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Abstract 

Ottosson, M. 2018. The Viking age ceramics in Birka from an outside 
Scandinavian trade perspective    
   

With this essay, my intentions have been to describe the living environment of Birka during the 
Viking age, based on an international exchange trading perspective. The questions asked are: 
Which ceramic groups were on the spot in form of pots and vessels? What ceramic traditions 
are reflected in the imported ceramics in comparison with the domestic? How did the ceramic 
looks like, in terms of appearance and decoration? 
 
My research strategy is based on a quantitative analysis method with on a contextual 
interpretation, which consists mostly of secondary sources and image illustrations. Ceramic 
properties contribute to extracting a lot of archaeology from the material, even though the 
material includes small ceramic shades. Therefore, based on Dagmar Selling's ceramic 
classification from the 1950s, I have tried to map out the ceramics that existed on Birka. 
 
Birkas undertook extensive trade exchanges with several European civilizations. Among others 
with Frisian tribes in Friesland adjacent to the southern North Sea regions and with Slavic 
groups along the southern Baltic coast in the south. However, during the second half of the 8th 
century, Birka's international trade was partly changed, and went increasingly eastwards. 
 
In this connection, the international trade community was settled with settlements in northern 
Finland, and trade relations with Finnish-Ugrian tribes in Tavastland in southern and central 
parts of Finland were also established. In addition trade with Slavic, Scandinavian, Baltic and 
Finnish minority groups in Russia were established in the direction of Lake Ladoga and Karelia 
in north, which had been integrated into neighbouring areas such as Novgorod, Kiev, Staraya 
Ladoga and the city of Gnezdovo. In order to see the context and trade relations that Birka has 
had, I strive to link the ceramics in these places with Birka, which in this way aim to locating 
the origin of ceramics, cultural differences, and differences in appearance, size and interior 
design. 
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1. Inledning 

I samband med att romarriket decimeras i storlek under folkvandringstid (400-550 e. kr.) får 
det germankontrollerade frankerriket i väst och Östromerska riket i öst en mer inflytelserik och 
dominerande roll i Centraleuropa (Ljungqvist 2015: 21-27). Även araberna börjar under 600- 
och 700-talet att få mer inflytelserik roll internationellt, bland annat i Nordafrika, Sydeuropa 
och mellanöstern (Hedeager & Tvarnø 2001: 195). 
 
Nya handelsplatser runt om i Europa och i Skandinavien växer fram i slutet på 700-talet, bland 
annat staden Birka i Mälaren, som skulle visa sig få en mycket stor betydelse för den 
ekonomiska såväl som för den politiska utvecklingen under yngre järnåldern (Lindkvist & 
Sjöberg 2015: 30).     
 
Birka som var en handelsplats med en omfattande export och importproduktion etablerade 
omfattande kontakter, bland annat med Britannien och frankiska riket, men även kontakter 
österut mot Finland (Callmer et al. 2017: 94), Ryssland (Meinander 2006: 17) och östromerska 
riket och ända bort mot Centrala delarna av Asien och Kina (Lindkvist & Sjöberg 2015: 30).    
 
Under slutet av 900-talet övertas dock de internationella kontakterna utav Sigtuna, som i allt 
större utsträckning övertar rollen som huvudsäte för Mälardalsområdet, såväl för den inhemska 
som för det internationella handelsutbytet. För Birkas vidkommande resulterar detta i att staden 
förlorar sin maktposition i samhället och i allt stötte utsträckning får tillbringa en tynande 
tillvaro utanför maktgemenskapens korridorer (Lindkvist & Sjöberg 2015: 31).  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Mot bakgrund av att det etablerades nya centralplatser runt om i Europa i början av 700-talet i 

form av städer som Ribe i Danmark, Hedeby i nuvarande Tyskland, staden Kaupang i Norge, 

Birka på Björkö (Lindkvist & Sjöberg 2015: 30), Staraja Ladoga i Ryssland, Truso i Polen, 

Grobin i sydvästra Lettland och Vanaja i södra Finland (Ambrosiani & Erikson 1991: 53) avser 

jag att studera boplatskeramik på Birka mellan 700- till sent 900-tal, utifrån ett 

utomskandinaviskt handelsperspektiv. År 1955 genomförde Dagmar Selling en genomgripande 

inventering av den Vikingatida keramiken på Birka och utifrån olika kulturindelningar delades 

keramiken in i fyra olika grupper. 

Trots Sellings keramikindelning beskriver hon trotsallt inte hur keramiken såg ut eller vilka 

keramiktyper som förekommer under vikingatid. Därför syftar denna uppsats även till att göra 

det som Dagmar Selling inte gjorde, nämligen att göra typbeskrivningar som avser att utröna 

användningsområdet för de keramiktyper som hittats på Birka (Nyström et al. 2015: 39). 

