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Abstract: 
This paper deals with the connection between food and burial habits during the late Iron Age 
in present-day Sweden. The archaeological material used in the study consists of 16 potsherds 
from a burial site at Alsike hage, Alsike parish, in the province of Uppland in east-central 
Sweden. On these potsherds have been conducted FTIR- and GCMS-analyses, in order to see 
what types of food have been deposited in the burials. Furthermore, the result of the GCMS-
analyses has been compared to contemporary material from both burial sites and settlement 
sites, in order to establish whether differences between the compared materials exist. The 
analyses show that there are differences between the material from burial sites compared with 
the material from settlement sites, but not any particular differences between the material 
from different burial sites. Among these differences we can see that the settlement sites show: 
a higher amount of total lipid content, a higher amount of vessels which contained lipids 
indicating that food was heated in them, a higher amount of vessels which contained lipids 
from crop products as the only content, and a higher amount of vessels which contained lipids 
from ruminant animals. The interpretation of these results is also discussed in the paper. 
Furthermore, the results of the FTIR-analyses also shows a good correlation with the results 
from the GCMS-analyses, it seems that the organic “foodcrusts” analysed with FTIR indeed 
stem from the same meal indicated by the GCMS-analyses. 
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Fig. 2. Trefot över öppen eld. Detta arbete inriktar sig på matkulturen under yngre järnålder 
tolkat utifrån lipidrester i keramik. Men det fanns naturligtvis många andra sätt att tillreda 
mat än att koka det i ett keramikkärl. Ett exempel är kokning i grytor av järn, vilka blev mer 
vanligt förekommande i Skandinavien under slutet av den yngre järnåldern (Pedersen & 
Widgren 1998:392). 
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
”Äta bör man annars dör man”, sägs det ibland. ”Äter gör man, ändå dör man” likaså. Men 
vad ”åt” de döda? Under många tidsåldrar i flera olika kulturer har mat i olika form 
deponerats till de döda. Som några exempel kan nämnas att såväl sumererna i Mesopotamien 
som egypterna under det gamla riket gravlade sina döda tillsammans med mat omkring år 
3000 år f.Kr. (Dunstan 1998:64, 115). Offer av både vin och mat till de döda, så kallade 
libationes, var något som grekerna genomförde åtminstone från klassisk tid (ca 480-323 f.Kr) 
och framåt, samt förmodligen även tidigare (Orrieux & Schmitt-Pantel 1999:212f). Närmare 
våra egna breddgrader finns bevis för att föda är deponerat i gravar åtminstone kring år 5000 
f.Kr. i Skateholm på den skånska sydkusten (Larsson 1999:237). Detta är bara ett fåtal 
exempel på kulturer skilda av stora geografiska och tidsmässiga avstånd där deponering av 
mat till de döda förekommit. 

I de fall där arkeologer tidigare varit intresserade av vad för mat som deponerats som 
gravgåva till de döda, har tidigare forskning förlitat sig på analyser av osteologiskt material 
och rester av förkolnade sädeskorn, samt i viss mån skriftligt material. Om till exempel 
fiskben återfunnits i graven, är det förmodligen utifrån kontexten rimligt att anta att fisk lagts 
ned till den döde (även om det inte alltid behöver röra sig om matoffer, det kan även röra sig 
om symboliska offer som inte har med föda att göra, se t.ex. Sten & Vretemark 1988). Ett 
problem är att endast animalisk föda kunnat spåras på detta sätt med osteologins hjälp, och då 
endast när inte alltför ogynnsamma bevaringsförhållanden har rått. Även de förkolnade 
sädeskornens närvaro är också i hög grad beroende av gynnsamma bevaringsförhållanden. 
Med laborativa metoder tillämpade på det arkeologiska källmaterialet kan analyser göras även 
i vissa av de fall där ovanstående material saknas. Ett exempel är de analyser av små mängder 
organiskt material som kan utföras med keramik som arkeologiskt källmaterial. 

Då keramikskärvor är vanligt förekommande vid flera typer av fornlämningar, finns det 
ofta stora mängder källmaterial tillgängligt för att arbeta med dessa metoder. Resultatet av 
ovanstående analyser visar tämligen konkret vad som faktiskt tillagats eller förvarats i ett kärl, 
och det kan sägas vara ett sätt att komma närmare vardagen hos de människor som brukade 
keramiken. Mat, och även studier av mat, är i sig något som människan relativt lätt kan ta till 
sig och ”känna igen sig i” – det är något som alla i någon form behöver och kommer i kontakt 
med nästan uteslutande varje dag. Förutom näringsaspekten finns i mat något mer, att det 
exempelvis kan ses som ett kulturyttrande eller helt enkelt en manifestation av den 
individuella smaken, ter sig självklart (jfr t.ex. Dietler 1996:87ff; Isaksson 2000:7). Att maten 
ska smaka väl och vara estetiskt upplagd är alltså inte enbart en modern företeelse som dagens 
”mat-Tina” eller ”den nakne kocken” bemödar sig om. Ett tidigare exempel är en kokbok som 
innehåller romerska recept (Apicius), nedtecknad på 300-400 talet e.Kr. (Berg 1990:5ff). 

Många av de ämnen som arkeologiska skrifter berör kan för dagens människa te sig 
främmande eller abstrakta. Exempel på det kan vara hällristningars innebörd eller vikingatida 
depåfynds betydelse i ett rituellt sammanhang. I detta arbete vill jag påstå att det välkända och 
vardagsnära – mat och matlagning, kombineras med det mer främmande och abstrakta – 
begravningsseder. En utgångspunkt är att maten som tillagades och deponerades till de döda 
var av en annorlunda karaktär, av högre ”status” än den som förtärdes till vardags. Tidigare 
undersökningar har visat att så må vara fallet; forskning har visat att kött i det vikingatida 
Skandinavien hade en högre status än vegetabilier (Isaksson 2000:2f, paper VII), och lipider 
av animaliskt ursprung påträffas ofta vid analyser av keramik som påträffats i gravar 
(Isaksson 2000:20, paper VII). Det kan förvisso vara värt att nämna att lipidanalyser utförda 
på keramik funna i gravar från yngre järnåldern ännu så länge är ganska fåtaliga (Isaksson 
2006b:1). Även om matkulturen genomgår förändringar under medeltiden, kan noteras att 
undersökningar från det medeltida Sigtuna indikerar att människor i de högre sociala 
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klasserna konsumerade mer kött än människor från de lägre samhällsskikten (Kjellström et al 
2005). I detta arbete kommer ovanstående aspekter att undersökas. Keramik från det 
vikingatida gravfältet RAÄ 26 i Alsike hage, Alsike socken, Uppland, är det källmaterial på 
vilket utgångspunkten prövas och på vilket analyserna utförs. Kommer denna keramik att 
påvisa skillnader i sammansättningen av lipider gentemot annan vikingatida keramik från 
boplatser och gravläggningar i östra Svealand? Med denna uppsats hoppas jag vi kan nå 
visshet därom, och skapa ett inlägg i debatten kring hur sedvänjan att deponera mat i gravar 
under yngre järnålder såg ut. 
 
1.2 Bakgrund 
Under 2005-2006 genomförde Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms 
Universitet seminariegrävningar i Alsike hage. Utgrävningarna företogs inom ramen för det 
av vetenskapsrådet finansierade projektet Kring hus och härd – Kulturlagrens kemi som 
dokument över forntidsmänniskans näringsfång. Projektet bedrevs av FD Sven Isaksson och 
FM Björn Hjulström, och forskningen syftade till att undersöka de vardagliga aspekterna av 
människors liv, med inriktning på matkultur och bebyggelse (se www01). Initiativ till 
utgrävningarna togs efter att Sveriges Lantbruksuniversitet under åren 2001- 2005 genomfört 
röjning av träd vid sina ägor i Alsike socken. Syftet var att frilägga ytor för att underlätta 
studerandet av historiska åkerytor samt för att återskapa tidigare betesmiljöer. Vid dessa 
röjningar, som företogs inom det då pågående Krusenbergsprojektet (se www02), upptäcktes 
såväl åkerytor som tidigare okända terrasseringar. Två av dessa terrasseringar tolkades av 
personalen från Sveriges Lantbruksuniversitet som åkerterrasser knutna till de kringliggande 
åkerytorna i Alsike hage. Terrasseringarnas utseenden samt frånvaron av därpå liggande 
byggnader i historiska kartor låg till grund för denna tolkning. Personal från AFL tolkade 
dock de båda intill varandra liggande terrasserna som grunderna till vikingatida syllhus, då 
deras läge och form inte antogs kunna härröra från åkerterrasser (Hjulström, muntl. medd, 
2007). När utgrävningarna under sensommaren 2005 påbörjades var det utgångspunkten som 
arbetet utgick ifrån. De svårtolkade anläggningarna visade sig dock snart vara delar av det 
närliggande gravfältet RAÄ 26. Vid utgrävningarna påträffades en mängd olika 
fyndkategorier, bland annat keramik, vilket alltså är det arkeologiska källmaterial som 
bearbetas i denna uppsats. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera sammanhang mellan mat och rit under yngre järnålder. I 
detta fall gäller riten begravningar, och det som kommer att eftersökas är information om 
vilka typer av mat som kan ha förvarats i keramik som återfunnits i gravar. För att uppnå 
syftet kommer svaren på följande frågeställningar att eftersökas: 
 

 Vilka lipidrester står att finna i keramiken från Alsike hage, om några? 
 
 Går det att utifrån lipidanalyserna se skillnader i materialet jämfört med 

tidigare analyserat material från gravläggningar som sammanfaller väl i tid 
med dessa? Om så är fallet, hur ser dessa skillnader ut? 

 
 Går det att utifrån lipidanalyserna se skillnader i materialet jämfört med 

keramik från boplatser som sammanfaller väl i tid med dessa? Om så är 
fallet, hur ser dessa skillnader ut? 

 
 Går det att dra några slutsatser kring den generella kärlanvändningen under 

yngre järnålder i östra Svealand utifrån analysresultaten? Vilka är dessa 
slutsatser? 
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1.4 Material och metod 
Det arkeologiska källmaterialet som denna uppsats kommer att behandla är som nämnts 
keramik från det vikingatida gravfältet RAÄ 26 i Alsike hage. Totalt handlar det om 16 st. 
skärvor (se fig. 3, s. 7). Urvalet har gjorts bland en mängd keramik större än det som 
presenteras i uppsatsen, och det urval som gjorts har tagits i ett försök att i undersökningen 
representera samtliga keramikkärl som är återfunna under utgrävningarna på gravfältet. 
Keramikskärvorna och de prover som utvanns ur dem har under undersökningens gång fått 
behålla de nummer de vid utgrävningen tilldelades på fyndlistan. Detta för att underlätta vid 
en eventuell jämförelse med nämnda fyndlista. I två fall förekommer det i undersökningen 
fyndnummer som innehas av mer än en keramikskärva. Detta för att de trots sina 
gemensamma fyndnummer antas tillhöra olika keramikkärl (för information om urvalsmetod 
och urvalskriterier, se kap. 1.5). I dessa fall, fyndnummer 196 samt 503, så har varje 
keramikskärva tillfogats bokstäver (196a, 196b, 196c samt 503a och 503b) för att skilja de 
separata skärvorna åt. 

För att nå uppsatsens syfte och få svar på frågeställningarna, kommer ett antal metoder att 
användas, av vilka laborativa analyser är en vital del. Nedan presenteras metoderna kort. 

 
• Dokumentation av keramiken 

Då förstörande metoder används för att undersöka keramiken, dokumenteras keramiken 
noggrant. Detta sker genom fotografering, avteckning, vägning och mätning av de 
enskilda keramikbitarna, samt färgbestämning efter ett referensbibliotek med färger 
(Munsell 1975). 

 
• Gaskromatografi-masspektrometri (GCMS) 

Denna metod syftar i detta arbete till att finna och analysera organiska lämningar i form 
av lipider som återfinns inuti keramiken. 

 
• Fouriertransformerad infrarödspektroskopi (FTIR) 

Denna metod syftar i detta arbete till att analysera organiska lämningar i form av 
fastbrända s.k. ”matskorpor” innehållandes proteiner och/eller kolhydrater som 
återfunnits på keramikens ytskikt. 

 
• Statistiska metoder vid analys och jämförelse av data 

De analysresultat som framkommer genom FTIR- och GCMS-analyserna kommer att 
jämföras med befintligt tidigare bearbetat referensmaterial. 

 
För utförligare presentation av metodiken, se kapitel 5. 

 
Som frågeställningen och metodikbeskrivningen ovan visar, kommer resultaten av GCMS- 
och FTIR-analyserna i ett vidare skede jämföras med tidigare bearbetade data av organiskt 
material inuti och utanpå keramik från samtida boplatser och gravläggningar. Det är alltså 
viktigt att hålla i minnet att författaren endast genomfört GCMS- och FTIR-analyser på 
keramiken just från Alsike hage. Det är likaledes viktigt att notera skillnaden i analysen av 
proverna (GCMS- och FTIR-analyserna) och analysen av provresultaten (statistiska 
beräkningar av de data som framkom i GCMS- och FTIR-analyserna). FTIR-analysen skall 
ses som ett komplement till GCMS-metodiken, och de resultat som framkommer vid FTIR-
analysen kommer att jämföras med ett befintligt referensbibliotek enbart med syfte att söka 
fastställa den organiska lämningens natur. FTIR-analyserna kommer alltså inte, likt GCMS-
analyserna, att jämföras med nedanstående bo- och gravplatsmaterial. 
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Nedan återges geografiska data över var det material som används till dessa jämförelser är 
funnet. Keramiken från Alsike hage är naturligtvis den centrala och gemensamma nämnaren 
för dessa jämförelser, ”den röda tråden” vilken återkommer i varje jämförelse. 

