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Abstract 

This is an experimental study of lipid residues within the field of laboratory archeology. 

Pottery was made in a time like manner and used to cook grain and Iceland moss and exposed 

to an organized biodegradation experiment inside an incubator for later analyzes with the GC-

MS-method. Tests were also taken from pottery, grain and Iceland moss that had not been 

exposed for a biodegrading attempt. The grain is a domesticated cereal and the Icelandic moss 

fungi-alga mix. The test results showed mostly saturated fatty acids, sterols and 

monoacylglycerols of saturated fatty acids. Within the laboratory archeology, ergosterol has 

been suggested as a possible biomarker for yeast and alcohol fermentation. The Iceland moss 

contains ergosterol and is therefore relevant for the study when it can be compared to 

archeological pottery that contains ergosterol. The results didn’t show any traces of ergostrol 

with the biodegraded pottery, but low traces of cholesterol witch probably is contaminations 

from the handling with the pottery.  

 

Nyckelord: Keramik; nedbrytningsförsök; gaskromatografi; masspektrometri; lipidrester; 

ergosterol; islandslav; korn.  

 

Omslagsbild: Korngröt som tillagas i ett keramikkärl i sandbad på kokplatta i Arkeologiska 

Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Foto och redigering: Louise Hult, 2012.
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

När vi söker lämningar efter våra förfäder är keramik ett av det vanligare fyndmaterialet. Till 

skillnad mot organiska material som t.ex. trä, vilket försvinner efter tillräckligt lång tid i 

marken, finns keramiken kvar till oss att undersöka. Ju bättre ett fyndmaterial är bevarat, 

desto större är chanserna att utvinna ett korrekt provresultat för vad keramiken kan ha använts 

till. Genom att undersöka förhistorisk och historisk keramik får vi en relativt god överblick 

över vad människor har tillagat och ätit; åtminstone vad det gäller att tillaga och äta mat inom 

ramen för användning av keramik. För att kunna fastställa tolkningar av en liten del av de 

provsvar som vi redan har erhållit från gammal keramik kan en modern undersökning vara till 

hjälp. Genom att på ett så likvärdigt vis som möjligt tillverka keramik som liknar den vi finner 

efter våra förfäder och därefter tillaga mat i denna, öppnar det för möjligheter att jämföra 

prover tagna på denna moderna keramik mot prover tagna på gammal keramik. Denna 

undersökning behandlar tillverkandet av keramikkärl, tillredning av mat i kärlen, 

nedbrytningsförsök på delar av keramiken i inkubator och provtagning för analys med hjälp 

av gaskromatografi och masspektrometri. Detta öppnar för vidare studier av organiska 

lämningar och lipidrester på gammal keramik jämförbart med modern keramik, och bör ses 

som en pilotstudie. Vad det gäller tillagningen av mat i keramikkärlen har enkla råvaror som 

brukats under längre tid i olika delar av världen valts ut. Kornmjöl och färskplockad 

islandslav som sedan torkades i ugn valdes ut att ingå i experimentet och tillagades helt utan 

tillsatser i keramikkärlen.  

Hela underökningen krävde en hel del förarbete i form av införskaffande av råmaterial 

inför tillverkning av keramik, brännande av keramiken vilket genomfördes på Gunnes gård i 

Upplands Väsby, införskaffande av ingredienserna till matlagningen så som ekologiskt 

kornmjöl från affären och handplockad islandslav från den svenska barrskogen, skördad i 

början av september 2012 i södra Uppland vid ca 59° 27’45 N och 17° 56’ 37 Ö, och sist men 

inte minst nedbrytningsförsök i inkubator. De erhållna provsvaren i undersökningen 

presenteras både i text- och figurform vilket ger en tydlig och lättöverskådlig bild av 

resultaten. Som tidigare nämnts är detta experiment en förberedande studie till vad som i 

framtiden kan komma att vidareutvecklas inom ämnet för undersökningar beträffande 

förhistorisk och historisk keramik och kostvanor.  

 

1.2 Bakgrund – tidigare undersökningar och tillvägagångssätt 

Inom den biomolekulära arkeologin har en hel del studier beträffande tidigare människors 

sociala organisationsmönster och levnadssätt genomförts, men också studier rörande deras 

diet och kostvanor. Vilken typ av föda som intagits och av vilka människor är en av 

huvudfrågorna som tidigare forskare har utgått ifrån, men även aspekter som tid och rum har 

ifrågasatts. För att besvara dessa frågor har en mängd olika tillvägagångssätt tillämpats, 

inklusive kemiska analyser av rester i matlagningskärl, studier av stabila kol- och 

kväveisotoper i skelett, och DNA-analyser av genetiskt märkbara förändringar associerade 

med specifika typer av kostvanor som till exempel intag av mjölkprodukter. Även frågor 

beträffande huruvida tidigare människor intog föda, hur en måltid vardaglig måltid faktiskt 

gick till, har undersökts. Här har övergången från en jägar- och samlarkultur till ett 
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jordbrukssamhälle utgjort en central punkt i undersökningen, och en stor del av forskningen 

inom detta område fokuserar på att förstå när och var specifika växter och djur 

domesticerades, och även hur jordbrukssamhället expanderade och utvecklades världen över 

(Brown, Brown 2011, s190ff). 

Undersökningar av ben och växtdelar vid arkeologiska utgrävningar eller mönster i 

tänderna hos tidiga människor kan ge information om diet och kostvanor, dock är dessa 

metoder begränsade vad det gäller att utvinna information (Brown, Brown 2011, s192). 

Studier av tidigare människors dieter har på senare tid blivit allt mer beroende av 

biomolekylära analyser, där främst två typer av undersökningsmetoder är viktiga. Dels genom 

undersökning av krukskärvor från förvarings- och matlagningskärl, där det kan finnas 

organiska rester av mat (för att kunna avgöra vilken sorts föda som tillagats och ätits på den 

arkeologiska utgrävningsplatsen i fråga). Dels genom undersökning av stabila isotoper som 

kan tillämpas både på skelettdelar (för att utvinna information om enskilda individers 

kostvanor) och även på renade föreningar av matrester. (Brown, Brown 2011, s.193f). 

