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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks rörhänkelkärlens fyndplatser och koppling till religion. Den 

tidigare forskningen koncentrerar sig framför allt på kärlens användningsområde och 

ornamentikens symbolik. Émile Durkheims teorier om religionens betydelse för 

samhället används för att förklara hur viktigt det religiösa utövandet var i den yngre 

järnålderns samhällen. Kopplingarna till Suttungs mjöd och den förkristna tron lyfts 

fram och även relationen mellan kärlet och myten. Dryckesceremonier har under lång 

tid varit en viktig del av människans kultutövande och i uppsatsen lyfts sambandet 

fram mellan dessa ceremonier och rörhänkelkärl, men även kärlets kopplingar till 

centralplatser i Sverige. Ett antal platser med fynd av rörhänkelkärl analyseras och 

diskuteras i uppsatsen och dessa är av speciell karaktär. Rika centralplatser och 

handelsplatser är fyndplatser för dessa speciella rörhänkelkärl. Den ornamentik som 

kan ses på rörhänkelkärlen återfinns i flera fall på exklusiva metallföremål så som 

brakteater och reliefspännen.  



 

Abstract 

Det är lättare att möta gudarna berusad. Om keramik och dryckesritualer i Sverige 

under yngre järnåldern - It's easier to face the gods intoxicated.  

Ceramics and beverage rituals in Sweden during the late Iron Age 

 

Jugs with tubular handles are a special type of ceramics, which is rarely discussed in 

the literature. The jugs has a beautiful decor and a handle with a channel. The vessels 

have been interpreted as puzzle vessels, mugs for kids or vessels for libation. The sites 

where these jugs have been found are very exclusive and the decoration on the vessels 

can be related to ideas from the Nordic mythology. In some cases, the decor is telling 

the story about Suttung’s mead. Two places are of special interest namely the ringfort 

at Sandby borg, Öland and the settlement on the island of Helgö in Lake Mälaren, 

central Sweden. 

 

Keywords: Jugs with tubular handles, Iron Age, Nordic mythology, Libation, Sandby 

borg, Sweden 
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1. Introduktion 

Sandby borg på sydöstra Öland har fascinerat mig sedan ett par år tillbaka och 

är en av anledningarna till att jag började studera arkeologi. Denna sagolikt 

vackra plats som alldeles under jordytan dolde fruktansvärda händelser men 

också ofattbara rikedomar. Min B-uppsats kom att handla om de fingerringar 

som är hittade i borgen och även i denna uppsatsen ville jag beröra den mäktiga 

borgen. Efter en fyra veckor lång fältkurs i Sandby borg föll valet på den 

exklusiva keramiken som påträffades där under årets grävning (2017), en 

vackert ornerad keramik med ett mycket speciellt ihåligt handtag. Dessa så 

kallade rörhänkelkärl är hittade på flera platser i Skandinavien och kring 

Östersjön, och har ett mytologiskt skimmer om sig, både i funktion och 

ornamentik. 

 

”Det keramiska materialet som vid utgrävningen ofta har förlorat sin forna 

glans betraktas inte som magiskt -som de ädla metallerna - vare sig av 

arkeologer eller allmänhet. Trots det har keramiken alltid haft stor betydelse 

vid tolkningen av olika förlopp under hela förhistorien” (Polàškovà 2001, s 

150) 

 

En keramikskärva kan lätt ses som ganska trist och inte alls lika spännande som 

vapen och guld men samtidigt är det en liten del som kan ge ens stor bild av 

forntidens människor och deras vardag. Keramik är dessutom ett viktigt 

hjälpmedel vid datering. Att keramik i olika former utgör den största 

fyndkategorin kanske både är till keramikens nackdel och fördel.  

1.1. Bakgrund 

Rörhänkelkärl, eller hänkelpipkanna som de också kallas, är en föremålstyp 

som inte är alltför väl beforskad. Den förekommer i Europa under romersk 

järnålder och folkvandringstid men i Sverige är användningen av kärlet som 

störst mellan år 200–600, användningen pågår alltså en bit in i vendeltid. På 

Öland och Gotland ser förekomsten av kärl ut att ha varit som mest intensiv 

under folkvandringstid (Eriksson 2016, s 60).  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att titta närmare på rörhänkelkärl och på de platser där 

de har påträffats. Syftet är också att titta på keramikens ornamentik och dess 

koppling till tron samt jämföra med metallföremål från samma tid då likheter 

dem emellan är något som tidigare uppmärksammats (Fredriksen et al. 2014). 
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Samt att studera vad rörhänkelkärlen från Sandby borg betyder för platsens 

karaktär. 

 

Uppsatsens syfte har formulerats i följande frågeställningar; 

➢ Går det att finna en koppling mellan rörhänkelkärl och platsernas 

specifika karaktär? 

➢ Hur återspeglas tron i keramiken och likheten med dekorerade 

metallföremål? (Ikonografi och Suttungs mjöd) 

➢ Kan rörhänkelkärlen från Sandby borg säga något om borgens karaktär? 

 

1.3. Avgränsningar  

Uppsatsen kommer att vara geografiskt avgränsad till Sverige, detta för att 

hålla det enkelt samt att inte låta materialet bli för stort och svåröverskådligt. 

Några fallstudier inom regionen kommer även att göras.  

 

Den kronologiska avgränsningen kommer vara folkvandringstid och vendeltid, 

detta på grund av att det är rörhänkelkärlens ”storhetstid”, och det är i första 

hand boplatsmaterialet som är intressant men då detta är skralt så kommer även 

gravmaterial att förekomma.  

 

Huvudstudien behandlar som tidigare nämnt rörhänkelkärl men på grund av 

materialet av finkeramik från framför allt Gotland och Öland med en säregen 

dekor och ett finmagrat gods så kommer även keramik utan rörhänkel att 

behandlas.  
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2. Teori 

2.1. Centrala begrepp och definitioner  

Det mest centrala begreppet i denna uppsats är rörhänkelkärl, dessa kärl 

kännetecknas främst av sin speciella hänkel (vertikalt placerat handtag) som 

har ett rör genom sig och därmed skapar en eventuell utväg för kärlets innehåll. 

Kärlen har en mycket vacker och detaljerad ornamentik. Se figurerna 2, 3, 4, 

5, 6 samt 9.  

 

Ett annat viktigt begrepp är centralplatser. De samhälleliga företeelser som 

idag anses vara av central karaktär är bland annat regionalt eller överregionalt 

styre, hantverk, varuutbyte, försvar och kult/religion. Även rättsväsen är ett 

exempel, men de regler som ingår i rättsväsen kan i grunden vara svåra att skilja 

från de regler och normer som ingår i religionen (Helgesson 1998, s 40–41). 

Vad gäller det arkeologiska materialet finns en pyramidmodell skapad av 

Fabech och Ringtved (1995, s 14) som med tre sektioner i olika storlekar 

förklarar vilka attribut en plats behöver för att få statusen centralplats, se figur 

1. Det som finns i den understa och största sektionen (3) beskriver en ordinär 

boplats och innefattar bland annat hushållskeramik, djurben, fibulor och 

spelpjäser, appliceras nästa sektion (2) och innehåller bland annat solidus-

mynt, brakteater, glas och slagg från metall representeras en regionalt viktig 

centralplats. För en överregionalt viktig centralplats läggs ytterligare en sektion 

(1) på vilken innehåller importerade guldföremål, magnifika hjälmar, föremål 

av hög konstnärlig kvalité och ovanliga fyndkombinationer. Exemplen är bara 

ett urval och fler attribut finns i varje sektion.  

 
Fig 1. Förenklad centralplatsmodell baserad på Fabech & Ringtved (1995)  

 

Förkristen tro är det begrepp som används i denna uppsatsen för den religion 

och kult som utövades i Skandinaviens samhälle under yngre järnålder. 

 

Begreppen ikonografi används vid studier och tolkningar av bilder, symboler 

och konst (Berggren & Lindgren 2005, s 1). Religiösa symboler innefattas av 
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detta begrepp och det är för att förklara dessa som ikonografi används i denna 

uppsats.   

2.2. Teoretisk diskussion 

I denna uppsats kommer Èmile Durkheims teori om religionens betydelse i 

samhället och samhällets betydelse för religionen att användas. 

 

Durkheim var en framgångsrik fransk sociolog och samhällsvetare född 1858, 

son till en judisk rabbin. Även hans farfar var rabbin och detta var en tradition 

som sträckte sig flera generationer bakåt i tiden men redan som tioåring 

vägrade Durkheim att gå med på samhällets krav och hoppade av den rabbin-

skola han hade undervisats vid (Boglind et al 2014, s 243). Trots detta 

intresserade han sig för religionens sociala och moraliska fenomen (Boglind et 

al 2014, s 305) och tidigt började han att studera religionens funktion i 

samhället, speciellt samspelet mellan rit och samhälle samt ritens betydelse för 

religionens ursprung.  

 

Hans bok från 1912 Elementery forms of the religious life har haft stort 

inflytande på den följande forskningen om rit och religion i samhället. Han 

menade att riter och ceremonier var mycket viktiga för att skapa en upplevelse 

av det heliga. En del i detta var att de återkom regelbundet och gav individen 

något utöver det vardagliga som väckte så pass starka känslor att de varade 

längre än själva ritualen (Hornborg 2005, s 33). Durkheim lyfte alltså den 

social aspekten i religionen och dess utövande, en identifikation mellan jaget 

och en större helhet, vilken är samhället. Som han såg det var Gud en kollektiv 

skapelse och därmed symboliserade samhället, samhällets självdyrkan och att 

Gud är människans begrepp för den kollektiva kraften. Religionsutövandets 

viktigaste uppgift enligt Durkheim var att stärka banden mellan individ och 

kollektiv, alltså den sociala gemenskapen (Boglind et al. 2014, s 312). 

 

Utifrån Durkheims teorier skapades det handlings teoretiska perspektivet under 

1970-talet inom antropologin, här finns en utgångspunkt i att människor agerar 

strategiskt i skapandet av kultur. Samt en strävan att förklara hur samhällets 

struktur och enskilda individers handlingar tillsammans formar varandra och 

historien (Berggren 2010, s 105). 

