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Abstract: 

The aim of this paper was to study fourteen pottery sherds found at the site of Ayia Irini in 

northern Cyprus using Gas chromatography- Mass spectrometry. Ayia Irini has by the 

archaeologists of the Swedish Cyprus Expedition been interpreted as a sanctuary, with activity 

spanning from the Late Bronze Age throughout the Cypriot Iron Age. 

 

The results showed traces of vegetable lipids in almost all samples, and traces of lipids from 

terrestrial animals in all but two. One sample showed traces of resin. Several samples were 

contaminated by different components found in plastics, such as plasticizers. No obvious 

common denominators were found for samples of similar pottery type or similar dating. The 

analysis yielded results of differing quality in all samples. However, usable data was collected 

from all except one sample, which was too heavily contaminated to glean any clear traces of 

organic residue from the time of deposit.



Innehållsförteckning 

1. Introduktion .................................................................................................................................... 1 
1.1 Inledning ................................................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och Frågställning ......................................................................................................................... 1 

2. Kulturhistorisk bakgrund ........................................................................................................... 2 
2.1 Cypern under brons- och järnåldern .............................................................................................. 2 
2.2 Cypriotisk keramik ................................................................................................................................ 3 
2.3 Ayia Irinioch kulten ............................................................................................................................... 3 

3. Analysteknik och material.......................................................................................................... 5 
3.1 Val av analysteknik................................................................................................................................ 5 
3.2 Urval av keramik .................................................................................................................................... 6 
3.3 Provtagning och extraktion/derivatisering ................................................................................. 7 
3.4 GC-MS .......................................................................................................................................................... 7 

4. Resultat.............................................................................................................................................. 8 
4.1 Prov 1 ....................................................................................................................................................... 10 
4.2 Prov 2 ....................................................................................................................................................... 11 
4.3 Prov 3 ....................................................................................................................................................... 11 
4.4 Prov 4 ....................................................................................................................................................... 12 
4.5 Prov 5 ....................................................................................................................................................... 12 
4.6 Prov 6 ....................................................................................................................................................... 12 
4.7 Prov 7 ....................................................................................................................................................... 12 
4.8 Prov 8 ....................................................................................................................................................... 14 
4.9 Prov 9 ....................................................................................................................................................... 14 
4.10 Prov 10 ................................................................................................................................................. 14 
4.11 Prov 11 ................................................................................................................................................. 15 
4.12 Prov 12 ................................................................................................................................................. 15 
4.13 Prov 13 ................................................................................................................................................. 15 
4.14 Prov 14 ................................................................................................................................................. 15 

5. Diskussion ..................................................................................................................................... 16 
5.1 Kontamination ..................................................................................................................................... 16 
5.2 Skillnader mellan keramiktyper ................................................................................................... 16 

6. Slutsats ........................................................................................................................................... 19 

7 Sammanfattning ........................................................................................................................... 20 

8. Referenser: .................................................................................................................................... 21 



 1 

1. Introduktion 

1.1 Inledning 

 

Mellan 1927-1931 kunde en grupp svenska arkeologer påbörja ett arbete på tjugofem 

utgrävningar runt om i Cypern (Winblad 1997:6). En av dessa platser var Ayia Irini. Platsen 

tolkades som en helgedom av typen temenos, då det under utgrävningen påträffades strukturer 

som liknade inhägnader för heliga träd. Det lades också fram en hypotes om att lokalen skulle 

varit center för en jordbrukskult (Gjerstad et. al. 1935:821). Det är av intresse för den här 

undersökningen att försöka hitta en koppling mellan mathanteringen på platsen, och själva 

kultutövandet. Under cypriotisk brons- och järnålder förekommer även en stor variation av 

olika keramikstilar. Det är även av intresse att undersöka hurvida olika keramikstilar fyllt olika 

funktioner inom kulten. Fynden från utgrävningarna delades mellan Sverige och Cypern, varav 

en stor del av materialet från Ayia Irini finns på Medelhavsmuseet i Stockholm (Winblad 

1997:31). Det är Medelhavsmuseet som materialet till denna uppsats kommer ifrån. Fjorton 

otvättade keramikskärvor lånades från museets samlingar för att analyseras med 

gaskromatografi och masspektrometri (GC-MS). 

 

Med hjälp av GC-MS kan lipidrester i keramiken identifieras, och utifrån dessa lipidrester kan 

det dras slutsatser om keramikens innehåll. Dock är det ofta problematiskt att skilja mellan spår 

från föremålets deponeringstid, och spår från senare hantering. Analysmetoden ska söka finna 

lipidrester som absorberats in i keramikens väggar, då de här är delvis skyddade från 

nedbrytning (Evershed 2008:909). Ytterligare en anledning till att lipider bevaras relativt väl är 

på grund av att de är hydrofoba, och påverkas därför inte i lika stor grad av grundvatten eller 

nederbörd (Evershed 2008:910). Nedbrytningen av lipider saktas även ner under syrefattiga 

förhållanden (Evershed 2008:911). Metoden är beroende av korrekt fyndhantering även i 

utgrävningsskedet. Detta var ett av de största orosmomenten när undersökningen påbörjades, 

då det var osäkert exakt hur keramiken hanterats i fält, och vilka kontaminationer som kunde 

förekomma. Dessutom hade samtliga keramikskärvor legat i museets lager i mer än 70 år, 

vilket också kunde bidra till kraftiga kontaminationer. I början av undersökningen var det 

ingalunda säkert att det skulle finnas några spår av lipider överhuvudtaget. 

 

Ayia Irini är beläget i norra Cypern, relativt nära kusten (se fig. 1). Platsen ligger på den del av 

ön som idag är Turkiskt område. När området grävdes ut klassificerades det som en temenos-

helgedom, och daterades mellan sen bronsålder-slutet av järnåldern, med mycket få spår av 

aktivitet efter det att kultplatsen övergavs.  

 

1.2 Syfte och Frågställning 

 
Syftet med denna uppsats är att utifrån lipidanalys med hjälp av GC-MS på keramiskt material 

från Ayia Irini förstå vad keramiken använts till och genom detta få ökad förståelse för vilka 

funktioner platsen kan ha fyllt. Lipidanalysen syftar till att specificera den mathantering som 

skedde på platsen och klarlägga förhållandet mellan keramiken och lokalen. Genom att 

undersöka vilka spår som kan finnas i keramiken sökes ett samband mellan keramiken och 

lokalen, samt vad dessa analyser kan berätta om keramiken och mathantering i samband med 

platsen. Det är också av intresse att undersöka hur väl denna metod lämpar sig för att analysera 

det valda materialet, då det inte gjorts några studier på detta.   
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- Finns det några organiska spår i kermiken funnen i helgedomen vid Ayia Irini, och i 

sådana fall vilka. 

- Finns det gemensamma nämnare för de organiska resterna funna i kärl av samma typ 

(ex. Black slip, White painted, etc.) 

- Vad kan analyserna säga oss om mathanteringen på platsen? 

- Vilka för- och nackdelar har den valda metoden? 

 

 

 

 
Fig. 1. Karta över Cypern. (2013 Google, US Dept of State Geographer). 