Hur olika lipidrester i keramikkärl bör tolkas är inte alltid det enklaste att svara på. Prover 

har tagits på neolitisk och bronsålders/tidig järnålderskeramik från östra Sverige för att 

undersöka huruvida ergosterol, vilket produceras av svampar, kan vara en möjlig biomarkör 

för jäst och jäsning av alkohol (Isaksson, Karlsson, Eriksson 2010). Svampar finns överallt 

och inte minst i jorden som grogrund, och trots att ergosterol på arkeologisk keramik bryts ner 

med tiden gick ämnet att återfinna på 6 av de 134 undersöka keramikkärlen från 

bronsåldern/tidig järnålder vilket indikerar på att kärlen använts till antingen brödbakning 

eller bryggning av alkoholhaltiga drycker. Däremot fanns inga spår efter ergosterol på de 115 

undersökta gropkeramiska kärlen. Resultatet upprätthåller teorin om sambandet mellan en väl 

etablerad agrarkultur och alkoholframställning genom jäst. Gropkeramikerna kan mycket väl 

ha producerat och konsumerat alkohol, men däremot i andra typer av behållare än i 

keramikkärl. (Isaksson, Karlsson, Eriksson 2010)     

Det har även utförts undersökningar för att tydliggöra hur olika metoder inom den 

experimentella arkeologin kan hjälpa oss att tolka organiska rester från arkeologisk keramik. 

(Evershed 2008). Bl.a. anordnades ett organiserat nedbrytningsförsök i kompostjord gav svar 

på frågor som (a) hur mönstret för nedbrytning av animaliska fetter ter sig i arkeologisk 

keramik, (b) hur syretillförseln påverkar nedbrytningen av lipidrester (c) hur olika lipidrester, 

t.ex. animaliska fetter tillsammans med vegetabiliska fetter, bryts ned i olika takt. (Evershed 

2008). Eftersom att lipidrester tycks vara den vanligast förekommande kategorin av rester i 

arkeologisk keramik ligger därför primärfokus i den experimentella undersökningen på dessa 

och därmed det fysiska upptagandet av fett i bränd lera, vilket har bidragit med framsteg och 

viktiga insikter i huruvida organiska rester fastnar och överlever på krukskärvor eller inte. 

Fler experiment har även påvisat att lipidresterna fastnar på olika sätt beroende på användning 

av kärlet (Evershed 2008). T.ex. ska stekning och kokning i kärlet lämna högre halter av 

lipidrester i kärlets övre hals- och mynningsdelar än i kärlets skuldra, buk eller botten. 

Undersökningen påvisar även att lipidresterna inte har ersatt varandra från ett 

användningstillfälle till ett annat, utan att alla olika ämnen fortfarande finns kvar och är 

därmed möjliga att urskilja. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av egentillverkade keramikkärl, (vilka på ett så 

snarlikt sätt som möjligt jämfört med hur arkeologiska kärl har brukats genom tillredning av 

islandslav och korn) åstadkomma ett så pass likt förhistoriskt matlagningsscenario som 

möjligt och därmed öppna för en undersökning av den brukade keramiken och undersöka hur 

den tillagade laven och kornet uppträder som nedbrutna lipidrester i keramiken. En stor del av 

undersökningen är att uppnå provresultat som är jämförbara med arkeologisk keramik. 

Islandslaven och kornet har valts ut att ingå i experimentet eftersom att de har både enskilda 

och gemensamma nämnare; Islandslaven växer fritt och är en icke domesticerad bålväxt som 

är en blandning av en svamp och en lav. Kornet växer under kontrollerade former, ett 

domesticerat sädesslag. Gemensamt för dessa är att de faktiskt har vuxit och frodats i Norden 

under tusentals år. Detta gör det mycket intressant att undersöka hur dessa framträder på 

nedbruten keramik och de möjligheter som öppnas för att jämföra med arkeologiska kärl.  

Därmed kan nya slutsatser dras om vad som egentligen kan ha tillagats i dessa. Kort sagt 

gäller det att undersöka vilka provresultat som erhålls - om det erhålls några provresultat över 

huvud taget. 

 

1.4 Frågeställningar 

Potentiella frågor att besvara utifrån denna undersökning är (1) huruvida tillverkningen av 

keramiken och utförandet matlagningsprocessen faktiskt motsvarar den teknik som 

tillämpades under historisk och förhistorisk tid, rent resultatmässigt, (2) hur provresultaten 

från den icke nedbrutna keramiken kommer att skilja sig åt mot provsvaren från den 

nedbrutna keramiken, (3) på vilket sätt de erhållna provsvaren är betydelsefulla för den 

arkeologiska forskningen inom organiska lämningar i keramik, (4) på vilket sätt mängden 

ergosterol efter islandslaven i den nedbrutna keramiken är jämförbar med den mängd 

ergosterol som återfinns i arkeologisk keramik vilket verkar som biomarkör för jäst. 

För att pröva dessa frågeställningar valdes två växter ut, en odlad (korn) och en vild 

(islandslav). 

 

2. Materialbeskrivning 

 

2.1 Kornet 

Att avgöra vilka växter som odlats eller inte under förhistorisk tid kan vara problematiskt. För 

att på ett så säkert sätt som möjligt fastställa förekomsten av förhistoriskt jordbruk är det 

säkraste tillvägagångssättet att som arkeolog själv gräva fram lämningar efter de odlade 

växterna, vilka ofta kan dateras med hjälp av 
14

C-metoden. Något som däremot är säkert är att 

allt sedan tidigneoliticum har skalkorn, Hordeum vulgare, odlats runtom i norden och är idag 

ett av Sveriges mest beständiga sädesslag (Welinder 1998, s.73). Skalkorn som främst under 

tidig- och mellanneoliticum odlades parallellt med naket korn, Hordeum vulgare var. nudum, 

krävde större mängd gödsel än naket korn för att kunna ge tillfredsställande skördar eftersom 

att arten nämligen inte kan odlas på näringsfattiga jordar. Trots det är kornsorterna mer tåliga 

och mindre krävande än de flesta slags vete med hänsyn till näringstillgång och 

klimatförhållande (Welinder 1998, s.380f). Från att ha odlat med stor variation bland grödor 

och växter under både sten- och bronsåldern övergick odlingen under järnåldern till ett relativt 
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ensidigt bruk av kornet (Fig.1). Dock innebar detta inte att man helt uteslöt övriga grödor 

(Welinder 1998, s.379f). Under äldre järnålder avtog alltså det nakna kornets roll och istället 

odlades skalkornet flitigt i hela Sverige. Varför skalkornet kom att dominera över det nakna 

kornet kan bero på ett flertal olika faktorer, bl.a. att (a) det nakna kornets agnar lätt faller av 

och går sönder vid tröskning (b) det nakna kornet tycks vara känsligare för angrepp och har 

bidrar därmed med en skörd av sämre kvalité där kornen vanligtvis möglar vid förvaring och 

förlorar grobarhet (Welinder 1998, s.379ff).  