Vad gäller de statistiska analyserna av GCMS-resultaten, kommer undersökningen att 
delas upp i två grupper. I den ena gruppen kommer keramik från ett flertal gravläggningar på 
olika gravfält (däribland naturligtvis den i denna uppsats undersökta keramiken från Alsike 
hage) att ställas mot keramik från ett flertal boplatser. I den andra gruppen kommer keramiken 
specifikt från Alsike hage ställas mot keramik från en annan gravplats samt en annan boplats. 
Utöver detta kommer en jämförelse att göras mellan keramiken från Alsike hage kontra 
keramik från benbehållare funna i gravläggningar. Mängden keramikmaterial som 
representerar benbehållare är dock för litet för att goda resultat skall erhållas i en statistisk 
analys, varför dessa jämförelser endast genomförs som reflektioner i den löpande texten. De 
två grupperna har jag valt att kalla för generella gruppen och specifika gruppen. Totalt 
kommer fyra jämförelser att göras, och indelningen av jämförelserna i grupperna följer nedan. 
Den generella gruppen är en prövning av tesen som framförs av Isaksson i Food and rank in 
early medieval time (2000), och som går ut på att animalier dominerar i gravmaterial och 
vegetabilier i boplatsmaterial. Prövningen sker på de större mängder material som finns 
tillgängligt för en sådan jämförelse. I den specifika gruppens tre jämförelser är den första en 
prövning av samma tes, fast på mer lokal nivå. Den andra och den tredje jämförelsen i den 
specifika gruppen syftar till att finna eventuella variationer mellan dels olika gravfält, och dels 
den eventuella variationen mellan deponerade matkärl kontra benbehållare. 

 
Generella gruppen: 

 
 

 
 
 
 
 

 
Specifika gruppen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

För utförligare presentation av jämförelsematerialet, se kapitel 1.5. 
 

Boplatsmaterial 

• Tuna, Alsike sn, Up 

• Barva, Barva sn, Sö 

• Valsgärde, Gamla Uppsala sn, Up 

• Vendel, Vendel sn, Up 

Gravmaterial 

• Alsike hage, Alsike sn, Up 

• Barva, Barva sn, Sö 

• Vendel, Vendel sn, Up 

Gravmaterial 

• Alsike hage, Alsike sn, Up 

Boplatsmaterial 

• Tuna, Alsike sn, Up 

Gravmaterial 

• Alsike hage, Alsike sn, Up 

Gravmaterial 

• Barva, Barva sn, Sö 

Gravmaterial 

• Alsike hage, Alsike sn, Up 

Benbehållare 

• Birka, Adelsö sn, Up 

• Säby, Vintrosa sn, Nä 

• Vendel, Vendel sn, Up 

För utförlig presentation av de färdiga jämförelseanalyserna, se kapitel 6. 



 7

 
1.5 Jämförelsematerialet 
I kap. 1.4 nämndes att proverna från Alsike hage skall 
jämföras med redan bearbetad data från tidigare 
forskning. Här presenteras dessa referensprover kort, och 
figur 4 visar provernas geografiska fördelning. 
 
Barva, Barva sn, Södermanland 
Dessa prover bearbetades av Sven Isaksson i Food and 
rank in early medieval time (2000). Proverna består av 6 
stycken keramikskärvor funna på boplatsen och 8 stycken 
keramikskärvor funna på ett gravfält. Boplatsens 
brukningstid kan dateras till tidig järnålder – ca 1100 e.Kr., och keramiken från gravfältet är 
daterad till yngre järnålder (Isaksson 2000:7, paper VII). 
 
Birka, Adelsö sn, Uppland 
Detta prov bearbetades 2002-2003 av Susanne Larsson och Sven Isaksson i CD-uppsatsen: 
”Begravningskärlet från smedjan i Birkas Garnison” (Larsson 2003). Provet består av tre 
keramikskärvor från ett och samma kärl, funnet i smedjan i Birkas garnison. Kärlet har 
fungerat som benbehållare. Utöver brända ben innehöll kärlet bl.a. en järnsax samt en kniv 
och en nyckel av järn, en sländtrissa av keramik och glaspärlor. Skärvorna dateras till tiden 
innan 950 e.Kr. 
 
Säby, Vintrosa sn, Närke 
Dessa prover bearbetades av Sven Isaksson i rapporten: Arkeologiska Forskningslaboratoriets 
uppdragsrapport 43 – Analys av organiska lämningar i keramik från Säby, Raä 93, Vintrosa 
sn, Närke (2006b). Proverna består av 3 stycken keramikskärvor funna i gravar, två av 
proverna har med största sannolikhet varit benbehållare, och det sista provet har möjligen 
varit en benbehållare. Proverna är tagna från tre olika gravar, av vilka två daterades till 875-
975 e.Kr. och den sista till 1040-1220 e.Kr. (Isaksson 2006b:1ff). 
 
Tuna, Alsike sn, Uppland 
Dessa prover bearbetades dels 2003-2004 av Monika Olsson i CD-uppsatsen ”Skärvor från 
det förflutna” (2004), och dels av Hjulström och Isaksson i rapporten Tidevarv i Tuna (2005). 
10 prover ingår inte i de ovan angivna arbetena, utan bearbetas just nu av Sven Isaksson på 
AFL, och ett arbete med nedtecknade resultat är under publicering. Proverna består 
sammanlagt av 29 stycken keramikskärvor funna på boplatsen i Tuna by vid AFL:s 
seminariegrävningar genomförda under 2002-2005. 
 
Valsgärde, Gamla Uppsala sn, Uppland 
Dessa prover bearbetades av Sven Isaksson i Food and rank in early medieval time (2000). 
Proverna består av 8 stycken keramikskärvor funna på en storgård vid boplatsen norr om 
båtgravfältet, och kan dateras till vendeltid – vikingatid (Isaksson 2000:6f, paper VII). 

 

Fig. 3. (T.h.) Översiktskarta över schakt 2 och den 
ungefärliga fyndplatsen för de keramikskärvor från 
Alsike hage som undersökningen innefattar. Siffrorna 
representerar provnumret, som i sin tur är det nummer 
som keramiken fick på fyndlistan vid utgrävningarna. 
Notera att en skärva, prov 216, saknas i 
spridningskartan. Detta beroende på att den återfanns i 
schakt 3, några meter söder om schakt 2 (se kap. 2.2).
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Vendel, Vendel sn, Uppland 
Dessa prover bearbetades av Sven Isaksson i Food and rank in early medieval time (2000) 
samt Isabella Donkow i CD-uppsatsen ”Determening vessel function” (1995). Proverna består 
av totalt 43 stycken skärvor, varav: 21 stycken keramikskärvor funna på storgården vid 
boplatsen Vendel 1:1. 17 stycken keramikskärvor funna på en gård som verkar varit inriktad 
på boskapsskötsel, vid boplatsen Vendel 28. 3 stycken keramikskärvor funna i en begravning; 
storhögen Vendel 8 som kan dateras till 700-tal (Isaksson 2000:6, paper VII). Samt 2 
keramikskärvor tillhörande ett och samma kärl, som fungerat som benbehållare, och dateras 
till vikingatid. Fyndplatsen var en grav i närheten av Vendel kyrka. Vid utgrävningstillfället 
eftersöktes boplatslämningar, men denna gravläggning låg i nära anslutning till en härd på 
boplatsen (Donkow 1995:5ff). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.6 Urval, avgränsningar och källkritik 
I föreliggande arbete finns det olika sorters problematik som bör tagas i beaktande, och i 
arbetet med att välja ut de 16 skärvorna som analyserades återfanns ett av dessa. För att få en 
representativ bild av materialet bör en keramikskärva från varje funnet deponerat kärl 
medtagas i analysen. För att nå detta mål gjordes jämförelser av skärvornas morfologi samt 
jämförelser av skärvornas fyndkontext. Detta för att minimera risken att två skärvor av samma 
kärl valdes ut för analys samt för att maximera chansen att varje deponerat kärl verkligen blev 
representerat i analysen. När skärvornas utseende och uppbyggnad undersöktes togs hänsyn 
till skärvans färg, tjocklek samt form, och halten magringskorn. När skärvornas fyndkontext 
undersöktes togs hänsyn till var på gravfältet skärvorna återfanns. Två skärvor funna i olika 
lager eller anläggningar som ligger mer än någon meter ifrån varandra kan antas tillhöra olika 
kärl trots en eventuell likhet i utseende och uppbyggnad. Likaledes så kan två skärvor funna i 
samma lager eller anläggning antas tillhöra olika kärl, om deras morfologi skiljer sig från 
varandra. Dessa jämförelser till trots kan det inte helt säkerställas att samtliga kärl är 
representerade, eller att inte två skärvor av samma kärl tagits ut för undersökning. Då urvalet 
gjordes valdes främst, i mån av tillgång, skärvor från kärlens mynning eller övre delen av 
buken. Detta för att dessa vanligtvis innehåller högre halter lipidrester än skärvor från nedre 
delen av kärlen (Charters et al 1993:212ff). Mängden keramik som urvalet gjordes ifrån 
bestod av totalt 764 stycken bitar (varav ca 90-95 % var alltför små och fragmentariska för att 
goda resultat skulle erhållas vid en GCMS-analys) med en sammanlagd vikt på 2789,5 gram. 

En reservation skall också göras för analyserna. Metoden GCMS mäter de sista 
tillagningarna av föda i det kärl som skärvan representerar (Craig et al 2004:630ff). Detta 

Fig. 4. Karta över 
östra Svealand som 
visar geografiska 

lägen över de 
områden som ingår i 

undersökningen 
enligt ovan (Karta 
av Kjell Persson, 
AFL. Tillägg av 

författaren). 



 9

behöver dock inte innebära att kärlet faktiskt deponerats med föda i. Kärlet kan ju faktiskt ha 
ställts ned tomt i graven, och lipidresterna alltså härröra från tidigare tillagningar. Det är dock 
rimligt att anta att resultatet av analysen ändå inte enbart representerar de senaste 
tillagningarna av föda, utan även att föda från den senaste tillagningen i det analyserade kärlet 
faktiskt också nedlagts i graven. Detta antagande ligger till grund för tolkningen av 
analysresultaten, och baserar sig på att nedläggning av mat i gravar enligt ett flertal 
undersökningar visat sig vara vanligt förekommande bruk under yngre järnåldern (se t.ex. 
Ström 1985:207ff). 

Metoden FTIR har i detta fall också en osäkerhetsfaktor när den ställs i ljuset av denna 
uppsats frågeställningar. FTIR påvisar ursprunget hos de organiska lämningar som återfinns i 
form av fastbrända ”matskorpor” på keramikens ytskikt (Slytå & Arrhenius 1979:5; Heron & 
Evershed 1993:262). Oftast brukar dessa matskorpor antas tillhöra en av de sista 
tillagningarna i ett kärl, eftersom de i annat fall skulle vara bortdiskade. Dock har inte många 
jämförelser mellan GCMS- och FTIR-analyser gjorts för att se hur pass representativ 
matskorpan är i jämförelse med lipiderna som återfinns inuti keramiken (Isaksson, muntl. 
medd, 2006). Det tycks vara en alltför hastig slutsats att säga att matskorporna undantagslöst 
skulle ha varit bortdiskade om de uppstått innan den sista tillagningen i kärlet. Det kan inte 
uteslutas att matskorporna kan ha tillkommit när som helst under kärlets brukningstid, och 
behöver inte alls vara sammankopplade med tillagningen av den mat som deponerats i graven. 
Icke desto mindre är det av vikt att ta i beaktande resultaten av dessa analyser, då det inte 
heller kan sägas säkert att matskorpan inte kommit till under något skede vid den/de sista 
tillagningen av föda i kärlet. 
 Kontamination är ett annat problem som måste tagas hänsyn till vid många former av 
laborativa analyser av arkeologiskt källmaterial. Mängden organiskt material som undersöks 
med GCMS- och FTIR-teknikerna är mycket små, varför det är extra viktigt att så långt som 
nödvändigt undvika kontaminationer under arbetet. Oftast kan eventuella moderna 
kontaminationer urskiljas – lipider från exempelvis plastpåsar, handkrämer eller tvålar skiljer 
sig från de vi förväntar oss att hitta i källmaterialet. Det finns dock inga sätt att urskilja en 
lipid som är av samma art men av olika ålder (Isaksson 2006a:47f). Om någon med rester av 
en måltid på händerna rör vid keramiken kommer alltså inte analysen kunna skilja på om 
lipiderna från denna måltid härrör från en nutida eller en forntida måltid. De kontaminationer 
som eventuellt kan ha tillförts materialet under själva deponeringen eller under den tid kärlet 
har legat i marken kan inte arkeologen göra mycket åt – även om det bör nämnas att lipider 
som återfinns inuti forntida keramik egentligen inte verkar vara särskilt känsliga för 
kontaminationer och reaktioner i jorden (Evershed et al 1992:206; Heron & Evershed 
1993:255). De kontaminationer som, till skillnad mot de som kan ha förekommit innan 
uppgrävandet, kan påverkas av arkeologen är de som kan förekomma under handhavandet av 
materialet (jfr Evershed et al 1992:193). Försiktighet och noggrannhet är viktigt att iakttaga 
såväl i fält som under laborationerna. Men trots försiktighetsåtgärder finns det inget sätt att till 
hundra procent säkerställa frånvaron av moderna kontaminationer. 
 Slutligen ska nämnas att lipidanalyser av forntida keramik inte nödvändigtvis ska ses som 
representativt för den diet hos det folk som brukade den. Även om 100% av en population 
keramik från en fyndort endast skulle påvisa inslag av exempelvis vegetabilisk föda, innebär 
detta inte att vegetabilisk föda var det som uteslutande förtärdes – det finns trots allt ett flertal 
andra sätt att tillreda en måltid än att koka den i ett keramikkärl. Grillning och stekning är två 
exempel. För att få en så rättvisande bild av forntida kostvanor som möjligt, vore det 
fördelaktigt att kombinera ett flertal metodiker. Exempel på detta skulle kunna vara 
lipidanalyser i kombination med studerandet av fyndmaterial såsom stekspett, samt studier i 
eventuell förekommande samtida litteratur som anknyter till ämnet (se exempelvis Isaksson 
2000). Även benkemiska analyser skulle med fördel kunna kombineras i en sådan studie. 
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Naturligtvis faller dessa exempel utanför de tids- och utrymmesmässiga ramarna för detta 
uppsatsarbete, men icke desto mindre är det värt att ha i åtanke. 
 
2 Alsike socken och Alsike hage 
2.1 Alsike socken 
Socknen har fått sitt namn från Alsike 
by belägen invid Alsike kyrka, som 
ligger mellan Tuna by och det gamla 
Alsike by. Alsike by avhystes under 
1600-talet av Krusenbergs säteri, då 
adelsmannen Johan Cruus köpte upp 
nästan samtliga gårdar. Betydelsen av 
namnet Alsike och dess etymologiska 
ursprung är omdebatterat. Moberg 
nämner att den traditionella tolkningen 
av namnet har varit ”eklunden vid 
helgedomen/templet”, men en nyare 
uppfattning är att namnet snarare skall 
tolkas som ”Al-seke”, i vilket ”seke” 
är ett fornnordiskt ord som betyder 
vattensamling eller sankmark. ”Al” 
kan stå för trädslaget al, men Moberg 
påpekar att det inte nödvändigtvis måste vara så (Moberg 1999:36ff). 
 