 

2. Kulturhistorisk bakgrund 

 

2.1 Cypern under brons- och järnåldern 
 

Cypern var under brons- och järnålder en kulturell smältdegel där de största tre 

kulturgrupperna var greker, cyprioter och fenicier (Merrillees 1988:194). Tidigare forskning 

har fokuserat mycket på en hellenisation av Cypern, där mykenarna koloniserade och tog över 

ön från lokalinvånarna (Voskos & Knapp 2008:661). Senare studier fokuserar mer på en så 

Ayia Irini 
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kallad hybridisering, där olika folkgrupper och kulturer existerade tillsammans och påverkade 

varandra (Voskos & Knapp 2008:661). Den matriella kultur som vi kan studera från Cypern 

under den här tiden antas vara resultatet av flera olika kulturer och folk som lever i symbios 

och skapar en gemensam identitet (Voskos & Knapp 2008:679). 

 

2.2 Cypriotisk keramik 
 

Cypern är känt för att under samma tidsperioder använda många olika keramiktyper (Sørensen 

1992:359). Den metod som främst används för att datera keramik är typologi. Typologin för 

brons- och järnålder som upprättades av Einar Gjerstad i samband med Svenska 

Cypernexpeditionen används än idag (Smith 2009:2). Dock är det problematiskt att använda 

denna metod just på grund av den rika variation av olika keramiktyper och stilar som 

förekommer på ön under den här tiden.  

 

Black slip ware är under järnåldern den keramik som är mest populär för kannor (Sørensen 

1987:131). Den tros stamma från traditionen av keramik som efterliknar metall (Sørensen 

1987:130). Den förekommer mindre i form av skålar, mindre kannor och större förvaringskärl 

som amforor (Sørensen 1987:130ff). Keramik av typen Black slip verkar vara menat mest för 

den större kannan och amforiskoi (Sørensen 1987:132). 

 

Black-on-red ware har enligt Sørensens kvantitativa studie av järnålderskeramik en relativt 

bred användning, och förekommer i form av kannor, skålar, amfora och amforiskoi (Sørensen 

1987:130ff). Det har föreslagits att typen utvecklats från importer av fenicisk keramik, som 

sedan kopierats i den lokala tillverkningen (Sørensen 1987:131). Men det har även föreslagits 

att det kan vara en utveckling av keramiktypen Red slip (Sørensen 1987:131). 

 

Även White painted ware används till många olika former som skålar, kannor, etc. och den 

verkar vara den vanligaste keramiktypen på Cypern under denna tid (Sørensen 1987:130ff). 

Dock minskar användandet av White painted ware genomgående under hela den cypriotiska 

järnåldern (Sørensen 187:130ff).   

 

Förekomsten av Bichrome ware ökar generellt under den cypriotiska järnåldern. Detta stämmer 

för undersökningen av skålar, större kannor, amfora och amforiskoi (Sørensen 1987:130ff). De 

små kannorna eller flaskorna av keramiktypen bichrome verkar öka exponentiellt under 

Cyprogeometrisk period II (Sørensen 1987:131).   

 

Det bör noteras att Sørensens studie använder sig främst av keramik påträffad i gravar, och att 

dessa data kan skilja sig från hushållskeramik (Sørensen 1987:133). Järnålderns typologi 

bygger i stor utsträckning på keramik återfunnen i helgedomar eller gravar, och det är viktigt 

att ha i åtanke att keramikmaterialet från helgedomar kan skilja sig från keramikmaterialet i 

hushållet (Sørensen 1992:356).  

 

2.3 Ayia Irinioch kulten 

 

Området som grävdes ut består av ett öppet område inringat av bl.a. en jordvall och yttre 

murar, samt byggnader till nord och öst (se. Fig. 2). Det finns en ingång i norr, och i närheten 

av altaret en liten byggnad som tros ha varit till för heliga träd (Gjerstad 1935:672). Det är 
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dock värt att anmärka att denna tolkning har baserats på bilder av liknande strukturer på 

minoiska sigill (Gjerstad 1935:672). Begreppet temenos används oftast för ett kultområde som 

inte endast består av ett tempel. Ayia Irini beskrivs som en ”open air sanctuary”, men det kan 

vara den tolkade närvaron av ett eller flera heliga träd som främst gör att helgedomen 

klassificeras som temenos (Wright 1992:258).  

 

Kultplatsen Ayia Irini är bland annat känd för är de otaliga statyer och statyetter i terrakotta 

som återfunnits kring altaret (Gjerstad 1935:808). En stor del av dessa står nu utställda i 

medelhavsmuseet så som de tros varit uppställda på plats, de minsta längst fram, de största 

längst bak i en halvcirkel kring den runda sten som antas varit det centrala föremålet i kulten 

(Gjerstad 1935:808). 

 

Kultaktivitet påbörjas under sen bronsålder (Sencypriotisk III), och fortsätter in i järnåldern till 

och med Cypro-arkaisk period II (Gjerstad et. al. 1935:820). Kulten föreslås som en dyrkan av 

fruktbarhet, med fokus på jordbruk. Det föreslås att t.ex. majs, vin, oliver, honung och 

grönsaker förvarats i kultbyggnaden (Gjerstad et. al. 1935:821). Kannor och skålar anses också 

använts främst för libationer (Gjerstad et. al. 1935:821). Den tidigare kultplatsen från 

bronsåldern bestod av en byggnad med tak. När kultplatsen byggdes om till en öppen temenos 

täcktes området först av ett lager röd jord, innan bygget av den nya kultplatsen påbörjades 

(Gjerstad et. al. 1935:821). En liknande procedur verkar ha ägt rum under Cypro-geometrisk 

III, när helgedomen byggdes om. Den centrala delen täcktes med ett lager av vit jord, även om 

själva området inte uttsattes för några större förändringar än att altaret byttes ut, och murarna 

kring helgedomen byggdes på (Gjerstad et. al. 1935:822).  

 

Tjuren återkommer som symbol, inte minst bland votivgåvor i form av tjurfiguriner, eller 

minotaurfiguriner (Gjerstad et. al. 1935:822). Det finns även figuriner med tjurmasker, vilket 

har gett upphov till en teori om att tjurmasker kanske förekom i kultutövandet, och stannat kvar 

som en stark symbol i kulten även när gudomen eller gudomarna antagit antropomorfa drag 

(Gjerstad et. al. 1935:823). Det talas om en ökad religös synkretism under järnåldern, där 

gudomar från olika kulturer blandas (Merrillees 1988:195). Det är möjligt att även kulten vid 

Ayia Irini genomgått mindre förändringar under denna tid. En oval sten som återfunnits i den 

senare helgedomen anses ha varit det primära kultobjektet, även under bronsåldern (Gjerstad 

et. al. 1935:821). Det har föreslagits att man under den tidigare kulten från bronsåldern främst 

gjort blodlösa offer, och att offrandet av djur kommer senare, i och med byggandet av temenos 

helgedomen under järnåldern (Gjerstad et. al. 1935:822). Detta eftersom man runt det senare 

altaret återfunnit djurben tillsammans med aska, som tolkats som rester från offerriter (Gjerstad 

et. al. 1935:822). Det finns spår efter två altare, ett tidigare byggt av en hög med stenar, och ett 

senare, hugget i ett stort stenblock. Det senare altaret tros ha börjat användas kring 800 f.kr. 

