mellan Alby och 
Köpingsvik men inte mellan Alby och Ottenby. 
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Fig. 24. Stapeldiagrammet visar 
kärlanvändningarna i Ottenby, Köpingsvik och 
Alby, Öland. Kärlen från Alby har främst 
använts vid tillredning av terrestriska animalier 
med inslag av vegetabilier.  
 

Fig. 23. Masspektra av β-sitosterol i prov 12. β-sitosterol 
indikeras av de karaktäriska jonfragmenten; 129 och 357.  
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m/z 
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ID 1 är en skärva som kommer av ett kärls bukparti. Kärlet som skärvan tillhört kan vara ett 
kok/förvaringskärl och vid lipidanalysen framkom det spår av terrestriska animalier och 
vegetabilier (TAV). Skärvan är gjord med H-teknik vilket anses vara en vanligt före-
kommande tillverkningsteknik i ertebölle keramik. Bukskärvan kan vara samtida med 
stenåldersgraven som påträffades i Alby. På grund av skärvans eventuella datering till 
mesolitikum har inte några paralleller angetts och bedöms att vara lokalt tillverkad keramik. 
ID 2 är en mynningsskärva med gropdekorer och kan härröra från ett större kokkärl.  
Vid analysen framkom det lipider av fisk/marina animalier och vegetabilier (FMV). 
Paralleller till skärvan kan finnas i skånskt keramikmaterial. 
ID 5 är en mynning som kan komma av ett stort kok/förvaringskärl. Paralleller kan finnas i 
Vråkulturens keramikmaterial. Lipidanalysen uppvisade spår av terrestriska animalier (TA). 
Mynningens dekor är väldigt likt den dekorform som förekommer på ett kärl tillhörande 
Vråkulturen. Likheter kan finnas både i Vråkulturens och Siretorps keramikmaterial och/eller 
i de danska och skånska keramikmaterialen.  
ID 7 Mynningsskärvan har punktdekorer och kan komma från en liten skål, men antagandet är 
osäkert då dess mynningsdiameter inte gick att avgöra. Mynningsskärvan kan ha paralleller i 
skånskt keramikmaterial. De lipider som hittades vid analysen kom av fisk/marina animalier 
och av vegetabilier (FMV). Vegetabilierna identifierades att vara rotfrukter. Mynningsskärvan 
kan vara från ett kärl/skål som använts för servering av anrättningen.  
ID 11 är en mynningsskärva med punktdekorer och kan härröra från ett halvstort 
kok/förvaringskärl. Vid lipidanalysen framkom det spår av terrestriska animalier och 
vegetabilier (TAV). Mynningsskärvans paralleller kan finnas i skånskt keramikmaterial.  
ID 12 är en mynningsskärva med punktdekorer. Skärvan kan komma av en halvstor 
förvaring/serveringskärl. Vid lipidanalysen framkom spår av terrestriska animalier och 
vegetabilier (TAV) som identifierades att vara rotfrukter. Mynningsskärvan kan ha paralleller 
i skånskt keramikmaterial.  
ID 25 är en mynningsskärva utan dekorer. Skärvans diameter ger indikationer på att den kan 
komma från ett halvstort förvaringskärl. Lipidanalysen visade spår av terrestrisk animalier 
och vegetabilier (TAV). Kärlet kan ha varit ett förvaringskärl. Paralleller kan finnas i skånskt 
keramikmaterial.  
ID 26 är en mynningsskärva av en serveringskål. Vid analysen av mynningsskärvan framkom 
det lipider av terrestriska animalier och vegetabilier (TAV). Vegetabilierna identifierades som 
rotfrukter. Skärvan kan ha paralleller i skånskt keramikmaterial.  
ID 29 är en mynningsskärva från ett större kärl. Mynningsskärvan har mindre fina 
punktintryck. Vid lipidanalysen framkom lipider från terrestriska animalier och vegetabilier 
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Fig. 25. Figuren visar halten lipidrester i 
keramikmaterialen från Köpingsvik, Ottenby 
och Alby, Öland. Halten lipidrester är höga i 
Alby materialet och skiljer sig signifikant 
från Köpingsvik och Ottenby.  
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(TAV). Mynningsskärvan kommer av ett större kok/förvaringskärl. Mynningsskärvan kan ha 
paralleller i skånskt keramikmaterial.  
ID 45 är en odekorerad bukskärva som kan härröra av ett stort kok/förvaringskärl.  
Vid lipidanalysen framkom det spår av fisk/marina animalier och vegetabilier (FMV).  
ID 46 är en skärva som är av en kraghalsflaska. Skärvan har punktdekorer. Lipidanalysen 
uppvisade spår av terrestriska animalier (TA). Skärvan kan ha paralleller i skånskt 
keramikmaterial och/eller i Vråkulturens keramikmaterial.  
ID 47 är en skärva från ett skulderparti på ett större kok/förvaringskärl. Skärvan har 
gropdekorer. De lipider som påträffades vid analysen var av terrestriska animalier och av 
vegetabilier (TAV). Skärvan kan ha paralleller i Vråkulturens och/eller i skånes 
keramikmaterial.  
ID 48 kan vara en skärva som kommer av ett kärls halsparti. Skärvan från halspartiet kan 
härröra från ett större kok/förvaringskärl. Skärvan har snördekorer och kan ha paralleller i 
skånskt och/eller danskt keramikmaterial. Andra möjliga paralleller kan finnas i Siretorp 
keramikmaterial. Vid lipidanalysen framkom spår av terrestriska animalier (TA).  
ID 49 är en mynningsskärva från en halvstor förvaring/serveringskärl. Mynningen är 
odekorerad och kan ha paralleller i skånskt keramikmaterial. Lipidanalysen visade på spår av 
terrestriska animalier och vegetabilier (TAV).  
ID 40 och ID 50 Skärvorna kommer av en kärlvägg som är gjord med U-teknik och därav är 
de medtagna i det lilla urvalet. Skärvornas individuella diametrar gick inte att avgöra på grund 
av att de var för små. Ingen lipidanalys utfördes på de två skärvorna. 
 