 

Enligt Durkheim skapade samhället människan till sin avbild, knådad av egna 

händer. Detta med anspelning på bibelns berättelse om hur Gud skapade den 

första människan. Vidare menar han på att det finns ett ömsesidigt förhållande 

mellan gudar och människor, utan människornas dyrkan och offer så skulle 

gudarna dö (Boglind et al 2014, s 308, 310). 

 

Då Durkheim lyfte de sociala aspekterna och vad religionens riter betyder för 

samhället valdes denna teori till uppsatsen. Eftersom att religion tycks ha spelat 
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en stor roll i användningen och dekoren av rörhänkelkärlen passar denna teori. 

Att studera och förklara företeelser som annars kan vara svåra att greppa kräver 

en teori som förklarar människans behov av att uppleva och känna gemenskap 

meden större makt.  
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3. Tidigare forskning  

3.1. Keramiken 

Bägare och stora kärl med komplex ornamentik anses vanligtvis inte som 

statusmarkör men kan vittna om aktiviteter av extraordinär aktivitet vilket i sin 

tur kan vara relaterade till hög status. Keramiken var under större delen av 

förhistorien en viktig del i religiösa sammanhang. I gravar kunde kärl innehålla 

färdkost till den döde eller bara finnas där som en symbol för hushållets 

keramikförråd, i och med kristnande av Sverige försvann keramiken från 

gravarna (Stilborg 2002:a, s 15). 

 

3.1.1. Fingodskeramik  

Den folkvandringstida keramiken skiljer sig inte dramatiskt, varken 

teknologiskt eller designmässigt, från den tidigare perioden, utan har snarare 

rötterna i den yngre romerska järnålderns keramik. Under den gångna perioden 

hade det blivit en hantverksmässig blomstring i keramikens kärlform och 

ornamentik, detta gäller speciellt fingodskeramiken. En blomstring som 

tydligast kan ses i södra Sverige och på Gotland samt de södra delarna av 

Norrland (Stilborg 2002:b, s 104). Däremot går mängden keramikfynd ned 

under 500-talet, något som märks i hela södra Skandinavien, dock tycks södra 

Sverige stå utanför denna trend. Detta kan bland annat bero på att laggade kärl, 

behållare av trä, kan ha ersatt en viss typ av keramik, nämligen den som 

användes till förvaring. Keramiken är därmed allt mer ovanlig i 

boplatssamanhang men förekommer fortfarande i gravar (Stilborg 2002:c, s 

110) 

 

Gotland utmärker sig när det gäller teknisk och konstnärlig skicklighet under 

folkvandringstid (Stenberger 1964, s 508). Zuzana Polàškovà har studerat en 

viss typ av keramik som förekom under mellersta delen av järnåldern och som 

framförallt hittas på Gotland men även på Öland och i vissa fall på fastlandet. 

Keramiken som främst karakteriseras av stämpelornamentik skiljer sig från den 

tidigare dekoren som främst bestod av lineära och geometriska figurer eller 

enklare intryck och avtryck. I stället används särskilda verktyg för att 

framställa en fantasifull dekor. Kärlen är uppbyggda av tunt finmagrat gods, 

ofta med hänkel, som under folkvandringstid blomstrar i sin dekor, en tradition 

som håller i sig fram till slutet av vendeltiden. Dekoren blir då åter igen enklare, 

precis som formen och kärlen tillverkas av ett grövre gods (Polàškovà 2001, s 

149). 

 

Forskning kring det unika i den stämpelornerade keramiken visar att chanserna 

är små att hitta identiska stämpelfigurer, för trots att samma stämpelredskap 

använts vid tillverkningen blir oftast resultatet inte detsamma (Polàškovà 

1997). Vidare bör ett lerkärl inte enbart betraktas som en artefakt utan som en 
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slutprodukt av en komplex konstnärlig process och därmed ett konstverk 

(Polàškovà 1997).  

 

Stämpelornamentiken blir alltså vanligare under denna period, även den 

ornamentik som förekom under yngre romersk järnålder (Stilborg 2002:c, s. 

110). I övrigt kan den folkvandringstida keramiken anses vara svårdefinierad 

och problematisk att skilja från den tidigare perioden (Stilborg & Brorsson 

2002, s 93). 

 

Även vendeltid är relativt fattigt avseende keramikfynd, och här talades det 

tidigare om en försämring i hantverket som en möjlig orsak, detta har senare 

motbevisats av forskning som visat att det inte finns någon direkt nedgång i 

kvantitet från vendeltid (Brorsson 2002, s 113). Dock kan behållare av 

organiskt material ha dominerat och dessa saknas i det arkeologiska materialet 

(Brorsson 2002, s. 113). Under vendeltid dyker nya kärlformer och till viss del 

ny ornamentik upp, men den tidiga delen av vendeltid är ändå lik 

folkvandringstid i keramikmaterialet, samtidigt som senare delen av perioden 

har likheter med vikingatida keramik, något som ofta förväxlas. Denna senare 

vendeltida keramik har samma kärl- och dekortyper som vikingatida keramik 

(Stilborg & Brorsson 2002, s 93). 

  

3.1.2. Ornamentik 

I en studie från 2014 uppmärksammas fenomenet stämpelornamentik på 

keramik och metall, dock gäller det tunnformadkeramik (bucket-shaped 

pottery) i sydvästra Norge och har som huvudsyfte att studera keramikens 

uppgång och fall i området under folkvandrings- och vendeltid. 

Tunnformadkeramik har en speciell tillverkningsteknologi, både vad gäller 

material och hantverk och kan ses som unik (Fredriksen et al. 2014, s 122). Här 

har det gått att se att samhällets guldsmed även arbetat med keramik, bland 

annat finns flera exempel i artikeln där brakteater har samma 

stämpelornamentik som keramiken från det i artikeln berörda området, 

Rogaland (Fredriksen et al 2014, s 128, 130). Ämnet behandlades dock redan 

1904 av Bernhard Salin i Die altgermanische Thierornamentik, där han även 

kategoriserar de olika dekorstilarna (Salin 1904).  
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 Fig 2. Den minsta hänkeln hittad på Sandby borg 2017. Ornamentik på dess 

övre del kan liknas vid en omskrivna ornamentiken ovan. Foto Tove Andersson 

 

3.1.3. Symbolik 

Symboler hjälper människan att skapa ordning i sin egen tankevärld, dessa är 

även en del av religionens uttrycksform och visar sig ofta i bland annat ritualer. 

Religionen använder symboler för att referera till någon eller något bortom den 

vardagliga verkligheten (Gilhus & Mikaelsson 2001, s 125–126). Ett exempel 

för att visa kraften hos en symbol är krucifixet, de allra flesta vet vad det är och 

oavsett relation till det så kan de också historien bakom, en historia som väcker 

både sorg och glädje. Krucifixet är ingen nyhet, det har många hundra år på 

nacken och trots det är den en välkänd symbol i stora delar av världen. Men 

hur skulle någon som är obekant med berättelsen om Jesus se på krucifixet? Då 

kan det säkert dyka upp flera helt nya tolkningar utifrån symbolen (Pesch 

2005:a, s 25).   

 

Under järnåldern användes ornamentik och mönster i många olika 

sammanhang, på allt från vapen och redskap till möbler och smycken. Mönster, 

djur eller människor ingick i smyckningen och dessa kunde antagligen väcka 

känslor hos dem som betraktade det. Dekoren följde en bestämd tradition som 

höll sig inom vissa ramar, inga tillfälliga motiv eller spontana mönster fick 

plats inom ramen och den tidens konstnärer tycks ha haft en mycket god inblick 

i vilket bildspråk som skulle användas och även den historia som låg till grund 

för bilderna (Pesch 2005:a s 25 - 26).  

Vid studier av ornamentik är begreppet bildvarseblivning vanligt 

förekommande, betraktarens förmåga att tyda bilder och symboler. Detta är en 

kulturellt betingad process och inom djurornamentikens forskningshistorik har 
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det vid flera tillfällen gjorts försök att etablera ett samband mellan 

skaldekonstens språkbilder och djurornamentikens bildspråk. Samtidigt har 

arkeologin varit avvaktande, bland annat på grund av att den skandinaviska 

forskningen varit skeptisk till bildtolkningar och att djurornamentik 

traditionellt har uppfattats som innehållsbefriad dekor (Neiß 2012). Neißs 

artikel handlar främst om vikingatida så kallade barockspännen men berör 

mytologi och ikonografi, samt innebörden av kenning. Kenning kan lite 

klumpigt jämföras med metafor då båda har en roll som ersättningsuttryck, 

dock är kenning mer bara ett ersättningsuttryck och har ofta inslag av 

mytologiska gåtor, exempel Frodes mjöl som betyder guld eller omskrivningar 

som ”skeppets väg” för hav. Metafor däremot är tolkningsnycklar som kan vara 

behjälpliga när människan ska begripa ett okänt fenomen genom att referera 

till ett bättre känt koncept.  

3.2. Rörhänkelkärlen 

Rörhänkelkärl förekommer i Svealand och Götaland och minst 51 kärl (2016) 

har påträffats i Sverige. I Norge och Danmark har man funnit cirka 30 kärl 

vardera. Dessvärre är det en del material som inte har gåtts igenom och det kan 

finnas ännu fler på Gotland som inte finns med i den siffran (Eriksson 2016, s 

59). Även de tre kärl som påträffats i Sandby borg under 2017 saknas i 

beräkningen, dessa kärl kommer att behandlas senare i uppsatsen.  