. 
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Birka som är beläget på Björkö i Mälaren grundades i slutet på 700-talet (Fig. 1) (Lindkvist & 

Sjöberg 2015: 30). Till staden anlände köpmän och hantverkare med varor från hela Europa. 

Varor importerades bland annat från södra östersjöregionen och via den ryska flodarkipelagen 

i österled ända bort mot Istanbul, dåtidens Konstantinopel, av nordborna kallat Miklagård 

(Ljungqvist 2015:50). Birka som var inriktad mot ett storskaligt hantverk- och handelsutbyte 

distribuerade en mängd exklusiva varor som i gengäld byttes mot inhemska varor som hudar, 

guld, silver, slavar, horn och pälsar (Lindkvist & Sjöberg 2015: 30f ). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 1. Björkö 
 
Jag har valt mina frågeställningar utifrån ett utbytes- och handels perspektiv som syftar till att 
försöka kartlägga keramikens användningsområde i form av krukor och kärl, och vilka typer av 
keramik som fanns på platsen.  
 
Inom ramen av keramikens totala mångfald avser jag också att placera in materialet i ett 
kontextuellt sammanhang för att kunna jämföra likheter och olikheter i storlek, form, utseende 
och dekor, i relation till inhemsk såväl som till andra keramiska traditioner.   
 

 Vilken keramik fanns det på platsen i form av krukor och kärl? 
 Hur har keramiken generellt sätt kunnat tänkas ha använts utifrån kärlens storlek och 

form? 
 Vilka keramiska traditioner avspeglas inom den importerade keramiken i jämförelse 

med den inhemska? 
 Hur såg keramiken ut i form av dekor och utsmyckning? 
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1.2 Metod och källmaterial  

Grunden för mitt arbete består till största delen av inhämtad litteratur i form av sekundärkällor, 
som böcker, avhandlingar och nätbaserad dokumentation. För att kunna besvara på mina 
frågeställningar har jag utgått från Dagmar Sellings keramikklassificering från 1950-talet. 
Klassificeringen delar in keramiken i fyra grupper och dessa presenteras bland annat i Bengt 
Nyströms et al. 2015 och Anne Carlies et al. 2002 avhandlingar. 

”AI: Västeuropeisk keramik. Importerat från västra Tyskland AII: Slavisk keramik, importerat från 

Tyskland, Polen och Ryssland. AIII: Keramik från öster om Östersjön (Finland och Ryssland), och 

AIV: Inhemsk keramik” (Nyström et al. 2015: 39). 

I nästa steg kommer jag att jämföra keramiken på Birka med keramik från andra viktiga 

förhistoriska platser under vikingatid, i anslutning till Östersjöregionen där det bevisligen 

genom tidigare forskningsundersökningar har förekommit likadan keramik som den på Birka, 

exempelvis i staden Dorestad i anslutning till nordvästra Nordsjöregionen.       

Tillförlitligheten av litteraturen har varit viktig. Därför har jag försökt jämföra det insamlade 
materialen med varandra, för att få fram flera trovärdiga källor. I syfte att skapa en så trovärdig 
kronologisk ordning som möjligt har jag exempelvis jämfört årtal i Birkaportalen med dem i 
litteraturen. Om årtalen stämmer överens på båda plattformarna som beskriver samma händelse, 
har jag för avsikt att tro att källan har stor trovärdighet och att årtalen med stor sannolikhet är 
överensstämmande. 
 
Det som har varit av intresse under arbetets gång har framförallt varit material och litteratur 
som har handlat om yngre järnålder, specifikt inriktad mot stadsbildning och centralplatser, runt 
om i Europa och i Skandinavien. I samband med boplatser har det som regel förekommit någon 
typ av hantverk och utbyteshandel. Det har medverkat till att jag har kunnat lokalisera 
hantverkstyper på platsen, men också vilka utomskandinaviska kontakter som har varit 
förekommande. I och med att jag har lokaliserat hantverkstyper har jag som regel kunnat 
härleda dessa till keramikhantverk. 

1.3 Källkritik och avgränsningar 

Utifrån befintliga typologiska klassificeringar och litterära illustrationer har jag fått en bra bild 
över vilken keramik som har förekommit på Birka och vilka kulturella influenser från olika 
folkgrupper som avspeglats i materialet. Trots detta kan det vara svårt att avgöra utifrån 
keramikens utseende i form av dekor och keramikens utformning var krukorna och kärlen 
kommer ifrån och från vilken tidsperiod de har sitt ursprung. Det innebär att keramiken många 
gånger enbart kan beskrivas på ett generellt sätt. 
 