 
 
 
 
 
ID Del av kärl Diameter 

(cm) 
Tjocklek 
(mm) 

Dekor Tillv. 
teknik 

Profil Kärlanv. Kärltyp Övrigt 

1 buk 20 14,5 - H 1/3 TAV Kok/förv. Äldst i 
materialet 

2 Mynning  40 12,8 Gropar  N 2/5 FMV Kok/förv. - 
5 Mynning  40 12,0 Gropar  N  4 TA Kok/förv. - 
7 Mynning  - 5,5 Punkter  N  1/4 FMV Skål Rotfrukter 
11 Mynning  28 11,5 Punkter  N  4 TAV Kok/förv. - 
12 Mynning  16 8,0 Punkter  N  3 TAV Förv./serv. Rotfrukter 
25 Mynning  16 8,0 - N 4 TAV Förv./serv. - 
26 Mynning 16 7,9 - N  6/3 TAV Förv./serv. Rotfrukter 
29 Mynning  44 9,8 Punkter  N  6 TAV Kok/förv. - 
45 Buk  32 8,9 - N  3 FMV Kok/förv. - 
46 Kraghalsfl. 4 7,0 Punkter  N  3 TA Serv./(förv) - 
47 Skuldra  32 14,5 Gropar  N  4/5 TAV Kok/förv. - 
48 Hals  32 6,8 Snördekor N  4 TA Kok/förv. - 
49 Mynning  24 9,0 - N  3 TAV Förv./serv. - 
40, 
50 

Vägg  - 7,0 resp. 
9,0 

- U  1 - - - 

 
6 Diskussion/slutsats 
Syftet med denna uppsats var att med hjälp av morfologisk analys och lipidanalys undersöka 
om keramikens design/utformning kunde kopplas till keramikens funktion/er så som den 
avspeglades i lipidresterna från keramikskärvorna för att sedan undersöka om keramiken från 
Alby kunde kopplas till en jordbrukande kultur. Den hypotes som formulerades var att 
dekoren och kärlens utformning är kopplade till kärlens funktion/er. Dekormässigt kan det 
finnas en liten koppling mellan de odekorerade skärvorna och kärlanvändningen, men 

Tabell 7. Information och sammanställning över skärvornas data, kärlanvändning och kärltyp. 
Vegetabilierna i proverna 7, 12 och 26 identifierades att vara rotfrukter och dekorerna är vagt kopplade 
med kärlanvändningen (se tabell 5 s. 27 och bilaga 5). Lipidresterna ger indikationer om kärlanvändning 
och det har varit möjligt att få fram även om keramikmaterialet varit förvarat i magasin i Husby borg i 35 
år och trots kontaminationerna i keramiken! 