Ungefär samtidigt som helgedomen byggs om till en temenos (Gjerstad 1935:822).  

 

Under antiken var konsumtion av kött en viktig del av den rituella sfären. Kött offrades till 

gudarna, men endast de delar av djuret som inte gick att äta (Ekroth 2005:189). De ätbara 

delarna av djuret konsumerades av människorna, och på sätt gick inget värdefullt protein till 

”spillo” (Ekroth 2005:190). De delar av djuret som offrades till gudarna var i huvudsak ben 

insvepta i fett (Ekroth 2005:192). Det är möjligt att de brända ben som påträffats i anslutning 

till det senare altaret har bränts på altaret under kultutövandet. Dock dehöver den måltid som 

konsumerades av människor inte nödvändigtvis ägt rum inom kultområdet. Vart och hur de 

rituella måltiderna ägt rum, om de ägt rum i anslutning till denna kultplats är oklart.   
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Fig. 2 Schaktplan från Ayia Irini, röda punkter markerar rutorna varje prov påträffades i.(Gjerstad et. 

al. 1935:665) 
 

 

3. Analysteknik och material 
 

3.1 Val av analysteknik 

 

Denna analysmetod valdes då det genom ”konventionella” analysmetoder varit svårt att 

utvinna lipider ur keramik från mellanöstern och sydöstra Europa, möjligtvis på grund av 

ogynnsamt klimat och jordkemi (Gregg&Slater 2010:835). Gregg lyckades med ett modifierat 

protokoll av mikrovågsextraktion extrahera fettsyror från 34 av 65 keramikprov från olika 

neolitiska lokaler i mellanöstern (Gregg&Slater 2010:835). Syra-katalyserad 

esterifiering/transesterifiering användes fördelaktigt för att extrahera lipider från japansk 

keramik från jomonkulturen. Denna keramik daterades som 15,300-11,200 år gammal (Craig 

et. al. 2013:351). Detta analysprotokoll använde sig av svavelsyra, precis som Isaksson i analys 

av keramiskt material från Poseidonhelgedomen i Kaulaureia, Grekland (Isaksson, S. Manus). 

Då den cypriotiska keramiken och geologin ansågs potentiellt lik materialet från Kaulaureia 

valdes syra-katalyserad esterifiering/transesterifiering för att extrahera lipider ur det valda 

materialet.  
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3.2 Urval av keramik 

 

Urvalet av keramiken baserades på vilka som vid okulär besiktning såg ut att vara tillverkade 

för någon sorts mathantering; alltså de som hade lite tjockare väggar, eller en kurvatur som 

tydde på ett större eller mer bastant kärl.  

 

Analyserna baserades på ett informellt urval av keramik från Medelhavsmuseets magasin. 

Urvalet är på inget sätt representativt för keramik från Ayia Irini, eller Cypern. Analyserna som 

utfördes var av 14 olika fragment från olika kärl av följande typer. Tre fragment identifierade 

som Black slip I-II, samtliga daterade mellan 1050-850 f.kr. Fyra fragment identifierade som 

Black on red, daterade mellan 850-600 f.kr. Sex keramikskärvor som var identifierade som 

White painted ware, varav två skärvor saknar specifik datering då denna typ förekommer på 

Cypern under en väldigt lång tidsrymd. Själva fyndkontexten borde dock placera dem 

någonstans i sen bronsålder eller järnålder. De övriga fyra var daterade mellan 800-475 f.kr. En 

keramikskärva var av typen Bichrome, daterad mellan 700-600 f.kr.  

 

Urvalet gjordes med tanken att kunna jämföra resultaten för olika keramiktyper, kärl, och 

tidsperioder. Prov 14 som var det enda provet av typen Bichrome ware valdes på grund av den 

morfologiska likheten med prov 9. Bägge skärvorna bestod av mynning och hals från mindre 

flaskor, och de var daterade till samma period. 

 

 

 

Prov Datering Keramiktyp Form 
1 1200-475 f.kr. White painted ware Okänd 

2 700-475 f.kr. Black on red ware II-III Skål eller tallrik 

3 700-600 f.kr. Black on red ware II Skål 

4 850-600 f.kr. Black on red ware I-II Öppet kärl. 

5 1050-850 f.kr. Black slip ware I-II Kanna 

6 1200-475 f.kr. White painted ware Okänd 

7 1050-850 f.kr. Black slip ware I-II Kanna 

8 1050-850 f.kr. Black slip ware I-II Kanna 

9 700-600 f.kr. White painted ware IV Liten flaska. 

10 850-600 f.kr. White painted ware III-IV Stor kanna med tre mynningar. 

11 600-475 f.kr. White painted ware V Liten skål (typ 1). 

12 700-600 f.kr. Black on red ware II Skål (typ 18a). 

13 600-475 f.kr. White painted ware V Liten skål (typ 1). 

14 700-600 f.kr. Bichrome ware IV Liten flaska 
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3.3 Provtagning och extraktion/derivatisering 
 

Provtagningen påbörjades genom att det översta lagret på insidan av keramikskärvorna togs 

bort med hjälp av en borr, en sk. kakelfräs för att undvika eventuella kontamineringar i 

ytskicktet från jord, hantering och förpackningsmaterial. Kakelfräs användes sedan även för att 

ta själva proverna; mellan 0,4-0,7 g pulver som sedan samlades upp i 8 separata provrör, och 

vägdes in kvantitativt. 

 

Extraktionen gjordes genom att tillsätta 1 ml metanol till varje prov, och därefter placera dem i 

ett ultraljudsbad i 15 minuter. Efter detta tillsattes även 200 µl koncentrerad svavelsyra till 

varje prov, och de skakades om med hjälp av en vortex. Tillsatsen av svavelsyra framkallade 

kraftiga reaktioner i samtliga prover, något som tyder på höga kalkhalter i keramiken. För att 

vara säker på att det skulle finnas tillräckligt med syra i varje prov gjordes en liten modifiering 

av protokollet, och det tillsattes ytterligare 50 µl svavelsyra till varje prov, innan de ställdes i 

blocktermostat under 4 timmar på 70°C. Den koncentrerade svavelsyran och metanolen 

användes för att omvandla eventuella karboxylsyragrupper till metylestrar, och därigenom 

underlätta separationen i gaskromatografen. Detta analysprotokoll anpassades från Isakssons 

undersökningar av keramik vid Kalaureia i Grekland (Isaksson, S. Manus). 

 

Därefter tillsattes 1 ml hexan, och proven kördes 10 sekunder i vortex för att blanda 

lösningsmedlen, varefter de centrifugerades på 3000 varv i 3 minuter. Detta gör att de 

fettlösliga ämnena i provet hamnar i hexanen, medan de vattenlösliga stannar i metanolen. De 

ämnen som hamnade i hexanen pipetterades sedan över till nya provrör. Denna procedur 

upprepades ytterligare två gånger för att få en tillräcklig mängd fettlösliga ämnen. Sedan 

blåstes de nya provrören ner med kväve, och proven bildade en genomskinlig hinna i botten av 

varje provrör. 

 

Efter detta tillsattes reagensen, vilken bestod av 100 µl bis(trimetylsilyl)-trifluoracetamid (även 

förkortat BSTFA) med 10% av klortrimetylsilan. Proven kördes därefter i blocktermostat ca. 