I och med att den inhemska keramiken exempelvis i stora stycken inspirerats av 
utomskandinaviska keramiktyper gör det hela så mycket svårare när keramiken ska tolkas, 
eftersom likheterna i utseende är slående i många fall. I böckerna ”Keramik & porslin i Sverige 
genom 7000 år” (Nyström et al. 2015) och ”Keramik i Sydsverige- en handbok för arkeologer” 
(Carlie et al. 2002) visas och illustreras keramiken på ett bra sätt men att åskådliggöra i vilket 
kontextuellt sammanhang keramiken har använts kan utifrån de ovangivna kriterierna många 
gånger vara svår att avgöra. 
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Uppsatsens huvudsakliga avgränsning är att den enbart berör Ian Hodders postprocessuella teori 
som avser att beskriva det förhistoriska samhället utifrån materiella sammanhang i stället för 
dess funktion och att den utgår ifrån Dagmar Sellings keramikklassificering från 1950-talet. 
Dessa avgränsningar är gjorda framförallt för att uppsatsen inte ska bli för omfattande och 
ohanterlig. För att uppsatsen inte skall bli för omfattande innehåller den dessutom en 
avgränsning i tid som endast berör Vikingatid mellan 800- 980-talet. 

1.4 Teori 

Med utgångspunkt i Ian Hodders postprocessuella arkeologi har jag som målsättning att jämföra 
den materiella variationen över tid, i förhållande till andra keramiska traditioner och på det 
sättet identifiera och placera in keramiken i ett kontextuellt sammanhang (Howard & Morris 
1981: 219). 
 
Den postprocessuella arkeologin som introducerades för första gången på 1980-talet genom 
arkeologen Ian Hodder avsåg att beskriva människans samhälle utifrån kulturella och materiella 
sammanhang. Det kan jämföras med den processuella arkeologin som hade som målsättning att 
förklara samhällsutvecklingen genom olika systemteoretiska modeller i form av ensidiga 
hypoteser och generella mönster. Kulturella skillnader förringades som om de aldrig hade 
funnits och samhällets många förändringar ansågs ha sin förklaring i yttre omständigheter som 
människan låg bakom. 
 
Inom den post-processuella teorin skall varje enskilt fall betraktas som unikt och bedömas från 
fall till fall i sin egen kontext och inte bara utifrån dess funktion. Det vill säga med hjälp av 
antropologiska teorier ville arkeologerna studera hur samhällen och kulturer fungerat och 
förändrats över tid. I och med detta blev den arkeologiska forskningen i allt större utsträckning 
tillgänglig för en friare tolkning av det arkeologiska materialet. I allt större utsträckning sågs 
olikheter och likheter som en naturlig del av den förhistoriska utvecklingen (Hodder 2005: 10-
14).  
 
”Materiella fynd som tidigare tolkats inom ett specifikt användningsområde på grund av utseende och 

form, kunde nu med det nya synsättet även påvisa fyndens symboliska värde i form av status, ålder och 

grupptillhörighet” (Arwill-Nordbladh 2001:40).  
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2. Forskningshistorik 

I början av Vikingatid bildas allt flera städer runt om i norra- och östra Europa, Skandinavien 
och omkring områden i sydvästra Ryssland. I syfte att importera och exportera sina exklusiva 
varor förlades och centraliserades alltjämt städerna intill sjöar och flodnära områden (Lindkvist 
& Sjöberg 2015: 32f), och i Mälardalen på platser som Björkö etablerades staden Birka. Birka 
var ett internationellt handelsnav som på många sätt påminde om städer som Ribe i Danmark, 
Hedeby i nuvarande Tyskland, Norska staden Kaupang (Lindkvist & Sjöberg 2015: 30), Vanaja 
i södra Finland, Staraja Ladoga i Ryssland, Truso i Polen och Grobin i sydvästra Lettland (Fig. 
2) (Ambrosiani & Erikson 1991: 53). 

I samband med att järnåldern går mot sitt slut (700- 1050-talet) blev den nordeuropeiska 
keramiken allt vanligare i Skandinavien och på Birka (Howard & Morris 1981: 63), i form av 
importerad AI-keramik från norra Nordsjöregionen i anslutning till västra Tyskland, Holland 
och Belgien (Burenhult 1988: 134). Även väst- och östslavisk AII-keramik (Ambrosiani & 
Erikson 1993: 58) förekommer av allt att döma under denna tid, från områden utmed södra och 
sydöstra Östersjökusten i Tyskland, Polen och i Ryssland (Nyström et al. 2015: 39). 

Under andra halvan av 800-talet skulle dock Birkas internationella utbyteshandel delvis 
förändras, till att i allt högre utsträckning gå i östlig riktning (Callmer et al. 2017: 95f).  

I och med detta sammanfogades den internationella handelsgemenskapen med bosättningar i 
norra Finland (Callmer et al. 2017: 209), men också handelsförbindelser med finsk-ugriska 
stammar i Tavastland i södra och mellersta delarna av Finland upprättades (Callmer et al. 2017: 
223). Detta bidrog till att den finsk-baltiska keramiken (AIII), som framförallt hade sitt 
huvudsakliga ursprung från den östra Östersjökusten blir allt vanligare på Birka. Dessutom 
etablerades handel med slaviska, skandinaviska, baltiska och finska minoritetsgrupper (Roslund 
2001: 202) i Ryssland, i riktning mot sjön Ladoga och Karelskanäset i norr. Grupperna hade 
allt eftersom integrerats i närområden i anknytning till städer som Novgorod (Meinander 2006: 
17), Kiev, Staraya Ladoga och staden Gnezdovo (Callmer et al. 2017: 94). 