2.1.1 Geografiskt läge och 
topografi  
Alsike hage är beläget i Alsike 
sn vid Mälarens norra del i 
Uppland (fig. 5). Alsike socken 
är vidare belägen i 
Ärlinghundra härad i Knivsta 
kommun. De för Mälardalen 
typiska lerfyllda sprickdalarna 
med mellanliggande morän- 
och bergshöjder dominerar 
landskapet i socknen. Socknens 
södra delar består främst av 
odlad mark, och de norra 
delarna är täckta av 
skogsområdet Lunsen. I söder 
återfinns vattenvägar i form av 
Branthammarssjön, 
Branthammarsån, samt 
Kyrkviken, och Ekoln samt 
Fyrisåns nedre lopp i väster (se 
fig. 6), vattensystem som 
förbinder Sigtuna och Uppsala 
(Hjulström & Isaksson 2005:4).  
 
 

Fig. 5. Karta över östra Svealand med Alsikes 
geografiska läge markerat i förhållande till Uppsala 
och Stockholm (Karta av Kjell Persson, AFL. 
Tillägg av författaren). 

 

Fig. 6. Topografisk karta över större delen av Alsike socken 
med angränsande områden. I kartans norra del syns 
skogsområdet Lunsen. Strax nedanför kartans mitt syns 
kyrkviken, som utgör gränsen mellan Alsike socken och den 
söder därom liggande Vassunda socken. I öster gränsar 
Alsike socken till Lagga och Knivsta socknar, och i norr till 
Danmarks socken. Det med en rektangel markerade 
området visar läget för gravfälten i Alsike hage. Karta från 
länsstyrelsen (www03), tillägg av författaren. 
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2.1.2 Fornlämningsmiljö och tidigare utgrävningar 
Ca 100 fornlämningar finns registrerade i Alsike sn, varav de flesta är antingen gravfält eller 
sentida bebyggelselämningar. Lämningar från sten- och bronsålder återfinns på högre nivåer, 
och de yngre lämningarna i områden som är lägre belägna. Vad gäller gravläggningar från 
järnålder finns det 26 registrerade lokaler och totalt ca 300 gravar i socknen, både gravfält 
samt ensamliggande gravar. Övriga lämningar från järnålder i socknen innefattar tre 
runstenar, en fornborg samt ett omfattande hålvägssystem i socknens nordvästra del. 
Gravfälten från järnålder är huvudsakligen belägna nära åkermark samt vid den forntida 
vattenlinjen (Hjulström & Isaksson 2005:4). Alsike hage ligger i socknens södra del, och öst-
syd-öst om gravfältet ligger Tuna by, med de relativt kända båtgravfälten (RAÄ 40) i nära 
anslutning till byn (för mer information om båtgravfälten vid Tuna by, se t.ex. Arne 1934). 
Om några av de andra mälardalska båtgravfälten kan läsas i Hyenstrand (1996), där bl.a. de i 
Vendel och Valsgärde omtalas.  
 Socknen är av Riksantikvarieämbetet klassat som ett område med kulturmiljövärden av 
riksintresse. Det som främst ligger till grund för detta är det historiska herrgårdslandskapet 
samt såväl forntida som medeltida kommunikationsleder. Även fornborgen vid Morga och 
båtgravfältet vid Tuna by åsyftas dock (Hjulström & Isaksson 2005:4). 

Då socknen tidigare inte varit föremål för omfattande exploatering, har endast mindre 
arkeologiska undersökningar utförts. De utförda undersökningarna inkluderar bland annat 
utgrävningen av sex gravar på gravfältet RAÄ 29 ca sex km norr om Tuna by, utgrävning av 
fyra skadade härdanläggningar vid RAÄ 53, samt en större undersökning av områdena kring 
Ekeby i socknens östra del, där det påträffades lämningar från yngre stenålder och bronsålder. 
Den sistnämnda undersökningen utfördes 1990-1991 i samband med en planerad exploatering 
och uppbyggnad av Alsike stad. Området som vid detta tillfälle undersöktes hade sin 
sträckning över sockengränsen in i Knivsta socken (Göthberg et al 2002). 1967 påträffades 
vid Alkällan (RAÄ 32) ca 2,5 km öster om Alsike hage lösfynd av djurben, vilka daterats till 
720-620 f.Kr. och har tolkats som ett offerfynd (Hagberg 1967). Utöver ovan nämnda 
arkeologiska undersökningar är båtgravfältet vid Tuna by undersökt vid tre tillfällen, 1895-
1896, 1928 och 1931 (Arne 1934). Utgrävningar vid Tuna by har genomförts av AFL, som 
förlagt seminariegrävningar dit under 2002-2005 (se Hjulström & Isaksson 2005), och under 
2005 och 2006 genomförde AFL de undersökningar av gravlämningar i Alsike hage (RAÄ 
26) vilka ligger till grund för denna uppsats. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Topografisk karta över 
Alsike hage. Längst i norr ligger 
RAÄ 73, sedan följer i sydligt 
gående ordning RAÄ 24, 22, 23 
samt 26. Den svarta pricken 
markerar den ungefärliga 
placeringen för schakten under 
seminariegrävningarna 2005-2006. 
Karta från länsstyrelsen (www03), 
tillägg av författaren. 
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2.2 Alsike hage 
Alsike hage är beläget i socknens sydöstra del, ca 500 meter söder om gamla Alsike by.  
Större delen av området består idag av betesmark växlad med öppna ytor och skogbeklädd 
mark. I Alsike hage återfinns fem gravfält (fig. 7), RAÄ 22, 23, 24, 26 samt 73, samtliga från 
yngre järnålder. Några hundra meter österut återfinns Alsike kyrka (Isaksson et al 2005:3f). 
 
2.2.1 Gravfälten  
De fem gravfälten i Alsike hage uppvisar många gemensamma likheter, utom det nordligast 
liggande RAÄ 73 som till viss del skiljer sig från de övriga då det inte innehåller några 
gravhögar. Detta kan indikera att detta gravfält är något äldre än de övriga, då högar blir mer 
frekvent förekommande mot järnålderns slut (se t.ex. Bennet 1987:20f samt Petré 1999:464f). 
Boplatslägen som skulle kunna indikera en eller flera gårdar knutna till dessa gravfält har till 
dags dato inte hittats, detta trots att Ellinor Sabel i sitt examensarbete för AFL under 2005-
2006 företog en undersökning i vilken hon använde sig av geofysiska och geokemiska 
prospekteringsmetoder för att söka fastställa eventuella boplatslägen. Två 20x20 meter stora 
ytor för potentiella boplatser undersöktes med slingram och fosfatanalys (för information om 
prospekteringsmetodik, se t.ex. Clark 1990), av vilka ingen renderade i resultat som kunde 
påvisa antropogena aktiviteter i form av boplatslämningar (Sabel 2006:28). Det kan tyckas 
anmärkningsvärt att sådana aktiviteter ännu inte kunnat påvisas, då gravfältens datering till 
yngre järnålder torde innebära en rumslig anknytning till gårdsbebyggelse (se t.ex. Tegnér 
1995:90; Petré 1999:465f). Trots frånvaron av synliga eller upptäckta lämningar därav, går 
det inte att utesluta att sådana lämningar finns i områdets närhet. 

 
2.2.2 RAÄ 26 och 
undersökningsområdet 
RAÄ 26 är det sydligast liggande gravfältet 
i Alsike hage, och gravarna som 
påträffades under AFL:s undersökning år 
2005-2006 får räknas tillhöra detta gravfält. 
Gravfältet är beläget ca 9-14 m.ö.h., och 
innehåller 35 gravar, av vilka elva är 
stensättningar, tio är högar, och nio är 
röseliknande stensättningar. Placerad på 
gravfältets högsta punkt återfinns en av 
högarna, vilken i storlek skiljer sig från de 
övriga och får tilldelas epitetet storhög. De 
fem i detta sammanhang icke nämnda 
gravarna är tidigare icke karterade 
gravläggningar som framkom under Sabels 
undersökningar 2005-2006 (Sabel 
2006:17f).  

Undersökningsområdet under AFL:s 
seminariegrävningar 2005-2006 bestod av 
fyra schakt. Av dessa är två intressanta för 
föreliggande arbetes undersökning, då det 
var i dessa som den undersökta keramiken 
återfanns. Dessa fick vid utgrävningen 
namnen schakt 2 och schakt 3, namn som 
de för enkelhetens skull har behållit i detta 
arbete. Det ena schaktet (schakt 2, fig. 8 

Fig. 8. Översiktsplan över schakt 2 och dess 
ytligast liggande lager. Planritningen visar 
även den halvcirkelformade terrassen på vilken 
schaktet lades. I schaktets södra del upptäcktes 
i stenterrasseringen en sekundärgrav (A54). 
Terrassuppbyggnaden är ca 7x7 m stor. 
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Fig. 11. Stenpackningen i schakt 3 
framrensad. Sedd mot sydlig riktning. 
Foto: Christina Schierman, aug 05. 

Fig. 10. Den södra nedlöparen av schakt 2 
med den stenfyllda terrasseringen 
framrensad. Sedd mot nordlig riktning. 
Foto: Christina Schierman, aug 05. 

och fig. 10) lades på den östra av de två terrasserna 
som omtalas i kap. 1.2. Det andra schaktet (schakt 3, 
fig. 9 och fig. 11) lades på en strax söder därom 
liggande fyrkantig stensättning, som liksom de ovan 
nämnda terrasserna i ett initialt läge förmodades vara 
någon form av bebyggelselämning. De lämningar på 
vilka schakten lades är belägna strax sydöst om 
gravfältet RAÄ 26 (se fig. 7). De för detta arbete icke 
intressanta schakten som också ingick i 
utgrävningarna benämndes schakt 1 och 4. Schakt 1 
lades på en terrassering strax norr om schakt 2. I 
schakt 1 hittades inga lager eller anläggningar som 
tydde på antroprogena aktiviteter i form av 
bebyggelse, annat än enstaka fynd av bränd lera. 
Schakt 4 lades på en gammal åkeryta nordväst om 
övriga schakt. Det sistnämnda schaktet grävdes 
som ett led i det ovan omnämnda 
prospekteringsgsarbetet av Alsike hages 
åkerytor genomfört av Sabel (2006). 

Fynden i de båda schakten som behandlas i 
uppsatsen bestod av bl.a. keramik, brända ben, 
nitar, pärlor i olika material, islamiska mynt, 
glas och kamfragment. Delar av detta 
fyndmaterial genomgår för närvarande 
undersökningar i till denna uppsats parallella arbeten av Cecilia Berg och Maria Höglund. 
Bergs undersökningar berör de glaspärlor som hittades vid utgrävningarna. I arbetet 
undersöks pärlornas kemiska sammansättning och uppbyggnad med syftet att utröna 
eventuella skillnader och likheter gentemot referensmaterial från Birka, Adelsö sn, Up, samt 
från gravar i Lovö sn, Up. Höglunds undersökning syftar till att genom studerandet av de 
olika lagrens fyndsammansättning och anläggningarnas konstruktion göra tolkningar rörande 
konstruktionernas avgränsningar och fornlämningskaraktär. En stor del av det arbetet utgörs 
av att undersöka och konservera de metallföremål som framkom vid utgrävningarna. 

Genom fyndsammansättningen går det att sluta sig till att de två undersökta schaktens 
gravläggningar kan beräknas ha anlagts under 900-tal (Hjulström, muntl. medd, 2007). För  
fullständiga beskrivningar av lagerföljder, anläggningar, fynd, etc., hänvisas till rapporten 
över de aktuella undersökningarna, vilken dock i skrivandets stund ännu inte är färdigställd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 9. Översiktsplan över schakt 3, dess 
brandlager (mitten) samt kantkedjan med 
stenar. Den markerade rektangeln visar 
schaktets avgränsningar. Stensättningen på 
vilken schaktet lades fick namnet A37. I 
schaktets södra del upptäcktes en 
sekundärgrav (A28). 
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3 Forskningshistorik 
3.1 Föda och rit 
Montanari har i sitt verk The culture of food (1994) skrivit om den roll maten har spelat i de 
europeiska kulturernas utveckling under de senaste tvåtusen åren. Häri jämförs bland annat 
utvecklingar gällande produktion, konsumtion, och smak. Reflektioner kring skillnader 
mellan romerska och s.k. barbariska matkulturer förekommer även, då den senantika världen 
ställs mot den europeiska tidigmedeltiden. Verket är både ingående och översiktligt, och 
tjänar gott som bakgrundsinformation för den som önskar skriva om födorelaterade ämnen i 
främst ett europeiskt sammanhang. 
 Ett annat verk värt att nämna i sammanhanget är The Cambridge world history of food 
(Kiple & Ornelas 2000a samt 2000b). Häri finner vi information om olika kulturers matvanor 
under såväl historisk som förhistorisk tid. Verket består av två delar, vara den första är indelad 
tematiskt, och den andra geografiskt. I del två finns den artikel som för en uppsats av denna 
typ är av störst intresse, en artikel om Nordeuropas kost. Häri, liksom i övriga artiklar som 
behandlar geografiska regioner, återges korta sammanfattningar främst rörande vilka olika 
typer av föda som förtärdes under olika tidsåldrar, från paleolitikum och framåt (Küster 
2000:1226ff).  
 Studier gällande mat som gravgåva i den antika världen finns i relativt stor omfattning, 
varav några exempel kan ses i uppsatsens inledning. Ett ytterligare exempel som kan nämnas 
är en artikel av Michael Dietler (1996), i vilken han övergripande bland annat går igenom 
sammanhang mellan fester och begravningar i mellaneuropa under förhistorisk tid. Vad gäller 
studier rörande mat som gravgåva i Skandinavien under forntid är dock exemplen mer 
fåtaliga. I sammanhanget kan dock bland annat nämnas Gräslunds artikel Living with the dead 
: reflections of food offerings on graves (2001). I den har Gräslund, som titeln antyder, 
reflekterat över matoffer i gravar och deras betydelse. Utöver detta genomfördes det 1981-
1985, under det s.k. Storgravsprojektet, större osteologiska studier på benmaterial funnet i 
stormannagravar från yngre järnålder. Gravarna som materialet kom från var främst 
lokaliserade i Mälardalsområdet. I undersökningen skiljs på djurben från arbetsdjur, ”de som 
brukats”, och de vars syfte har varit att fungera som föda ”de som ätits”. I den senare gruppen 
ingår nöt, får, get, svin, samt tamfågel. Vid jämförelser med samtida gravar som inte räknas 
som stormannagravar, kan man se en skillnad i fördelningen av djur i gravarna. 
Stormannagravarna innehåller mer häst, svin, och nöt, vilket tolkas som ett uttryck för dessa 
djurs särställning, då det genom mängden benmaterial från dessa djur går att urskilja 
statusnivåer på de gravlagda (Sten & Vretemark 1988). Även Folke Ström har tolkat 
deponerade djur i gravar från yngre järnåldern som ett uttryck för hädanfärdkost och den 
gravlagdes status, mycket beroende på mängden deponerade djur. Som exempel tas 
Osebergsskeppet upp, i vilket återfanns resterna av 13 hästar, 6 hundar och 2 oxar (Ström 
1985:208f). 
 