20 minuter på 70°C. BSTFA används främst för att blockera OH-grupper, och därmed undvika 

att ämnen reagerar med varandra. Nästa steg var att blåsa ner proverna med kväve för att 

avlägsna överbliven reagens och sedan lösa dem i 400 µl hexan. Efter det var proverna redo att 

köras i GC-MS. 

 

3.4 GC-MS 

 

GC-MS är en kombination av två olika metoder, den första gaskromatografi, den andra 

masspektrometri. Gaskromatografi används för att separera ämnen. Helium används som en 

”bärgas” (carrier gas), då den som ädelgas inte reagerar med de andra ämnena. Proverna 

derivatiseras för att underlätta transport i GCn då metylestrarna som skapas av 

karboxylsyragrupperna är mer flyktiga än oderivatiserade syror (Pollard 2007:142). Ämnen 

transporteras via en kolonn genom en ugn som värms upp successivt så att de olika ämnen som 

finns i provet transporteras vid olika tidpunkter beroende på kokpunkt och molekylär struktur 

(Pollard 2007:144f). Därefter skickas proverna direkt in från gaskromatografen till 

masspektrometern. Mätningen i MS har satts på fem minuters fördröjning, för att undvika 

inmätning av lösningsmedlet, i det här fallet hexan. Där bombarderas de av elektroner för att 

skapa joner (Pollard 2007:174). Jonerna passerar sedan genom en quadrupol; fyra magnetiska 
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stavar vars laddning påverkar jonernas färd mot detektorn så att jonerna sorteras efter massa 

per laddning (m/z) (Brown & Brown 2011:65).   

 

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 med hjälp av en Agilent 7683B 

Autoinjektor. Ugnen var temperaturprogrammerad med en inledande isoterm på två minuter 

vid 50°C. 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 0,06µg/g, beroende av de olika ämnenas 

fragmenteringsmönster. Insamling och bearbetning av data gjordes med mjukvaran MSD 

ChemStation.  

 

4. Resultat 

 
Genom att räkna ut oktadekansyra(C18:0)/hexadekansyra(C16:0) får man ett värde som kan 

indikera närvaron av terrestriska animaliska fetter kontra vegetabiliska fetter och akvatiska 

animaliska fetter. Om värdet överstiger 0,5 tyder på terrestriska animaliska fetter. Terrestriska 

djur har högre värden av oktadekansyra än vegetabilier och akvatiska djur (Evershed 

2008:899). Om provet innehåller 15-metyl hexadekansyra och 14-metyl hexadekansyra 

(C17gr) kan man dela dessa halter med oktadekansyran, och på så sett få fram en indikation av 

hur troligt det är att de animaliska fetterna kommer från en idisslare (Evershed 2008:899). 

Förhoppningen är alltså att i samtliga prov finna spår som avgör hurvida keramiken innehållit 

vegetabilier eller kött, och i bästa fall kunna närmare bedöma hurvida det finns en indikation 

för idisslare, icke-idisslare eller marina fetter. För att få mer än en indikation krävs det en 

analys av stabila kolisotoper. 

 

Mängden extraherade lipider varierade, det lägsta värdet var 8 µg/g och det högsta var 435 

µg/g. Median värdet låg på 53,5 µg/g. 

 
Tabell 1. Redovisning av ämnen förekommande i prov 1-7. Siffror visar procent av totalarea i 

respektive provs totaljonkromatogram. Arean under respektive topp är proportionell mot mängden av 

ämnet.   

 Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 

Oktandisyra     0,92%   

Vinsyra       0,32% 

Citronsyra 0,40%      2,86% 

Nonandisyra 0,46% 1,05% 1,33% 1,48% 4,73% 1,69%  

Heptadekan  1,80%      

Tetradekan-

syra 

1,98% 1,84%  1,83% 1,13% 2,21% 4,00% 

Oktadekan   1,91%    4,86% 

13-metyl 0,47%       
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tetradekansy

ra 

12-metyl 

tetradekansy

ra 

0,46%       

Pentadekan-

syra 

1,20%   0,89% 0,88% 1,49% 0,73% 

14-metyl 

pentadekan-

syra 

0,57%       

Hexadeken-

syra 

1,03%   1,44% 1,74% 1,60%  

Nonadekan   1,34%    3,55% 

Hexadekan-

syra 

27,6% 25,1% 23,0% 31,5% 39,5% 43,4% 37,7% 

15-metyl 

hexadekan-

syra 

0,91%       

14-metyl 

hexadekan-

syra 

1,54%       

Eikosan   1,52%    4,86% 

Heptadekan-

syra 

2,78%  0,54%  0,56% 1,09%  

Fytansyra + 

metyl 

heptadekan 

2,33%       

Heneikosan   2,55%   1,01% 4,20% 

Oktadeken-

syra 

2,28% 19,3% 4,25% 31,9% 4,80%  3,67% 

11-

oktadeken-

syra 

     7,32%  

9-oktadeken-

syra 

10,1%     9,06%  

Oktadekan-

syra 

41,1% 12,9% 14,3% 9,95% 13,2% 22,0% 22,1% 

Dokosan  2,00% 2,89%  0,97%   

Diterpen     0,63%   

Nonadekan-

syra + 

Oktadekan-

syra 

1,36%       

Oktadekan + 

diterpen 

    1,16%   

Trikosan  1,48% 3,06% 1,11% 1,87% 1,29%  

Eikosansyra 1,03% 1,84% 6,69% 2,44% 2,44% 3,52%  

Dehydrabie-

tisyra 

    6,02%   
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Dehydrabie-

tisyra 

(trimetylsilyl

) 

    1,12%   

Tetrakosan   1,46% 0,84% 1,03%   

Pentakosan  0,94% 0,89% 1,29% 0,94%   

Dokosensyra     1,26% 2,11%  

13-

dokosensyra 

 1,09%      

Dokosan-

syra 

  4,76% 4,26% 0,95%   

7-

oxodehydrab

ietisyra 

    7,29%   

Trikosan-

syra 

  2,63%     

Heptakosan  1,02%  1,40%    

Tetrakosan-

syra 

  6,51% 1,21%    

Pentakosan-

syra 

  1,88%     

Nonakosan  2,15%  2,71%    

Hexakosan-

syra 

  4,37%     

Hentriakont

an 

   1,35%    

Oktakosan-

syra 

  1,11%     

Ftalat  1,03% 2,08% 

+ 

1,22% 

 0,61%  3,35% 

Dicyclohexyl

benzene 

 2,64%      

 

 

4.1 Prov 1 

 
Ur detta prov utvanns 435 µg lipider per g 

keramikpulver. Prov 1 innehåller citronsyra, men 

hurvida detta är från innan keramikens deponering, 

eller en senare kontamination är svårt att avgöra 

(Tabell 1.). C18/C16 för det här provet är ca. 1,49, 

vilket tyder på att det finns spår av terrestriska 

animaliska fetter. Dessutom innehåller provet spår av 

kolesterol, som också är en indikation på terrestriska 

animaliska fetter. C17gr/C18 är ungefär 0.06 i detta 

prov, vilket är en indikation på att de animaliska 
Fig. 3 Prov 1. White painted ware. 