Hjalmar Stolpe, som var entomolog i grunden inledde studierna på Birka i slutet av 1800-talet. 
Stolpes huvudsakliga syfte var inledningsvis att kartlägga bärnstenens förekomst på Björkö, 
men allteftersom övergick undersökningarna till arkeologiska utgrävningar. Undersökningarna 
som avsåg specifikt att studera gravar och gravfynd bedrevs under flera säsonger som 
resulterade i ett gediget arkeologiskt material. Dokumentationen av platsen är noggrant utförd 
och Stolpe skildrar jordlagren och gravfynden på ett revolutionerande och vetenskapligt sätt, 
som för dåtidens forskare innebar en fundamental omtolkning av den svenska Vikingatiden. 
(Ambrosiani & Erikson 1991: 21f). 
 
I samarbetet med Greta Arwidsson utförde Holger Arbman ett flertal utgrävningar på Birka, 
mellan åren 1932-1934. År 1932 genomförde han flera studier på platsen som i huvudsak var 
koncentrerade till strandvallen och till ett antal gravar intill ”kyrkvreten”. År 1934 undersökte 
Arbman den s.k. ”likbränningsplatsen” som så småningom övergick till att gå under 
benämningen garnisonen, på grund av platsens fyndrikedom av vapenfynd (Ambrosiani & 
Erikson 1991: 27f). 
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År 1955 genomförde Dagmar Selling en genomgripande inventering av den Vikingatida 

keramiken på Birka. Utifrån arkeologins fyra olika kulturindelningar av keramik avsåg 

dokumentationen att dela in keramiken i grupper, utomskandinavisk och inhemsk keramik 

(Nyström et al. 2015: 39).  

1969-1971 återupptogs återigen utgrävningarna på Birka efter att verksamheten hade legat nere 
under flera år. Under ansvar av Björn Ambrosiani och Birgit Arrhenius var 
forskningsundersökningen planerad till Birkastadens västra sida, i syfte att utreda 
omständigheterna kring en eventuell maritim hamn. Platsen grävdes ut skiktvis utifrån ett 60 
meter långt schakt. Inom den totala ytan påträffades en mängd med arkeologiska fynd i form 
av 800 glaspärlor, 1500 kilo osteologiskt material från mänskligt avfall, nålar, kammar, 
ädelstenar, cirka 100 liter slagg från metallavfall och keramikskärvor av olika dess slag 
(Ambrosiani & Erikson 1991: 57). Vid utgrävningarna mellan 1969-71 var det keramiken som 
dominerade arkeologernas insamlade material som uppgick till 10 700 skärvor av bland annat 
slavisk keramik (Ambrosiani & Erikson 1991: 59).  
 
Utgrävningarna av Birka mellan 1990-1995 under ledning av Docent Björn Ambrosiani var 
främst inriktad mot stadsbildningens arkitektoniska framväxt och på vilket sätt staden har varit 
organiserad utifrån ett boplats- och hantverksperspektiv (Ambrosiani & Erikson 1994: 7). 
Under utgrävningarnas gång har en mängd keramikskärvor tillvaratagits som talar för att ett 
vida kontaktnät i österled i riktning mot Volga floden i Ryssland, men även affärskontakter i 
sydlig riktning mot de södra östersjöregionerna har av allt att döma varit etablerad (Ambrosiani 
& Erikson 1996: 15, 60f). 
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3. Presentation av källmaterial  

Figur. 2. Skandinavien, nordvästra Nordsjöregionen, södra Östersjökusten i norra och östra Europa.  

3.1 Inhemsk AIV-keramik 

Trots att det slaviska svartgodset i huvudsak är den mest iögonfallande av alla keramiktyper 
med sin utvändiga och vackra dekor, är det dock den inhemska keramiken som är den mest 
vanliga på Birka under Vikingatid. I likhet med Vendeltid är det fortfarande den grova sand-, 
växt eller bergartsmagrade keramiken som är den mest förekommande i form av kärl i skiftande 
storlek (Roslund 2001: 80; Carlie et al. 2002: 116). Utifrån tidigare organiska analyser och att 
den inhemska keramiken som regel var bränd med synliga spår av sot, har kärlen med stor 
sannolikhet använts som kokkärl och är i huvudsak avsedda för matlagning (Livet i Birka 1996: 
21). 

Utseendemässigt var det inte helt ovanligt att kärlen hade en tydlig platt botten, raka väggar 
med en kort konkav och svagt utåtböjd eller rak mynning (Carlie et al. 2002: 116).  