3.2 Laborativa metoder inom studier av forntida mat 
De tidigaste studierna av organiska lämningar på arkeologiskt källmaterial skedde på material 
från Egypten och mellanöstern redan under sent 1800-tal. Under 1930-talet förekom ett flertal 
försök att med våtkemiska metoder identifiera organiska lämningar. Dåtida tekniska problem 
försvårade dock analyserna, och resultaten blev inte tillfredsställande (Heron & Evershed 
1993:260). De första undersökningarna av organiska lämningar från keramik i Sverige skedde 
under 1940-talet, men det var inte förrän under andra halvan av 1970-talet som denna typ av 
undersökningar blev vanligare. I Sverige kom sig denna utveckling till stor del av att 
Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL) grundades 1976, och att AFL redan från början 
inriktade sig på studier gällande förhistorisk diet och matvanor. I slutet av 1980-talet 
användes ett flertal laborativa metoder i så pass stor utsträckning att problemen med 
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undersökningarna inte längre låg i metodiken, utan i det arkeologiska källmaterialet och 
okunskapen kring hur kemiska processer i marken påverkade det. Under 1990-talet lades 
mycket möda på att lösa den problematiken (Isaksson 2000:12). Utöver studier av organiska 
lämningar härrörandes från tillredningen av mat, är benkemi ett sätt att studera människors 
kostvanor. Benkemi är det enda direkta sättet att ta reda på vad människor faktiskt åt (jfr 
Lidén et al 1997), och denna metod borde med fördel kunna kombineras med lipidanalyser av 
keramikmaterial för att få svar på frågeställningar rörande människors forntida kostvanor. 
Resultat av en sådan undersökning påvisas för första gången av Hjulström & Isaksson (2005). 
 Relativt tidiga och omfattande studier rörande organiska lämningar i form av matskorpor 
på ytskiktet av bland annat keramik företogs av Arrhenius och Slytå (1979) i slutet av 1970-
talet. De organiska lämningarna undersöktes då främst med svepelektronmikroskop och 
biokemiska scanningar. 
 De första större studierna i Sverige som rörde analyser av lipidrester i keramik företogs 
inom projektet SIV – Svealand i Vendel- och Vikingatid. Större delen av materialet togs från 
boplatser, men material togs även ur gravsammanhang för att användas som 
jämförelsematerial. Mycket av det materialet är det som används som referensmaterial (se 
kap. 1.5) i denna uppsats. Resultat publicerades av Isaksson i Food and rank in early 
medieval time, i vilken mat studerades som ett kulturellt koncept. I avhandlingen tas vikten av 
mat som en kulturell markör för en härskande elit upp. Arbetet innefattar laborativa metoder i 
form av bland annat GCMS-analyser, likväl som studier av skriftliga källor, företrädelsevis 
isländska sagor. I avhandlingen tar Isaksson upp samband mellan begravning och mat. Det 
visade sig att lipider med animaliskt ursprung påträffades i 91 % av de undersökta kärlen från 
gravplatser, medan endast 60 % av kärlen från boplatser innehöll animaliska lipider. Detta 
tolkas som ett uttryck för köttets kulturella och mytologiska särställning under yngre järnålder 
(Isaksson 2000), vilket är en intressant parallell till det i kapitlet ovan (3.1) angivna 
osteologiska exemplet. 
 
4 Organiska lämningar i och på keramik 
Organiska lämningar från levande organismer kan delas in i tre huvudkategorier: kolhydrater, 
proteiner och lipider (Isaksson 2000:31), och den kategori som är central för denna uppsats är 
den sistnämnda. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att de slutsatser som dras utifrån 
analyser av lipidrester i keramik är tolkningar. De olika förekommande ämnena kan ha ett 
tvetydigt ursprung, även om detektionen av dem oftast förhåller sig tämligen oproblematisk 
(Isaksson 2006b:2). Att så långt som nödvändigt förstå lipidernas natur är nödvändigt för att 
kunna dra rimliga slutsatser kring frågeställningar rörande dem. Detta kapitel är en översiktlig 
sammanställning av information rörande lipider. 

När mat tillagas i ett oglaserat keramikkärl tränger vätskor från maten in i keramiken. 
Dessa vätskor innehåller bland annat vad som med ett samlingsnamn brukar kallas lipider, 
och en något översiktlig definiering är att lipider innefattar fetter, vaxer, kådor och hartser 
(Heron & Evershed 1993:261ff). Genom extraktion och kemisk analys kan dessa lipider ge 
oss en uppfattning om vad som tillagats i kärlet. Vidare kan metoder som bygger på infraröd 
spektroskopi användas för att analysera så kallade matskorpor på keramikens ytskikt (se kap. 
5 för utförliga metodbeskrivningar). Christie har i en bok framkommit med en definition, 
något snävare än ovanstående, över vad lipider är: 

 
”Lipids are fatty acids and their deriatives, and substances related biosynthetically or 
functionally to these compounds.” (Christie 1987:42). 
 
I keramik samlas dessa lipider oftast i kärlens mynning eller övre delen av buken, eftersom 
fetter, vaxer och oljor vid kokning av föda i ett lerkärl flyter upp till ytan (Charters et al 
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1993:212ff). Lipider som återfinns inuti forntida keramik verkar inte vara särskilt känsliga för 
kontaminationer och reaktioner i jorden (Evershed et al 1992:206; Heron & Evershed 
1993:255), vilket underlättar tolkningsprocessen. Det förhåller sig också så att lipiderna i 
keramiken härstammar från de sista tillagningarna av föda i det kärl som den undersökta 
keramikskärvan representerar (Craig et al 2004:630ff). Ett rimligt men oprövat antagande är 
att förutsättningen för att lipider på ovanstående sätt skall samlas i keramiken är att den är 
oglaserad. Från medeltid och framåt är keramiken oftare glaserad, vilket gör att materialet 
tillgängligt för GCMS-analyser minskar i omfattning. Ej heller behöver alla lipider i ett 
keramikkärl härstamma från kulinariska aktiviteter, exempel finns på att kärl innehållit såväl 
tjära som bivax (Regert et al 1998:2027. För exempel, se t.ex. Frostne 2002:19ff). 
 Lipider delas oftast in i två undergrupper; neutrallipder och polära lipider. Neutrallipiderna 
lämnar två produkter vid hydrolys, och de primära ämnena i dessa grupper innefattar 
triacylglycerol (TAG), diacylglycerol (DAG) och monoacylglycerol (MAG). Här ingår också 
fria fettsyror, steroler (för exempel, se fig. 12) och 
sterolestrar, vaxestrar, n-alkaner samt långkedjiga 
ketoner. Polärlipider lämnar vid hydrolys tre produkter, 
varav de primära ämnena är fosfolipider, glykollipider 
samt eterlipider. Skillnaderna i lipidernas kemiska 
strukturer gör det möjligt att särskilja dem från 
varandra, och sedan hänföra dem till olika biologiska 

ursprung (Isaksson 2000:32ff). I tabell 1 redovisas 
de lipider som vanligtvis eftersöks med GCMS i 
prover utvunna ur keramik, samt deras ursprung. 
Samtliga föreningar som redovisas finns eventuellt 
inte i de aktuella proverna, men är ämnen som 
eftersökts. Tabellen är ett försök att ge en kort 
översiktlig bild över hur tolkningen av proverna gått till – över hur de resultat som redovisas i 
kapitel 6 framkommit. För den intresserade står utförligare information om lipiders struktur 
och förekomst att finna i exempelvis Christie 1987, och mer om tolkningen av lipider finns att 
läsa i exempelvis Hjulström & Isaksson 2005:33ff. 
 
Tabell 1. Här redovisas de lipider som vanligen eftersöks i lipidanalyser av keramik, samt 
deras ursprung. Till gruppen idisslare hör bl.a. får, get, ko, hjort. Till gruppen animalier hör 
bl.a. gris, häst, fågel. 
 

Lipider Ursprung 
Intakta Triacylglyceroler (TAG) Terrestrisk animalisk. Idisslare. Mjölkfetter. 

(depåfetter) 
Kolesterol Terrestrisk animalisk. Idisslare. Marint/Fisk. 
Fytosteroler – β-sitosterol, stigmasterol Vegetabilier. 
Vaxrester Vegetabilier. Bivax. 
Långkedjiga ketoner Kokning av föda. 
Isoprenoid fettsyra – 4, 8, 12-TMTD Marint/Fisk. Vegetabilier. 
Isoprenoid fettsyra – 3, 7, 11, 15-TMHD Marint/Fisk. Vegetabilier. 
ω-(o-alkyl-fenyl)fettsyra – C16 Marint/Fisk. Vegetabilier. 
ω-(o-alkyl-fenyl)fettsyra – C18 Marint/Fisk. Vegetabilier.  

ω-(o-alkyl-fenyl)fettsyra – C20 Inälvsmat från terrestriska animalier och idisslare. 
Marint/Fisk. 

Terpener Gran, tall, björk 
C17 grenade fettsyror Idisslare. Mjölkfetter. (mikroorganismer) 

OH

CH3 CH3
CH3

CH3

CH3

CH3

Fig. 12. Exempel på hur en sterol kan 
se ut (modell). Här representerat av 
stigmasterol ( 24-etylkolest-5,22-
dien-3ß-ol ). Denna sterol är vanligt 
förekommande i vegetabilier. 
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Utöver ovan nämnda organiska lämningar i keramik, kan det också ansamlas organiska ämnen 
på keramikens ytskikt. Dessa kallas vanligen ”matskorpor”, och kan ha uppkommit från sot 
vid uppvärming över en eld, eller från den tillagade födan självt – att krukan kan ha kokat väl 
häftigt och att delar av maten därigenom blivit fastbränd. Bevarandegraden är i de flesta fall 
betydligt sämre än vad som gäller för de organiska lämningar som återfinns inuti keramiken, 
men vid förbränning av organiska material uppstår ibland ett hårdare ytskikt, vilket kan tjäna 
till att skydda det underliggande organiska materialet och på så sätt underlätta för 
användandet av FTIR-metodiken (Slytå & Arrhenius 1979:18ff; Heron & Evershed 
1993:249ff). Det finns sex urskiljbara naturliga kategorier som indikerar keramikkärlens 
användning. Dessa är mat, bitumösa och kådaktiga ämnen, oljor och fetter, kolhydrater och 
proteinhaltiga ämnen, samt vaxer (Isaksson 1999:35f). 
 
5 Metodikpresentation 
5.1 Dokumentation 
Då urvalet av keramik (se kap. 1.4) var genomfört dokumenterades samtliga keramikskärvor 
genom avritning och fotografering. Utöver detta har skärvornas tjocklek uppmätts med 
digitalt skjutmått, deras vikt noterats, samt deras ytmässiga och invändiga färg bestämts enligt 
Munsells färgtabeller (1975). Skärvorna har även studerats i mikroskop för att undersöka den 
eventuella förekomsten av organisk beläggning i form av matskorpor. I de fall detta påträffats 
har den organiska beläggningen skrapats bort med skalpell och överförts till en bit 
aluminiumfolie för tillvaratagning och analys medelst FTIR (se kap. 5.3). Det är viktigt att 
notera att denna dokumentation egentligen inte är relevant för uppsatsens frågeställning, utan 
skall ses som ett led i att dokumentera så mycket information som nödvändigt för att 
underlätta för eventuella framtida arbeten rörande källmaterialet. Detta eftersom GCMS-
analys är en förstörande metodik (se kap. 5.2). På grund av detta kommer inte någon större 
diskussion utifrån de resultat som framkommit av denna dokumentation att ingå i uppsatsen, 
även om dokumentationen i sig redovisas med övriga resultat i kapitel 6. 
 
5.2 GCMS 
5.2.1 Beskrivning av metodiken 
GCMS är egentligen en kombination av två metoder, gaskromatografi och masspektrometri. 
Vad gäller kromatografi finns där ett flertal olika metoder, varav de vanligaste är 
vätskekromatografi (LC) samt den i denna uppsats brukade gaskromatografi (GC). De 
kromatografiska metoderna har gemensamt att de separerar organiska komponenter ur en mer 
komplex blandning för att därefter kunna identifiera de enskilda komponenterna. Ämnena 
som skall separeras i kromatografen fördelar sig på olika sätt i två faser – en stationär och en 
mobil fas. Blandningen sprutas in i kromatografen, och bärs framåt av en gas, till exempel 
kvävgas eller helium, som utgör den mobila fasen. Den stationära fasen utgörs av ett pulver 
eller en svårflyktig vätskefilm på insidan av en kolonn som är placerad i en ugn som kan 
temperaturprogrammeras, varför ämnen först separeras efter kokpunkt. Då ämnena med olika 
hastighet adsorberas till den stationära fasen på sin väg genom kromatografen, separeras de 
ytterligare från varandra. Vissa ämnen adsorberas inte alls till den stationära fasen, och 
transporteras därför i samma hastighet som gasen under hela förloppet. En detektor som sitter 
efter kolonnen mäter sedan de då separerade ämnena. Den färdiga analysen redovisas som ett 
kromatogram i vilket de olika separerade ämnena är registrerade som toppar (se fig. 13). 
Varje topp representerar ett visst ämne, och ytan under varje topp står i proportion till den 
mängd av ämnet som återfunnits i det analyserade provet. Kromatogrammet visar också 
information om ämnets retentionstid, d.v.s. den tid som det åtgick för ämnet att passera 
igenom kolonnen. Denna tid är karakteristisk för varje ämne i ett givet kromatografiskt 
system. Olika ämnen som påvisas vid lipidanalyser av keramik har ofta retentionstider som 
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ligger närmare varandra än vad som enkelt kan utläsas genom ett kromatogram, och för att 
mer precist analysera och strukturbestämma dessa organiska ämnen används metoden 
masspektrometri (Isaksson 2003:25f ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Masspektrometri (MS) är alltså en metod vilken ofta används tillsammans med GC för att 
identifiera de ibland snarlika substanser som framträder i ett kromatogram. Den typ av 
masspektrometer som används på Arkeologiska Forskningslaboratoriet kallas kvadropol. De 
kromatografiskt separerade ämnena förs över till en joniseringskammare som får utgöra 
jonkällan till en masspektromter. Kvadropolen fungerar sedan så att den: 
 
”[…] består av fyra stavar som i tvärsnitt sitter i de fyra hörnen av en kvadrat. Under körning 
verkar stavarna i motstående par, där det ena paret har en positiv växelspänning (DC) mellan 
sig och det andra en lika stor negativ växelspänning. Dessutom har alla fyra stavarna en 
oscillerande (Rf) spänning på 1 MHz. En jon som skickas in mellan stavarna underkastas 
komplexa rörelser på grund av de elektriska fälten från DC och Rf. Om DC- och Rf-
spänningarna hålls konstanta kommer en jon med för dessa förhållanden för låg massa 
(egentligen m/z) att dras mot de negativa stavarna och fastna, emedan en jon med för hög 
massa kommer att dras mot de positiva stavarna. Endast joner med ”rätt” massa kommer att 
oscillera stabilt mellan stavarna, komma ut ur massfiltret och nå fram till detektorn” (Isaksson 
2003:28f). 
 