 

3.2.1. Teorier kring kärlen 

I en artikel från 1932 diskuterats rörhänkelkärlen under namnet urnor med 

handtagspip, och de teorier som presenteras är bland annat att de aldrig haft 

någon praktisk betydelse utan snarare har gjort på skämt och använts i lustiga 

dryckeslag (Arbman 1932, s 157). Oddgeir Hoftun skriver i en artikel från 1998 

om rörhänkelkärlen, han behandlar ett flertal teorier om vad hanken kan ha haft 

för användningsområde (Hoftun 1998). Hoftun beskriver den roll som 

keramiken troligtvis har haft inom det kulturella riterna som väsentlig då det 

ofta förekommit mat och dryck i rituella sammanhang. Vidare nämner han 

libation vilket betyder dryckesoffring, att man dricker blot, eller dryckesoffring 

(Hoftun 1998, s 82). En teori är att kärlen kan ha fungerat som en slags 

pipmugg för småbarn, detta efter att man påträffat denna form av kärl i flera 

barngravar, dock slår han hål på denna teori eftersom att kärlen finns i betydligt 

större modeller än vad som kunnat fungera som pipmugg (Hoftun 1998, s 84–

85). Däremot är teorin om att kärlen skulle ha haft en stark koppling till kvinnor 

och då speciellt fruktbara eller gifta kvinnor är något som Hoftun återkommer 

till genom artikeln, dels på grund av de gravfynd man ha gjort och dels för att 

kvinnorna ofta var de som skapade keramiken. Han menar vidare att kärlen kan 

ha tillhört en rit som på något sätt hyllade fruktbarheten (Hoftun 1998, s 86). 

Thomas Eriksson sätter kärlen i ett helt nytt ljus, speciellt med tanke på teorin 

kring Suttungs mjöd, detta beskrivs närmare i stycke 3.4 (Eriksson 2016, s 67–

69). Eriksson påpekar dessutom att Hoftuns teori om den kvinnliga rollen i 
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kärlens betydelse inte har belägg i det svenska materialet, här finns ingen tydlig 

uppdelning mellan manlig eller kvinnlig artefakt i gravarna (Eriksson 2016, s 

61). Eriksson delar upp materialet i två geografiskt avgränsade grupper där han 

tycker att man kan se en tydlig fördelning, dock förekommer variationer inom 

grupperna men huvudtraditionerna är ändå tydliga. I den första gruppen som 

består av västra Skandinavien är Sveriges västra och norra delar representerade, 

här har kärlen en rundare profil och ornamentiken består av linjära motiv såsom 

zigzagmönster. Grupp två omfattar den östra delen av Skandinavien och här 

ingår Öland, Gotland och östra Skåne. Dekoren skiljer sig inom gruppen och i 

den södra delen bestående av östra Skåne förekommer främst horisontella linjer 

och skåror. På Östersjööarna utvecklas en mycket speciell och lättidentifierad 

tradition i form av stämpelornering, dekoren är mycket detaljerad och kärlen 

har ofta en rik dekor. Traditionen växer fram under tidig romersk järnålder men 

blomstrar allt mer under sen romersk järnålder och folkvandringstid. Tittar man 

på antal kärl med rik dekor är Gotland överrepresenterat och den stämpelteknik 

som användes är densamma som användes till metaller (Eriksson 2016, s. 64–

65).  

 

Genom kärlets volym kan en förståelse fås för vad det har använts till, ett 

serveringskärl för stora grupper eller ett litet kärl för mer individuellt 

drickande. I fyndmaterialet finns kärl med volym varierande från 0,43 till 2,38 

liter vilket visar vidden av storleksvariationen. De största kärlen har hittats i 

rika gravar tillsammans med vapen som därmed antagits vara manliga gravar. 

Att rika personer tillägnades större kärl kan tolkas på flera sätt, bland annat att 

de helt enkelt hade råd med mer dryck på grund av makt och status men det 

kan också har varit samhällets tradition att dessa personer skulle vara generösa 

värdar och bjuda på drycker (Eriksson 2016, s. 65 – 66).  

3.3. Förkristen tro 

3.3.1. Ursprung 

Den förkristna religionens uppkomst och ursprung har ofta diskuterats och 

forskare är djupt oense om dess avgränsningar i tid och rum, vissa menar att 

religionen har sitt ursprung i forntida indoeuropeisk religion. Om så är fallet så 

kan många religiösa uttryck vara mycket gamla och gå tillbaka till bronsålder, 

kanske till och med stenålder. Andra menar istället att det vi idag känner till i 

bästa fall härstammar från vikingatiden och att osäkerheten kring religionen 

ökar så fort vi går bakåt i tiden (Andrén 2006:a s 33).  

 

Den mesta informationen kommer ifrån den isländska litteraturen och detta är 

dock inte helt problemfritt, mer om det under källkritik.  

 

Däremot är inte gudanamn och beskrivningar om olika ritualer i den isländska 

sagolitteraturen inte helt verklighetsfrånvända, detta kan ses bland annat 

genom att liknande vittnesmål om skandinavisk tro finns nedtecknad från 900- 
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och 1000-talet i både arabiska och tyska källor. Lika så finns det på flera håll i 

området ortsnamn som anspelar på de gudar som beskrivs i Eddan, bland annat 

öländska Torslunda som betyder Tors heliga lund (Andrén 2006:a, s 33). På 

runstenar, bildstenar och metallföremål från 500-talet till 1000-talet har 

dessutom flera bilder av gudar kunnat identifieras. 

 

Romarriket märks tydligt i Skandinavien redan under det första århundradet 

genom att romerska föremål började dyka upp i området, en kontakt som senare 

har intensifierats under 200- och 300-talen. Bland annat har de skandinaviska 

runorna skapats med det latinska alfabetet som förebild, samtidigt som något 

nytt skapades med en ny ordningsföljd och användningssätt, som en romersk-

skandinavisk hybrid. Odenkulten kan även den bottna i romarriket med den 

romerska kejsaren som förebild till Oden som härskade över de andra gudarna. 

Oden omtalas indirekt redan år 98 av den romerska historieskrivaren Tacitus 

(Andrén 2006:a s 38-39). Dock kan bilder på Oden och hans attribut i form av 

en häst med åtta ben och två korpar samt ett spjut spåras från 400–500-talen, 

precis som bilder på andra gudar så som Tyr och Balder visar att kulten tog fart 

vid denna tiden, även om den förekommit tidigare. Hur man framställde 

gudarna var inspirerat av romarrikets bildvärld, med statyetter samt bilder på 

mynt och medaljonger. 

 

3.3.2. Skapelsemyt och riter 

Skandinaviens förkristna religion hade inga präster eller heliga skrifter att lyda 

under, istället kallades den för forn siðr (forn sed) under sin samtid, vilket 

betyder det gamla sättet att leva. Detta innebär att religionen kan ses som diffus 

och föränderlig (Andrén 2006:a s 33). Det var ett levnadssätt som omfattade 

mer än bara ritualer på avgränsade platser, religionen spelade en stor roll i 

vardagen som i hög grad var ritualiserad. Riter kunde handla om omvandling 

av människor och saker, som en del av omvandlingen eller för att syfta till 

makterna och föreställningsvärlden. Genom passageriter kunde människan 

skifta identitet, från nyfödd till människa, från ogift till gift, från levande till 

död (Näsström 2002, s 169).  

 

När det gäller hur riter är kopplade till ting kan järnframställning vara en av de 

tydligare, dels för att järnslagg påträffats i gravar men också att specialiserat 

smide ofta förekommer på kultplatser. Omvandlingen var även ett sätt för 

hantverkaren förhålla sig till makterna och krafterna i världen, en rit som 

troligen använts även vid bronsgjutning och guldsmide (Andrén 2006:b s 86-

87). Studier visar att smeder i vissa fall använt ben i elden för att ge järnet extra 

kraft vid tillverkningen (Gansum 2004). Även i bostadssammanhang förekom 

rit, vid byggandet eller rivandet av ett hus, då det ofta förekom att föremål lades 

i stolphål eller under trösklar, så kallade husoffer. Dessa föremål kunde vara 

guldgubbar eller keramikskärvor (Näsström 2002, s 179). Än mer intressant är 

kopplingen som kan ses mellan keramik och vissa skapelsemyter, redan på 500 

talet f. Kr försökte ett antal filosofer i Grekland förklara jorden och 

människornas uppkomst. Man menade att jorden var skapad ur de fyra 
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elementen, det vill säga vatten, luft, jord och eld. Dessa fyra element är även 

de som behövs för att skapa keramik (Engholm 2001, s 59). 

 

Ett bra sätt för att förstå den förkristna tron, och även andra religiösa fenomen, 

är att utgå ifrån att ingen kultur är fast avgränsad och oföränderlig utan istället 

kan ses som ett lapptäcke med olika historier och bakgrunder som succesivt 

vävts in i kulturen. Ett medvetet val att använda och omtolka andra kulturers 

förebilder.  

 

De traditionella riterna påverkades också av romarrikets inflytande, tidigare 

hade våtmarker såsom sjöar och mossar varit centrala i den skandinaviska 

kulten ända sedan yngre stenålder men efter år 450 e.kr blir nedläggningar av 

offer i våtmarker allt mer sporadiska detta efter en kulmen av stora vapenoffer 

i grunda sjöar mellan åren 150–450 (se Med kärret som källa Berggren 2010). 

Därefter uppkommer ett nytt fenomen, kulthusen. Från att ha haft ritualer ute i 

periferin flyttades dessa nu till mitten av bebyggelsen (Näsström 2002, s 119). 

Från att huvudsakligen ha utfört sina riter utomhus överges detta allt mer under 

folkvandringstid, till förmån för kulthus och ceremoniella hallbyggnader 

(Fabech 1991). Även detta kan ha skett med romerska förebilder där kulthusen 

fungerade som tempelskattens hus medan själva ritualen skedde utanför, på ett 

altare öster om templet (Andrén 2006:a, s 42).  

 

3.4. Suttungs mjöd 

I den förkristna religionen återspeglades myterna ofta i både ritualer och 

föremål (Eriksson 2016, s 69). Det finns få samtida källor till den religion som 

utövades i Norden innan området kristnades och den mest använda och kända 

källan är skriven 1220 av den isländske politikern och skalden Snorre 

Sturlason. Titeln på boken blev kortfattat Eddan men är även känd under 

namnet den prosaiska Eddan och är idag den främsta källan vi har till den så 

kallade hedniska religionen, dock ska man komma ihåg är att den är nedtecknad 

på 1200-talet och att han fick informationen från andra skalder som verkade 

under samma tid, med målet att nedteckna folkminnet innan det var bortglömt 

(Davidson 1964, s.22). 