Inom ramen för den inhemska keramiken som i huvudsak var av enkel karaktär och neutral i 
sin framtoning var dekoren som regel mycket sparsam, (Fig. 3) (Nyström et al. 2015: 40). Den 
dekorerade keramiken som av allt att döma har förekommit på Birka hade i många fall en 
slavisk preferens (Fig.4). Trots sitt slaviska utseende, var den dock tillverkad av svenskt 
inhemskt material med ett skandinaviskt tillvägagångssätt (Howard & Morris 1981: 63).   
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Figur 3. Odekorerad inhemsk keramik t.v, från Birka.  

 

 

 

 

Figur 4. Inhemskt kärl t.h. från Birka med slaviska 

influenser. 

 

 

 

3.1.1 Finsk-Baltisk AIII-keramik 

Historiskt sett har Sverige under lång tid haft en nära kontakt med Finland och i samband med 
att Skandinavien går in i yngre järnåldern och vikingatid intensifierar dessa kontakter 
ytterligare. En helt ny infrastruktur för den inre och yttre marknaden etablerades, som bidrog 
till att varor och tjänster får en allt viktigare roll i samhället (Gustafsson 2015: 58).  
Den större delen av keramiken som har påträffats på Birka som tillhör det Finno-ugriska eller 
som den också kallas Finsk-Baltisk keramik, består främst av små keramiska skålar, (Fig. 5) 
(Nyström et al. 2015: 39). Skålarna som var tillverkade från slutskedet av andra halvan av 700-
talet och framåt (Edgren & Törnblom 1993: 237), var i huvudsak ett importerat gods från 
Finlands sydvästra områden (Burenhult 2010: 111). 
 
Skålar av liknande art har också påträffats i Baltikum i länder som Estland, men även på Åland 
och inom områden i anslutning till staden Novgorod i Ryssland (Callmer et al. 2017: 221). 
Utseendemässigt var keramiken brunsvart till färgen (Burenhult 2010: 111) med en blankputsad 
yta och i likhet med den västslaviska keramiken var godstjockleken relativt tunn (Burenhult 
1988: 135). Kärlet var tillverkat med en konvex botten (Callmer et al. 2017: 184), och godsets 
utsmyckning gestaltades först och främst genom horisontella linjer som var jämt fördelade på 
den övre halvan av skålens buk. Ornamentik likt en horisontell vinkelmönstrad bård var också 
relativt vanligt förekommande (Burenhult 1988: 135). 
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Figur 5. Finsk-Baltisk skål från Birka. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 AI-keramik  

  

I början på yngre järnålder mellan 700- 800-talet var staden Dorestad i frisernas rike 
(Nuvarande ”Wijk bij Duurstede”) vid gränsen mellan nuvarande Nederländerna, Tyskland och 
Belgien som störst och en av Nordeuropas största och viktigaste handelsplatser. Handel och 
hantverk bedrevs i stor omfattning och platsen hade en betydande och viktig roll för både 
mindre och större områden i södra Skandinavien, på brittiska öarna och inom södra 
Nordsjöregionen i norra Europa. I samband med arkeologiska forskningsundersökningar har en 
mängd arkeologiska fynd påträffats på platsen som exempelvis glas, mynt och keramik (Clarke 
& Amrosiani 1993: 29f). 
 
Keramiken i anslutning till staden som kunde köpas och säljas var bland annat den klotrunda 
(Fig. 6) och bikoniga Mayenkeramiken. Efterhand blir dock Badorfgodset och 
Walberbergkeramiken allt vanligare i form av kannor och krukor, tillsammans med den 
dekorerade och samtida Tatingerkeramiken. Alla producerade i Västra Tyskland med omnejd 
(Burenhult 1988: 134f). 
 

 
Figur. 6. Frisiskt Mayenkärl från Rhenlandet i 

västra Tyskland. Kärlet är påträffat på Birka.  
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3.1.3Mayenkeramik 

Keramik av Mayentyp är ett gods som är uppkallad efter staden Mayen som ligger cirka 300 

km söder om Bonn i västra Tyskland. Mayenkeramiken som har påträffats på Birka är daterad 

från 400-talets andra hälft till slutet på 900-talet. I likhet med Badorfkeramiken hade 

Mayengodset en hård kärlvägg framhärdat genom oxiderad bränning och hög värme, med en 

rödbrun eller mörkgrå utvändig färg. Signifikant för Mayenkeramiken är framförallt dess 

klotrunda form med en liten platt botten, markerad skuldra och en kort hals och ingen dekor. 

Förutom den klotrunda keramiken förekommer trotsallt även tunnväggiga och dubbelkoniska 

krukor på Birka inom denna keramikgrupp. Dekoren visade sig då framförallt i form av olika 

mönsterkombinationer, bland annat genom enkla linjer utmed krukans skuldra, men även 

ornamentik genom snedställda-, polerade-, vågiga och parallella linjer i kombination med 

kryssmönstrade bårder förekommer också i varierande grad (Coutts 1991: 131ff). 