I Sverige har kornet spelat en oerhört stor roll som kostbas. Gröt och bröd tillagat på 

kornmjöl har allt sedan kornets intåg på svenska åkermarker tillhört den dagliga 

husmanskosten. Idag används kornmjöl framför allt vid framställning av malt, ölbryggning 

och ljust glutenfritt bröd (Bringéus 2012). Att kornet får ingå i min studie och representera ett 

av mina försöksmaterial beror på att det som ovan nämnt odlats och brukats under en mycket 

lång tid, vilket gör det till bra jämförelsematerial mot tidigare arkeologiska fynd som 

förmodas bära på spår efter skalkorn.  

Fig. 1. Förändringar i grödornas sammansättninn, sydligaste skåne (Welinder, Pedersen, Widgren 1998, s. 380). 
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2.2 Islandslaven 

Lavarna (Fig. 2) är väldigt speciella och utgör en helt egen växtgrupp eftersom att de 

egentligen består av både en alg och en svamp; två organismer som lever i symbios och 

hjälper varandra med näringsämnen. Svampens uppgift är att ta upp olika mineralämnen, och 

algens är att tillverka kolhydrater. Lavarna saknar helt rötter, blommor och blad; de består i 

sin enkelhet av en så kallad bål som kan vara utformad på flera olika sätt. Islandslaven, 

Cetraria islandica, är i fuktigt tillstånd löst tuvad och grön-brun-vit till färgen. Den påminner 

till utseendet delvis om salladen green ice salad, Lactuca sativa var. crispa. Det är långt ifrån 

alla lavar som är ätliga eftersom att de flesta lavar är uppbyggda av cellulosa, vilket är icke 

nedbrytbart för människor (Källman 1997, s.56ff). En av de lavar som främst lämpas för 

förtäring är just islandslaven, vilken består nästan helt och hållet (80 %) av kolhydrater som 

liknar stärkelse, så kallad lavstärkelse, vilken människan kan bryta ner och tillgodogöra sig 

dess energi (Källman 1997, s.59). Lavarna innehåller dessutom ett oerhört stort antal kemiskt 

komplicerade substanser där långt ifrån alla ämnen är undersökta och identifierade.    

Hur länge lavar har brukats av människor som föda är svårt att fastställa. Något som 

däremot är säkert är att de alltid har vuxit och frodats i skogar runtomkring oss, vilket öppnar 

för möjligheten att de faktiskt har brukats under väldigt lång tid, ja kanske till och med under 

flera tusen år tillbaka. Att islandslaven brukats allt sedan 1200-talet på Island framgår i 

lagböcker där laven omnämns och betraktas som ett värdefullt ting (Källman 1997, s.55f). Att 

lavar ska ha plockats direkt från marken och utgjort en del av den dagliga basfödan förmodas 

bara ha skett på Island och möjligen också av många samer (Eidlitz 1971, s. 65ff). I Norden 

brukades islandslaven mellan 15- och 1700-talet (Troil 1777, s. 94ff) som nödföda under 

missväxtåren i framför allt Sverige, Norge och Island, och under 1800-talet fördes stark 

marknadsföring för laven som nödföda (Källman 1997, s. 55f). Trots allt propagerande kring 

laven som föda, kom den att underskattas av många människor och har därmed aldrig försatts 

i kommersiellt bruk. Islandslaven har alltså sedan länge brukats som födoämne i Nordeuropa. 

Vanligast är att laven kokas i vatten i ca 45 – 60 minuter så att den blir mjuk och slemmig. 

Under kokningsprocessen frigörs lavstärkelse och andra typer av näringsämnen, vilket öppnar 

för möjligheten att det kan finnas 

lipidrester kvar på insidan av kärlets 

väggar. Eftersom att islandslaven är en 

blandning av både en alg och en svamp 

producerar den ergosterol, något som 

inom den biomolekylära arkeologin 

anses indikera på spår efter jästsvampar 

som använts vid jäsning av bl.a. 

alkoholhaltiga drycker (Isaksson, 

Karlsson, Eriksson 2010). Islandslaven 

ingår därför i denna förundersökning 

för att i framtiden möjligen kunna 

jämföra mängden ergosterol i keramik 

som använts vid tillagning av islandslav 

med keramik som använts vid jäsning 

av alkoholhaltiga drycker. Fig. 2. Keramikkärl och färsk islandslav. Foto: Louise Hult. 
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3. Metodbeskrivning 

 

3.1 Keramiktillverkning och matlagning 

För att hela experimentet ska komma att bli så snarlikt 

en s.k. riktig arkeologisk undersökning krävs det även 

att keramiken som ingår i experimentet är uppbyggd på 

ett så överensstämmande sätt med förhistoriska kärl 

som möjligt. Att införskaffa och använda redan färdiga 

kärl från butik skulle förmodligen inte ge samma 

resultat som vid användning av egentillverkade. Det är 

inte alla leror som lämpar sig som råmaterial för 

keramiktillverkning; somliga spricker vid bränning och andra saknar rätt förmåga att 

absorbera vatten, de är inte tillräckligt s.k. plastiska. För tillverkningen av keramikkärlen till 

följande experiment användes helt vanlig blålera som magrades med 25 % sand, förhållande 3 

+ 1. Sandmagringen krävs för att undvika att en allt för stor volymminskning vid torkning och 

bränning sker, något som kan orsaka att kärlet spricker. Trots att det endast krävdes två 

stycken kärl inför detta experiment valdes det att tillverka hela fem stycken med avseende på 

risken för att ett eller flera kärl kan komma att spricka vid bränning. De är tillverkade med s.k. 

U-teknik (Hulthén 2010;2011), (Fig. 3) en rullbyggning där rullarna efter hand ringlas ovanpå 

varandra och där ytterkanten från överliggande rulle dras ner över underliggande. Därefter har 

kärlytan som hastigast glättjats med blöta handflator (Fig. 4). Med hjälp av denna U-teknik är 

det möjligt att framställa kärl med relativt tunna väggar, vilket påskyndar upphettningen av 

kärlets innehåll vid matlagning. 