Foto: Caroline Eriksson. 
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fetterna kommer från idisslare. Det förekommer även långkedjiga fettsyror, som kan indikera 

vegetabilier. Det finns även fytansyra i provet, vilket är en nedbrytningsprodukt av klorofyll. 

Det finns i provet spår av både vegetabiliska fetter, och animaliska fetter, möjligtvis idisslare. 

Figur 2 visar kromatogrammet för prov 1. De två högsta topparna visar hexadekansyra på 

13.813, samt oktadekansyra på 15.649. Figur 3 visar en mynningsbit av prov 1, som ett 

exempel på keramiktypen White painted.  

 

6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00

5000000

   1e+07

 1.5e+07

   2e+07

 2.5e+07

T ime-->

Abundanc e

T IC: CEP101.D \ data.ms

10.080

11.813

12.44412.522
12.823

13.42013.576

13.813

14.37614.452

14.727

14.80115.273

15.376

15.43015.476

15.649

16.54017.346

 
Fig. 4 Kromatogram för prov 1. 

 

4.2 Prov 2 

 

Ur detta prov utvanns 55 µg lipider per g keramikpulver. C18/C16 är ungefär 0.51, vilket tyder 

på terrestriska animaliska fetter (Tabell 1). Det finns även spår av kolesterol, vilket också är en 

indikation av terrestriska animaliska fetter. Närvaron av 13-dokosensyran kan vara en 

indikation av vegetabiliska fetter, och eftersom C18/C16 ligger kring gränsen så är det troligt 

att kärlet innehållit en blandning av animaliska och vegetabiliska fetter. Det finns också en del 

långkedjiga alkaner, vilket kan vara spår efter parafin, och detta kan vara en möjlig 

kontamination. Ftalat och dicyclohexylbenzene är även dessa senare kontaminationer. Ftalater 

används ofta som mjukgörare i plast. Troligtvis har keramiken blivit kontaminerad av 

plastpåsen den legat i, genom plasthandskar som använts för att hantera keramiken eller 

liknande. Detta är en anledning till att det är bra att förvara keramik som ämnas för prover i 

aliminiumfolie och sedan lägga aliminiumpaketet i plastpåsen. 

 

4.3 Prov 3 

 

Ur detta prov utvanns 142 µg lipider per g keramikpulver. Prov 3 innehåller en ftalat, en typ av 

ämne som används som mjukgörare i plast (Tabell 1). C18/C16 är ungefär 0.62. Detta indikerar 

terrestriska animaliska fetter. Provet innehåller också långkedjiga fettsyror, samt pentacyklisk 

diterpen, och båda dessa kan vara spår efter växtvaxer. Det finns även -sitosterol i provet, 

som också indikerar närvaro av vegetabiliska fetter. Troligtvis har även detta kärl innehållit 

både terrestriska animalier och vegetabilier.  
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4.4 Prov 4 

 

Ur detta prov utvanns 52 µg lipider per g 

keramikpulver. C18/C16 är ungefär 0.31, vilket 

tyder på att provet innehåller vegetabiliska fetter 

(Tabell 1). Det skulle även kunna vara akvatiska 

fetter, men det finns inga andra indikationer på 

detta. Dock finns det också kolesterol i provet, så 

akvatiska fetter går inte att utesluta. Det finns även i 

detta prov långkedjiga fettsyror samt -sitosterol, 

även dessa är indikationer på att kärlet innehållit 

vegetabilier. Figur 5 visar prov 4 som ett exempel 

på keramiktypen Black on red. 

 

4.5 Prov 5 

 

Ur detta prov utvanns 83 µg lipider per g 

keramikpulver. Även prov 5 är kontaminerat med 

ftalat (Tabell 1). Det innehåller också dehydrabietisyra, vilket finns i kådor, hartser och tjäror 

från tallväxter. 7-oxodehydrabietisyra bildas antingen vid upphettning eller vid oxidation, i det 

här fallet troligtvis av oxidation eftersom det inte finns några spår av alkylfenyl fettsyror, och 

heller några långkedjiga ketoner. Detta betyder att provet inte visar några indikationer till 

upphettning. C18/C16 är ungefär 0.33, vilket också tyder på vegetabiliska fetter, men även 

detta prov innehåller spår av kolesterol. Akvatiska fetter går därför inte heller här att utesluta. 

 

4.6 Prov 6 

 

Ur detta prov utvanns 31 µg lipider per g keramikpulver. C18/C16 är ungefär 0.50, vilket gör 

att det är möjligt att det funnits terrestriska animaliska fetter i kärlet, men det ligger på gränsen 

(Tabell 1). Det finns långkedjiga fettsyror, så 

troligtvis har kärlet innehållit vegetabilier. 

 

4.7 Prov 7 

 

Ur detta prov utvanns 17 µg lipider per g 

keramikpulver. Prov 7 innehåller delvis en liten 

mängd vinsyra, vilket inte har påträffats med detta 

analysprotokollet innan (Tabell 1). Det kan därför 

vara värt att kontrollera detta resultat. I likhet med 

prov 1 innehåller detta prov också citronsyra. Det 

finns även i detta prov spår av ftalat. C18/C16 är 

ungefär 0.58, vilket kan tyda på terrestriska 

animaliska fetter. Figur 6 visar prov 7 som ett 

exempel på keramiktypen Black slip.   

 
 

Fig. 6 Prov 7,Black slip ware. Foto: 

Caroline Eriksson 

Fig. 5 Prov 4. Black on red ware. 

Foto: Caroline Eriksson. 
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Tabell 2. Redovisning av ämnen förekommande i prov 8-14. Siffror visar procent av totalarea i 

respektive provs totaljonkromatogram. Arean under respektive topp är proportionell mot mängden av 

ämnet.   

 Prov 

8 

Prov 

9 

Prov 

10 

Prov 

11 

Prov 

12 

Prov 

13 

Prov 

14 

Citronsyra 1,19%       

Dodekanol     0,15%  1,00% 

Heptadekan   7,35%     

Tetradekan-syra 2,31%   0,58% 0,84% 0,65%  

Tetradekanol   4,22%  0,35%  1,72% 

Oktadekan 0,87%  9,11%     

12-metyl tetradekan-syra     0,40%   

11-metyl tetradekan-syra     0,38%   

Pentadekan-syra 2,42%    1,12% 0,25% 1,26% 

14-metyl pentadekan-

syra 

0,77%    0,55%   

Nonadekan   4,61%     

Hexadeken-syra 2,57%     0,97% 1,62% 

Hexadekan-syra 31,2% 38,9% 7,60% 45,7% 23,1% 35,6% 22,9% 

Hexadekanol       1,70% 

Eikosan 0,78%  4,39%     

15-metyl hexadekan-syra     0,56%   

14-metyl hexadekan-syra 1,14%    0,79%   

Hexadekan-syra 

(trimetylsilyl) 

1,36%      0,92% 

Heptadekan-syra    0,75% 3,07% 1,02%  

Svavel     0,66%   

Heneikosan 1,14%     0,72% 2,28% 

16-metyl heptadekan-

syra 

     1,38%  

Hexadekan-syra (2-

trimetylsilyl) 