 30

dekorformerna (gropar, punkter, snördekor m.fl.) har inte haft någon uppenbar betydelse för 
kärlbruket. Det bör forskas mer kring denna fråga då de ideologiska aspekterna kanske även 
kan upptäckas i dekorspråket. Keramiken har haft flera syften och brukats på fler sätt. Det har 
förvarats, serverats och tillretts mat i kärlen. Kärlanvändningarna yppar sig på så sätt att kärl 
med innerdiameter över 25 cm i diameter troligen är kokkärl, de som har mindre diametrar 
har nog brukats för kok/förvaring och kärlen med de minsta diametrarna kan vara 
förvaring/serverings kärl. Kraghalsflaskan (ID 46) har en innerdiameter på 4 cm och visar 
spår av terrestriska animalier (stora och små däggdjur) vilket antyder till att flaskan kanske 
har brukats för att servera/förvara soppliknande anrättningar. Men detta är endast en 
spekulation. Keramikmaterialet kan troligen i sin helhet förenas med en icke jordbrukande 
ideologi där människorna valt att inte anamma/ inte ta till sig jordbruksideologin. Vidare kan 
man i resultaten se att det lilla urvalet (14 skärvor) domineras av spåren av terrestriska 
animalier med inslag av vegetabilier (se bilaga 6) och att fisk/marina animalier med inslag av 
vegetabilier är påtagligast på boplatsens södra del. Vegetabilier i keramiken kan inte 
förknippas med en jordbrukande kultur och av benmaterialet framgår det att det inte finns 
några inslag av domesticerade djurarter (ko, får/get, gris). Båda faktorerna anses vara 
kännetecknande för trattbägarkulturen och med tidigneolitiskt keramikbruk, men dessa 
element saknas i Alby och det är bra belägg för argumenten om att människorna varken 
bedrev jordbruk eller boskapsskötsel under tidigneolitikum utan att de snarare livnärde sig på 
jakt, fiske och vildväxande rotfrukter. I detta sammanhang är det särskilt intressant att nämna 
den utförda dietanalysen och fiskarten torsk. Torsken är en djupvattenfisk och kan bl.a. fiskas 
med nät. Den nätsticka som framkom i benmaterialet har troligen använts för att laga näten 
eller liknande. Dietanalysen belägger förekomsten av marina djurarter i kosten och 
pollenanalysen som utfördes på boplatsjorden ger indikationer på att det funnits ätliga och 
medicinala växtarter kring boplatsen. Det är inte otänkbart att växtarterna nyttjats av 
människorna efter artkännedom och efter innehavda kunskaper. I Albymaterialet har en 
tillverkningsteknik dominerat; N-tekniken. Varför N-tekniken dominerar i Alby materialet 
kan diskuteras. Ett tänkbart skäl kan vara att hantverkstraditionen gått i arv från generation till 
generation. I detta avseende skiljer sig den (eventuellt) mesolitiska skärvan som är utformad 
med H-teknik (ID 1) och de två andra skärvorna utförda med U-teknik (ID 40. 50). Dessa 
skärvor ges en äldre datering än de andra skärvorna i det lilla urvalet (14 skärvor). Den 
(eventuellt) mesolitiska skärvan (ID 1) kan vara samtida med individen i skelettgraven som 
påträffades på lokalen vid utgrävningen. Olika hantverkare har olika tekniker för att framställa 
sina kärl. Genom ärvda hantverkstraditioner kan både tillverkningsteknik och dekorernas 
symboliska aspekter/ dekorspråket ha bevarats en längre tid. De jämförande boplatserna; 
Skarpa Alby, Öland, Rojrhage, Gotland och Lilla Mark i Östra Småland hade alla vissa 
likheter med Alby men skillnaderna var tydliga. Den boplats som kan ha varit mest likt Alby 
är Skarpa Alby men även Lilla Mark hade liknande keramikmaterial. Det är svårt att direkt ge 
bra paralleller till Alby då lokalen är den hittills äldsta funna stenåldersboplatsen på Öland 
och all jämförelsematerial till lokalen gick inte att finna. Ottenby och Köpingsvik är två 
stenålderlokaler på Öland som har daterats till mellanneolitikum. I och med att 
keramikmaterialen från dessa två Öländska lokalerna hade genomgått en lipidanalys tidigare 
var resultaten av lipidanalysen på Albykeramiken intressant att jämföra med liknande data 
från de båda lokalerna. Alby skiljde sig i lipidhalt och i spridning. Albykärlen har innehållit få 
organiska produkter men brukats på fler sätt. Att det framkom information om både diet och 
kärlanvändning i ett keramikmaterial som förvarats i ett magasin och som antagit ha svåra 
kontaminationer är ganska tankeväckande. Uppsatsen visar att det inte är helt meningslöst att 
utföra lipidanalyser på magasinerat keramikmaterial och att det helt klart finns mer potential i 
magasinerad keramik. All keramikmaterial kan inte genomgå en lipidanalys, dels för att det 
kanske inte finns kvar/aldrig funnits några lipider att hitta i keramiken och för att 
lipidanalysmetoden är dyr. Det bör poängteras att keramikskärvor och de eventuella lipiderna 
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i dem är lika känsliga för nedbrytningsprocesserna som allt annat arkeologiskt material och 
bör behandlas varsamt. Att det inte upptäcks lipider i all framkommen keramikmaterial är en 
realitet men möjligheterna till att lipider finns inneslutna i keramikkärlens väggar är ändå en 
närvarande faktor som man bör ta hänsyn till. För att minska risken för kontaminationer på 
framtagen keramik bör det hanteras av få människor och endast ställas ut när all viktig 
information om keramiken har utvunnits. Det kan både bidra till att bevara keramiken och ge 
ökad kunskap om vår forntid. Men givetvis är det inte möjligt att bevara all påträffad 
keramikmaterial. Det kan uppta mycket plats i museerna. Däremot är det möjligt att bevara de 
intressantaste och de mer speciella materialen och/eller vissa noggrannare urval. Hur urvalen 
ska göras är en fråga som kan diskuteras och den slutliga bedömningen beror på 
yrkeskunnande, resurser och det subjektiva omdömet hos beslutsfattarna.  I framtiden kanske 
arkeologer har med sig en liten box särskilt avsedd för keramikmaterial. 
 