 

 

För att även bränningsprocessen av keramikkärlen skulle bli så verklighetstrogen som 

möjligt fraktades de till Gunnes gård som ligger i Upplands Väsby och är en rekonstruktion av 

en vikingatida gård från 1000-talet e.kr. där brännande av keramik är en del av den dagliga 

verksamheten. Tidigare etnografiska studier av naturnära kulturer och genom experimentella 

provbränningar (projekt liknande detta) har det konstaterats att en bränningstid på ungefär 30 

– 40 minuter är tillräcklig (Hulthén 2010;2011). Under bränningen av keramikkärlen inför 

detta experiment tillämpades både teknikerna för oxiderande och reducerande bränning; till en 

början stod kärlen i elden helt öppet med full syretillförsel (oxiderande) vilket gav kärlen en 

Fig. 3. Från vänster: kärlets profil, 
skärvsida och överkanr. Rullteknik, ”U-
teknik” (Hulthén 2010;2011). 

Fig. 4.  Obrända, glättjade keramikkärl. Foto: Louise Hult. 
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rödbrun färg (Fig. 5 och 6). Efter ungefär 30 minuter täcktes kärlen med fuktigt gräs och kol 

och därmed ströps syretillförseln (reducerande) vilket gav en svartfärgad effekt. Vid ett senare 

tillfälle för sönderslagning av kärlen visade det sig att kärnan var mörkgrå, något som är 

tämligen karakteristisk för en stor del av den neolitiska keramiken (Hulthén 2010;2011). Den 

totala tiden för bränningen av kärlen var ungefär 60 minuter. Olyckligtvis exploderade hela 

två av de fem kärlen under bränningen i elden. 

Keramikkärlen brändes över öppen eld, dock kunde inte matlagningsprocessen i kärlen ske 

under samma ursprungliga förhållanden, istället användes en kokplatta med sandbädd i det 

Fig. 5. Bränning av keramik på Gunnes gård. Foto: Gabriella Pastoriza 

Fig. 6. Bränning av keramik på Gunnes gård. Foto: Louise Hult. 
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arkeologiska forskningslaboratoriet på Stockholms universitet. 0,5 dl torkad och malen 

islandslav kokades i 2 dl kranvatten i ca 45 minuter. Efter att den tillagade islandslaven 

svalnat i kärlet, sköljdes kärlen ur med kranvatten och ställdes på tork inför nästa 

kokningstillfälle. Kokningsprocessen upprepades från början hela tre gånger. Det totala 

antalet koktillfällen för islandslaven var 4 stycken á 45 minuter för varje tillfälle, alltid i 

samma kärl. Kornmjölet kokades likaså vid 4 tillfällen i kranvatten, 0,5 dl kornmjöl i 2 dl 

kranvatten, till korngröt i ca 15 minuter, alltid i samma enskilda kärl även där. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Analysmetod 

För att analysera och identifiera ämnena i proverna användes gaskromatografi med 

masspektrometri, GC-MS. Med gaskromatografi är det möjligt att bestämma kemiska 

sammansättningar hos olika blandningar av ämnen (Brown, Brown 2011, s. 63ff).  Det är en 

separationsmetod, där en inert gas bär en blandning av ämnen som är förgasade. Dessa 

förgasade ämnen passerar en stationär vätskefas i en lång, tunn kolonn som är placerad i en 

ung. När ämnena kommer ut ur kolonnen, detekterad och registreras de och resultatet visas i 

ett kromatogram (Fig. 8-14). Inom kemin är gaskromatografin en oerhört användbar 

analysmetod med väldigt hög känslighet (Caple 2006, s.194).  

Gaskromatografi kombinerat med masspektrometri utgör en kvalificerad analysmetod. 

Masspektrometri används till att identifiera enskilda joner; positiva eller negativa. Det är när 

molekylföreningar utsätts för strålar av elektroner med hög energi i ett högvakuum, som 

atomerna i molekylerna joniseras positivt och slås sönder i fragment. En smal stråle joner 

passerar det elektriska fältet, som sedan passerar ett magnetiskt fält där kraftlinjerna är 

vinkelräta mot strålriktningen. Beroende på hur mycket jonerna väger, böjs de av (ju tyngre 

de är desto mindre böjs de av) och träffar därefter jondetektorn som mäter jonströmmen 

Fig. 7. Från vänster: korngröt och lavgröt – redo att ätas! Foto: Louise Hult. 



10 
 

(Brown, Brown 2011, s. 65). Utifrån dessa joner kan ett ”massa-per-laddning”-förhållande 

bestämmas (m/z) och ämnet därmed identifieras och presenteras i ett masspektrum (Caple 

2006, s. 194). 

Genomförandet av experimentet krävde provtagning från sju olika material; från (a) 

keramik som använts vid tillredning av kornmjöl, (b) keramik som använts vid tillredning av 

islandslav, (c) enbart kornmjöl, (d) enbart islandslav, (e) enbart krossat skalkorn, (f) 

nedbruten keramik som använts vid tillredning av kornmjöl, och (g) nedbruten keramik som 

använts vid tillredning av islandslav. Från själva keramiken togs mellan 0,7 och 1,0 gram 

keramikpulver ut för analys, vilket motsvarar den mängd prov som är bruklig att ta i samband 

med undersökningar av förhistorisk keramik. Proverna togs från kärlets insida med hjälp av 

en kakelfräs vid lågt varvtal som pulveriserade keramiken. I vanliga fall slipas den yttersta 

halvmillimetern bort för att undvika ytlig kontamination, vilket även utfördes på de 

krukskärvor som genomgått nedbrytningsförsök i inkubator, men vid provtillfälle för de 

krukskärvor som inte genomgått något nedbrytningsförsök togs även den yttersta 

halvmillimetern till vara på. Från de övriga provmaterialen; kornmjöl, krossat skalkorn och 

islandslav, togs även där mellan 0,7 och 1,0 gram ut för analys. Till proven sattes 20 g 

internstadard (n-hexatriakontan (C36), Aldrich) kvantitativt.  

För att lösgöra fetter ur arkeologiska prover har en extraktionsteknik där 

lösningsmedelssköljning med hjälp av ultraljud används, blivit något av en standard. Många 

av de övriga har framför allt tillämpats på material från arida områden med dåliga 

bevaringsförhållanden. Sådana bekymmer uppstår sällan här i Skandinavien, med en 

fördelaktigt låg temperatur och på många håll fördelaktiga bevaringsförhållanden i markens 

kemi, och utbytet är här inte sällan 100 % -igt. Extraktionen av lipidrester utfördes därför som 

tidigare med 2,0 ml kloroform och 1,0 ml metanol, 2:1, i ultraljudsbad 2 x 15 minuter. Innan 

proven utsätts för ultraljudsbad är det viktigt att blanda dem ordentligt i provrörsskak. Rören 

centrifugerades därefter i 30 minuter med ett varvtal på 3000 varv per minut. De nu klara 

extrakten överfördes till preparatrör och lösningsmedlet avdunstades med hjälp av kvävgas. 