11,1%       

Oktadeken-syra  5,15%  9,94% 3,00% 6,20% 2,14% 

Oktadekan-syra 21,6% 47,4%  35,4% 55,7% 41,8% 40,9% 

Dokosan 1,97%  7,15% 0,18%   3,99% 

Oktadekan-syra 

(trimetylsilyl) 

1,61%       

Nonadekan-syra     1,19%   

Trikosan 2,70%  6,22% 0,81%   1,68% 

Oktadekan-syra (2-

trimetylsilyl) 

0,97%       

Eikosansyra 2,48%   2,24% 3,36% 2,43%  

Tetrakosan 2,07%  4,09%     

Pentakosan 1,63%       

Dokosensyra 3,01%    0,31% 1,82% 1,31% 

Dokosansyra 1,95%    0,30% 0,62%  

Hexakosan 0,82%       
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Trikosan-syra 0,73%       

Tetrakosan-syra 1,52%       

Ftalat 0,87% 

+ 

2,88% 

1,71% 3,41%  0,33%  3,88% 

+ 

1,82% 

o-terphenyl   3,73%     

Diklordi-fenylsulfon  0,76%      

Dicyclohexyl-benzene   5,26%     

Bicyclohexyl    0,62%    

4-fenyl bicyclohexyl-

benzene 

  7,73%     

 

4.8 Prov 8 

 

Ur detta prov utvanns 57 µg lipider per g keramikpulver. Detta prov innehåller också 

citronsyra, samt kontamination av ftalat (Tabell 2). C18/C16 är ungefär 0.69, vilket är en 

indikation av terrestriska animaliska fetter. Provet innehåller också spår av kolesterol. 

C17gr/C18 är ungefär 0,05 vilket tyder på att de terrestriska animaliska fetterna kommer från 

idisslare. Det finns även i detta prov spår av långkedjiga fettsyror, vilket är en indikation att 

kärlet även innehållit vegetabilier. 

 

4.9 Prov 9 

 

Ur detta prov utvanns 17 µg lipider per g keramikpulver. C18/C16 är ca. 1,22 vilket är en 

indikation av terrestriska animaliska fetter (Tabell 2). Provet innehåller inga spår av kolesterol. 

Det finns diklorfenylsulfon i provet, vilket är en plastkontamination. 

 

4.10 Prov 10 

 

Ur detta prov utvanns 8 µg lipider per g keramikpulver, vilket är ett relativt lågt värde. Prov 10 

var mycket kontaminerat, och det gick inte att identifiera C18. De alkaner som är närvarande 

kan vara spår efter parafin eller liknande (Tabell 2). Provet var även kontaminerat med ftalat 

och andra spår av plast. I figur 3 visas kromatogrammet för prov 10. Där ämnen visas som 

toppar har dalarna inte kommit tillbaka till baslinjen, utan istället har det bildats en kulle. 

Denna kulle utgörs troligtvis till största del av kontaminationer, och gör topparna mycket 

svårtolkade. Själva kullen beror dock kanske mest på de låga värden för förhistoriska lipider i 

provet. Detta kan jämföras med kromatogrammet för prov 1 (Figur 2), som är relativt rent, och 

där dalarna går tillbaka till baslinjen mer konsekvent. 
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Fig. 7 Kromatogram för prov 10. 

 

4.11 Prov 11 

 

Ur detta prov utvanns 32 µg lipider per g keramikpulver. C18/C16 är ca. 0,78 vilket är en 

indikation av terrestriska animaliska fetter (Tabell 2). Det finns även långkedjiga fettsyror, 

vilket kan tyda på vegetabiliska fetter. Provet innehåller inga spår av kolesterol. 

 

4.12 Prov 12 

 

Ur detta prov utvanns 75 µg lipider per g keramikpulver. C18/C16 är ca. 2,41 vilket är en 

indikation av terrestriska animaliska fetter (Tabell 2). C17gr/C18 är ungefär 0,024 vilket kan 

indikera fett från idisslare, men det är ett mycket lågt värde. Det finns långkedjiga fettsyror i 

provet, vilket kan tyda på vegetabiliska fetter. Provet innehåller inga spår av kolesterol. Det 

finns spår av ftalat, vilket är en kontamination av plast. Det finns också spår av svavel i detta 

prov. Vart detta kommer från är oklart, men det kan ha att göra med hur kemin i jorden vid 

utgrävningsplatsen ser ut. 

 

4.13 Prov 13 

 

Ur detta prov utvanns 77 µg lipider per g keramikpulver. C18/C16 är ca. 1,17 vilket är en 

indikation av terrestriska animaliska fetter (Tabell 2). Det finns även i detta prov långkedjiga 

fettsyror, vilket kan tyda på vegetabiliska fetter. Det finns inga spår av kolesterol i detta prov. 

 

4.14 Prov 14 

 

Ur detta prov utvanns 16 µg lipider per g keramikpulver. C18/C16 är ca. 1,79 vilket är en 

indikation av terrestriska animaliska fetter (Tabell 2). Det finns inga spår av kolesterol i provet. 

Provet innehåller även ftalater, vilket är kontaminationer av plast. 
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5. Diskussion  

 
Det fanns tydliga organiska spår i de prover som analyserades, och i majoriteten kunde 

C18/C16 räknas ut. Större delen av proven visade indikationer av terrestriska animaliska fetter, 

och vegetabiliska fetter. I tre prover kunde även C17gr/C18 räknas ut, och i dessa fanns 

indikationer för spår av fetter från idisslare. Dock var vissa toppar svåridentifierade, och det 

fanns en del kontaminationer i proverna. Kromatogramen hade i olika grad en liten kulle där 

mätningarna inte gick tillbaka till baslinjen. Detta betyder oftast att det ligger andra ämnen i 

bakgrunden, och när en topp består av flera ämnen är det mycket svårt att matcha masspektrat 

till rätt ämne. 

 

5.1 Kontamination 

 

Den stora majoriteten av proverna var kontaminerade, för det mesta med spår av plast såsom 

olika ftalater, eller diklordifenylsulfon, 4-fenyl bicyclohexylbenzene etc. Det fanns också i 

vissa prov alkaner, som möjligtvis kommer från parafin eller liknande, också från hanteringen 

av keramiken efter utgrävningen. Nästintill alla prov hade också en liten kulle i 

kromatogrammet som utgjordes av kontaminationer som försvårade processen att matcha 

masspektra med rätt ämne i databasen. Detta drogs till sin spets i prov 10, som utan tvekan var 

det prov med lägst halt förhistoriska fetter (Figur 3). Detta kan jämföras med de relativt höga 

haltern i prov 1 (Figur 2), men de flesta prov låg någonstans emellan dessa. 

 

Ftalat är kanske en kontamination som är lätt att identifiera eftersom det är ett konstgjort ämne, 

men den stora svårigheten med just en sådan analys som presenteras här är att det är svårt att 

avgöra vilka ämnen som är från perioden då keramiken användes, och vilka som tillkommit 

med senare hantering. Citronsyran är precis en sådan problematisk komponent. Citronsyran 

som hittades i Prov 1, 7 och 8 kan vara kontaminationer från fyndhantering, då citronsyra 

användes i tvättningen av kärl (Christian Muhlenbock, muntlig uppgift). Det ska dock betonas 

att dessa skärvor är otvättade. Vinsyran blir ännu mer problematisk, då den bara förekommer i 

ett enda prov, och inte påträffats med just detta analysprotokoll innan.  