 

Ifrån denna källa kommer berättelsen om Suttungs mjöd, eller skaldemjödet 

som det också kallas. Berättelsen tar sin början i att asarna och vanerna sluter 

fred och ingår ett förbund. När de hade uttalat de mäktiga förbundsorden 

spottade alla i ett kar som de ställt upp mellan sig. Detta ville gudarna spara 

som ett minne av förbundet och gav karet liv, ur karet steg en man som fick 

namnet Kvaser.  

 

Kvaser var allvetande och det fanns ingen fråga han inte kunde svara på. Han 

for vida omkring för att lära människorna vett. En dag träffade han två dvärgar, 

Fjalar och Galar, de sa att de gärna ville fråga honom något som ingen annan 
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fick höra. De tog sig ut på en enslig plats och där dödade dvärgarna Kvaser. 

Hans blod lät de rinna ned i två kar, Son och Bodn, när dessa blivit fulla 

använde de även kitteln Odrörer. I blodet hällde de honung och gjorde mjöd, 

ett mjöd som skänkte vishet samt gåvan att kunna dikta till den som drack av 

det. När asarna sedan letade efter Kvaser sa Fjalar och Galar att han hade kvävts 

av sin egen vishet.  

 

En dag fick dvärgarna besök av jätten Gilling och hans maka och de tog med 

sig Gilling på en fisketur. På hemvägen lät de båten köra upp på ett skär och 

kantra, Gilling som inte kunde simma drunknade medan dvärgarna tog båten 

till rätt köl och rodde vidare hemåt. Där berättade de för jättens maka vad som 

hade hänt varvid hon blev utom sig av sorg och grät hela dagen, något som 

dvärgarna inte orkade lyssna på. Fjalar frågade jättinnan om det skulle vara en 

tröst att få se platsen där Gilling gått till botten, det trodde hon och gick till 

dörren för att gå ut och se på havet. Dock stod Galar ovanför dörren och släppte 

en kvarnsten i hennes huvud när hon steg ut, hon dog direkt. 

 

Dock hade Gilling en son som inte skulle låta dvärgarna slippa undan. Sonen 

vars namn var Suttung tog dvärgarna till fånga och satte dem på ett skär ute i 

havet, skäret hamnade under vatten när det blev flod. Dvärgarna tiggde om livet 

och erbjöd Suttung sitt mjöd i utbytte mot att de fick komma ifrån skäret. Det 

gick jättesonen med på och han tog med sig mjödet hem till Hnitbjörg och satte 

sin dotter Gunlöd att vakta det dyrbara mjödet inne fjället. 

 

När Oden fick höra talas om det dyrbara mjödet gav han sig genast i väg för att 

leta efter det. På en äng träffade han på nio stycken trälar som slog hö, men det 

gick väldigt långsamt för dem eftersom liarna var slöa varpå Oden erbjöd sig 

att slipa liarna. När han var klar med uppgiften ville alla nio trälar köpa hans 

brynsten varpå Oden sa att den som betalade vad brynstenen var värd fick köpa 

den. Därefter kastade han upp den i luften och när alla nio trälar på samma gång 

försökte fånga brynstenen skar de halsen av varann med de nyslipade liarna. 

 

De nio trälarna arbetade för Suttungs bror Bauge och Oden gick till honom och 

erbjöd sig att jobba som nio man i utbyte mot en klunk av Suttungs mjöd. Hela 

sommaren jobbade Oden för Bauge, under namnet Bölverk, och när vintern 

kom ville han ha sin lön. De båda gav sig av till berget där mjödet fanns, dock 

ville inte Suttung dela med sig av sitt mjöd så i stället lurade Oden Bauge att 

borra ett hål i berget. Direkt när hålet gått genom berget förvandlade sig Oden 

till en orm och slingrade snabbt in innan jätten hann få tag i honom. 

 

På andra sidan berget träffade Oden Gunlöd som direkt fattade tycke för 

honom, han sov i hennes säng i tre nätter och hon serverade honom den finaste 

maten, och att dricka fick han det som ingen annan tidigare fått, tre klunkar av 

det dyrbara mjödet. Efter de tre klunkarna hade Oden tömt Odrörer, Bodn och 

Son och i örnskrud flög han därifrån utan att vända sig om efter flickan som 

stod kvar på marken och grät.  
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Även Suttung kunde förvandlas till örn och han satte direkt efter Oden när han 

såg vad som hänt. Asarna stod ute och såg Oden komma farande varvid de 

snabbt hämtade alla kar som de ägde och ställde på gården. I dessa karen 

spydde sedan Oden ut mjödet under flykten. 

 

Oden gav mjödet till asarna och människor och den som dricker av mjödet får 

förutom vishet även förmågan att foga samman ord och göra vers, som folk blir 

glada av att höra. Därav namnet skaldemjödet (Grönbech 1977: s. 100 – 103, 

Sturlason Eddan). 

3.5. Relationen mellan kärlet och myten 

Thomas Eriksson betonar i sin tolkning av rörhänkelkärlen vikten av 

borrningen av berget i myten, det är genom det borrade hålet som Oden får 

tillgång till mjödet och därefter kan ge det till människorna och asarna. Detta 

anser Eriksson ha en direkt koppling till hålet i hanken på rörhänkelkärlen, det 

finns nämligen ingen övrig funktion för hålet då det troligen är mycket 

opraktiskt att hälla ur (Eriksson 2016, s 69). Andra teorier kring röret i hanken 

är att det skulle kunna vara ett gycklarkrus eller att det helt enkelt är en rest 

från tillverkningen, som en förstärkning av hänkeln innan bränningen, men 

detta tillbakavisas (Eriksson 2009, s 239).  

Fig 3. Repstavsimitation och hängande triangel med U-formade stämplar. Foto 

Tove Andersson  
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Ornamentiken kan på de flesta av dessa kärl tolkas knyta an till myten om 

Suttungs mjöd. På kärlen med stämpelornamentik som framförallt förekommer 

på öarna, det så kallade insulära materialet, finns en rik dekor som kan liknas 

vid dekoren på artefakter av guld, silver och brons från samma period. 

Vanligast förekommande är geometriska och mystiska symboler, däremot 

finns inga människor representerade i symbolmaterialet. Dock finns 

djursymboler och i myten om Suttungs mjöd finns två djur representerade, 

fågeln och ormen (Eriksson 2016, s 69). Både fågel och orm kan ses i 

ornamentiken på några av rörhankskärlen.  

 

Kärlen från Sandby borg, Vallhagar och Barshalder har alla hängande trianglar 

fyllda med U-formade stämplar över kärlets buk, dessa symboliserar fåglar 

inom den frankiska och den langobardiska religionen (Eriksson 2016, s71). 

 

På flera kärl i materialet finns zigzagmönster på hanken, vilket utifrån mönster 

och form kan tolkas som en orm. Det ligger sammanhanget nära tillhands att 

se detta som Oden i formen av en orm som skyndar in i berget för att nå mjödet. 

Med detta kan hela myten ses på rörhänkelkärlen, ormen som smiter in i berget 

för att ta mjödet och fågeln som lämnar det till människor och gudar (Eriksson 

2016, s 71). 

 

I Köla socken, Värmland har en kanna formad som en fågel påträffats, kannans 

hals är fågelns hals och avslutas med huvud där även en mynning finns, lik den 

på rörhankskärlet. Denna kanna går att dricka ur (Eriksson 2016, s 69). Denna 

typ av kärl förekommer mestadels i västra Skandinavien och kannan från Köla 

är enda fyndet i sitt slag i Sverige.  

 

 
Fig 4. Hänkel från Sandby borg 2017. Pilen markerar röret som går genom 

hänkeln. Ornamentiken består här av U-formar. Foto Tove Andersson 
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3.6. Dryckesceremonier  

Att dryck är en del av ett kultutövande var inget nytt under järnåldern, redan 

långt tidigare när de första bönderna började odla säd, cirka 4000 år tidigare 

var huvudsyftet att koka gröt och brygga öl, eller andra alkoholhaltiga drycker 

(Andersson 2010, s 15).  

 

Snart började rusdrycker att användas under ceremonier, detta var ett 

hjälpmedel i kontakten med gudarna, det var helt enkelt lättare att få kontakt 

med gudarna under berusning. Senare lärde man sig dock att generositet var ett 

sätt att få makt, och då var det generositet med mat och framförallt dryck som 

var viktig (Andersson 2010, s 16).  

 

Från järnåldern finns det samtida källor som beskriver drickandet i Norden, 

bland annat Julius Cesar beskriver från mitten av det första århundradet e.Kr 

hur folket i Norden drack ur dryckeskärl tillverkade av horn.  

 

I gravar från denna tid förekommer fynd av bland annat dryckeskärl i par, vilket 

har tolkats delvis som en naturlig koppling till att horn förekommer i par, men 

också som ett tecken på generositet, ett dryckeshorn till sig själv och ett 

dryckeshorn att bjuda med (Andersson 2010, s 15–17). 

 

Britt-Marie Näsström är professor i religionshistoria och i sin bok Blot 

beskriver hon hur rituellt drickande var vanligt i samband med de kalendariska 

riterna i den förkristna religionen (2002, s 192). Dessa riter följde solens olika 

faser, exempelvis vår- och höstdagjämningar och även vid midvintertid, då 

firades de dödas högtid med rituellt drickande (Näsström 2002, s 168). Libation 

är en av de äldre formerna av offer och kan gå ut på att man dricker blot, det 

vill säga drycken, alternativt häller ut den på marken eller på ett heligt föremål. 

Att offra en del till gudarna genom att hälla ut drycken över marken och dricka 

en del själv är ett sätt för att dricka tillsammans med gudarna (Näsström 2002, 

s191-192).  

3.7. Metallföremål 

3.7.1. Brakteater 

En brakteat är ett runt hängsmycke av tunn metall, vanligtvis guld men även 

silver och brons förekommer, som oftast är mellan fyra och fem centimeter i 

diameter. Enstaka exempel på större brakteater finns, bland annat en på 12 

centimeter i diameter (Adetorp 2008, s 1). Brakteaten liknar ett större mynt, de 

är även tillverkade på samma vis, präglade med matriser men brakteaten är 

försedd med en ögla och en kantbård och har antagligen använts som 

hängsmycke (Åkerström-Hougen 2010, s 20). Ytterligare ett viktigt kriterium 
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för att räknas som brakteat är att tillskillnad från myntet är de ensidigt präglade 

(Adetorp 2008, s 1). 