7 Sammanfattning 
År 2005 hämtades tre lådor med keramik från Husby borg, Uppsala som ställdes in i 
jordlabbet vid det arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. 
Keramikmaterialet dateras till tidigneolitikum och hittades vid utgrävningen av 
Albyboplatsen raä 114:1, 3:3, Hulterstadssocken, Öland. Lokalen är den äldsta på ön. 
Boplatsen anses vara från mesolitikum men keramiken är från tidigneolitikum. Keramiken 
har försummats en längre tid och det har inte utförts någon rapport över det. Materialet är 
kontaminerat vilket är en följd av att det hanterats och förvarats i magasin i 35 år. Totalt 
valdes 52 skärvor (främst mynningsskärvor) ut varav 14 (främst mynningsskärvor) 
undersöktes kemiskt. Alla skärvor genomgick en morfologisk analys. Den morfologiska 
analysen mynnade ut i en tabell där alla skärvornas data är presenterade. De 14 skärvor som 
undersöktes kemiskt visade på spår av terrestriska animalier, terrestriska animalier med inslag 
av vegetabilier och av fisk/marina animalier med inslag av vegetabilier. Den sistnämnda 
kompositionen anträffas både i serveringskärl och i större kok/förvaringskärl och dominerar 
på boplatsens södra del. De erhållna innerdiametrarna verkar vara kopplade till kärlan-
vändning på så sätt att de antyder kärlets storlek och därmed även de avsedda bruks-
ändamålen. De (mynnings)skärvor som har stora innerdiametrar kommer troligen av stora 
kärl som kan ha nyttjats vid kokning eller förvaring av mat. Skärvornas tjocklek har inte 
några tydliga samband med kärlfunktionerna. Tre skärvor har en mynningstjocklek under 10 
millimeter och i dessa har det framkommit lipider av rotfrukter. De odekorerade skärvorna i 
det lilla urvalet uppvisar spår av terrestriska animalier med inslag av vegetabilier. 
Pollenanalysen visar på en existens av både ätliga och medicinala växtarter. Sambandet 
mellan kärlanvändning och de odekorerade skärvorna i det lilla urvalet är svagt. De 
dekorerade skärvorna uppvisar inte några tydliga, enhetliga samband mellan dekorform och 
kärlanvändning. Det råder en något godtycklig spridning mellan olika sorters dekorform och 
kärlanvändning utifrån vad lipidresultaten uppvisat. Vidare har de dekorerade skärvorna en 
horisontellt stratigrafisk spridning över Alby boplatsen. Skärvor med punktdekorer kan ha 
påträffats främst på boplatsens norra del medan skärvor med gropdekorer kan ha påträffats på 
boplatsens södra del. Halten lipidrester och distributionen var höga i Albymaterialet och 
skillnaderna är statistiskt signifikanta från Ottenby och Köpingsvik, Öland. 
 
Albyboplatsen jämfördes med Rojrhage, Gotland, Lilla Mark, Östra Småland och Skarpa 
Alby, Öland. Men vilken av de tre boplatslokalerna som bäst stämmer överens med Alby och 
dess material är svårbedömt då det saknas tillräckligt med information om Skarpa Alby, 
Öland. Men trots det förefaller Skarpa Alby vara den jämförelselokal som kan ha flera 
likheter med Alby boplatsen vad gällande keramikdekorer och fyndmaterial. Jämförelserna 
som gjorts har baserats på de rapporter som finns tillgängliga där keramiken, fyndmaterialen 
och boplatslägen beskrivs ingående. En sådan rapport är dock inte gjord över Skarpa Alby. 



 32

Skarpa Alby kan tillhöra samma tidsperiod och kan ha liknande keramikmaterial men då det 
inte finns en utförlig rapport går det inte att göra en bättre morfologisk bedömning. 
Keramikmaterialet från Rojrhage har keramikdekorer från senare perioder men det uppträder 
trattbägare och några enstaka fyndmaterial i Rojrhage som kan ha likheter med keramiken 
och fyndmaterialet från Alby. Boplatsläget i Rojrhage verkar ha en viss likhet med 
Albyboplatsen men den övergripande dateringen gör att Rojrhage inte är helt jämförbar med 
Albyboplatsen. Lilla Mark boplatsen verkar vara från samma tidsperiod som Albylokalen och 
Lilla Mark är den äldsta boplatsen av de tre jämförelseboplatserna. Den keramik som hittats i 
Lilla Mark kommer ur blandade boplatslager och vissa saknar kontexter. Det hittades både 
trattbägare, gropkeramik och stridsyxekeramik i Lilla Mark. Albyboplatsen är den äldsta på 
Öland och keramikmaterialet samt övriga fyndmaterial från lokalen bör därför förvaras på ett 
lämpligt sätt. De kontamineringar som framkommit vid lipidanalysen visar att hanteringen 
och förvaringen av keramikmaterialet från Alby har påverkat analysresultaten.  
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ID Fyndnr. Koordinater 
X och Y 