 

5.2 Skillnader mellan keramiktyper 

 

Resultaten visar inga tydliga skillnader när det gäller de organiska resterna i proven mellan de 

olika keramiktyperna. Prov 1, som återfanns i anslutning till offeraltaret och visade spår av 

terrestriska animaliska fetter, samt spår av fetter från idisslare. Detta kan vara en indikation att 

kött offrats som en del av kultutövandet, och en stor del av proverna visar spår efter terrestriska 

animaliska fetter. Prov 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 och 14 kommer alla från samma byggnad, som 

enligt Gjerstad varit ett förvaringshus med två våningar (Gjerstad 1935:668).  

 

Alla prover förutom 4 och 5 visar spår av terrestriska animaliska fetter. Dock innehåller prov 4 

och 5 spår av kolesterol. Detta gör att det inte går att utesluta närvaron av akvatiska fetter i 

dessa prov, även om de inte visa några övriga indikationer för detta. Prov 6, 7 och 8 påträffades 

samtliga i anslutning till jordvallen som innesluter kultområdet, precis utanför förvaringshuset 

där de andra proven påträffades. Dessa prov liknar de andra i att de visar spår både från 

terrestriska animaliska fetter och vegetabilier. 
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De äldre kannorna av typen Black slip I-II, daterade till 1050-850 f.kr. visar alla spår av olika 

innehåll. Prov 5 som påträffades i anslutning till jordvallen innehåller spår av kåda, harts eller 

tjära från tallväxter. Det innehåller även spår av kolesterol. Prov 7 hade indikationer för att ha 

innehållit terrestriska animaliska fetter, men också vinsyra. Det är oklart vad som kan förklara 

vinsyrans närvaro i provet. Prov 8 visade spår både av fett från idisslare, och vegetabilier. 

Alltså verkar dessa kärl trots sina yttre likheter ha haft olika funktioner. 

 

De små flaskorna, som utgjordes av prov 9 och 14, gav båda två höga indikationer för 

terrestriska animaliska fetter, men innehöll inga spår av kolesterol. De återfanns bägge två i 

förvaringshuset nordväst om kultområdet. 

 

Den större kannan med tre mynningar (prov 10), var det prov som innehöll flest 

kontaminationer. Det gick i stort sett inte att få ut någon användbar information från analysen, 

då toppen för oktadekansyra inte gick att identifiera. De alkaner som fanns är troligtvis spår 

efter parafin eller liknande. 

 

Prov 11 och 13 var båda två mindre skålar av keramiktypen White painted V, daterade till 600-

475 f.kr. Dessa påträffades också i förvaringshuset nordväst om kultområdet, visade också 

indikationer på att ha innehållit terrestriska animaliska fetter, även om det inte heller i dessa 

fanns några spår av kolesterol. Prov 6 som också är av typen White painted ligger i värdet 

C18/C16 precis vid gränsen för innehåll i form av terrestriska animaliska fetter, men uppvisar 

en serie långkedjiga fettsyror som troligtvis är spår efter vegetabilier. Prov 9 visade höga 

indikationer för terrestriska animaliska fetter, men inte tydliga spår av något annat. Alltså 

verkar det inte för de olika proven av White painted ware finnas några tydliga gemensamma 

nämnare. 

 

De prover som var av typen Black on red var inte heller homogena. Prov 12 var en skål av 

keramiktypen Black on red II, som hittades i förvaringshuset nordväst om kultområdet. Detta 

prov visade indikationer av att ha innehållit terrestriska animaliska fetter, men också en svag 

indikation av att dessa fetter skulle kommit från idisslare. Prov 4 var ett öppet kärl som 

påträffades i förvaringshuset. Det var ett av de få prover som gav ett lågt C18/C16 värde, vilket 

tydde på närvaron av vegetabiliska fetter. Det fanns även -sitosterol och långkedjiga fettsyror, 

ytterligare indikationer för att kärlet skulle ha innehållit vegetabilier. Dock fanns det också spår 

av kolesterol i provet, vilket kan vara en indikation av akvatiska fetter, men det är svårt att dra 

den slutsatsen efter just dessa resultat, eftersom det inte finns några andra belägg för just detta. 

Prov 2 och 3 visar båda spår av terrestriska animaliska fetter, men prov 3 innehåller spår efter 

växtvaxer som inte förekommer i övriga prov. Prov 2 innehåller också kolesterol, men 

troligtvis har både prov 2 och 3 innehållit en blandning av terrestriska animaliska fetter och 

vegetabiliska fetter. Även om det inte är helt klart vilken typ av kärl alla prover kommit från så 

har de samtliga varit ”öppna” kärl, tallrikar eller skålar. Alltså kan man även här dra slutsatsen 

att trots yttre likheter mellan kärlen har de inte nödvändigtvis använts för samma syfte. 

 

Koppling mellan kärlform och funktion (jfr Charter et al 1993). Halten lipider är högre i skålar 

och tallrikar (medel=72,17 ± 38,01µg/g, n=6) än i kannor och flaskor (medel=33,00 ± 30,01 

µg/g, n=6) men med ett stort överlapp. I syfte att pröva om skillnaden är statistiskt signifikant 

utfördes ett t-test. Resultatet visade att skillnaden inte var statistiskt signifikant (t=1,981; df=9; 

p=0,0694). Detta kan bero på stickprovets ringa storlek; med givna parametrar skulle det 

behövas 13 + 13 = 26 prover för ett signifikant resultat. 
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5.3 Ayia Irini och mathantering 
 

Nästintill alla prov visar spår av att ha innehållit terrestriska animaliska fetter. Undantagen är 

prov 4 och 5, som har låga värden för terrestriska animaliska fetter, men visar istället 

indikationer av att ha innehållit akvatiska animalier. Prov 10 är också ett undantag, men detta 

beror snarare på den låga halten lipider i provet, som gjort det svårt att utläsa någon 

information alls. Prov 1, 8 och 12 visar indikationer av att det terrestriska animaliska fettet 

kommit från idisslare. Hurvida fetterna ifråga faktiskt kommer från idisslare kan testas närmare 

med analys av stabila kolisotoper i enskilda fettsyror, men detta har inte rymts inom ramen för 

detta uppsatsarbete. Det har inte påträffats några tydliga spår efter marina fetter, vilket kan 

styrka tolkningen av platsen som center för en jordbrukskult, även om fjorton prov är en för 

liten andel för att kunna göra tolkningar kring avsaknaden av material.  

Prov 4 och 5 kan ha innehållit akvatiska fetter, men det finns inga tydliga biomarkörer för det. 

Båda innehåller spår av kolesterol, men också av vegetabiliska fetter. Kombinationen av låga 

värden för terrestriska animaliska fetter och spår av kolesterol gör dock att närvaron av 

akvatiska fetter inte kan uteslutas. 

 

Det finns också tydliga spår efter vegetabilier i merparten av proven. Undantagen där det inte 

finns några spår är prov 7, 9, 10 och 14. Som tidigare nämnt är prov 10 allt för kontaminerat 

för att utläsa någon användbar information, och att inte hitta spår efter vegetabiliska fetter 

betyder inte att de inte funnits där. 