Joner med samma förhållande mellan massa och laddning träffar detektorn på samma punkt. 
Vidare så registreras joner med olika massor som en separat signal för varje enskilt jonslag, 
och intensiteten i registreringen står i direkt förhållande till dess relativa förekomst (Isaksson 
2003:28f). Resultatet redovisas som ett masspektra (se fig. 14). 

Den intresserade kan få utförligare beskrivningar av metodiken kring GCMS i Christies 
Gas chromatography and Lipids – A Practical Guide (1989). 
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Fig. 13. Exempel på kromatogram, taget från prov 216. X-axeln representerar 
retentionstiden för de olika ämnena, och y-axeln representerar halten lipider. De olika 
topparna representerar olika ämnen, t.ex. är de flesta topparna mellan retentionstiderna 
15-20 fettsyror, och topparna mellan retentionstiderna 30-37 triacylglyceroler (TAG). 



 19

 
5.2.2 Analysteknik 
Av varje keramikskärva togs mellan 0,7 och 1,3 gram pulver för analys, beroende på skärvans 
storlek. Med hjälp av en kakelfräs på låga varvtal togs proverna från kärlets insida, och den 
yttersta millimetern av keramiken slipades bort för att minimera risken för kontamination. Till 
proven tillsattes 20 µg internstandard (n-hexatriakontan (C36), Aldrich) kvantitativt. 
Extraktionen av lipidrester utfördes med kloroform och metanol, 2:1 (v:v), i ultraljudsbad 2 x 
15 minuter. Rören centrifugerades i 30 minuter med 3000 varv per minut, varpå de nu klara 
extrakten överfördes till preparatrör. Lösningsmedlet avdunstades med hjälp av kvävgas. 
Lipidresterna som erhållits behandlades med bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid med 10% (v) 
klortrimetylsilan, i ugn vid 70 °C i 20 minuter, varpå överblivet reagens avlägsnades med 
kvävgas. De derivatiserade proverna löstes i n-hexan, och 1 µl injicerades i GCMS:n. 
Analysen utfördes på en HP 6890 Gaskromatograf med en SGE BPX5 kapillärkolonn (15m x 
220µm x 0,25µm) av opolär karaktär. Injektionen gjordes pulsed splitless (pulstryck 17,6 Psi) 
vid 325 °C via ett Merlin Microseal™ High Preassure Septum. Ugnen var 
temperaturprogrammerad med en inledande isoterm på två minuter vid 50°C. Därefter ökades 
temperaturen med 10 °C per minut till 350 °C följt av en avslutande isoterm på 15 minuter. 
Som bärgas användes helium (He) med ett konstant flöde på 2,0 ml per minut. 
Gaskromatografen var kopplad till en HP 5973 Masselektiv detektor via ett interface med 
temperaturen 350 °C. Fragmenteringen av separerade föreningar gjordes genom elektronisk 
2 jonisering (EI) vid 70 eV. Temperaturen i jonkällan var 230 °C. Massfiltret var satt att 
scanna i intervallet m/z 50-700, vilket ger 2,29 scan/sec, och dess temperatur är 150 °C. 
Insamling och bearbetning av data gjordes på en HP Vectra XM med mjukvaran HP 
Chemstation™ ver. A.03.00. 
 
5.3 FTIR 
5.3.1 Beskrivning av metodiken 
FTIR är en förkorting för Fouriertransformerad infrarödsspektroskopi, som är en modern 
variant av IR-spektroskopi. Metoden används, liksom GCMS, för att identifiera organiska 
föreningar, oftast i form av synliga matskorpor. Dess främsta fördelar jämfört med äldre IR-
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Fig. 14. Exempel på masspektra. Masspektat representerar fettsyran C18:0 vid den 
ungefärliga retentionstiden 17,50. Masspektrat taget från prov 216. På x-axeln redovisas 
de registrerande jonslagens massa per laddning m/z, och på y-axeln deras relativa 
intensitet. Toppen 341 i masspektrat representerar ett karaktäristiskt jonfragment för ovan 
nämnda fettsyra. 
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spektroskopi är dess snabbhet, samt att alla våglängder mäts samtidigt och hela tiden, vilket 
resulterar i ett klarare spektra. Infrarött ljus absorberas av kemiska bindningar i organiska 
föreningar, och denna absorbans är karaktäristisk för de olika organiska molekyler som ingår i 
provet. Analysresultatet visas som ett IR-spektra (se fig. 15), som kan sägas vara ett 
fingeravtryck av provets innehåll. Spektrat påvisar olika toppar, där varje topp representerar 
en separat kemisk bindning. Som referensmaterial till dessa spektra finns en mängd 
standardprover av kända substanser att jämföra med. I de flesta fall rörande denna typ av 
undersökningar, visar sig provet vara en så pass komplex blandning av ämnen att provets 
komponenter behöver separeras kromatografiskt innan FTIR-analysen (Isaksson 1999:35ff).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.2 Analysteknik 
Den organiska beläggning som upptäckts med mikroskop skrapades av med en skalpell, varpå 
0,1 mg av detta togs och medelst en mortel blandades med 20 mg kaliumbromid (KBr). Efter 
detta pressades proverna samman till en pellet med storleken 3 mm i diameter. Det 
analysinstrument som brukades var en ATI Mattson Genesis FTIR, med inställningen att mäta 
mellan 400 och 4000 cm⎯¹ med en upplösning på 4.0 cm⎯¹. Antal skanningar per prov var 128, 
vilket gav en total analystid per prov på 2,79 minuter. 
 
5.4 Statistiska beräkningar 
På resultaten av GCMS-analyserna har utförts t-test samt χ²-test för att jämföra givna 
populationer. t-testet utfördes på de kontinuerliga variablerna och kvoterna, och χ²-testet på 
tolkningarna av kärlanvändningen. Till t-testet och χ²-testet användes programmet Statistica 
version 5.1. 
 På resultaten av FTIR-analyserna utfördes med programmet Statistica version 5.1 en 
hierarkisk klusteranalys där proverna jämförts med ett befintligt referensbibliotek med 
moderna, äldre, samt förhistoriska prover (se Isaksson 1999:35ff). Resultatet redovisas i ett 
dendrogram (fig. 20, s. 26), i vilket kan utläsas i vilka grupperingar proverna hamnar. 

Fig. 15. Exempel på IR-spektra, taget från den organiska beläggningen 
på prov 216. Topparna representerar kemiska bindningar, vilka dock är 
svårseparerade då flera bindningars absorption överlappar. På grund av 
detta är det mer korrekt använda benämningen absorptionsband istället 
för toppar.  Y-axeln visar absorbansen, och x-axeln visar våglängden. 
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6 Resultat 
6.1 Dokumentation 
All keramik från Alsike hage som ingår i denna undersökning är av en typisk vikingatida 
natur, som karaktäriseras av grovt och oornerat inhemskt gods av typ AIV (Selling 1955). 
Varje keramikskärva presenteras nedan med fotografi, samt en sammanställd tabell (2) över 
den dokumenterade informationen. 
 
 

   
 
 

 
 
 

   
 
 

Fig. 16. Skärvor nr 129, 155, 
168, 171. Foto av författaren. 

Fig. 17. Skärvor nr 196a, 196b, 196c, 
216. Foto av författaren. 

Fig. 18. Skärvor nr 262, 347, 
434, 469. Foto av författaren. 

Fig. 19. Skärvor nr 488, 503a, 
503b, 514. Foto av författaren. 
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Tabell 2. Tabellen sammanfattar resultaten av den morfologiska analysen och 
dokumentationen av keramiken. 
 

Skärva 
nr 

Koordinater för 
fyndet 

X                  Y 
Vikt Tjocklek Färg efter Munsell 

(1975) 
Organisk 

beläggning 

129 6624987 1605228 11,3 g 0,7 cm 2,5y 6/4 7,5yr 7/4 Nej 
155 6624987 1605229 8,3 g 0,8 cm 10yr 6/3 7,5yr 7/4 Nej 
168 6624985 1605232 7,5 g 0,6 cm 5yr 5/3 7,5yr 3/0 Nej 
171 6624987 1605231 6,4 g 0,9 cm 7,5yr 5/2 7,5yr 7/4 Nej 
196a 6624984 1605237 11,5 g 0,8 cm 10yr 5/2 7,5yr 2/0 Nej 
196b 6624984 1605237 5 g 0,6 cm 10yr 3/3 7,5yr 7/6 Nej 
196c 6624984 1605237 5,5 g 0,6 cm 2,5y 6/2 2,5y 6/2 Nej 
216 6624973 1605237 15 g 0,8 cm 10yr 7/3 7,5yr 3/0 Ja 
262 6624986 1605227 7,2 g 0,6 cm 5y 5/2 7,5yr 2/0 Nej 
347 6624988 1605230 4,4 g 0,7 cm 2,5y 6/4 10yr 3/1 Nej 
434 6624987 1605230 9,8 g 0,8 cm 10yr 6/2 5yr 7/8 Nej 
469 6624988 1605231 3,6 g 0,5 cm 5y 5/2 10yr 7/6 Nej 
488 6624988 1605230 7,9 g 0,6 cm 10yr 6/3 7,5yr 7/4 Ja 
503a 6624986 1605232 6,2 g 0,7 cm 2,5y 7/2 2,5y 7/2 Nej 
503b 6624986 1605232 8,8 g 0,7 cm 7,5yr 4/2 7,5yr 7/6 Nej 
514 6624986 1605233 4,1 g 0,5 cm 10yr 6/3 7,5yr 2/0 Nej 
 
 
6.2 GCMS 
I tabell 3 nedan redovisas de 16 provsvaren som framkom genom lipidanalyserna. Efter denna 
tabell tolkas varje prov för sig baserat på resultaten som visas i tabell 3. Tabell 4 
sammanfattar sedan denna tolkning. Tabell 5 fungerar som en nyckel till tabell 4, och 
förklarar de förkortningar som används i den senare. 
 
Tabell 3. Här redovisas resultatet av lipidanalysen. Positiv förekomst av en lipid är markerad 
med ett X, och negativa resultat med ett -.  Ett S indikerar förekomst, men i mycket låga halter 
av den indikerade lipiden (Spår av indikerad lipid).  
 

 Halt Neutrallipider Isoprenoida 
fettsyror 

ω-(o-alkyl-
fenyl)fettsyror  

Prov 
nr. µg/g 

C18:0 
/ 

C16:0 

C17gr 
/ 

C18r 

Intakta 
TAG 

Kole-
sterol 

Fyto- 
steroler 

Vax- 
rester 

Lång-
kedjiga 
ketoner 

4, 8, 
12- 

TMTD 

3, 7, 
11, 15- 
TMHD 

C16 C18 C20 Terpe-
ner 

129 4.15 0.56 - - - X - - - - - - - S 
155 1.06 - - - - X - - - - - - - - 
168 191 2.12 - 48-52 S X - - - - - - - S 
171 2.20 1.06 - - S X - - - - - - - S 
196a 7.83 0.95 - - - X - - - - - - - S 
196b 718 1.93 0.0106 40-52 X X X - - X - - - S 
196c 469 1.23 0.0048 40-52 X X X - - S - - - S 
216 3652 2.25 0.0123 40-52 X X X X - X - - - S 
262 10.6 0.82 - - - X - - - S - - - - 
347 9.00 0 - - X X - - - - - - - - 
434 1.13 - - - X X X - - - - - - - 
469 23.7 1.26 - - S X - - - - - - - - 

488 189 0.96 0.0038 (40-) 
46-52 S X X - - X - - - S 

503a 4.06 0.60 - - - X - - - - - - - S 
503b 2.62 0.88 - - - X - - - - - - - S 
514 728 1.22 0.0098 40-52 S X X - - X - - - S 
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Terpenernas närvaro i de prover sådana förekom var av mycket låga halter, och förmodas 
därför härstamma från rök och sot från elden vid upphettning av kärlen. Om högre halter 
förekommit hade det kunnat indikera att kärlen tätats med harts, kåda eller tjära. Det hade 
också kunnat innebära att kärlet använts för att processa dessa produkter (Hjulström & 
Isaksson 2005:36). De terpener som förekom i proverna var framför allt dehydroabietinsyra, 
som är en hartssyra producerad av gran och tall. Dehydroabeintinsyra hittades i samtliga 
prover som visade sig innehålla terpener. Vissa prover innehöll förutom dehydroabientinsyra 
även pentacykliska triterpener, främst i form av betulin, som produceras av björk. Proverna 
som innehöll detta var 129, 196c, 488 samt 514 
 
Prov 129 
Provet innehöll mycket låga halter lipider, 4.15 µg/g. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av 
animalier eller idisslare, men kvoten C17gr (grenade)/C18r (rak) indikerar att det skulle röra sig om 
idisslare. Närvaron av fytosteroler tyder på vegetabilisk närvaro. Detta gör att provet tolkas 
som AV. 
 