Vikt 
(gram) 

Antal 
i ask 

Maximal 
Tjocklek 
(mm) 

Kärl 
form 
 

Mynnings 
diameter 
(cm) 

Dekor Övrigt/ 
kornighet 

Tillverk. 
teknik 

1 A 52 X:281 
Y:304 

51,0 3 14,5 Buk 1/3 20 Saknas Halvgrov 
kornig 

H-teknik 

2 36 X:285 
Y:313 

52,7 1 12,8 2/5 40 7 stora 
vågräta 
gropar, små 
gropar 
dubbelrad 
lodrät ner på 
sidan. 

Grovkornig N-teknik 

3 18 X:286 
Y:316 

33,1 2 11,5 2 36 Fem vågräta 
gropar 

Grovkornig  N-teknik 
 

4 27 X:282 
Y:311 

42,3 1 12,0 2 36 Stora vågräta 
gropar 

Halvfin 
kornig 

N-teknik 

5 13226, 
13256, 
13248 
13226, 
13500, 
13276 

X:284 
Y:316 

97,9 5 12,0 4 40 19 synliga 
stora vågräta 
gropar 

Grovkornig  N/U-teknik 

6 13635 X:290 
Y:340 

5,0 1 10,0 1 24 En punkt 
dekor 

Finkornig N-teknik 

7 x.A 64 
13026 

X:280 
Y:320 

1,8 1 5,5 1/4 - Vågrät, 
enradig 
punkt 
dekor. 

Finkornig  Anläggning 
64 
N-teknik 

8 13404 X:295 
Y:343 

8,1 1 10,0 1 36 Tre punkter, 
enkelrad 

Finkornig  N/U-teknik 

9 13361 X:279 
Y:303 

3,7 1 9,5 2 36 Två gropar 
högst upp 
vid myn-
ningen. 

Finkornig N-teknik 

10 26 X:281 
Y:313 

23,4 1 9,5 4 40 Två vågräta 
rader med 
gropdekor 

Finkornig N-teknik 

11 13356 
13644 

X:289. 
Y:341 
X:272. 
Y:338 

26,6 2 11,5 4 28 Två punkt-
dekorer 
högst upp 

Halvt 
grovkornig 

N-teknik 

12 13664 X:285 
Y:325 

7,9 1 8,0 3 16 Två vågräta 
rader med 
punkt 
dekor 

Finkornig N-teknik 

13 13712 X:280 
Y:335 

2,4 1 8,5 3 16 Saknas Finkornig N-teknik 

14 13431 X:295 
Y:346 

2,1 1 7,0 3 ? 20 Saknas Finkornig N-teknik 

15 13670 X:295 
Y:340 

3,2 1 9,2 2 24 Saknas Finkornig N-teknik 

16 13300 X:289 
Y:342 

5,0 1 9,7 1 36 Saknas Finkornig N-teknik 

17 13214 X: 300 
Y: 325 

3,6 1 7,0 1 20 Två radigt 
punkt 
dekor 

Finkornig N-teknik 

ID Fynd 
Num-
mer 

Ko-
ordinater        

Vikt/ 
skärva 

Antal 
i ask 

Max  
tjocklek 
(mm) 

Kärl 
form 

Mynnings 
diameter 
(cm) 

Dekor Övrigt Tillverkn.tek-
nik 

18 13671 X:295 
Y:340 

2,6 1 7,0 1 36 Två gropar 
vid mynning 

Grovkornig  N-teknik 

19 13704 X:280 
Y:320 

2,5 1 8,0 1 För liten för 
att avgöras 

Saknas Grovkornig  N-teknik 

20 13313 X:290 
Y:320 

6,6 1 9,0 4 40 Tre gropar 
vid 
mynningen 

Grovkornig  N/U-teknik 

21 13522 X:287 
Y:309 

0,8 1 6,8 4 20 Saknas Finkornig N-teknik 

22 13310, 
13314, 
13321 

X:304,300 
Y:324,325 

9,2 3 9,5 3 16 Saknas Finkornig N-teknik 

23 13207 X:285 
Y:335 

7,9 1 10,0 4 24 Saknas Grovkornig N/U-teknik 

24 13803 X:290 
Y:325 

1,0 1 6,0 3 16 Tre punkt 
dekorer vid 
mynning 

Finkornig N-teknik 

25 13354 X:310 
Y:335 

4,7 1 8,0 4 16 Saknas Finkornig 
med inslag 
av kvarts 

N-teknik 

Bilaga 1 



26 13527 X:285 
Y:309 

6,5 1 7,9 6/3 16 Saknas Finkornig N-teknik 

27 13512 X:286 
Y:315 

6,9 1 9,5 1 24 Saknas Halvt 
grovkornig 

N/U-teknik 

28 13525 X:289 
Y:302 

0,9 1 7,0 5 Svårt att 
avgöra 

saknas Finkornig N-teknik 

29 13242 X:289 
Y:316 

19,5 1 9,8 6 44 Två våg-räta 
rader med 
punkt 
dekor 

Grovkornig N-teknik 

30 13244 X:291 
Y:303 

4,9 1 8,0 3 24 Saknas Halvt 
finkornig  

N-teknik 

31 13784 X:280 
Y:300 

2,9 2 6,0 5 12 Saknas Finkornig N-teknik 

 
ID Fynd 

nummer 
Ko- 
ordinater 

Vikt 
(gram) 