Ibland kan små mängder vatten finnas kvar och är svåra att blåsa bort med kvävgas. Det är 

viktigt att allt vatten avlägsnas eftersom att det stör derivatiseringsprocessen. De erhållna 

lipidresterna behandlades med 100 l bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid där 10 % 

klortrimetylsilan tillsattes. Proverna behandlades med reagensen i blocktermostat vid 70 °C i 

20 minuter. Överbliven reagens avlägsnades med hjälp av ett svagt kvävgasflöde i dragskåp. 

De derivatiserade proverna löstes i 400 l n-hexan och 1 l injicerades i GC-MS-maskinen. 

Några av proverna innehöll höga halter lipidrester varför flera av de kromatografiska topparna 

blev deformerade. Dessa prover fick spädas och köras en gång till för att kvantifieringen 

skulle bli mer tillförlitlig. De prover som togs från keramiken som brutits ner i inkubator hade 

däremot mycket låga halter och fick därför koncentreras upp. De späddes med endast 100 l 

och analyserades igen. Alla lösningsmedel var av Pro Analysi-kvalitet. Allt laboratorieglas 

som använts är nogsamt rengjort innan analys.  

Analysen utfördes på en HP 6890 Gaskromatograf med en SGE BPX5 kapillärkolonn 

(15m x 220m x 0,25m) av opolär karaktär. Injektionen gjordes pulsed splitless (pulstryck 

17,6 Psi) vid 325 C via ett Merlin Microseal High Preassure Septum med hjälp av en 

Agilent 7683B Autoinjektor. Ugnen var temperaturprogrammerad med en inledande isoterm 
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på två minuter vid 50C. Därefter ökades temperaturen med 10 C per minut till 360 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 360 C. Fragmenteringen av separerade föreningar 

gjordes genom elektronisk 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. Den kromatografiska reproducerbarheten låg på ±0,05 minuter 

retentionstid och detektionsnivån av lipider i keramikpulvret var minst 0,06g/g, beroende av 

de olika ämnenas fragmenteringsmönster. Insamling och bearbetning av data gjordes med 

mjukvaran MSD ChemStation. 

 

4. Provresultat 

 

4.1 Provresultat 

För varje prov redovisas resultatet av lipidrester i keramiken i nedanstående tabeller (Tab. 1 

och 2). Alla identifierade ämnen i proven presenteras (Tab. 1) och även ett protokoll som 

används för att dokumentera lipidrester i förhistorisk keramik (Tab. 2). De olika ämnena är 

identifierade genom sökning efter karakteristiska jonfragment för vart och ett av ämnena vid 

korrekt retentionstid med funktionen Extract Ion Chromatogram. Efter tabellerna redovisas 

resultatet för varje prov kortfattat och därefter följer ett kromatogram för varje prov (Fig. 8 – 

14).  

 

Tabell 1. Alla identifierade ämnen i proven resp. nr. för dessa ämnen i kromatogrammens toppar (Fig. 8 - 14).  

Toppnr. Ämne Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 

1 Alkaner X X X X - - - 

2 -sitosterol X X X X X - X 

3 C16:0 X - X - X - X 

4 C18:0 X - X - X - X 

5 C18:1 X - - - - - X 

6 C18:2 X - - - X - X 

7 Diacylglyceroler X - - - X - X 

8 Dikarboxylsyra - - - - X X - 

9 2-buten-dikarboxylsyra - - - - - X - 

10 Ergosterol - X - - - - - 

11 Fosfat - - - - X - - 

12 Internstandard X X X X X X X 

13 Kampesterol X - X - X - - 

14 Kolesterol - - - X - - - 

15 Kolhydrat X - - - X X X 

16 Labkontamination - X X - - - - 

17 M16:0 - X X - - - - 

18 M18:0 - - X X - - - 

19 M18:1 - - - - X - - 

20 MC18:2 X - - - - - X 

21 Sterol av något slag X - - - X - - 

22 Stigmastan-3,5-diene - - - - X - X 

23 Stigmasterol - - X X - - - 

24 Stärkelse - - - - X X X 

25 T40 - - - - X - - 

26 T48 X - - - X - X 

27 T50 X - - - X - X 

28 T52 X - - - X - X 

29 Xylitol - X - - - - - 

30 Oidentifierat ämne X X X X X X X 
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Tabell 2. Sammanställning av provresultaten.”X” = ämnet eller ämnesgruppen har identifierats, ”-” = ämnet 
eller ämnesgruppen har inte identifierats, ”S” = endast svara spår ”T” = terrestriska animalier, ”V” = 
vegetabilier, ”J” = jästsvampar.   

Prov 
Halt 

(µg/g) 

Neutrallipider 
Isoprenoida 

fettsyror 
(o-alkyl-fenyl)fettsyror Terpener 

Tolk

-

ning 
C18:0/C16:0 

(0,5) 

C17gr/C18r 

(0,02) 

Intakta 

triacyl-   

glyceroler 

Kole- 

sterol 

Fyto-

sterol 

Ergo-

sterol 

Vax-

rester 

Lång-

kedjiga 

ketoner 

4, 8, 12- 

TMTD 

2, 6, 10, 14-

TMPD 

3, 7, 11, 15-

TMHD 
C16 C18 C20 C22 DT TT 

 3  1,1 0,98 - - S X - - - - - - - - - - - - TV 

4   0,5 0,82 - - X X - - - - - - - - - - - - TV 

 1  41 0,16 - 48-52 - X - - - - - - - - - - - - V 

 2  1,5 S - - S? X X - - - - - - - - - - - VJ 

 

 

Prov 1 – (Fig. 8) Keramik som använts för tillagning av kornmjöl, icke nedbruten:  

För varje gram keramikpulver som analyserades innehöll detta 41 µg fett vilket motsvarar en 

låg halt lipidextrakt. En fördelning av fettsyror påträffades med en låg C18:0/C16:0-kvot, 

vilket stämmer överens med spår efter vegetabilier. I provet fanns triacylglyceroler (TAG 48, 

TAG 50, TAG 52). Fler spår efter vegetabilier finns i form av kampesterol, stigmastan-3,5-

dien och -sitosterol, men även efter en serie omättade fettsyror (C18:1+C18:2) som 

palmitinsyra, oljesyra och linolsyra, och alkaner. I provet fanns även monoacylglyceroler 

(M16:0, MC18:2) och diacylglyceroler, spår efter fetternas nedbrytning. 