Prov 155 
Provet uppvisar den lägsta halten lipider, 1.06 µg/g, av alla prover i den undersökta 
populationen. Den enda lipiden som indikerar att kärlet använts för födorelaterade aktiviteter 
är närvaron av fytosteroler, varför provet tolkas som V. 
 
Prov 168 
Provet innehöll 191 µg/g lipider. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av animalier eller 
idisslare, men kvoten C17gr/C18r visar att det här rör sig om animalier. Provet innehöll en 
smal räcka intakta TAG, vilket tillsammans med närvaron av kolesterol (i mycket låga halter, 
”spår av”) understryker den animaliska närvaron ytterligare. Detta tillsammans med de 
vegetabiliskt indikerande fytosterolerna i provet gör att det tolkas som AV. 
 
Prov 171 
Provet innehöll mycket låga halter lipider, 2.20 µg/g. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av 
animalier eller idisslare, men kvoten C17gr/C18r visar att det här rör sig om animalier. 
Kolesterolen i provet (i mycket låga halter, ”spår av”) understryker denna tolkning, och 
tillsammans med fytosterolerna i provet kan vi därför tolka provet som AV. 
 
Prov 196a 
Provet innehöll låga lipidhalter, 7.83 µg/g. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av animalier 
eller idisslare, men kvoten C17gr/C18r visar att det här rör sig om animalier. Detta i 
kombination med fytosteroler i provet gör att det tolkas som AV. 
 
Prov 196b 
Provet innehöll relativt höga halter lipider, 718 µg/g. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av 
animalier eller idisslare, men kvoten C17gr/C18r visar att det här rör sig om idisslare. Provet 
innehåller också en bred sträcka med intakta TAG, vilket indikerar fett från idisslare. De höga 
halterna kortkedjiga TAG kan även indikera att detta idisslar-fett är mjölkfetter, men detta 
motsäges av den låga halten C17gr/C18r. Kolesterolen i provet understryker animalisk/idisslar-
närvaro. Detta i kombination med fytosteroler samt närvaron av vaxrester och den isoprenoida 
fettsyran TMHD, som alla indikerar vegetabilier, i provet gör att det tolkas som IV. 
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Prov 196c 
Provet innehöll relativt höga halter lipider, 469 µg/g. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av 
animalier eller idisslare, men kvoten C17gr/C18r visar att det här rör sig om idisslare. Provet 
innehåller också en bred sträcka med intakta TAG, vilket indikerar fett från idisslare. De höga 
halterna kortkedjiga TAG kan även indikera att detta idisslar-fett är mjölkfetter, men detta 
motsäges av den låga halten C17gr/C18r. Kolesterolen i provet understryker animalisk/idisslar-
närvaro. Detta i kombination med fytosteroler samt närvaron av vaxrester och den isoprenoida 
fettsyran TMHD (den sistnämnda i mycket låga halter, ”spår av”), som alla indikerar 
vegetabilier, i provet gör att det tolkas som IV. 
 
Prov 216 
Provet uppvisar den högsta halten lipider, 3652 µg/g, av alla prover i den undersökta 
populationen. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av animalier eller idisslare, men kvoten 
C17gr/C18r visar att det här rör sig om idisslare. Provet innehåller också en bred sträcka med 
intakta TAG, vilket indikerar fett från idisslare. De höga halterna kortkedjiga TAG kan även 
indikera att detta idisslar-fett är mjölkfetter, men detta motsäges av den låga halten 
C17gr/C18r. Kolesterolen i provet understryker animalisk/idisslar-närvaro. Förekomsten av 
långkedjiga ketoner visar att kärlet är upphettat innehållandes fettsubstans. Detta i 
kombination med fytosteroler samt närvaron av vaxrester och den isoprenoida fettsyran 
TMHD, som alla indikerar vegetabilier, i provet gör att det tolkas som IVK. 
 
Prov 262 
Provet innehöll 10.6 µg/g lipider. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av animalier eller 
idisslare, men kvoten C17gr/C18r visar att det här rör sig om animalier. Närvaron av 
fytosteroler och spår av den isoprenoida fettsyran TMHD gör att detta prov tolkas som AV. 
 
 
Prov 347 
Provet innehöll 9 µg/g lipider. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av fisk/marint eller 
vegetabilier. Närvaron av kolesterol och fytosterol bekräftar inslaget av fisk/marint samt 
vegetabilier. Detta gör att detta prov tolkas som FMV. 
 
Prov 434 
Provet innehöll den näst lägsta halten lipider, 1.13 µg/g, av alla prover i den undersökta 
populationen. Kvoten C17gr/C18r visar att det finns animalier i provet. Kolesterolen 
understryker detta, och fytosterolers närvaro visar på vegetabilier. Detta gör att provet tolkas 
som AV. 
 
Prov 469 
Provet innehöll 23.7 µg/g lipider. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av animalier eller 
idisslare, men kvoten C17gr/C18r visar att det här rör sig om animalier. Närvaron av 
kolesterolspår understryker detta, och fytosterolers närvaro visar på vegetabilier. Detta gör att 
provet tolkas som AV. 
 
Prov 488 
Provet innehöll 189 µg/g lipider. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av animalier eller 
idisslare, men kvoten C17gr/C18r visar att det här rör sig om idisslare. Provet innehåller också 
en bred sträcka med intakta TAG, vilket indikerar fett från idisslare. De höga halterna 
kortkedjiga TAG kan även indikera att detta idisslar-fett är mjölkfetter, men detta motsäges av 
den låga halten C17gr/C18r. Spåren av kolesterol i provet understryker animalisk/idisslar-
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närvaro. Detta i kombination med fytosteroler samt närvaron av vaxrester och den isoprenoida 
fettsyran TMHD, som alla indikerar vegetabilier, i provet gör att det tolkas som IV. 
 
Prov 503a 
Provet innehöll mycket låga halter lipider, 4.06 µg/g. Provet innehöll låga lipidhalter, 7.83 
µg/g. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av animalier eller idisslare, men kvoten C17gr/C18r 
visar att det här rör sig om animalier. Detta i kombination med fytosteroler i provet gör att det 
tolkas som AV. 
 
Prov 503b 
Provet innehöll mycket låga halter lipider, 2.62 µg/g. Provet innehöll låga lipidhalter, 7.83 
µg/g. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av animalier eller idisslare, men kvoten C17gr/C18r 
visar att det här rör sig om animalier. Detta i kombination med fytosteroler i provet gör att det 
tolkas som AV. 
 
Prov 514 
Provet innehöll den näst högsta halten lipider, 728 µg/g, av alla prover i den undersökta 
populationen. Kvoten C18:0/C16:0 tyder på inslag av animalier eller idisslare, men kvoten 
C17gr/C18r visar att det här rör sig om idisslare. De höga halterna kortkedjiga TAG kan även 
indikera att detta idisslar-fett är mjölkfetter, men detta motsäges av den låga halten 
C17gr/C18r. Spåren av kolesterol i provet understryker animalisk/idisslar-närvaro. Detta i 
kombination med fytosteroler samt närvaron av vaxrester och den isoprenoida fettsyran 
TMHD, som alla indikerar vegetabilier, i provet gör att det tolkas som IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4 (t.v.). Tabellen visar en 
sammanfattning av tolkningen av 
kärlets användning utifrån de värden 
som redovisas i tabell 3 och 
resonemanget i presentationen av de 
enskilda proverna i den löpande 
texten ovan. Se tabell 5 för förklaring 
till de olika förkortningarna. 

 
Prov nr. Kärlanvändning, 

tolkning 
129 AV 
155 V 
168 AV 
171 AV 
196a AV 
196b IV 
196c IV 
216 IVK 
262 AV 
347 FMV 
434 AV 
469 AV 
488 IV 
503a AV 
503b AV 
514 IV 
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Förkortning Innehåll 

AV Terrestriskt Animaliskt (ej idisslare) och Vegetabiliskt 
IV Idisslare och Vegetabiliskt 

IVK Idisslare och Vegetabiliskt, Kokkärl 
VK Vegetabiliskt, Kokkärl 

AVK Terrestriskt Animaliskt (ej idisslare) och Vegetabiliskt, Kokkärl 
FMVK Fisk/Marint och Vegetabiliskt, Kokkärl 
FMIVK Fisk/Marint, Idisslare och Vegetabiliskt, Kokkärl 
FMAVK Fisk/Marint, terrestriskt Animaliskt (ej idisslare) och Vegetabiliskt, Kokkärl 

FMV Fisk/Marint och Vegetabiliskt 
FM Fisk/Marint 
V Vegetabiliskt 
A Terrestriskt Animaliskt (ej idisslare) 
Tj Tjära/harts 
T ”Tom” 

 
6.3 FTIR 
Organiska beläggningar på keramikens ytskikt återfanns som vi kan se i tabell 2 i kapitel 6.1 
på skärva nr 216 samt skärva nr 488. Prover från skärva 488 testades två gånger, då det vid 
det första provtillfället misstänktes ha medföljt keramikdelar i provet. Båda körningarna 
visade dock i liknande resultat, och hamnade bredvid varandra i den hierarkiska 
klusteranalysen. Resultatet av den hierarkiska klusteranalysen är presenterad som ett 
dendrogram (fig. 20). 

 
 
 

 

Tabell 5 (nedan). Tabellen redovisar olika kärlanvändningar (Isaksson i tryck). Samtliga möjliga 
kombinationer redovisas, även om endast fem av användningarna i tabellen förekom i de 
undersökta proverna från Alsike hage (se tabell 4.) 

Fig. 20. Dendrogram över de 70 olika proverna i referensbiblioteket (efter Isaksson 1999:42f), 
samt prov 216 och 488 (markerade med pilar). Varje prov i referensbiblioteket motsvarar ett 
känt ämne, varför nya prover kan sättas i relation till dessa och därigenom tolkas. 
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Prov 216 hamnade i ett kluster med förkolnat korn från kring 3700 BP, förkolnade ärtor från 
1500-1600-tal, samt förkolnad förhistorisk råg. 
 
Prov 488 hamnade i ett kluster med en lämning från tidig järnålder innehållandes grönsaker 
som huvudkomponent, och med små inslag av terpener från pinacae (tjära från gran eller tall) 
och betulacae (tjära från björk). 
 
Resultaten av FTIR-analysen visar alltså på inslag av vegetabilier i båda proven, och i det ena 
fallet (prov 216) på små inslag av terpener. Vid en undersökning av GCMS-analysen och 
sammanställningen därav (tabell 3 och tabell 4), ser vi att resultatet från den visar att båda 
proven innehållit vegetabilier, och prov 216 innehållit små inslag av terpener. Resultaten av 
FTIR-analysen sammanfaller alltså väl med resultaten av GCMS-analysen. 
 
6.4 Statistiska beräkningar 
Resultaten av de statistiska beräkningarna redovisas i fyra tabeller (tabell 6-9). Varje tabell 
innehåller de tre jämförelser som redovisas i kapitel 1.4; den generella gruppens jämförelse 
mellan gravmaterial och boplatsmaterial, samt den specifika gruppens två jämförelser mellan 
dels Alsike hage och Tuna (gravmaterial – boplatsmaterial) och dels Alsike hage och Barva 
(gravmaterial – gravmaterial). Efter tabellerna följer en kort sammanställning, för såväl den 
generella gruppen som de två jämförelserna i den specifika gruppen, av de slutsatser som kan 
dras av resultaten som framkommit genom de statistiska beräkningarna. 
 

Tabell 6 visar skillnaden i den totala halten lipider mellan de jämförda populationerna, 
uppmätt genom ett t-test. 

Tabell 7 visar skillnaden i kvoten C18:0/C16:0 mellan de jämförda populationerna, 
uppmätt genom ett t-test. 

Tabell 8 visar skillnaden i kvoten C17gr/C18r mellan de jämförda populationerna, uppmätt 
genom ett t-test. 

Tabell 9 visar skillnaden i kärlanvändning mellan de jämförda populationerna, uppmätt 
genom ett χ²-test. 

 
 
 

 
Jämförelse t-värde Frihetsgrader p-värde 

Generella gruppen, total halt lipider. 
Gravmaterial – Boplatsmaterial 
 
Alsike hage, Barva, Vendel – Tuna, Barva, 
Valsgärde, Vendel 

t = 1,777 df = 106 p = 0,078 

Specifika gruppen, total halt lipider. 
Gravmaterial – Boplatsmaterial 
 
Alsike hage – Tuna 

t = 2,75 df = 43 p = 0,009 

Specifika gruppen, total halt lipider. 
Gravmaterial – Gravmaterial 
 
Alsike hage – Barva 

t = 0,180 df = 22 p = 0,859 

 
 
 

Tabell 6. Tabellen visar resultaten av t-testen gällande den totala halten lipider på 
jämförelsen i den generella gruppen och de två jämförelserna i den specifika gruppen. 
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Jämförelse t-värde Frihetsgrader p-värde 
Generella gruppen, kvot C18:0/C16:0. 
Gravmaterial – Boplatsmaterial: 
 
Alsike hage, Barva, Vendel – Tuna, Barva, 
Valsgärde, Vendel 

t = -1,809 df = 103 p = 0,073 

Specifika gruppen, kvot C18:0/C16:0. 
Gravmaterial – Boplatsmaterial: 
 
Alsike hage – Tuna 

t = -2,06 df = 41 p = 0,046 

Specifika gruppen, kvot C18:0/C16:0. 
Gravmaterial – Gravmaterial: 
 
Alsike hage – Barva 

t = 1,492 df = 20 p = 0,151 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jämförelse t-värde Frihetsgrader p-värde 
Generella gruppen, kvot C17gr/C18r. 
Gravmaterial – Boplatsmaterial: 
 
Alsike hage, Barva, Vendel – Tuna, Barva, 
Valsgärde, Vendel 

t = 2,895 df = 69 p = 0,005 

Specifika gruppen, kvot C17gr/C18r. 
Gravmaterial – Boplatsmaterial: 
 
Alsike hage – Tuna 

t = 3,073 df = 28 p = 0,005 

Specifika gruppen, kvot C17gr/C18r. 
Gravmaterial – Gravmaterial: 
 
Alsike hage – Barva 

t = -0,13 df = 11 p = 0,899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7. Tabellen visar resultaten av t-testen gällande kvoten C18:0/C16:0 på jämförelsen 
i den generella gruppen och de två jämförelserna i den specifika gruppen. 