 

Prov 5 är det prov som skiljer sig mest från de övriga, med tydlig närvaro av dehydroabietisyra 

och 7-oxodehydrabietisyra. Dehydroabietisyra är ett ämne som finns i kådor, tjäror och hartser 

från släktet pinaceae, alltså tallväxter. 7-oxodehydrabioetisyra bildas antingen vid upphettning 

eller oxidation, i detta fallet är det troligare att ämnet skapats genom oxidation eftersom provet 

i övrigt inte visar några tecken på upphettning. Kåda eller harts kan ha använts som tätning på 

insidan av kärlet, men vissa studier tolkar det även som ett sätt att smaksätta vin (Garnier at al. 

2003:155). Studier av kärl från Sagalassos i sydvästra Turkiet fann att kåda eller harts använts i 

en majoritet av förvarings- och serveringskärl som inte var av typen amfora (Kimpe et. al. 

2004:1507). Tallar förekommer i omgivningen kring Ayia Irini (Gjerstad 1935:643). 

 
Prov 7 innehöll en liten mängd vinsyra, vilket skulle kunna tolkas som en indikation på att 

kärlet innehållit vin. Dock kan det vara riskfyllt att tolka detta som spår av vin utan andra 

belägg. En studie har med hjälp av thermally assisted hydrolysis and methylation—gas 

chromatography—mass spectrometry (THM–GC–MS) funnit fenoler som en indikation för vin 

(Garnier et. al. 2003). I denna studie togs det prover från skal av vindruvor för att kunna skapa 

en databas att matcha resultaten mot.  

 

Även om närvaron av kåda eller harts i prov 5 skulle tolkas som en indikation av att kärlet 

kunnat innehålla vin, samt att vinsyran i prov 7 var en rest av vin så kan dessa resultat inte 

matchas med prov 8. Prov 8 var även av keramiktypen Black slip, daterad till samma period 

som prov 5 och 7, och alla dessa skärvor har tolkats som bitar av kannor. Dock skiljer sig prov 

8 genom att visa spår av terrestriska fetter från idisslare och kolesterol. Det är möjligt att dessa 

tre skärvor inte alla kommit från kannor, men även om kärltypen är feltolkad skiljer sig proven 

åt avsevärt.  

 
Inga alkylfenyl fettsyror påträffades, och heller inga långkedjiga ketoner. Detta betyder att inga 

av proverna visade några indikationer till upphettning, eller av att ha använts som kokkärl 

(Evershed 2008:901). Därför är det mer troligt att samtliga prov kommer från serverings- eller 
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förvaringskärl. Det faktum att så många av proverna visar indikationer för terrestriska 

animalier skulle kunna styrka teorin om att kärlen använts i kultutövandet. Eftersom 

konsumtion av kött är en såpass central del i kultaktiviteten i området kring Grekland från och 

med sen bronsålder, skulle det vara möjligt att de analyserade kärlen använts i samband med 

kulten. Antingen för servering eller förvaring av kött. 

 

6. Slutsats 
 

De prov som studerats visar inget statistiskt signifikant samband mellan innehåll i kärl och 

keramiktyp, men det kan bero på det ringa antal prover som analyserats än att alla kärl skulle 

använts på samma sätt. Många av provresultaten är relativt homogena, och de prover som 

avviker tycks inte göra det baserat på keramiktyp. Prov 1 som hittades i anslutning till 

offeraltaret visade dock markörer för att ha innehållit kött från idisslare, i likhet med prov 8 

och 12. Alltså stöds Gjerstads teori om att man under järnåldern börjar utföra blodiga offer på 

platsen, även om det inte finns något belägg för att blodiga offer inte skulle kunna förekomma 

tidigare (Gjerstad 1935:822). Det finns inga tydliga skillnader mellan de organiska resterna i 

prov från olika tidsperioder. Det finns en aning högre halter i de yngre proven, men variationen 

mellan kärl är fortfarande mycket stor (Figur 8). Eftersom merparten av de analyserade 

proverna kommer från den byggnad som tolkats som förvaringshus behöver inte innehållet i 

keramiken nödvändigtvis knytas till själva kultaktiviteten. Samtliga kärl som analyserades 

tycks vara antingen serveringskärl eller förvaringskärl, då de inte visar några spår av 

upphettning.  
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Fig. 8. Värde för terrestriska animaliska fetter i kärl beroende på datering. Tidiga (1050-

850 f.kr.), mellan (850-600 f.kr.), sena (700-475 f.kr.). 

 

Utifrån de prov som gjorts verkar inte innehållet i keramiken ha något större samband med 

utformningen eller designen av själva kärlet. Däremot finns det i proverna en trend att öppna 

kärl har större värden för terrestriska animaliska fetter än slutna kärl. Även om proverna 

generellt var homogena, då majoriteten visade spår av vegetabiliska fetter och/eller terrestriska 

animaliska fetter, fanns det inga tydliga paraleller för att en viss keramiktyp skulle fyllt en 

speciell funktion. Det fanns inga tydliga spår av akvatiska fetter. Ett prov visade spår av kåda, 

harts eller tjära av släktet pinaceae. 
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Den valda metoden fungerade väl för att identifiera fettsyror i proverna, men det fanns även en 

del kontaminationer, och vissa toppar var svåridentifierade. Ett prov innehöll för låga 

lipidhalter för att det skulle gå att utläsa någon användbar information. Det kan bero på 

kontaminationerna från hanteringen efter utgrävningen, eller från förvaringen i museet. Dock 

hade det varit intressant att undersöka hurvida man kan finna en alternativ metod för att få ut 

mer information ur de mer kontaminerade proverna. 

 

7 Sammanfattning 

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka material från den Svenska Cypernexpeditionens 

utgrävning av Ayia Irini med hjälp av GC-MS. Frågor som arbetet tog upp var hurvida det var 

möjligt att med denna metod finna organiska lämningar i keramiken, om dessa organiska rester 

var gemensamma för kärl av samma keramiktyp, och vad resultatet av analyserna kunde 

berätta om mathanteringen på platsen, specifikt i relation med kultutövningen. Uppsatsen hade 

även som syfte att diskutera de problem som under arbetets gång uppstod med den valda 

metoden. 

 

Fjorton keramikskärvor analyserades, med varierande resultat. Majoritetens visade spår efter 

terrestriska animaliska fetter, samt vegetabiliska fetter. Tre prover visade möjliga spår efter 

fetter från idisslare. Även om merparten av resultaten var lyckade kunde det inte dras några 

slutsatser om att en viss keramiktyp skulle haft ett särskilt användningsområde. Dock visade 

merparten av proverna indikationer av att ha innehållit kött, något som är anmärkningsvärt. 

Detta kan vara ett tecken på att de använts för konsumtion av kött i anslutning till 

kultutövandet. Det gick inte att dra några slutsatser om innehåll baserat på datering, då 

proverna visade sig relativt lika oberoende av vilken tidsperiod de daterats till. Det finns en 

tendens för de senare proverna att innehålla högre halter lipider från terrestriska animalier, men 

denna tendens är inte statistiskt signifikant. Dock verkade samtliga prover som analyserades ha 

kommit från serverings- eller förvaringskärl, då de inte visade några spår efter upphettning. 
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