 

Prov 2 – (Fig. 9) Keramik som använts för tillagning av islandslav, icke nedbruten: 

För varje gram keramikpulver som analyserades innehöll detta 1,5 µg fett vilket morsvarar en 

oerhört låg halt lipidextrakt. En otydlig fördelning av fettsyror påträffades med en oerhört låg 

C18:0/C16:0-kvot, Spår efter vegetabilier finns i form av -sitosterol. Spår efter svampar 

finns i form av ergosterol. I provet fanns spår efter sockeralkoholen xylitol. I provet fanns 

även en svag indikation till monoacylglyceroler (M16:0), spår efter nedbrytning av fett. 

 

Prov 3 – (Fig. 10) Keramik som använts för tillagning av kornmjöl, nedbruten: 

För varje gram keramikpulver som analyserades innehöll detta 1,1 µg fett vilket morsvarar en 

oerhört låg halt lipidextrakt. En fördelning av fettsyror påträffades med en hög C18:0/C16:0-

kvot, vilket inte alls stämmer överens med spår efter vegetabilier utan snarare spår efter 

terrestriska animalier. Spår efter vegetabilier finns i form av kampesterol, -sitosterol och 

stigmasterol och alkaner. I provet fanns även monoacylglyceroler (M16, M18), spår efter 

fetternas nedbrytning.  

 

Prov 4 – (Fig. 11) Keramik som använts för tillagning av islandslav, nedbruten: 

För varje gram keramikpulver som analyserades innehöll detta 0,5 µg fett vilket morsvarar en 

oerhört låg halt lipidextrakt. En fördelning av fettsyror påträffades med en hög C18:0/C16:0-

kvot, vilket inte alls stämmer överens med spår efter vegetabilier utan snarare spår efter 

terrestriska animalier. Spår efter vegetabilier finns i form av -sitosterol och stigmasterol. Där 

fanns även alkaner. Provet innehöll även kolesterol vilket kan ha tillkommit i form av 

kontamination så som fingeravtryck. I provet fanns även monoacylglyceroler (M18), spår 

efter fetternas nedbrytning. 
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Prov 5 – (Fig. 12) Kornmjöl: 

För varje gram kornmjöl som analyserades innehöll detta 6,67 mg fett. Fördelningen av 

fettsyror påträffades med en låg C18:0/C16:0-kvot, vilket vilket stämmer väl med 

vegetabilier. I provet fanns triacylglyceroler (TAG 48, TAG 50, TAG 52). Fler spår efter 

vegetabilier finns i form av kampesterol, stigmastan-3,5-dien och -sitosterol, men även efter 

en serie omättade fettsyror (C18:1, C18:2) som oljesyra och linolsyra, och alkaner. Där finns 

även spår efter någon slags fosfat/fosforsyra. I provet fanns spår efter kolhydrater i form av 

både monosackarider och disackarider. I provet fanns även monoacylglyceroler (bl.a. 

MC18:1) och diacylglyceroler, spår efter fetternas nedbrytning. 

 

Prov 6 – (Fig. 13) Islandslav: 

Att kvantifiera mängden fett och halten lipidextrakt var inte möjligt för detta prov. 

Islandslaven innehåller alldeles för låga halter av mätbara ämnen. En otydlig fördelning av 

fettsyror påträffades med en låg C18:0/C16:0-kvot, vilket tyder på spår efter vegetabilier. I 

provet fanns även dikarboxylsyra och 2-buten-dikarboxylsyra. I provet fanns en stor mängd 

kolhydrater i form av polysackarider (stärkelse), men däremot var spåren efter fett väldigt 

små, näst intill obefintliga och därmed saknades spår efter monoacylglyceroler och 

diacylglyceroler. 

 

Prov 7 – (Fig. 14) Krossat skalkorn: 

För varje gram krossat skalkorn som analyserades innehöll detta 10,4 mg fett. Fördelningen 

av fettsyror påträffades med en låg C18:0/C16:0-kvot, vilket stämmer överens med 
vegetabilier. I provet fanns triacylglyceroler (TAG 48, TAG 50, TAG 52). Fler spår efter 

vegetabilier finns i form av -sitosterol och stigmastan-3,5-dien, men även efter en serie 

omättade fettsyror (C16:0, C18:2, C18:2+C18:1) som oljesyra och linolsyra. Provet innehöll 

en stor mängd kolhydrater varav några identifierade som disackarider. I provet fanns även 

monoacylglyceroler (bl.a. MC18:2) och diacylglyceroler, spår efter fetternas nedbrytning. 
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Fig. 8. Prov 1 – keramik som använts för tillagning av kornmjöl, icke nedbruten  (Tab. 1). 
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Fig 9. Kromatogram för prov 2 – keramik som använts för tillagning av islandslav, icke nedbruten. (Tab. 1). 

Fig. 10. Kromatogram för prov 3 – Keramik som använts för tillagning av kornmjöl, nedbruten (Tab. 1). 
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Fig. 11. Kromatogram för prov 4 – Keramik som använts för tillagning av islandslav, nedbruten (Tab. 1).  

Fig. 12. Kromatogram för prov 5 – kornmjöl (Tab. 1). 
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Fig. 13. Kromatogram för prov 6 – islandslav (Tab. 1). 

Fig. 14. Kromatogram för prov 7 – Krossat skalkorn (Tab. 1). 
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5. Avslutning 

 

5.1 Diskussion 

De erhållna analyssvaren innehåll till största del mättade fettsyror, några steroler och några 

monoacylglyceroler av mättade fettsyror. Hos den icke nedbrutna keramiken fanns det ämnen 

som normalt inte påträffas i arkeologiskt material då de normalt bryts ned, exempelvis 

fleromättade fettsyror, kolhydrater. Det fanns även en hel del ämnen som kom att brytas ner 

och försvinna under nedbrytningsförsöket, ämnen som i vanliga fall går att hitta spår efter hos 

den förhistoriska och historiska keramiken. Vad det är som gör att resultaten skiljer sig åt från 

arkeologiska prover är svårt att exakt definiera, men det har med sannolika skäl att göra med 

att hela experimentet utfördes under så pass kort tid; keramikkärlen tillverkades i september 

2012, de första proverna från den icke nedbrutna keramiken togs i oktober 2012 och de sista 

proverna från den nedbrutna keramiken togs i november 2012. Hela experimentet 

genomfördes alltså på mindre än tre månader, vilket för ett matlagningsämnat keramikkärl är 

en oerhört kort livslängd. En annan anledning till att mina provresultat skiljer sig åt jämfört 

med historiska och förhistoriska provresultat kan vara att mina keramikkärl använts allt för få 

gånger; att använda ett kärl till matlagning endast fyra gånger är väldigt lite. För att lipider av 

olika slag faktiskt ska kunna fastna på keramiken och även finnas kvar där när den grävs upp 

igen krävs det definitivt att kärlet använts fler än fyra gånger, ja kanske måste det till och med 

vara i bruk under ett flertal år för att kunna leverera ett riktigt provresultat.  