 

3.1.4 Badorfkeramik 

Badorfkeramiken, som hade en rödgul till mörkgrå yttre pigmentering i likhet med föregående 
Mayenkeramiken, började att produceras någon gång under 600-talet fram till 800-talets andra 
hälft (Coutts 1991: 129). Det var ett mycket tunt keramikgods (Burenhult 1988: 134) och 
signifikant för dessa krukor och kärl var framförallt keramikens hårda och släta utvändig yta. 
(Bartels 2006: 29). För ovanlighetensskull i jämförelse med många andra keramikgods var 
Badorfkeramiken i vissa fall tillverkad med en snäckskalsmagrad lera (Burenhult 1988: 134). 
Detta kan jämföras med den svenska (inhemska) och slaviska keramiken som bestod av ett mer 
grovkornigt bergartsmagrat material (Carlie et al. 2002: 116). När det gäller keramikens 
ornamentik var den i huvudsak utformad i form av vågräta reliefband (Coutts 1991: 130) (Fig. 
7). 

 
Figur 7. Badorfkeramik.. 
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3.1.5 Walberbergkeramik 

Utifrån de västliga kontakterna har keramiken på Birka varit av skiftande karaktär. 
Walberbergkeramiken som tillverkades inom Rhenlandets centrala delar i Tyskland hade 
många gemensamma nämnare med de två tidigare keramikgodsen. Till utseendet var den 
mycket likt Mayenkeramikens klotrunda utseende, som gestaltade sig i form av tjockväggiga 
och konvexa kannor och enkla krukor med en liten platt botten och relativt kort hals, dock 
något längre än föregående Mayengods med en smal övre mynning. Keramiken som var ett 
grovt sandmagrat keramikgods hade en hård yta i likhet Badorfkeramiken, dock inte lika slät 
till sin karaktär (Bartels 2006 :29). Kärlen hade en grå eller orangegul färg, med eller utan 
dekor. När ornamentik förekommer är det som regel med reliefband på kärlet övre del. 
Walbergbergkeramiken förekom framförallt från perioden 600- och in på början av 800-talet. 
Produktionen fortsätter dock ända in på 1200-talet men då i allt mindre omfattning än tidigare 
(Coutts1991:138f).  
 
 
3.1.6 Tatingerkeramik 
Tatingergodset som var ett mörkbrunt, nästintill svart keramikgods var tillverkat av en chamotte 
magrad lera genom en reducerad bränning (Arbman & Stenberger 1935: 12; Hulthén 2010: 52) 
med en hård, skinande och polerad ytbehandling. I kombination med ”tennfoliedekoren” var 
keramiken dekorerad med; korsande linjer och olika motiv, med diverse konstnärliga 
illustrationer i form av utvändiga bilder, som kors och maritima fiskfigurer i ljus färgsättning 
(Fig. 8) (Burenhult 1988: 135).  
 

Figur 8.Tatingerkeramik med 

tennfoliedekor. 

 

 

3.1.7 AII keramik  

Den mest framträdande typen av keramikgods som endast har påträffats på ett fåtal platser runt 
om i Mälardalsområdet, närmare bestämt i Villberga vid Ekolsundsviken och på Birka (Skoglöv 
2000: 168), är den västslaviska keramiken. I huvudsak var det ett importerat gods från områden 
i Tyskland och västra Polen i anslutning till Östersjöns södra kustremsa (Carlie et al. 2002: 
116). Den slaviska keramiken som framförallt är karakteristiskt för sina runda stämplar på 
kärlens undersida, genom inristade dekormärken med olika betäckningar i keramikmaterialet 
(Skoglöv 2000: 170) (Fig. 9), var i jämförelse med många andra typer av keramikgods ett 
mycket dekorativt kärl. Dekorens jämnhet har förmodligen frambringats genom att kärlet har 
placerats på en roterande kavalett (Nyström 2015: 39f). Inom den västslaviska 
keramikrepresentationen som hittills har påträffats på Birka, fanns det i huvudsak tre etablerade 
keramiktyper: Feldberg-, Fresendorf- och Mekendorfkeramiken (Ambrosiani & Erikson 1993: 
58).  

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=18265
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Figur 9. Slavisk keramik med bottenstämpel. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.8 Feldbergkeramik  

Feldberggodset som för övrigt är den äldsta av de tre västslaviska keramiktyperna på Birka 
producerades från omkring 700-talets första hälft fram till slutet av 800-talet (Roslund 2001: 
91). I gråsvart nyans (Burenhult 1988: 135) var godset konstruerat med en utmärkande och 
noggrann dekorutsmyckning med Vågband och vågrätalinjer mellan kärlets axelparti och övre 
mynning (Roslund 2001: 91). Kärlet hade en konvex buk med en tydlig och konkav mynning 
och en vågrät och stadig botten och en V-formad bottenprofil (Fig. 10. 1-4) (Clarke & 
Amrosiani 1993: 99).  
 