 

Utifrån motiv delas brakteaterna upp i fyra undergrupper, A-, B-, C-, och D-

brakteater. A-gruppen består av mänskligt huvud i profil, B-gruppen visar en 

eller flera personer i helfigur, C-gruppen föreställer ett människohuvud ovanför 

ett fyrfota djur och D-gruppen visar en eller flera fantasidjur. Guldbrakteater 

tillhör folkvandringstid, några forskare säger tidigare men de flesta är eniga om 

att tillverkningen upphör omkring år 600. Fyndcentrat ligger i Skandinavien 

och den första tillverkningen av brakteater har gått att spåra till centralplatser i 

södra Skandinavien såsom Odense och Gudme varifrån det sedan spred sig 

snabbt till det övriga området (Adetorp 2008, s 1–2, 18). Forskare inom fältet 

är överens om att brakteaterns inspirationskälla var solidus-myntet och 

medaljonger, under senantiken blev det dessutom mode att pryda sig med ett 

guldmynt i en kedja runt halsen. Detta spred sig in i romarriket och slutligen 

ända upp till Skandinavien (Åkerström-Hougen 2010, s 22).  

 

Att det är gudar från den förkristna tron som avbildas på brakteaterna är den 

rådande uppfattningen inom brakteatikonografin, något som anmärktes redan 

1855 av C.J Thomsen. De gudar som anses avbildas är Oden och Tor (Adetorp 

2008, s 37). Detta är dock något som fått kritik, bland annat anses att bevisen 

inte är tillräckligt starka för att det är just gudar på brakteaterna. Bland annat 

för att gudarnas mycket tydliga attribut, sällan eller aldrig syns i materialet 

(Adetorp 2008, s 40). Attribut för Oden är bland annat hans häst Sleipner med 

åtta ben, spjutet Gunger och att han saknar ett öga. Tors attribut är hans 

hammare Mjölner, två bockar som drar hans vagn och ett styrkebälte. Vissa fall 

av riddjur med bockskägg förekommer dock, likaså ryttare med spjut men 

dessa.  

 

3.7.2. Reliefspännen 

Något av de absolut praktfulla en kvinna på 400- och 500-talet kunde pryda sin 

utstyrsel med var ett reliefspänne och spännet brukar uppfattas som en väldigt 

tydlig statusmarkör (Holmqvist 1969, s 131, Victor 2015, s 101). 

Djurornamentiken dominerade på dessa spännen och ofta kunde konstnärerna 

låta fantasin styra motivet. 

 

På Helgö tillverkades sådana spännen, det kan till och med ha varit deras 

huvudprodukt i verkstaden, en tolkning baserad på fynd av närmare 200 

gjutformar till reliefspännen (Holmqvist 1969, s 134).  

 

Ett av de mest beundransvärda fynden från Sandby borg är de sju reliefspännen 

som hittats. Med sin höga status kan dessa spännen ha fungerat som ett märke 

för en husfru med makt över stora ägor (Victor 2015, s 101). Troligtvis har 

dessa kvinnor varit gifta, eventuellt i planerade äktenskap som en del av 

skapandet av goda allianser, därmed har kvinnan fått makt både i hemmet och 

ute i samhället. En teori är att reliefspännet är en brudgåva där kvinnan fått 
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spännet som en del i en rituell handling under bröllopet och som en symbol för 

en allians (Magnus 2004, s 280). 

 

3.8. Sammanfattning  

Den tidigare forskningen har framför allt fokuserat på rörhänkelkärlets 

användningsområden, men en artikel av Thomas Eriksson från 2016 har lyft 

kärlets kopplingar till den förkristna tron. Erikssons artikel har varit en viktig 

inspirationskälla i arbetet med denna uppsatsen. Källmaterialet är onekligen 

intressant och kan berätta mycket om olika aspekter från järnåldern. Dock har 

det inte bedrivits någon större forskning på dessa kärl och därför kommer 

denna uppsatsens fokus på centralplatser och förkristen tro ge nya 

infallsvinklar på dessa kärl.  
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4.  Metod 

4.1. Använda metoder 

De metoder som främst använts är litteraturstudier samt i viss mån 

materialstudier. Det sistnämnda rör framför allt materialet från Sandby borg, 

samt de två rörhänkelkärl från andra platser som förvaras på Kalmar 

länsmuseum. 

4.2. Urval  

Platserna som studeras i uppsatsen har genom omfattande litteraturstudier 

hittats och valts ut på grund av att de har fynd av rörhänkelkärl. Samt att det 

inte är i gravsammanhang som kärlen hittats. Dock finns även ett gravfält med 

i studien, Barshalder, detta eftersom att kärlet som hittades där är av intresse 

på grund av sin dekor och likheterna med fynden från Sandby borg. Vallhagar 

är visserligen en boplats men hänkel saknas i fyndmaterialet, dock är även detta 

kärlet av intresse på grund av sin speciella dekor.   

4.3. Källkritik 

”...vi kan ikke naerme os den germanke/nordiske religion uden at vaere 

kildekritiske.”  Pesch 2005:b s 120 

 

Det främsta att tänka på är att då det inte finns några praktiska tester att hälla 

ur rörhänkelkärlets hank är det svårt att analysera huruvida det är möjligt att 

hälla ur pipen utan större svårigheter. Att det är opraktiskt kan antas på kärlet 

och hänkelns utseende men hur pass svårt det var att använda kärlet vet vi inte. 

 

Vidare, och kanske ännu viktigare, hur pass autentisk är berättelsen om 

Suttungs mjöd, hur mycket är det Snorres egna historia? Samt hur själva 

berättelsen faktiskt fungerat som myt. Det är viktigt att komma ihåg att 

berättelsen nedtecknades först flera hundra år efter folkvandringstiden. Men 

vad som ändå för samman dessa berättelser är att drickandet ser ut att ha varit 

en viktig del av riten samt haft en centralfunktion som bidragit till 

sammanhållning (Rydving 1996, s. 158–159).  

De skriftliga källorna som berör den nordiska religionen är oftast nedtecknade 

efter att området kristnats och de skrifter som finns från tiden före är författade 

av utomstående så som romare och franker.  Dock kan dessa texter tillsammans 

med det arkeologiska materialet ge en bild av den förkristna religionen i 

Skandinavien, men källkritiken bör finnas i ständig åtanke (Pesch 2005:b, s 

119–120). 
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Ett problem är att dessa texter är en del av kristen medeltida litteratur och hur 

mycket av dess innehåll som är isländsk kristen tolkning av ett hedniskt 

förflutet i Skandinavien kan vi idag inte veta (Andrén 2006:a, s33).  

 

I Sverige har 51 kannor med rörhänkel påträffats (Eriksson 2016, s 59), dock 

kan fler kärl ha hittats men att hanken då har saknats, vilket lett till att kärlet ej 

identifierats som rörhänkelkärl. Exempel på kärl som saknar hank men som i 

ornamentiken är mycket lik rörhankskärl finns i gotländska Vallhagar. Där 

hittades i mitten av 1940-talet ett rikt dekorerat kärl med i stort sett samma 

ornamentik som ett kärl från en grav i Barshalder, på Gotland, och kärl från 

Sandby borg, Öland. Alltså kan materialet vara större, och något som kan hållas 

i åtanke i denna uppsats, att rörhankskärlen inte är så exklusiva som 

fyndmaterialet idag antyder.  

I den centralplatsmodell som har använts för uppsatsen finns ingen annan 

keramik än boplatskeramik med som attribut och frågan är hur olika sorters 

keramik kan kopplas till platsens status.  
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5.  Analys 

Nedan kommer fem platser att diskuteras, alla platser har säkra eller möjliga 

fynd av rörhänkelkärl.  

5.1. Sandby borg  

Genom de senaste årens utgrävningar på öländska Sandby borg har en allt 

tydligare bild av en betydelsefull plats framträtt. Sedan 2011 har arkeologiska 

undersökningar pågått årligen i borgen och varje år görs sensationella och 

skrämmande fynd. Efter att plundringsgropar upptäckts i borgen gjordes en 

metallavsökning som resulterade i flera skattgömmor med reliefspännen och 

pärlor vilka senare har hjälp till att datera borgen till folkvandringstid (Victor 

et al 2013, s 9).  

 

Bilden av borgen växer och blir tydligare efter varje undersökning, bland annat 

har här hittats sju stycken reliefspännen, två solidi mynt, svärdsbeslag i silver, 

en 56 cm lång lansspets och en mängd vackra glaspärlor (Victor 2015). 

Reliefspännena och övriga exklusiva fynd tyder på en omfattande rikedom i 

borgen (Victor et al 2013, s 47). Även spår efter en eventuell glasverkstad kom 

i ljuset under 2016 års utgrävning.  

 

Inte bara rikedomar dolde sig under markytan, även resterna av en massaker 

har blivit tydlig. Spår av minst 26 individer har hittills påträffats i borgen 

(Alfsdotter & Papmehl-Dufay 2016) och ibland annat hus 40 och hus 52 har 

hela skelett hittats där man kunnat fastställa att det rört sig om brutalt våld. 

Innanför dörren i hus 40 låg två unga män varav den ena enligt osteologiska 

analyser har dött av ett hugg mot huvudet (Victor 2015, s 109). I detta hus 

hittades även den största smyckegömman, ett solidus-mynt och lansspetsen. I 

hus 52 påträffades resterna av en äldre man som fallit över en eldstad som vid 

tillfället varit tänd då benen visar tecken på brand, mannen har troligtvis blivit 

utsatt av ett dödande hugg eller slag innan han föll över elden (Victor 2015, s 

110). Även i hus 52 har fynden av rikedomar varit stora, så som solidus-mynt, 

guldringar, ett reliefspänne och ett pärlhalsband.  