En annan faktor som kan ha påverkat provresultaten är keramikkärlen i sig. Alla typer av 

hantverk skiljer sig åt och kräver i regel någon form av tidigare erfarenhet vad gäller 

hantverket i fråga. Nog för att den blålera som användes för att tillverka keramikkärlen inte 

var allt för svårhanterlig, men kräver ändå en viss typ av handlag och känsla för materialet. 

Det kan vara så att den teknik som jag använde mig av och som jag uppfattade vara helt 

korrekt och felfri inte alls stämmer överens med den teknik som tillämpades för flera tusen år 

sedan. Kanske var min tillverkningsteknik näst intill felfri, men att en liten skillnad i 

hanteringen av leran resulterade i att mina keramikkärl inte helt stämmer överens med de 

förhistoriska och historiska kärlen, vilket resulterar i att provsvaren från de olika 

keramiksorterna skiljer sig åt eftersom att de olika ytorna hos keramiken absorberar organiskt 

material på olika vis. 

Precis hur kärlen har används i samband med matlagning har också stor betydelse för hur 

provresultaten ser ut. I det här experimentet tillagades islandslaven och kornmjölet under 

relativt låg och jämn temperatur på en kokplatta med sandbädd (se framsida) jämfört med 

matlagningsförhållanden där maten tillagas över en öppen eld där temperaturen är betydligt 

högre och ojämn, vilket kan ha en stor påverkan på hur fetter och dylikt fastnar i keramiken. 

För att erhålla provresultat som stämmer bättre överens med provresultat från förhistorisk och 

historisk keramik krävs det alltså kanske att maten tillreds på ett mer autentiskt sätt vid en 

öppen eld istället för i laboratoriemiljö. 

Den nedbrutna keramiken som använts för tillagning av islandslav var den som innehöll 

lägst mängd lipidrester, 0,5 µg fett/gram keramikpulver. Vid provtagning av förhistorisk och 

historisk keramik kan så pass låga mätvärden vara okvantifierbara, d.v.s. att de är för låga för 

att vara mätbara. Eftersom att islandslaven inte lämnade några signifikanta spår efter sig i 

detta experiment är det svårt att avgöra huruvida den faktiskt lämnar spår efter sig på historisk 
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och förhistorisk keramik, och om islandslaven över huvud taget har tillagats och brukats 

regelbundet som födoämne. Att islandslaven passerar obemärkt förbi kan även innebära att 

andra födoämnen faktiskt också tillagats i keramik utan att lämna spår efter sig. Dessa prover 

är tagna på keramik som med fullaste säkerhet har använts till att tillreda islandslav, men ändå 

finns där inga spår efter den. Med andra ord kan ingenting egentligen bevisas eftersom att vi 

faktiskt trots allt saknar bevis. Endast positiva belägg är relevanta. Med andra ord betyder det 

att några spår efter islandslaven inte kunde hittas i den keramik som använts i detta 

experiment med den använda analysmetoden inte är något argument för att islandslaven inte 

har tillagats i keramikkär under förhistorisk eller historisk tid.  

Då det fanns en liten mängd kolesterol i provet från den nerbrutna keramiken som använts 

för tillagning av islandslav (vilket däremot inte fanns på den icke nedbrutna keramiken) och 

att C18:0/C16:0-kvoten därtill var hög, indikerar detta på spår efter terrestriska animalier. 

Eftersom att det med säkerhet inte har tillagats något animaliskt i keramikkärlet som användes 

för tillagning av islandslav är det troligt att det kolesterol som återfinns i detta prov endast är 

spår efter hanteringen av kärlet, d.v.s. fingeravtryck. Om detta hade varit provresultatet från 

ett prov taget på förhistorisk eller historisk keramik hade det troligtvis tolkats som terrestriska 

animalier, d.v.s. keramik som använts för förvaring eller tillredning av produkter och 

livsmedel av djur. Dock är den totala lipidhalten i provet så pass låg att den troligtvis klassats 

som obefintlig. Någon ergosterol fanns där inte heller på den nedbrutna keramiken som 

använts för tillagning av islandslav (vilket däremot fanns på den icke nedbrutna keramiken). 

Vad det är som gör att ergosterol försvinner vid nedbrytningsförsöket är oklart. Ett 

nedbrytningsförsök som detta där 28 dygn i inkubator, vilket motsvarar ca 6 månaders vistelse 

i jord (28 dygn i 37 °C ger 1036 dygnsgrader. Med en marktemperatur på 6 °C motsvarar detta 

ca 173 dygn eller ca 6 månader).  Dock är det oklart om utformningen av 

nedbrytningsförsöket inte bara skyndar på, utan också gör att det uppstått andra processer än 

de som faktiskt sker naturligt i jorden.  

Som tidigare nämnts ingår islandslaven i denna undersökning dels på grund av att den är 

en blandning av både en alg och en svamp, och därmed producerar ergosterol, någonting som 

använts som en markör för spår efter alkoholhaltiga drycker (Isaksson, Karlsson, Eriksson 

2010). Om provresultaten hade påvisat större mängder ergosterol i den nedbrutna keramiken 

som använts för tillagnig av islandslav, hade dessa kunnat jämföras med de förhistoriska och 

Fig. 15. Keramikskärvor i små krukor, redo för nedbrytningsförsök. Foto: Louise Hult. 
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historiska kärl där ergosterol återfunnits. Dock måste det faktum ses till att ergosterol faktiskt 

finns i laven och att den bevisligen överförs till keramiken, vilket problematiserar 

användandet av ergosterol som biomarkör för jäst då provresultaten för detta experiment inte 

påvisade någon förekomst av ergosterol i den nedbrutna keramiken. 