Antal 
i ask 

Max 
tjocklek 
(mm) 

Kärl 
form 

Mynningsdiameter 
(cm) 

Dekor Övrigt Tillverkn. 
teknik 

32 13027 X:285 
Y: 325 

2,4 1 9,0 1 För liten för att 
avgöras 

Saknas Finkornig N-teknik 

33 13811 X:286 
Y:337 

0,8 1 6,3 1 För liten för att 
avgöras 

Saknas Finkornig N-teknik 

34 13544 X:282 
Y:340 

4,4 1 10,5 1 36 Saknas Halvgrov-
kornig 

N-teknik 

35 13627 X:285 
Y:335 

2,7 1 8,5 8 28 Saknas Grovkornig N/U-teknik 

36 13713 X:285 
Y:340 

4,0 1 9,7 1 32 Saknas Grovkornig 
med inslag 
av kvarts 

N-teknik 

37 13515 X:289 
Y:306 

6,8 1 10,0 1 28 Saknas Finkornig 
 

N-teknik 

38 13777 X:300 
Y:325 

3,2 1 8,0 3 20 Saknas Finkornig N-teknik 

39 13530 X:284 
Y:330 

2,8 1 6,5 4 16 Saknas Finkornig 
med inslag 
av kvarts 

N/U-teknik 

40 13682 X:289 
Y:333 

2,2 1 7,0 1 För liten för att 
avgöras 

Saknas Halv 
finkornig 

U-teknik 

41 13610 X:290 
Y:305 

1,7 1 5,0 5 12 Saknas Finkornig N-teknik 

42 13363 X:280 
Y:345 

7,2 2 8,5 1 24 Saknas Grovkornig N-teknik 

43 13261 X:280 
Y:320 

2,8 1 8,5 4 För liten för att 
avgöras 

Saknas Finkornig N-teknik 

44 13661 X:293 
Y:341 

7,5 1 10,5 6 20 Saknas Grovkornig N-teknik 

45 13691 X:300 
Y:315 

8,4 1 8,9 3 32 Saknas Finkornig 
med inslag 
av kvarts 

N-teknik 

46 13053 X:295 
Y:330-
335 

5,7 1 7,0 3 4 Två rader 
punkt 
dekor 

Halv 
finkornig 

N-teknik 

47 13228 X:280 
Y:309 

13,1 1 14,5 Skuldra 
4/5 

32 Tre gropar 
vid 
mynning 

Grovkornig  N-teknik 

 
48 13275 X:283 

Y:336 
11,3 1 6,8 Halsparti 

på kärl. 
 4 

32 Snördekor 
 och  
rabbning 

Finkornig  N-teknik 

49 13745 X:305 
Y:325 

10,7 5 9,0 3 24 Saknas Halv 
finkornig 

N-teknik 

50 13020 X:280 
Y:320 

3,8 1 9,0 1 För liten  
för att 
avgöras 

Saknas Halvfin 
kornig 

U-teknik 

51 13346, 
13348 
13046, 
13047 

X:310,305 
Y:325,325 

19,9 4 8,0 Buk. 4 40 Streckdekor Finkornig 
med inslag 
av kvarts 

N/U-teknik 

52 13045,13043 
13039 

X:305 
Y:325 

54,8 3 13,5 Botten 
parti på 
kärl 

28 Saknas Grovkornig  N/U-teknik 
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Tabeller över pollenanalys från boplatslagret, Alby, Hulterstads socken, Öland. (Träd och buskar). Källa; 
Königsson  et al (1977:43), kompletterad med information från Källman (1977). 

 

Prov.nr En Tall Poppel Vide/Pil/ 
Sälg 

Hassel Björk Al Ekollon Alm Brak- 
vedsväxt 

Lind Ask Antal 
pollen 

Läkeväxt 

11 7 9 1 1 5 20 8   1 6  58 Björk, brak- 
vedsväxt 
och  
lind 

10 5 18 2  8 30 15    6  84 Björk och 
lind 

9 5 9   7 34 11    4  70 Björk och 
lind 

8 3 7   16 34 10 2 1  8  81 Björk, ek 
och lind 

7 4 33  1 4 21 10  1  3  77 Björk och 
lind 

6 2 3   4 13       22 Björk 
5  6   2 15 2    2  27 Björk och 

lind 
4 1 5   3 5 4      18 Björk 
3 1 10   2 11 2      26 Björk 
2 1 21   1 6 4    2  35 Björk och 

lind 
1 8 38 4 3 5 34 8 3    1 104 Björk, ek 

och lind 
Summa 37 159 7 5 57 223 74 5 2 1 31 1 602 260/602 = 

43 % 
Ätliga x    x   x      99/602 = 16 

% 

Diagrammet visar skärvornas 
maxtjocklek i mm. Y-axeln visar 
antalet skärvor och x-axeln visar 
antalet mm. 