Tabell 8. Tabellen visar resultaten av t-testen gällande kvoten C17gr/C18r på jämförelsen i 
den generella gruppen och de två jämförelserna i den specifika gruppen. 
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Jämförelse χ²-värde Frihetsgrader p-värde 
Generella gruppen, kärlanvändning 
Gravmaterial – Boplatsmaterial: 
 
Alsike hage, Barva, Vendel – Tuna, Barva, 
Valsgärde, Vendel 

χ² = 15,8 df = 10 p = 0,11 

Specifika gruppen, kärlanvändning 
Gravmaterial – Boplatsmaterial: 
 
Alsike hage – Tuna 

χ² = 12,1 df = 7 p = 0,096 

Specifika gruppen, kärlanvändning 
Gravmaterial – Gravmaterial: 
 
Alsike hage – Barva 

χ² = -3,32 df = 8 p = 0,91 

 
6.4.1 Generella gruppen, gravmaterial – boplatsmaterial 
Jämförelsen i den generella gruppen visade att snittet gällande den totala halten lipider var 
högre i boplatsmaterialet, 3673 µg/g, än i gravmaterialet, 644 µg/g. Skillnaden är inte 
statistiskt signifikant, men siffran är å andra sidan inte heller särskilt långt från statistisk 
signifikans (t = 1,777, df = 106, p = 0,078).  
 Undersökningen visade också att det finns en statistiskt signifikant skillnad i snittet av 
kvoten C17gr/C18r; 0,0078 för gravmaterialet, och 0,0229 för boplatsmaterialet. (t = 2,895, df 
= 69, p = 0,005). Detta indikerar att fett från idisslare är vanligare i materialet från boplatserna 
än från gravplatserna. 

Ett χ²-test av den totala kärlanvändningen visade inte statistiskt signifikanta skillnader (χ² = 
15,8, df = 10, p = 0,11). Stapeldiagrammet (fig. 21) visar dock på skillnader i 
kärlanvändningen. Det är klart lägre andel kärl från gravmaterialet som innehållit enbart 
vegetabilier och även som varit upphettade med föda i. Ett χ²-test utfört på de prover som 
visat spår av att ha använts som kokkärl visade på en statistiskt signifikant skillnad i den 
generella gruppen (χ² = 5,76, df= 1, p = 0,016).  

 

Grav
Boplats

Kärlanvändning

A
nt

al
 k

är
l

0

4

8

12

16

20

24

av iv avk ivk fmvk afmvk fmivk fmv v a t

 
 
6.4.2 Specifika gruppen, gravmaterial – boplatsmaterial lokalt 
Snittet av den totala halten lipider skilde sig signifikant (t= 2,75, df = 43, p = 0,009) mellan de  

Tabell 9. Tabellen visar resultaten av χ²-testen gällande kärlanvändningen på jämförelsen 
i den generella gruppen och de två jämförelserna i den specifika gruppen. 

Fig. 21. 
Stapeldiagrammet visar 
kärlanvändningen på 
boplatser och 
gravplatser utifrån den 
generella gruppen 
(gravmaterial – 
boplatsmaterial). 
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jämförda populationerna. Halten lipider var större i boplatsmaterialet, 9312 µg/g, än vad det 
var i gravmaterialet, 375µg/g. 

Undersökningen visade också att det finns en statistiskt signifikant skillnad i snittet av 
kvoten C17gr/C18r; 0,0083 för gravmaterialet, och 0,0352 för boplatsmaterialet. (t = 3,073, df 
= 28, p = 0,005). Detta indikerar att fett från idisslare är vanligare i materialet från boplatserna 
än från gravplatserna. 
 Ett χ²-test på de båda populationerna visade inte statistiskt signifikanta skillnader i den 
totala kärlanvändningen (χ² = 12,1, df = 7, p = 0,096), men stapeldiagrammet (fig. 22) 
belägger ett av resultaten som framkom i stapeldiagrammet under den generella gruppen (fig. 
21) – att andelen kärl i vilka födan varit upphettad är högre i boplatsmaterialet än i 
gravmaterialet. Ett χ²-test utfört på de prover som visat spår av att ha använts som kokkärl 
visade också här på en statistiskt signifikant skillnad mellan gravmaterialet och 
boplatsmaterialet i den specifika gruppen (χ² = 10,5, df = 1, p = 0,001). 
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6.4.3 Specifika gruppen, gravmaterial – gravmaterial lokalt 
Det jämförda materialet i denna del av den specifika gruppen är litet, varför det är svårt att dra 
några större slutsatser av resultatet. t-testerna och χ²-testerna uppvisade inte några signifikanta 
skillnader i materialet, och den totala halten lipider eller kvoterna C18:0/C16:0 eller 
C17gr/C18r visar inte några större skillnader. En jämförelse av kärlanvändningen mellan de 
båda populationerna uppvisar inte heller några större skillnader (fig. 23). 
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Fig. 22. Stapeldiagrammet 
visar kärlanvändningen på 
det undersökta materialet 
från Alsike hage samt 
Tuna i Alsike, utifrån den 
specifika gruppens första 
jämförelse (gravmaterial – 
boplatsmaterial). 

Fig. 23. Stapeldiagrammet 
visar kärlanvändningen på 
det undersökta materialet 
från Alsike hage samt 
Barva, utifrån den 
specifika gruppens andra 
jämförelse (gravmaterial – 
gravmaterial). 
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6.5 Gravmaterial – benbehållare 
Förhoppningen var att kunna se mönster i lipidfördelningen i de prover som användes som 
referensmaterial till keramiken från Alsike hage. Om likheter i lipidfördelningen hade funnits, 
hade det i ett vidare skede varit möjligt att därigenom undersöka lipidfördelningen även i 
materialet från Alsike hage, och på så sätt möjligen kunna peka på att något av proven från 
Alsike hage hade fungerat som benbehållare. Inga uppenbara mönster stod dock att finna i 
referensmaterialet. 

Provet från Vendel visade att kärlet tidigare var använt till födorelaterade aktiviteter 
(tillredning, servering, förvaring), och lipiderna visade på en tolkning som V (vegetabilier) 
eller FM (Fisk/Marint). Provet från Birka visade på närvaron av vegetabilier och svaga spår 
av kolesterol (indikerandes animalier, idisslare, fisk/marint), och närvaron av bivax. 
Tolkningen var att kärlet tidigare använts till födorelaterade aktiviteter som förvaringskärl, 
och förslutits med bivax. De tre proverna från Säby tolkades som IV (idisslare, vegetabilier), 
V (vegetabilier), och Tj (tjära). Av dessa tre är det provet som tolkats som V som det fanns en 
viss osäkerhet kring rörande dess funktion som benbehållare i graven. 

Då proverna uppvisar stora olikheter, har det varit svårt att ställa materialet från Alsike 
hage mot dem. Något av proverna i referensmaterialet uppvisar likheter med något av 
proverna i materialet från Alsike hage, men då referensmaterialet uppvisar så sinsemellan 
stora olikheter är det troligare att detta är ett resultat av slumpen snarare än ett faktiskt 
mönster. Det mönster som man däremot faktiskt kan sägas se i referensmaterialet är just det 
att alla benbehållare hade brukats till annat innan de fungerade som benbehållare. 
 
7 Diskussion och slutsats 
Det har utifrån de genomförda undersökningarna i detta arbete definitivt gått att skönja 
skillnader i kärlanvändningen mellan boplatser och gravläggningar. Dessa skillnader var 
tämligen likartade för både den generella gruppen och den specifika gruppen. De största 
skillnaderna kan sägas vara: 
 

• Halten lipider är högre i boplatsmaterialet än i gravmaterialet (gäller både generella 
och specifika gruppen) 

 
• Högre andel kärl från boplatsmaterialet som varit upphettade med föda i (gäller både 

generella och specifika gruppen) 
 

• Högre andel kärl från boplatsmaterialet som innehållit enbart vegetabilier (gäller 
endast den generella gruppen) 

 
• Högre andel kärl från boplatsmaterialet som innehållit kött från idisslare 

 
Halten lipider skiljde sig alltså markant mellan de jämförda populationerna gravmaterial – 
boplatsmaterial, en skillnad som inte var långt ifrån statistisk signifikant (t = 1,777, df = 106, 
p = 0,078). Tidigare undersökningar har visat att olika typer av keramikkärl kan innehålla 
olika höga halter lipider. Överlag visade sig t.ex. skålar ha en betydligt lägre halt lipider än 
många andra typer av kärl (Charters et al 1993:216f). Detta resultat är intressant när det sätts i 
förhållande till den totala halten lipider i det i denna uppsats undersökta materialet, samt till 
det faktum att det fanns mer belägg för att keramiken från boplatsen hade använts som 
kokkärl, att hetta upp föda i. Anledningen till att det i boplatsmaterialet återfanns högre halter 
lipider skulle möjligen kunna vara att det, som vi nämnt tidigare, vid kokning av mat i 
keramikkärl flyter upp fetter, oljor och vaxer till ytan, och därför absorberas i den övre delen 
av kärlet (Charters et al 1993:212ff). Då en högre andel av proverna från boplatserna visade 
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spår av sådan upphettning, kan upphettningen i sig också förklara den högre halten lipider. På 
grund av att gravmaterialet alltså inte varit upphettat i lika stor omfattning, kan de ha en över 
hela kärlet mer jämn fördelning lipider än boplatsmaterialet. Eftersom det är skärvor från övre 
delen av kärlen som eftersökts resulterar detta i att boplatsmaterialet representerar den delen 
av kärlen med högst lipidhalt, vilket inte behöver vara fallet med gravmaterialet. Anledningen 
till att så få kärl från gravmaterialet uppvisade spår av tillagning, upphettning av föda i kärlet, 
kan alltså tolkas som att de kärl vilka maten tillagades i inte användes som serveringskärl för 
de dödas hädanfärdkost. Ett rimligt antagande är att maten som tillagades för att deponeras i 
gravarna blev anrättad i keramik som till vardags brukades på boplatsen, och när maten sedan 
skulle nedläggas till den döda var den överförd till separata serveringskärl. Men hur kommer 
den morfologiska diskussionen om skålars generellt lägre lipidhalt in i bilden? Ett rimligt 
antagande är att en keramikskål är ett lämpligare serveringskärl än en kruka med högre väggar 
och smalare öppning. Keramikskålarna skulle alltså ha fungerat som serveringskärl, och i 
enlighet med ovan förd diskussion inte varit upphettade med föda i. En sammanfattning av 
ovanstående diskussion kan återges i modellen presenterad i de två rutorna nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det kan också vara värt att nämna att det kan förhålla sig så att den i gravarna deponerade 
maten var anrättad på andra sätt än genom kokning i keramikkärl, de kan ha varit anrättade 
genom exempelvis stekning eller grillning, och sedan överförda till de i gravarna återfunna 
serveringskärlen. Detta skulle i sådana fall förklara att en högre andel kärl från boplatserna 
visade spår av upphettning, än kärlen från gravläggningarna. 

Att andelen kärl från gravmaterialet som enbart innehåller vegetabilier består av ett mindre 
antal än motsvarande från boplatserna är ett utfall som Isaksson påvisat (2000). Denna tes 
stöds dock inte av undersökningen i den specifika gruppen. Men detta beror snarare på att 
andelen kärl med endast vegetabilier i generellt är lägre i boplatsmaterialet från Tuna än för 
övriga boplatser, än på att materialet från Alsike hage uppvisar en stor frekvens prover med 
endast vegetabilier i. Att boplatsmaterialet i den generella gruppen påvisar mer vegetabilier 
såväl ensamstående som i blandningar, är ett intressant resultat som alltså tidigare tolkats som 
ett belägg för köttets mytologiska och symboliska särställning under yngre järnålder (Isaksson 
2000). 

Ovanstående tes blir extra intressant om man till det fogar resultatet av beräkningarna 
kring kvoten C17gr/C18r, som var högre i boplatsmaterialet än i gravmaterialet. Detta 
indikerar att fett från idisslare var vanligare i boplatsmaterialet än i gravmaterialet. Kan alltså 
kött från något djur som är icke idisslare ha en mytologisk och symbolisk särställning? Det 
ligger nära till hands att här tänka gris/svin och den mytologiska grisen Särimner, även om det 
inte går att urskilja från vilket djur animalierna härrör – det kan vara t.ex. häst, gris, eller fågel. 

I den specifika gruppens jämförelse mellan de två undersökta gravläggningarna Alsike 
hage och Barva, uppvisades inte några större skillnader mellan materialet. Då det undersökta 
materialet här endast består av två populationer, är naturligtvis representativiteten liten. 
Eftersom det inte finns så stora mängder resultat från tidigare utförda analyser på gravmaterial 
att tillgå, är det viktigt att påpeka att inte alltför stora slutsatser ska dras av det undersökta 

Boplatsmaterial 
 
• Högre lipidhalt 
• Kokkärl 
• Kärl med höga väggar, 

smala öppningar (jämfört 
med skålar) 

Gravmaterial 
 
• Lägre lipidhalt 
• Serveringskärl 
• Skålar 
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materialet,. Men resultatet av denna undersökning kan tolkas som att typerna av föda som 
deponerades i gravar var av en likartad karaktär i östra Svealand – att vi i så fall kan tala om 
en regional likhet i denna aspekt av begravningssederna. 

Jämförelsen av materialet från Alsike hage med tidigare analyserade benbehållare gav inte 
så stora resultat. Det enda mönster som gick att se var att samtliga kärl som brukats som 
benbehållare hade haft andra användningar innan de fick sin funktion som benbehållare i 
gravläggningarna. Här kan vi tydligt urskilja en diskrepans gentemot dagens förhållanden. Det 
för dagens människa främmande och abstrakta i forntidens gravseder, vilket omtalades som en 
exemplifiering i kapitel 1.1, framstår här tydligt. Det ter sig nog för de flesta idag ganska 
främmande att begrava sin döda faders eller systers kvarlevor i en använd stekpanna eller en 
gammal kastrull. 