Av resultaten för undersökningen att döma finns det en hel del faktorer som kan påverka 

hur provresultaten kan komma att se ut. Allt från tillverkningen av keramiken, hanteringen av 

kornmjölet och islandslaven vid tillagningen, hanteringen av keramiken vid 

nedbrytningsförsöket, till extraktions- och derivatiseringsprocessen kan vara avgörande för 

undersökningen.  

 

5.2 Slutsats 

Det kan vara svårt att redan vid ett inledande stadium av en undersökning förutse vilka 

tänkbara resultat som kan komma att uppnås, men med de provresultat som erhållits och 

diskussionen kring detta är det nu enkelt att återgå till de frågeställningar som undersökningen 

behandlar.  

Vad beträffar frågeställning: (1: huruvida tillverkningen av keramiken och utförandet 

matlagningsprocessen faktiskt motsvarar den teknik som tillämpades under historisk och 

förhistorisk tid, rent resultatmässig) så skiljer sig de provsvar som erhållits en del mot de 

provsvar som utvinns ur förhistorisk och historisk keramik på flera olika sätt, och därmed 

motsvarar tillverkningen av keramiken och matlagningen med sandbad med största 

sannolikhet inte den teknik som tillämpades under historisk och förhistorisk tid fullt ut. En 

stor del av utförandet och tekniken stämmer troligtvis överens. Eftersom att det inte går att ta 

reda på exakt hur stor mängd lipidrester som faktiskt skulle finnas kvar i ett förhistoriskt kärl 

som brukats på exakt samma sätt som i detta experiment, är det hela därför svårt att jämföra.  

(2: hur provresultaten från den icke nedbrutna keramiken kommer att skilja sig åt mot 

provsvaren från den nedbrutna keramiken) så är skillnaden mellan den icke nedbrutna 

keramiken och den nedbrutna keramiken stor på så vis att många av de ämnen som fanns på 

den icke nedbrutna keramiken faktiskt bröts ner och försvann helt från den nedbrutna 

keramiken. Halten lipidrester hos den nedbrutna keramiken var till och med så låg att de 

derivatiserade proverna som i vanliga fall löses i 400 l n-hexan späddes med endast 100 l 

och analyseras igen. (3: på vilket sätt de erhållna provsvaren är betydelsefulla för den 

arkeologiska forskningen inom organiska lämningar i keramik) så är de erhållna 

provresultaten betydelsefulla för den arkeologiska forskningen inom organiska lämningar i 

keramik på så vis att det numera framgår dels att keramikkärl måste användas betydligt fler 

gånger än vad de gjorts i denna undersökning och dels kanske tillverkas med en annan teknik 

för att över huvud taget uppnå ett resultat som är jämförbart med förhistorisk och historisk 

keramik. Provsvaren är även relevanta då de kan hjälpa till att identifiera ämnen som 

återfunnits i arkeologisk keramik där det finns en osäkerhet i vad kärlet kan ha använts till.  

(4: på vilket sätt mängden ergosterol efter islandslaven i den nedbrutna keramiken är 

jämförbar med den mängd ergosterol som återfinns i arkeologisk keramik vilket verkar som 

biomarkör för jäst) är det svårt att jämföra mängden ergosterol efter islandslaven i den 

nedbrutna keramiken med den mängd ergosterol som återfinns i arkeologisk keramik vilket 

verkar som biomarkör för jäst, eftersom att det nämligen inte fanns några spår efter ergosterol 

i den nedbrutna keramiken. Faktum är att islandslaven innehåller ergosterol, vilket har 
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återfunnits i arkeologisk keramik, och bevisar därmed att ergosterol faktiskt överförs och 

fastnar i keramik. Återigen kan mängden ergosterol i den nedbrutna keramiken för detta 

experiment bero på både keramikens uppbyggnad i sig och även på nedbrytningsförsökets 

intensitet. 

Slutligen bör det påpekas att även om experimentet inte uppnådde några banbrytande eller 

revolutionerande resultat inom den arkeologiska forskningen beträffande organiska lämningar 

i keramik, är det fortfarande ett steg – om än litet – i rätt riktning.  

 

5.3 Sammanfattning 

Hela undersökningen har krävt omfattande förberedelser i form av bl.a. införskaffande av 

material inför tillverkningen av keramikkärlen och därefter själva tillverkningen och 

bränningen av dessa på Gunnes gård i Upplands Väsby. Kornet – ett domesticerat sädesslag, 

och islandslaven – en ickedomesticerad bålväxt, ställs emot varandra och jämförs i detta 

experiment genom att undersöka hur stor mängd organiska ämnen som finns kvar i den 

egentillverkade keramik som använts för att tillaga dessa i. Prover togs direkt på den använda 

keramiken, men även på keramik som låtit genomgå ett nedbrytningsförsök i inkubator. 

Prover togs även på islandslaven, kornmjölet och på krossat skalkorn för att få en överblick 

över vad de olika produkterna faktiskt innehåller. Den analysmetod som använts för analys av 

extraherbara organiska ämnen är gaskromatografi och masspektrometri. Ett viktigt delsyfte 

med experimentet var att ta reda på huruvida den ergosterol som finns i islandslaven överförs 

till keramiken vid tillagning av denna, och även hur stor mängd av den ergosterol som 

återfinns i den icke nedbrutna keramiken som återstår efter ett nedbrytningsförsök. Ergosterol, 

vilket produceras av svampar, är en möjlig biomarkör för jäst och jäsning av alkohol 

(Isaksson, Karlsson, Eriksson 2010) i arkeologisk keramik och är därmed extra intressant i 

frågor rörande organiska lämningar i keramik. 

Intressant är även att den nedbrutna keramiken efter kornet och islandslaven påvisade 

fördelning av fettsyror med en relativt hög C18:0/C16:0-kvot (Tab. 2) vilket stämmer överens 

med spår efter terrestriska animalier – något som med fullaste säkerhet inte har tillagats i 

keramikkärlen, och är därför troligtvis spår efter kontamination (fingeravtryck etc.) då halten 

är oerhört låg.  När halten är så pass låg som den är i detta fall är det viktigt att se till vikten 

av att vara oerhört restriktiv med att tolka resultaten av prover från förhistorisk keramik.  

Sammanfattningsvis är detta ett experiment där de produkter som analyserats redan är kända, 

till skillnad mot analyser av arkeologisk keramik där användningsområdet för keramiken i 

fråga vanligtvis är okänt. De provresultat som erhållits genom undersökningen öppnar för 

vidare forskning inom området för organiska lämningar i arkeologisk keramik. 
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