Diagrammet visar skärvornas 
diametrar. Y-axeln visar antal 
skärvor och x-axeln visar antalet 
centimeter i diameter.  



 

 
Bilaga 4 
Tabell över kärlanvändningar, dekorer och mynningsdiametrar. 
 
Prov 
nr. 

Kärlanvändning efter 
lipidanalys 

Dekorformer Diameter (innerdiameter) 
(cm) 

1 TAV Odekorerad 20 
2 FMV Gropdekor 40 
5 TA Gropdekor 40 
7 FMV (med rotfrukt) Punktdekor - 
11 TAV Punktdekor 28 
12 TAV (med rotfrukt) Punktdekor 16 
25 TAV Odekorerad 16 
26 TAV (med rotfrukt) Punktdekor 16 
29 TAV Punktdekor 44 
45 FMV Odekorerad 32 
46 TA Punktdekor 4 
47 TAV Gropdekor 32 
48 TA Snördekor 32 
49 TAV Odekorerad 24 
 

Prov 
nr 

Lummer 
växter 

Fräken 
växt 

Stensöta 
växt 

Örnbräken 
växt 

Halv 
gräs 

Gräslik 
ört 

Gräs Hög 
växtört 

Trampört 
Slideväxt 

Måll 
växt 

Nejlikväxt 
med elr 
utan 
stipler 

Ranunkel 
samtliga 
arter 

Kors- 
blommiga 

11   1  9 1 5    1 2  
10 1  3  8  7   7 2 3  
9   2  7  12   1  1 1 
8 1  4  5  12   2  1  
7   2 1 9  2  1  1 4 2 
6   4    4    2   
5   1    4       
4     1  3   1    
3 1    3  3   1   1 
2 1    7  4   1    
1 2 12 13  40  17 1  4 6   
Summa 6 12 30 1 89 1 73 1 1 16 12 11 4 
Läkeväxt  x          x x 
Ätliga  x x x  ?  ?  x    
Andel 
läkeväxter: 
27/257 = 
10,5%  

Prov nr Ros 
växter 

Fingerört Brudbröd/ 
älggräs 

Jung- 
frulin 

Sol- 
vända 

Ljung- 
växt 

Krans 
blommiga 
örter 

Måra Korg- 
blommiga 
växter 

Gråbo/ 
malört 

Botryo 
coccus 

Hystrix Sphag 
num 

11   1     4 3 13    
10        6 9 14  2 2 
9   1     1 9 3 1  1 
8        2 4 4    
7     1   3 5     
6   2      4 4    
5   1      3 3    
4   2   1   3 2    
3  1 2     1 3 1    
2      1   4 2    
1 1  3 1  2 2 1 35 6    
Summa 1 1 12 1 1 4 2 18 82 52 1 2 3 
Läkeväxt    x  x x  x x    
Ätliga x  x       x    
Andel 
läkeväxter; 
141/ 180 = 
78% 

Totala 
andelen 
läkeväxter;  
168/ 437 = 38 
% 
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ID 46.  

Ø 4 cm Skala 1:1

ID; 47, 5. Till detta 
kärl räknas även ID 3. 
Kärlets innerdiameter 
är ca 40 cm i diameter. 
ID 47 är en del av en 
skuldra från en tratt-
bägare och ID 5 är fem 
mynningsskärvor vilka 
är hopsatta. Kärlet 
påminner starkt om 
trattbägarna i 
Vråkulturen.  

Ø ca 40 cm Skala 1:4

Utifrån skärvornas diametrar har 
kärlens innerdiametrar beräknats. 
 ID 46 är en kraghalsflaska med 
punktdekorer och dess 
innerdiameter är 4 cm.

Ø 20 cm Skala 1:2
ID 1 är en bukskärva av ett 
eventuellt mesolitiskt ertebölle 
kärl. Skärvan är i sådana fall den 
äldsta från Alby lokalen och 
infaller tidsmässigt med den grav 
som hittades vid utgrävningen. 
Kärlets innerdiameter vid buken 
är 20 cm i diameter. 

ID 47, 5.  

ID 1

ID 46 ID 5, 47 ID 1

Illustrationerna visar de 
ungefärliga områdena på 
kärlen som skärvorna 
representerar. Från v till h; 
kraghalsflaska, typisk 
trattbägare och ett 
erteböllekärl. 
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ID- karta där keramikens spridning 
och de identifierade lipid-
sammansättningarna framkommer. 