 

Knut Stjerna hade en teori om att Öland invaderades av Svearna från norr 

någon gång innan år 500 och att dessa ett halvt sekel senare även försökte inta 

Gotland och Bornholm. Teorin byggde han bland annat på att införseln av 

solidi avtog helt på först Öland och sedan de andra två öarna (Stjerna 1905, s 

344). Även Stenberger anser att Öland anfölls någon gång runt år 500, vilket 

resulterade i flera totalförstörda boplatser, detta bygger han på både fynden av 

solidi och gravmaterialet. Antalet gravar från 500 talet är betydligt färre än 

tidigare vilket är ett starkt tecken på att befolkningen kraftigt gått ned i antal 
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(Stenberger 1955:c, s 1164). Att Sandby borgs invånare verkar ha gått en brutal 

och överraskande död till mötes väcker många frågor och spekulationer men 

en tänkbar teori är att det är en rivaliserande ätt eller gruppering på Öland som 

har utfört överfallet. Detta på grund av att gärningsmännen efter dådet kunnat 

kontrollera att ingen kom tillbaka för att begrava de döda (Victor 2015, s 115). 

Under hösten 2017 öppnades ett schackt som täckte hela hus 52 samt ett 

område på gatan norr om huset, samt ett stycke söder om huset. Då fanns 

möjligheten att se huset i sin helhet och kringliggande miljöer. Huset visar sig 

ha en mycket speciell form med ett rundat närmast absidformat avslut i norr 

(fig. 8). Utanför denna rundade gavel påträffades den speciella keramiken, 

dekorerad finkeramik med rörhänklar, minst två kärl (fig. 4 & 5). 

Ytterligare en hänkel (fig. 2) hittades vid utgrävningen men med en annan 

ornamentik och på i en annan del av schaktet, väster om huset.   

 

 
Fig 5. Hänkel med repstavsimitation, halvcirklar och bandfläta från Sandby 

borg 201. Foto Tove Andersson 

 

Den bandfläta som finns på två av hänklarna återkommer också på baksida av 

borgens största reliefspännet funnet i depån i hus 40 (fig 7). 
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Ovan, i stycke 3.1.2 beskrivs en jämförelse mellan dekoren på en speciell sorts 

keramik och brakteater från samma plats, i 

Sandby borgs fall finns det en brakteat 

funnen i Gärdslösa socken (SHM 2725), 

drygt två mil norr om Sandby som är 

dekorerad med en liknande bandfläta som på 

några av keramikbitarna från borgen.  

 

Fig 6. Bandfläta Foto Tove Andersson 

 

 

 
Fig 7. Tunt ristad dekor i form av bandfläta på reliefspännets baksida. Foto 

Max Jahrehorn, Oxider 

 

Att Oden haft en plats i den öländska mytologin kan även ses på en brakteat 

(SHM 22753) från Frösslunda, Stenåsa socken strax söder om Sandby borg. 

Brakteatern visar en person på ett riddjur med flera ben, precis som Odens häst 

Sleipner. 

5.2. Helgö 

År 1954 påbörjades de första utgrävningarna på den uppländska ön Helgö i 

Mälaren. Lämningarna ligger centrerade till öns östra del, Lurudden, och här 

finns spår av flera husgrupper, en metallverkstad, gravfält och även en fornborg 

(Holmqvist 1961, s 22, Holmqvist 1969, s 32, 48). En liten men innehållsrik ö, 

knappt fem kilometer lång i öst-västlig riktning. På en bergudde ligger 

bebyggelsen på dess norra sida, vilket är ovanligt, då husen vanligtvis byggdes 

på bergens södra sida, även hur byggnaderna är utplacerade är ovanligt, de är 

nämligen byggda på terrasser där den ena höjer sig över den andra utmed 

bergets sida (Holmqvist 1969, s 32).  

 

Helgö är uppdelat i tre olika husgrupper där husgrupp två är den som är 

intressant för uppsatsen. I denna husgrupp består fynden av guldgubbar, 

Buddafigur och metallverkstaden.  
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Platsen tros ha haft sin blomstring under just folkvandringstid och vendeltid, 

cirka år 400 – 800 med ett rikt fyndmaterial bestående av cirka 35 000 föremål 

med överraskande innehåll, bland annat en Buddafigur från Indien, en 

bronsskopa med östemeditterant ursprung samt en irisk kräkla i brons 

(Stenberger 1964, s 633–641).  

 

Små pressade guldbleck med figurframställning, så kallade guldgubbar, 

vanligtvis ensamma men här framställd de i par som har beskrivits som 

kärlekspar. Hela tjugosex stycken har hittats i boplatsen, och ingen en exakt 

kopia av den andre trots att det i grunden är samma motiv. Även en rik samling 

solidi mynt finns i fyndmaterialet, 69 mynt har hittats på Helgö, samt flera 

tusen glasfragment som härrör från glasbägare och skålar bland annat 

snabelbägare (Holmqvist 1969). 

 

Helgö har kallats Birkas föregångare och den utländska handeln från både väst 

och öst på Helgö avslutas ungefär samtidigt som Birkas utveckling tar sin 

början, runt år 800. Den nya staden tar över som Mellansveriges viktigaste 

importhamn, dock finns Helgö kvar som boplats efter detta men som 

handelsplats har den förlorat sitt värde (Stenberger 1964, s 633–641).  

 

I de tidigaste tolkningarna av Helgö förespråkades det att det helt enkelt rörde 

sig om en stor gård med en mycket rik släkt men spåren av en verkstad med 

omfattade produktion av bland annat smycken stärkte snabbt bilden av Helgö 

som en betydelsefull handelsplats (Holmqvist 1969, s 80–81).  

 

Fragment från ett rörhankskärl hittades intill ett stolphål, och består av nedersta 

delen av hanken. Dekoren består av virvelhjul, både på hankens sida och front, 

samt böjda horisontella linjer och raka vertikala linjer, samt enklare cirklar och 

punkter. På hankens front finns tre virvelhjul vilka är sammansatta av linjer 

mellan sig (Holmqvist 1961, s 220). 

 

5.3. Vallhagar 

Under efterkrigstiden startade ett stort arkeologiskt projekt på Gotland, 

nämligen utgrävningen av Vallhagar. Grävningarna pågick 1946–1950 och var 

ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland där unga 

arkeologer fanns representerade från dessa fyra länder. Men i samarbetet kom 

även isländska, estländska, tyska och engelska arkeologer att arbeta på platsen, 

under de fyra år som grävningen pågick deltog över etthundra personer. 

Vallhagar ligger på sydvästra Gotland och är en boplats bestående av tjugofyra 

hus och tre gravfält, platsen ansågs på 1950-talet vara inte bara Gotlands största 

järnålders boplats utan hela nordens. Området är mycket välbevarat med 

husgrunder och fägator synliga (Stenberger 1955:a, s7).  
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I två av husen, hus 9 och hus 11 har obegravda skelett hittats. De två husen 

ligger tillsammans med ytterligare ett hus i boplatsens centrala del. I hus 11 

som undersöktes sommaren 1946 fanns skelettet av en man i 40–50 års åldern 

som låg på rygg, och vid hans vänstra hand ett ämnesjärn. Han ser ut att ha dött 

på platsen och sedan blivit bränd, inte i syfte att kremera, utan kroppen var 

skadad av brand, eventuellt kan huset ha brunnit och därmed även bränt 

mannen. I huset fanns även keramikkärl bevarade på sin plats runt härden vilket 

tillsammans med den brandskadade mannen kan tyda på att branden kom 

mycket plötsligt och överraskande (Björnstad 1955, s 176, Gejvall 1955, s 766–

767).  

 

Straxt norr om hus 11 ligger hus 9 som även kallats Kyrkan, även det huset 

innehöll mänskliga kvarlevor, dock inte lika artikulerade och lättolkade som 

mannen i hus elva.  

 

Hus 9 är ett betydligt mindre hus med en utbyggnad i form av en mur som 

sträcker sig likt en extra vägg med ett hörn som avslut. Namnet kyrkan är i 

folkmun benämningen av huset och har varit så långe någon kan minnas (Nylèn 

1955, s156-164) 

 

I fyndmaterialet finns bland annat två fibulor i brons, en fingerring i guld som 

också är det enda guldföremålet som har hittats, men även en denar, ett arabiskt 

mynt, vapen, fragment från glasbägare, pärlor samt dekorerade kammar i ben 

(Stenberger 1955:b, s 1071–1110). Fyndmaterialet ger en bra bild i dateringen 

och artefakterna tyder på att platsen använts från tidigt romersk järnålder fram 

till folkvandringstid, undantaget två artefakter som kan tillskrivas vikingatid så 

finns inga tecken på att boplatsen används efter folkvandringstidens slut 

(Stenberger 1955:b, s 1144).  

 

I hus 7, på golvet mellan två stolphål påträffades ett kärl som i ornamentiken 

är mycket lik både rörhankskärlen från Sandby borg men också ett rörhankskärl 

från gravfältet i Barshalder (se nedan). På golvet i huset hittades fler kärl, både 

hela och fragmenterade, även resterna av en vävstol hittades i huset (Klindt-

Jensen 1955, s150). 

 

Ovan nämnda kärl beskrivs av Mårten Stenberger som en välproducerad 

produkt som med sin rika stämpelornamentik är representativ för Gotlands 

keramik tillverkning när den är som allra bäst. Storleken på kärlet beskrivs som 

13 centimeter högt.  

 

På grund av det rika fyndmaterialet av ornamenterade keramik skärvor anser 

Stenberger att denna typ av keramik är vanligt förekommande i Vallhagar 

boplatsen (Stenberger 1955:b, s 1120–1121). 

 

Vallhagar boplatsen övergavs abrupt i mitten av järnåldern, något som inte är 

unikt just för denna platsen då även fler boplatser på ön övergavs under samma 

tid, även Öland drabbades av samma fenomen. På de båda öarna har det i 
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många fall förekommit att husen har brunnit, vilket så klart kan vara 

olyckshändelser då järnålderns hus löpte relativt stor risk att brinna, men likväl 

kan branden ha startats avsiktligt. Stenberger diskuterar (1955:c) eventuella 

anledningar till att boplatser övergetts, bland annat beskriver han hur de båda 

öarna har varit inblandade i krigsliknande konflikter vilket ledde till en 

katastrof för ölänningarnas del men att gotlänningarna klarade sig aningen 

bättre, dock med omfattande plundringar. Något som Stenberger ser ett 

samband med öarnas guldrikedom och då främst romerska guldmynt, solidi. 