Under regi av Karl Struwe har det bedrivits omfattande arkeologiska utgrävningar bland annat 
i Oldenburg i norra Tyskland. En mängd arkeologiska fynd och anläggningar påvisar att platsen 
bedrivit ett omfattande handelsutbyte under Vikingatid. Studierna av platsen visar att 
keramikhantverket under 800-talet i huvudsak var av”Sukow- och Feldberg-typ”, men 
allteftersom övergick till ”Menkendorftyp” under 900-talet. Av allt att döma av fynden på 
platsen har samhället i stor omfattning ägnat sig åt ett ekonomiskt handelsutbyte som pekar på 
regelbundna kontakter med Skandinavien (Clarke & Ambrosiani 1993: 97). Liknande 
Feldbergtyp av västslavisk keramik har påträffats på Birka (Roslund 2006: 65) bland annat i 
samband med utgrävningarna mellan 1994-1995 (Ambrosiani & Erikson 1996: 15f). 
 

 

Figur 10. Slavisk keramik av Feldbergtyp 1-4 -och 

Fresendorftyp 5-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.9 Fresendorfkeramik  

Under första halvan av 800-talet övertas den västslaviska keramiktraditionen av det så kallade 
Fresendorfgodset. Keramiken hade främst sitt ursprung från områden i norra Polen och 
Tyskland, i anslutning till handelsplatsen Wolin i nordöstra Mecklenburg och västra Pommern 
(Roslund 2001: 91-93). Till skillnad från den ovannämnda Feldbergtypen hade keramiken ett 
mer pentagoniskt utseende med en utpräglad rak mynning. Dekoren förekom i form av 
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horisontella vågband och utvändiga linjer, dock i betydligt mindre omfattning än föregående 
Feldbergtyp. Förutom detta förekom i vissa fall en tunn och smal odekorerad bård utmed kärlets 
övre kant (Roslund 2001: 91-93). I Ralswiek i norra Tyskland, utmed den södra östersjökusten, 
genomförde Joachim Herrmanns arkeologiska utgrävningar år 1982. Utgrävningarna som först 
och främst var inriktade mot att kartlägga eventuell stadsbildning påträffade flera anläggningar 
efter verkstäder och bostäder. Fynden bekräftar att det har bedrivits ett kontinuerligt och 
storskaligt bärnstenshantverk, horn/benhantverk, järnsmide och ett massproducerat 
keramikhantverk. Fresendorf och Feldbergskeramiken som var en närproducerad slavisk 
keramik användes i stor omfattning på platsen och inom utbyteshandeln, inte minst till 
Skandinavien. (Clarke & Ambrosiani 1993: 99). 

3.1.10 Mekendorfkeramik   

Mekendorfgodset som började tillverkas under 800-talet hade framförallt sitt ursprung från 
områden i norra Tyskland.  Keramiken som var ett handgjort keramikgods var tillverkad med 
en låg hals och en konvex mynning med en högt placerad buk som var rund eller spetsig i sin 
karaktär. Ornamentiken visar sig först och främst genom kamdragna linjer eller i form av en 
bård genom en stämpeldekor placerad på kärlets övre hälft (Fig. 11-12) (Roslund 2001: 93-95). 

 

Figur 11 .t.h. Slavisk keramik av Mekendorftyp.    

 

 

 

 

 

 
Figur 12 .t.v. Slavisk keramik av Mekendorftyp 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den västslaviska AII-keramiken på Birka som var ett importerat gods från de slaviska områden 
kring Nordtyska låglandet och Östersjöns södra utkanter har mot förmodan först och främst 
varit avsedda för transport av livsmedel (Skoglöv 2000: 168) som exempelvis vax, vin och 
honung (Clarke & Ambrosiani 1993: 145). Med hjälp av organiska analysmetoder har det 
påvisats att keramiken till viss del även har använts som hushållskeramik (Livet i Birka 1996: 
22). 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzq9PF89DaAhXBIpoKHdFiBMMQjRx6BAgAEAU&url=http://slawenburgen.npage.de/galerie358814.html&psig=AOvVaw2SMXWKj-KSHApJs4u4ckxw&ust=1524590206301524
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV_NXN9tDaAhVOxKYKHV5CCiYQjRx6BAgAEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjKsbai89DaAhUDMZoKHREvBKwQjRx6BAgAEAU%26url%3Dhttps://www.pinterest.com/lavivandier0243/viking-cookware-and-kitchenware/%26psig%3DAOvVaw2SMXWKj-KSHApJs4u4ckxw%26ust%3D1524590206301524&psig=AOvVaw2SMXWKj-KSHApJs4u4ckxw&ust=1524590206301524
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3.1.11 Östslaviskkeramik 