I kapitel 1.6 nämndes att de organiska beläggningar, ”matskorpor”, som återfinns på 
keramikens ytskikt, vanligtvis antas tillhöra den eller de sista tillagningarna av föda i kärlet. 
Att författaren anser att detta inte förutsättningslöst kan antagas poängterades. 
Utgångspunkten för detta var att det verkar rimligt att anta att sådana beläggningar kan missas 
vid en eventuell diskning, eller för den delen vara fastbrända så pass hårt att de inte 
omedelbart diskas eller sköljs bort även vid upptäckt. Man behöver bara titta på sina egna 
stekpannor i hemmet för att, trots noggranna diskningar, hitta organiska beläggningar på 
ytskiktet. Resultatet av FTIR-analysen visade dock uppenbara likheter vid en jämförelse med 
GCMS-analysen från samma skärva, något som alltså belägger antagandet att beläggningen 
härrör från den eller de sista tillagningarna. Fler undersökningar av liknande slag vore 
intressant att företaga, för att se huruvida dessa ytterligare belägger eller motsäger det 
generella antagandet. Nämnas kan, att Olsson i sitt examensarbete 03/04 också undersökte 
keramik med FTIR och GCMS, i vilket inte heller motsägelser mellan de båda resultaten 
kunde påvisas (Olsson 2004:20ff). Läsaren skall vara medveten om att såväl författarens som 
ovan angivna jämförelser är utförda på förhållandevis små populationer och en liten mängd 
material, men de kan åtminstone ge en indikation på att organiska lämningar på keramikens 
ytskikt faktiskt tillhör den eller de sista tillagningarna i kärlet. Detta kan möjligen bero på att 
sådana beläggningar löses upp i efterföljande tillagningar, men troligare är att de försvinner 
vid en rengöring av keramiken. 
 
8) Sammanfattning 
Denna uppsats har syftat till att studera sammanhanget mellan mat och rit under yngre 
järnålder. Detta gjordes utifrån lipidanalyser på keramik från det vikingatida gravfältet i 
Alsike hage, Alsike sn, Uppland. Resultatet av dessa lipidanalyser jämfördes sedan med 
befintligt referensmaterial från såväl samtida boplatser som samtida gravplatser, detta för att 
söka utröna eventuella skillnader mellan jämförda populationer, och för att från dessa resultat 
möjligen kunna dra slutsatser gällande den generella kärlanvändningen under yngre järnålder i 
östra Svealand. Resultaten av analyserna uppvisade inga större skillnader i det jämförda 
gravmaterialet, men desto större skillnader i jämförelsen boplatsmaterial – gravmaterial. De 
största skillnaderna bestod i att boplatsmaterialet kunde påvisa en högre halt totala lipider, en 
högre andel kärl i vilka föda varit upphettade, en högre andel kärl vilka innehållit vegetabilier, 
och en högre andel kärl vilka innehållit kött från idisslare. De sista två av dessa resultat kan 
sättas in i ett sammanhang kring vilket vissa typer av föda ockuperar en mytologisk och 
symbolisk särställning. Att kött på detta sätt innehade en högre ställning än vegetabilier har 
påtalats i tidigare arbeten (exempelvis Isaksson 2000), men i ett vidare skede kan man 
möjligen härleda den större närvaron av idisslare i boplatsmaterialet till att kött från icke 
idisslare på samma sätt hade en särställning inom matgruppen kött. Att här avgöra vilken eller 
vilka typer av djur det kan vara tal om är svårt, men kanske kan paralleller dras till gris/svin 
och den mytologiska motsvarigheten Särimner. Att de döda genom sin begravning skulle 
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hedras är den rådande förklaringen till mycket av det material som återfinns i gravar, och det 
är inte ett orimligt antagande att samma sak gäller för hädanfärdkosten. Grisen representerar i 
sådana fall festmaten, det fina, maten med ”det lilla extra”, som den döde skulle föräras 
tillsammans med ett flertal andra föremål – här dög inte vardagsmat, den döde släktingen 
skulle vidare till livet efter detta, och där skulle det ätas det bästa av kött. 

Boplatsmaterialets uppvisade av en högre halt lipider samt en högre andel kärl i vilka mat 
varit upphettat i, har tolkats som att samma kärl användes för tillagning av såväl 
hädanfärdkost som tillagning av vardagsmat. Den färdiga anrättningen fördes sedan troligtvis 
över till separata serveringskärl, vilka är de vi återfunnit i gravmaterialet, medan det på 
boplatserna återfinns keramik av såväl tillagningskärl som serveringskärl. 
 Att gravmaterialet vid en jämförelse uppvisade relativt stora likheter kan tolkas som att 
man under yngre järnåldern i östra Svealand hade en regional uppfattning om vilka typer av 
föda som ansågs korrekt att deponera till sina döda. 
 De tilltänkta jämförelserna med benbehållare som referensmaterial till materialet från 
Alsike hage visade sig svårgenomförbara. Detta på grund av att referensmaterialet uppvisade 
sinsemellan väldigt stora olikheter. Förhoppningen var att det skulle stå att finna likheter, i 
vilket fall det är möjligt att vissa av proverna från Alsike hage vid en jämförelse med dem 
hade kunnat gå att tolka som benbehållare. Samtliga benbehållare från referensmaterialet hade 
dock innan deras funktion som benbehållare i gravläggningar, använts till annat – såväl till 
födorelaterade aktiviteter som till tillverkning/förvaring av tjära. 

Ett annat resultat som kunnat påvisas genom denna undersökning har varit de väl 
korrelerande resultaten från FTIR-analysen jämfört med GCMS-analysen. Den jämförelsen 
visade att de organiska beläggningar som återfanns på keramikens ytskikt mycket väl kan 
härröra från den eller de sista tillagningarna av mat i kärlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

9) Referenser 
Arne, T J. 1934. Das bootgräberfeld von Tuna in Alsike, Uppland. Kungl. Vitterhets 

Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Stockholm. 
Apicius. 1990. En gammal romersk kokbok. Övers. von Heland, Madeleine. Södertälje. 
Bennet, A. 1987. Graven – religiös och social symbol. Strukturer i folkvandringsitdens  

gravskick i Mälarområdet. Theses and papers in North-European archaeology 18. Tierp. 
Berg, G. 1990. Förord. En gammal romersk kokbok. Red.: von Heland, Madeleine. Södertälje. 
Charters, S., Evershed, R. P., Goad, L. J., Leyden, A., Blinkhorn, P W., Denham, V.  

1993. Quantification and distribution of lipid in archaeological ceramics: inplications for 
sampling potsherds for organic residue analysis and the classification of vessel use. 
Archaeometry, vol. 35. Oxford. 

Christie, W. W. 1987. High performance Liquid Chromatography and Lipids. Pergamon  
Books. Oxford. 

Christie, W.W. 1989. Gas chromatography and Lipids. A Practical Guide. The Oily Press.  
Ayr. 

Clark, A. 1990. Seeing beneath the soil. Prospecting methods in archaeology. London. 
Craig, O. E., Love, G. D., Isaksson, S., Taylor, G. & Snape, C. E. 2004. Stable carbon  

isotopic characterisation of free and bound lipid constituents of archaeological ceramic  
vessels released by solvent extraction, alkaline hydrolysis and catalytic hydropyrolysis.  
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 71. Amsterdam. 

Dietler, M. 1996. Feasts and Commensal Politics in the Political Economy: Food, Power, and  
Status in Prehistoric Europe. I: Food and the Status Quest – An Interdisciplinary  
Perspective. Red: Wiessner, P., Schieffenhövel, W. Berghahn books. 

Dunstan, W E. 1998. The ancient near east. Belmont. 
Evershed, R. P., Heron, C., Charters, S., Goad, L. J. 1992. The survival of Food residues: 

New Methods of Analysis, Interpretation and Application. I: Proceedings of the British  
academy 77. New Developments in Archaeologial Science. Red: Pollard, A.M. Oxford. 

Frostne, J. 2002. Krukskärvorna från Birka berättar – En GC-MS och FTIR-analys av  
krukskärvor från främst Birkas garnison. CD-uppsats i laborativ arkeologi 01/02. 
Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Stockholm. 

Gräslund, A-S. 2001. Living with the dead : reflections on food offerings on graves. I:  
Kontinuitäten und Brüche in der Religionsgeschichte : Festschrift für Anders Hultgård zu 
seinem 65. Geburtstag am 23.12.2001. Red: Stausberg, M., Sundqvist, O., van Nahl, A. 
Berlin, New York. 

Göthberg, H., Forsenius. S., Karlenby, L. 2002. I en liten vrå av världen: arkeologisk  
undersökning för Alsike stad RAÄ 16 och 178, Vrå, Knivsta socken, Uppland, del 2. UV 
Uppsala, rapport 1997:66. Uppsala. 

Hagberg, U. E. 1967. Rapport ATA. Alsike sn., Dnr 3444, inv. 28410. 
Heron, C., & Evershed, R P. 1993. The analysis of organic residues and the study of pottery  

use. I: Archaeological Method and Theory. Red: Schiffer, M.B. Tuscon & London. 
Hjulström, B., & Isaksson, S. 2005. Tidevarv i Tuna – Arkeologiska undersökningar i  

Tuna by, Alsike sn, Uppland. Rapporter från Arkeologiska Forskningslaboratoriet 3.  
Stockholm. 

Hyenstrand, Å. 1996. Lejonet, draken och korset – Sverige 500-1000. Lund. 
Isaksson, S. 1999. Guided by light. The swift characterization of ancient organic matter by  

FTIR. IR-fingerprinting and hierarchical cluster analysis. I: Laborativ arkeologi 12. 
Isaksson, S. 2000. Food and rank in early medieval time. Theses and papers in scientific  

archaeology 3. Stockholm. 
Isaksson, S. 2003. Organiska analyser av kulturlager. Kompendium, Arkeologiska  

forskningslaboratoriet, Stockholms universitetet. Stockholm. 



 36

Isaksson, S., Hjulström, B., Tollin, C. 2005. Undersökningsplan för arkeologisk  
undersökning av bebyggelselämningar vid Alsike hage, Alsike sn, Uppland. Arkeologiska  
forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Stockholm. 

Isaksson, S. 2006a. Kemiska analyser av organiskt material. I: Arkeologins laborativa  
metoder – applikationer och problem. Kompendium, Arkeologiska Forskningslaboratoriet, 
Stockholms universitetet. Stockholm. 

Isaksson, S. 2006b. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, forskningsrapport 43. Analys av  
organiska lämningar i keramik från Säby, RAÄ 93, Vintrosa sn, Närke. Stockholm. 

Isaksson, S. I tryck. Vessels of change. A long-term perspective on prehistoric pottery-use in  
southern and eastern middle Sweden based on lipid residue analyses. I: Ny forskning om  
gammal keramik. Keramiska forskningslaboratoriet, Lunds universitet. Lund. 

Larsson, S. 2003. Begravningskärlet från smedjan i Birkas garnison – analys och preparering.  
CD-uppsats i laborativ arkeologi 02/03. Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms  
universitet. Stockholm. 

Kiple, K. F., Ornelas, K. C. (red.). 2000a. The Cambridge world history of food. Volume  
one. Cambridge university press. Cambridge. 

Kiple, K. F., Ornelas, K. C. (red.). 2000b. The Cambridge world history of food. Volume  
two. Cambridge university press. Cambridge. 

Kjellström, A., Storå, J., Possnert, G. 2005. Dietary Patterns and Social Structures in  
Medieval Sigtuna, Sweden, as Reflected in Stable Isotope and Trace Element Values in  
Human Skeletal Remains. The Urban Farmer – Osteoarchaeological analysis of skeletons  
from medieval Sigtuna interpreted in a social perspective. Stockholm. 

Küster, H. 2000. V.C.5 Northern Europe – Germany and Surrounding Regions. I: The  
Cambridge World History of Food. Volume Two. Red: Kiple, K. F., Ornelas, K. C.  
Cambridge university press. Cambridge. 

Larsson, L. 1999. Människor och miljö i ett kustsamhälle för 7000 år sedan. I: Arkeologi i 
Norden 1. Red: Burenhult, G. Stockholm. 

Lidén, K., Götherström, A & Eriksson, G. 1997. Diet, Gender and Rank. IKSOS 1l. 
Montanari, M. 1994. The culture of food. Blackwell, Oxford. 
Munsell, G. 1975. Soil color charts. Baltimore. 
Olsson, M. 2004. Skärvor från det förflutna – En FTIR- och GCMS-analys av keramik från  

Tuna i Alsike, Uppland. CD-uppsats i laborativ arkeologi 03/04. Arkeologiska  
Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Stockholm. 

Orrieux, C., Schmitt-Pantel, P. 1999. A history of ancient Greece. Oxford. 
Pedersen, E.A., Widgren, M. 1998. Järnåldern, 500 f.Kr. – 1000 e.Kr. I: Jordbrukets första  

Femtusen år 4000 f.Kr. – 1000 e.Kr. Red: Myrdal, J. Natur och kultur/LTs förlag.  
Stockholm 

Petré, B. 1999. Järnålderns bönder på Lovö. I: Arkeologi i Norden 1. Red: Burenhult, G.  
Stockholm. 

Regert, M., Bland, H. A., Dudd, S. N., van Bergen, P. F., Evershed, R. P. 1998. Free and  
bound fatty acid oxidation products in archaeological ceramic vessels. Proceedings –  
Royal Society. Biological Sciences, 265(1409). London. 

Sabel, E. 2006. Arkeologisk landskapsanalys och prospektering av bebyggelselämningar vid  
Alsike hage. CD-uppsats i laborativ arkeologi 05/06. Arkeologiska Forskningslaboratoriet,  
Stockholms universitet. Stockholm. 

Selling, D. 1955. Wikingerzeitliche und frühmittlealterliche keramik in Schweden. Stockholm. 
Slytå, K., Arrhenius, B. 1979. Kemisk analys av organiskt material i lerkärl från Hallunda. I:  

Årsredogörelse 1976-1979, del 3. Organiska analyser. Rapport från Stockholms  
Universitets Arkeologiska Forskningslaboratorium nr 3 1979. Stockholm. 

Sten, S., Vretemark, M. 1988. Storgravsprojektet – osteologiska analyser av yngre  



 37

järnålderns benrika brandgravar. I: Fornvännen 1988:3 – Tidskrift för svensk antikvarisk  
forskning. Stockholm. 

Ström, F. 1985. Nordisk hedendom. Tro och sed i förkristen tid. Arlöv. 
Tegnér, G. 1995. Gravskick. I: Vikingatidens ABC. Red: Orrling, C. Statens historiska  

museum. Borås. 
 
Otryckta källor: 
Internet 
www01. Stockholms universitet, institutionen för arkeologi och antikens kultur. Kring hus  

och härd – projektbeskrivning.  
http://www.archaeology.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=2648&a=9529. 070312. 

www02. SLU – Krusenbergsprojektet. http://krusenberg.slu.se/. 070402. 
www03. LstGIS – Länsstyrelsernas GIS-tjänster. http://www.gis.lst.se/ 070502 
 
Muntliga källor 
Hjulström, B. FM. Arkeologiska Forskningslaboratoriet. Stockholms universitet. 
Isaksson, S. FD. Arkeologiska Forskningslaboratoriet. Stockholms universitet. 
 