Antalet funna solidus-mynt i Skandinavien är till antalet flest på Öland, och 

därefter är Gotland fyndrikast. Tack vare den goda dateringen på de romerska 

guldmynten kan det tydligt ses när solidi slutade importeras. 

Sammanfattningsvis har de starkaste teorierna för ödeläggelsen av boplatser på 

Gotland varit ett krig eller en omfattande migration (Stenberger 1955:c, s 1163, 

1167, 1175). 

 

Från grannsocknen Hejde kommer en brakteat (SHM 5272) som ha små 

halvcirklar vilka kan liknas vi de halvcirklar som återfinns på kärlet från 

Vallhagar boplatsen. Brakteaten som är ett lösfynd räknas till grupp C och är 

daterad till folkvandringstid.  

 

 

5.4. Barshalder  

Till skillnad från platserna ovan så är Barshalder inte en boplats utan ett 

gravfält, Gotlands största järnåldersgravfält. Begravningsplatsen användes från 

år 1–1100 och innefattar alltså romerskjärnålder, folkvandringstid, vendeltid 

och vikingatid (Rundkvist 2003:b, s 6). Gravfältet ligger på Gotlands södra del 

i socknarna Fide och Grötlingbo, gravfältet omnämns första gången av Carl 

von Linné på 1740-talet. Men den första dokumenterade utgrävningen skedde 

1826 med prästen Nils Ekdahl. Han var på en ”antikvarisk” resa på Gotland för 

att leta artefakter som han sedan kunde samlas eller säljas (Rundkvist 2003:a, 

s. 20), därefter har utgrävningar skett från och till fram till 1970-talet.  

 

På Barshalders gravfält har det hittats gravar som troligen tillhör människor 

som blivit offrade, bland annat en grav som undersöktes på 1980-talet, som var 

placerad invid en rikare grav och innehöll en kvinna i femtioårsålder som blivit 

strypt med ett bälte och eventuellt även knivhuggen, därefter begravd helt utan 

gravgåvor. Kvinnan som offrats visade tydliga tecken på förslitningar, vilket 

tyder på att hon hade varit träl under sitt liv. Denna grav är daterad till senare 

delen av järnålder men det finns exempel även från folkvandringstid. En grav 

som tillsynes via gravgåvor endast innehåller en person, en man, men som 

innehåller kvarlevor efter ytterligare en person som är helt anonym i 

gravsymboliken. Martin Rundkvist som studerat materialet från Barshalder 

föreslår att detta skulle vara ett människooffer (Rundkvist 2003:b, s 45). Att 
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människor offrats är ett tydligt tecken på järnålders ojämlika sociala status, ben 

som påträffas i eller precis intill en annan grav och som bär spår av våld samt 

i många fall en totalavsaknad av symboler eller gåvor som vittnar om personens 

sociala status. Att obrända lik som helt saknar gravgåvor placeras i brandgravar 

med gravgåvor kan tolkas som människooffer (Rundkvist 2003:b, s 89).  

 

I en barngrav daterad till folkvandringstid hittades 1967 ett rörhänkelkärl under 

utgrävningar av Trotzig (Thomas Eriksson 2017, muntligt), kärlet var defekt 

men tack vare att många bitar var bevarade kan volym uträknas, 2,07 liter samt 

en mynningsdiameter på 11,5cm. Dekoren på kärlet är rik och består av både 

ristade och stämplad dekor, den ristade dekoren består av horisontella ränder 

och en imiterad repstav och den stämplade ornamentiken är halvcirklar som 

tillsammans bildar trianglar över buken, på skuldran finns samma halvcirklar i 

ett band runt kärlet och vidare upp mot halsen springande hunden och en 

bandfläta. På kärlets hank finns den imiterade repstaven samt bandflätan 

(Thomas Eriksson 2017, muntligt). 

 

5.5. Vä 

Vä ligger i östra Skåne och den järnåldersboplats som finns där har varit känd 

under lång tid, tyvärr ligger dess kulturlager strax under markytan i en åker och 

plöjningen har satt sina spår (Stjernquist 1951, förord). Men många föremål 

som genom plöjning åter sett dagens ljus har blivit tillvaratagna av intresserade. 

Utgrävningarna i Vä startade 1945 och undersökningarna pågick i två somrar, 

bland annat påträffades tre husgrunder och ett antal härdar. Ett tiotal år innan 

dess hade en lärare systematiskt samlat in förhistoriska föremål som hittats i 

åkrarna, som sedan skänkts till Lunds universitets historiska museum. Det var 

tack vare hans arbete som platsen blev aktuell för undersökningar (Stjernquist 

1951, s 19). Det är från lärarens samling som en hänkel från ett rörhänkelkärl 

kommer. Den är hittad på den åker där utgrävningarna senare ägde rum 

(Stjernquist 1951, s 69). 

  

Övriga fynd från boplatsen i Vä är bland annat en ”guldgubbe” i brons, delar 

av en ringbrynja troligen från 100-talet, pärlor och fibulor (Stjernquist 1951, s 

84, 97, 113–114) 

Keramiken som är hittad i Vä är av annan sort än de tidigare behandlade 

platserna, och stilen räknas till östskånsk/bornholmsk (Eriksson 2017).  

Platsen är bara delvis utgrävd och ytterligare undersökningar kanske skulle ge 

en tydligare bild av Vä under järnåldern.  
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6.  Resultat 

6.1. Platsers karaktär 

Bland de platser där rörhänkelkärl påträffats är det två platser som sticker ut 

och det är Helgö i Mälaren, Vä i Skåne och Sandby borg på Öland. Dessa är 

tre av mycket få fyndplatser som inte är gravar (Eriksson 2017). 

 

6.1.1. Sandby borg 

Något av det mest intressanta med keramiken i Sandby borg är platsen som det 

hittades på, precis utan för hus 52 och dess absidformade norra gavel, något 

som triggar tanken om en religiös plats där kult utövades. Med tanke på de 

romerska influenser som är tydliga i det förkristna Norden kan man mycket väl 

tänka sig att så är fallet, romare hade sina ritualer utanför templet. Har det 

funnit ett offeraltare nordöst om hus 52 (fig. 8) i Sandby borg? Tanken är 

lockande och något svar saknas men nog kan man säga att platsen blir allt mer 

speciell.  

 

Vad gäller brakteater är fynd antalet något mindre på Öland än vad det är på 

Gotland men några har hittats i dess närheten som även dem speglar Oden-

kulten.  

 

Enligt centralplatsmodellen kan Sandby borg tolkas som en centralplats med 

regional betydelse eftersom att fynden av glas, solidi och reliefspännen tyder 

på det. Reliefspännen finns inte med i centralplatsmodellen men kan med sina 

attribut tänkas placeras i den övre delen av kolumn två, alltså för regionalt 

viktig centralplats, precis som de övriga attributen antyder. Men eftersom att 

reliefspännen är av högt konstnärligt kvalité kan de även ses i den översta 

kolumnen, alltså en centralplats som är överregionalt viktig. 

 

 
Fig 8. Flygbild över hus 52 (syd-nord riktning) under undersökningen 2017 

Foto Sebastian Jakobsson 
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6.1.2. Helgö 

De långväga fynden på Helgö tyder på handel vilken är ett av kriterierna för att 

vara en centralplats, precis som fyndet av guldgubbar och metallhantverket 

som är ett attribut som platsen uppfyller. Kontinentala guldföremål anses vara 

tecken på överregional centralplats och även om de importerade föremålen inte 

är av just guld anser jag att platsen kan ses som överregional. Även dem 

omfattande tillverkningen av reliefspännen på platsen är intressant, fynd av 

närmare 200 gjutformar för reliefspännen (Holmqvist 1969, s 134). 

Reliefspännen finns tyvärr inte med i den centralplatsmodell som använts men 

dessa kan räknas som föremål av hög konstnärlig kvalité vilket finns med i 

modellen och anses vara tecken på överregionalt viktig centralplats.  

 

6.1.3. Vallhagar 

Trots att rörhänkel saknas i Vallhagar valde jag att ta med denna platsen, dels 

för att ornamentiken är mycket lik kärlen från Sandby borg och Barshalder men 

också det faktum att platsen har många likheter med Sandby borg.  

Platsen har plötsligt övergivits, saker har lämnats mitt på golvet och på sina 

platser, exemplet med vävstolen som blivit kvar, samtidigt har kvarlevorna från 

några personer funnits i två av husen, varav den ena är bränd, kanske på grund 

av att huset har brunnit. Liknande har hänt i Sandby borg, en man i 50 årsålder 

ligger död över en eldstad i ett hus som senare brann, även i Vallhagar var det 

en man i 50 årsålder som låg död i ett hus som senare brann, troligtvis, kroppens 

brandskador visar tecken på det. Mannen som även hade ett metallföremål vid 

sin hand, var det tänkt att försvara sig mot de eventuella angriparna? 

Dessvärre saknas ornerade metallföremål som keramiken hade kunnat jämföras 

med. 

 

För att återvända till centralplatsmodellen så kan vi titta på fyndmaterialet som 

bland annat innehåller en denar, glas och vapen vilka alla är kriterier för att 

vara en regional centralplats. Kanske är det dock för få eller och kan tyckas 

övertolkas om Vallhagar anses vara en regionalt viktig centralplats, men om vi 

adderar den vackra keramiken till materialet kanske synen blir en annan. 

Däremot kommer inte Vallhagar upp i samma nivå som Helgö och Sandby 

borg. Kanske kan Vallhagar istället tolkas för en stor järnåldersboplats som 

hastigt övergavs på grund av oroligheter? Även om tanken på ett anfall 

liknande det i Sandby borg är lockande. 

 

6.1.4. Barshalder 

Tyvärr blir Barshalder svårt att ha med i den avslutande diskussionen då detta 

inte är en boplats utan ett gravfält. Anledningen till att platsen är med är kärlets 

näst intill identiska likhet med kärlen från Sandby borg. Så även om 

rörhänkelkärlen som är påträffat här är av stort intresse kan platsen inte på 

något sätt knytas till centralplatsmodellen.  