CD-uppsatser i laborativ arkeologi för läsåret 2005/2006: 
=
=
h~êáå=^åÇÉêëëçå= aáÉí= C= fÇÉåíáíÉíK= ^å~äóëÉê= ~î= âçäJ= âî®îÉJ= çÅÜ= ëî~îÉäáëçíçéÉê= é™=

áåÇáîáÉê= Ñê™å= ÇÉí= âêáëíå~= ëÉåîáâáåÖ~íáÇ~= Öê~îÑ®äíÉí= á= _à∏êåÉÇI=
qçêë™âÉêë=ëçÅâÉåI=üåÖÉêã~åä~åÇK=

^åå~=_®ÅâÜÉÇÉå= _Éëä~Ö=ÉääÉê=ÄìÅâä~\=bå=ëíìÇáÉ=~î=éä~íí~=à®êåÑê~ÖãÉåí=Ñê™å=Ü~ääÜìëÉí=á=
_áêâ~ë=d~êåáëçåK=

bäáå=cçêå~åÇÉê= qÜÉ=táäÇ= páÇÉ= çÑ= íÜÉ= kÉçäáíÜáÅK= ^= ëíìÇó= çÑ= máííÉÇ=t~êÉ= ÇáÉí= ~åÇ=
áÇÉçäçÖó=íÜêçìÖÜ=~å~äóëáë=çÑ=ëí~ÄäÉ=Å~êÄçå=~åÇ=åáíêçÖÉå=áëçíçéÉë=áå=
ëâÉäÉí~ä=ã~íÉêá~ä=Ñêçã=hçêëå®ëI=dê∏ÇáåÖÉ=é~êáëÜI=p∏ÇÉêã~åä~åÇK=

j~äíÉ=cêáÇ¨å= aáÉí= ìåÇÉê= ãÉëçäáíáâìã= ìíáÑê™å= ~å~äóë= ~î= ëí~Äáä~= áëçíçéÉê= á=
ÄÉåã~íÉêá~äK=

e~ê~äÇ=gçÜ~åëëçå= Ò_™íåáí~êÒ= Ó= ^å~äóë= çÅÜ= âçåëÉêîÉêáåÖ= ~î= à®êååáí~ê= Ñê™å= _áêâ~ë=
Ö~êåáëçåK=

cêÉÇêáâ=iìåÇëíê∏ã= aÉí= îáâáåÖ~íáÇ~= Ä™ÖëâóííÉí= á= _áêâ~= Ó= Éíí= ÉñÉãéä= é™= Éå= Ñê~ãëí™ÉåÇÉ=
ëíêáÇëâçåëí=ãÉÇ=Ñê®ãã~åÇÉ=áåëä~ÖK=

bäáå~=m~äçã®âá= ^äÄóë= ëâ®êîçê= Ó= iáéáÇ= çÅÜ= ãçêÑçäçÖáëâ= ~å~äóë= ~î= íáÇáÖåÉçäáíáëâ=
âÉê~ãáâ=Ñê™å=£ä~åÇK=

bääáåçê=p~ÄÉä= ^êâÉçäçÖáëâ= ä~åÇëâ~éë~å~äóë= çÅÜ= éêçëéÉâíÉêáåÖ= ~î= ÄÉÄóÖÖÉäëÉJ
ä®ãåáåÖ~ê=çÅÜ=Öê~îÑ®äí=îáÇ=^äëáâÉ=Ü~ÖÉK=

má~=pÅÜçìäíò= dÉåìë= é™= ãÉåóåK= ^å~äóëÉê= ~î= ëí~Äáä~= âçäJ= çÅÜ= âî®îÉáëçíçéÉê= é™=
ëâÉäÉííã~íÉêá~ä= Ñê™å= _à®êÄóÖê~îÑ®äíÉí= Ñê™å= ®äÇêÉ= êçãÉêëâ= à®êå™äÇÉê= á=
h~ëíä∏ë~=é™=£ä~åÇK=

`Üêáëíáå~=pÅÜáÉêã~å= _ê∏Ç= îáÇ= Ç∏Ç= á= h~äîëÜ®ää~K= ^å~äóë= ~î= Ñ∏êÜáëíçêáëâí= çêÖ~åáëâí= Öê~îJ=
çÅÜ=Äçéä~íëã~íÉêá~ä=Ñê™å=_~êâ~êÄó=á=g®êÑ®ää~=ëçÅâÉåI=rééä~åÇK=
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=

=
Sedan år 2000 ges CD-uppsatser producerade vid Arkeologiska forsknings-
laboratoriet ut i fulltext (pdf-format), som man kan hämta hem från webben 
(www.diva-portal.org) eller beställa samlade på en CD-skiva. Endast en begränsad 
upplaga trycks för distribution till bibliotek och institutioner. Både CD-skiva och tryckta 
uppsatser kan beställas från AFL, Wallenberglaboratoriet, Stockholms Universitet, 
106 91 Stockholm. 
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