 

6.1.5. Vä 

Vä är något av en utstickare i det keramiska materialet. Även om de den 

gotländska och den östskånska keramiken tillhör samma grupp, i stycke 3.2.1 
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kallad grupp två, finns skillnader i dess ornamentik. Boplatsen har för få 

attribut för att räknas som regionalt viktig centralplats, vissa spår av vapen och 

tillhörande rustning har hittats men övriga attribut tyder på vanlig boplats. 

Kanske kan rörhänkelkärlet bidra med ytterligare status? Dock skulle vidare 

undersökningar av platsen vara att föredra. 

 

  

 
Fig 9. Rörhänkelkärl från Sandby borg. Foto Tove Andersson  
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7.  Diskussion och tolkning 

7.1. Platsernas karaktär 

Efter att ha studerat fem fyndplatser närmare så är det tre stycken som utmärker 

sig, Sandby borg, Vä och Helgö. Dessa tre är unika i fyndplatssammanhang 

eftersom att de är boplatser. I Vallhagar saknar kärlet dessvärre hänkel och kan 

därmed inte med säkerhet sägas vara en fyndplats för rörhänkelkärl även om 

dekoren är intressant. Barshalder är ett gravfält och är därmed av helt annan 

karaktär. 

 

För att återkoppla till Fabech och Ringtveds centralplatsmodell (1995, s 14) 

som beskrivs i kapitel 2.1 så passas Helgö in i modellens (fig. 1) översta sektion 

(1), som en överregionalt viktig centralplats. Detta tack vare fynden av 

importföremål och dess tydliga status som handelsplats. Även Sandby borg kan 

tolkas vara i samma sektion tack vare reliefspännena som är föremål av hög 

konstnärlig kvalité, däremot saknas övriga attribut och kanske kan Sandby borg 

istället tolkas tillhöra sektion 2, regionalt viktig centralplats. Skånska Vä 

däremot tillhör den nedre sektionen och räknas som vanlig boplats, än så länge. 

Detta på grund av bristen på exklusiva fynd, men ytterligare undersökningar 

kan visa på annat. Dock kan Vä vara undantaget som bekräftar regeln och att 

Vä helt enkelt är en ordinär boplats som råkade ha ett rörhänkelkärl. 

 

7.2. Religion & ikonografi 

Det blir tydligt att religionen spelade en stor roll i samhället under yngre 

järnålder, både till vardags och vid speciella tillfällen. Detta visar bland annat 

övergången från våtmarksoffer i samhällets utkanter till att kulthus och 

ceremoniella byggnader i bebyggelsens mitt blir allt vanligare (Fabech 1991, 

Berggren 2010, Näsström 2010) För att återkoppla till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter så är Durkheims teori om samhällets dyrkan av sig själv, och 

gud som begrepp för den kollektiva kraften, lätt att applicera på den förkristna 

religionen och dess samhälle. Att relationen mellan gud och människa skulle 

vara ömsesidigt eftersom att utan dyrkan och rit skulle gudarna försvinna 

(Boglind et al 2014, s 310). Upplevelsen av det heliga och intensiteten i riterna 

som höll sig kvar kan tänkas ha varit en viktig del för människorna, speciellt i 

orostider då vikten av att hålla det kollektiva självförtroendet högt var 

väsentligt. De förändringar i det arkeologiska materialet som sker på Öland och 

Gotland och som tolkats i termer av krigsliknande konflikter (kapitel 5.1 och 

5.3) kan ha varit en orsak till att religionen blev en viktigare del av vardagen 

under just denna perioden. Att det sammanfaller med rörhänkelkärlens 

”storhetstid”.   
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Att kunna tyda bilder och symboler, så kallad bildvarsebildning, är en socialt 

betingad process som kan tänkas höra ihop med den religiösa uppfattningen 

som fanns i samhället. Därmed kan de symboler som vi ser i det arkeologiska 

materialet vara främmande för oss men för forntida människor kan de ha varit 

en självklarhet. Precis som exemplet med krucifixet (Pesch 2005:a, s 25). Att 

symboler återkommer på allt från keramik till brakteater och reliefspännen 

skulle kunna ha med dåtidens världsbild att göra. Dessa symboler kan även 

vara en för oss okänd kedja av symboler som tillsammans skapar en kenning. 

Att de har en koppling till den tro och världsbild som fanns och att dessa 

symboler var en del av berättelser eller uppfattningar. Men kanske kan det 

också vara tecken för något annat som har med social status att göra. Eftersom 

att symbolerna återkommer på exklusiva artefakter kanske de var en symbol 

för dess ägare att visa sin status i samhället, att vissa symboler var tillägnade 

samhällets övre skikt. Att både brakteater och reliefspännen bär liknande 

ornamentik som rörhänkelkärlen är ytterligare en indikation på dess status. 

 

I den tidigare forskningen nämnes diskussionen kring brakteaterna, är det gudar 

som avbildas eller ej? Vem eller vilka som än avbildas så är dessa omringade 

av symboler som har betytt något, inte bara för de personer som bar dem utan 

även för övriga samhället. Inga konstnärliga utsvävningar tilläts under 

järnåldern och hantverkaren höll sig inom vissa ramar. Dessa hantverkare och 

tillika konstnärer hade en god inblick i det bildspråk som skulle användas och 

därmed antagligen även vilken historia som låg till grund för det (Pesch 2005:a, 

s 25-26). Därmed är det inte helt omöjligt att brakteaterna har haft en religiös 

innebörd även om det inte är Oden eller Tor som avbildas. Och vidare också 

rörhänkelkärlen och reliefspännena.  

7.3. Keramiken 

Ornerad keramik i sig anses i den tidigare forskningen inte vara ett tecken på 

hög status (Stilborg 2002:a, s 15). Däremot kan den indikera aktiviteter av 

exklusiv karaktär och där med borde den ses mer som ett exklusivt föremål, 

speciellt rörhänkelkärlet. Synen på keramik som en typ av artefakt anser jag är 

problematisk då all typ av keramik inte kan rymmas inom en och samma 

kategori. Precis som med mycket annat finns olika former av denna artefakt 

och därmed kan den kategoriseras på olika vis. Som exempel kan vi titta på 

boplatskeramik, den indikerar inte samma aktivitet eller status som 

rörhänkelkärl. Tillsammans med andra faktorer i Fabech & Ringtveds 

centralplatsmodell skulle viss typ av keramik mycket väl kunna ligga i den 

mellersta kolumnens övre del. Att keramiken är det vanligaste fyndet på 

utgrävningar är som nämnts i uppsatsens introduktion, både till dess fördel och 

nackdel. Mängden keramikfynd gör att de inte ses som exklusivt eftersom att 

det närmast är att betrakta som ett massmaterial. 
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På Helgö och i Vallhagar har rörhänkelkärlen hittats i närheten av stolphål, 

kanske har de varit upphängda när de inte använts (om Vallhagar kärlet haft en 

hänkel). I Sandby borg hittades kärlen utomhus, kanske på en plats där olika 

ritualer utfördes. Att de stått kvar ute kan vara ett tecken på att en rit nyss utförts 

eller kanske att förövarna var borgens gäster och skulle delta i riten.  

 

En förklaring till de bristande fynden kan vara att rörhänkelkärl missats i 

fyndmaterialet, antingen på grund av att hänkel saknats men också på grund av 

att de är så pass ovanliga att man inte reflekterat över det. Kärl kan också ha 

smugit sig in under vackert ornerade kärl i annan litteratur så som 

stämpelornamentik och gotländska kärl. Min analys talar för att 

rörhänkelkärlen är en exklusiv produkt och ska betraktas som ett 

prestigeföremål.  

 

Min uppfattning är att många både studenter, arkeologer och allmänhet ser 

keramikfynd som något tråkigt och inte speciellt fascinerande, vilket så klart är 

trist och något jag skulle vilja ändra på. Jag hoppas att denna uppsats har satt 

en viss typ av keramik på listan över högintressanta artefakter. Dels med tanke 

rörhänkelkärlens kopplingar till historien om Suttungs mjöd, men även det 

faktum att kärlen inte tycks förekomma på vilka platser som helst. 

 

Den centralplatsmodell som använts i denna uppsats innehåller endast 

boplatskeramik vilket kan ses som bristande i sammanhanget eftersom att den 

typ av keramik som behandlats här mycket väl skulle kunna höra hemma i 

centralplatssammanhang, se dock Stilborg (1997). 

 

Jag skulle vilja påstå att rörhänkelkärlen är en unik produkt som inte förekom 

i alla samhällen under yngre järnålder, utan något som hörde hemma i de 

mäktigare miljöerna vilket tydligt kan ses i Sandby borg och på Helgö.  
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8.  Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att titta närmare på rörhänkelkärl och på de platser 

där de har påträffats. Syftet var också att titta på keramikens ornamentik och 

dess koppling till tron samt jämföra med metallföremål från samma tid då 

likheter dem emellan är något som tidigare uppmärksammats. Samt att studera 

vad rörhänkelkärlen från Sandby borg har betytt för platsens karaktär. 

 

Uppsatsens syfte har formulerats i följande frågeställningar; 

➢ Går det att finna en koppling mellan rörhänkelkärl och platsernas 

specifika karaktär? 

➢ Hur återspeglas tron i keramiken och likheten med dekorerade 

metallföremål? (Ikonografi och Suttungs mjöd) 

➢ Kan rörhänkelkärlen från Sandby borg säga något om borgens karaktär? 

 

Efter att ha tittat närmare på de boplatser som rörhänkelkärlen hittats på blir 

det tydligt att det inte är ordinära boplatser utan centralplatser, av både regional 

och överregional vikt. Helgö som har varit en mycket viktig handelsplats och 

Sandby borg som visar allt fler tecken på sin mäktiga position i den yngre 

järnålderns öländska samhälle. 

 

Tron återspeglas till viss del i keramiken genom djuravbildningar. Vissa 

likheter med brakteater har kunnat ses, även ett reliefspänne med en intressant 

ristning på baksidan förtydligar bilden mellan keramiken och dyrbara 

metallföremål.   

 

Keramiken funnen i Sandby borg under 2017 års undersökning är ett mycket 

betydelsefullt fynd som förstärker bilden av borgens höga status. Att det finns 

en koppling mellan borgens reliefspänne och keramiken är ett mycket 

intressant fenomen.  
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