Under senare delen av 800-talet går den internationella utbyteshandeln på Birka in i ett 
paradigmskifte. Nya ekonomiska förbindelser etablerades som i allt högre utsträckning gick i 
östlig riktning via Östersjön och finska viken bort mot Ryssland och Östromerska riket (Callmer 
et al. 2017: 192). De stora floderna och sjöarna i norra Ryssland var navet i den vikingatida 
utbyteshandeln. I riktning mot sjön Ladoga och Karelen i norr hade svenska och Skandinaviska 
köpmän under lång tid etablerat ett enormt kontaktnät i anknytning till städer som Novgorod 
(Meinander 2006: 17), Kiev, Staraya Ladoga och staden Gnezdovo (Callmer et al. 2017: 94). 
 
Keramiken som handlades på platsen var bland annat den östslaviska hushållskeramiken 
(Roslund 2001: 203). Krukorna och kärlen inom den östslaviska traditionen förekom i 
varierande storlek (Callmer et al. 2017: 149). Keramiken var konstruerad med en rund och 
konkav mynning med en hög eller låg hals och hög skuldra (Fig. 14) (Roslund 2001: 203). 
Kärlens dekor gestaltades genom ett relativt sparsamt uttryck i form av ett fåtal eller flera raka 
horisontella linjer eller ingen dekor alls.  
 

Figur 14 .t.h. Östslavisk boplatskeramik från 

Novgorodregionen.  
 

 

 

 

 

 

3.1.12 Khazariskkeramik 

I samband med utgrävningarna av Birka mellan 1990-1995, som främst var inriktad mot 
stadsbildningens arkitektoniska framväxt (Ambrosiani & Erikson 1994: 7) hittades en mängd 
keramikskärvor. En av keramikgrupperna som påträffades var bland annat khazarisk keramik 
(Ambrosiani & Erikson 1996: 15, 60f). Keramiken som var ett mycket exklusiv gods hade 
framförallt sitt ursprung från närbelägna områden intill Volgaflodens inlopp i Ryssland 
(Roslund 2001: 202). Keramikkärlen var utformade som en rund kanna med platt botten. 
Kärlets ornamentik bestod som regel av horisontella bårder med vågiga och långsmala linjer 
placerad på mitten av kärlets buk (Ambrosiani & Erikson 1996: 60).  
 
 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix-JnlssbaAhUvyaYKHSBrDZwQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com/lepiglina/slavic-and-viking-pottery/&psig=AOvVaw37yO98k-HOH0vUugUQSjpI&ust=1524229287635666
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4. Analytisk diskussion 

Mayen-, Badorf-,Walberberg- och Tatingerkeramiken, som alla ingår i den så kallade AI- 
klassificeringen för vikingatida keramik, var ett importerat keramikgods kombinerat med en 
mycket hård, tunn eller tjock keramikvägg beroende på keramikgrupp (Bratels 2006 :29; 
Burenhult 1988: 135; Coutts 1991: 131-133; Hulthén 2010: 53). Godsen har med stor 
sannolikhet tillverkats genom en mycket hög temperatur i samband med en oxiderad bränning. 
I och med detta har keramiken förmodligen varit mycket motståndskraftig mot fukt och vatten 
som har inneburit att godset med stor sannolikhet använts som hushållskeramik avsedd för mat 
och dryck. Transport och förvaring av importerade varor som organiska oljor, spannmål, 
honung eller vin kan också vara ett tänkbart användningsområde (Clarke & Ambrosiani 1993: 
145). I likhet med den inhemska, finsk-baltiska och östslaviska keramiken var Mayen-, Badorf 
och Walberberggodset ett mycket sparsamt utsmyckat kärl till att sakna dekor helt i vissa fall. 
När dekor av allt att döma har förekommit var det framförallt i form av reliefband.  
 
Tatingerkeramiken som i huvudsak bestod av dryckeskärl och kannor betraktades som ett 
mycket exklusivt keramikgods under vikingatid, med en mycket detaljerad ornamentik. 
Utsmyckningen gestaltades främst genom olika motiv tillsammans med den tidstypiska 
tennfoliedekoren. Med anledning av detta menar bland annat professor Göran Burenhult att 
keramiken haft en rituell funktion och anlänt till Birka via religiöst utsända personer (Burenhult 
1988: 135). Utifrån den hypotesen som definitivt inte kan uteslutas samtidigt som Skandinavien 
och norra Europa under vikingatid bestod av flera småkungadömen och hertigdömen med eget 
självstyre, kan det antas att keramiken inte tillhört vem som helst. Mot bakgrund av detta kan 
keramiken enligt min mening i likhet med det ovanstående alternativet innehafts av en mycket 
begränsad skara av människor med hög status, men i stället för att keramiken tillhört 
prästgemenskapen kan föremålen likväl tillhört exempelvis en kung, vikingahövding eller en 
hertig utanför kyrkans ramar. Förmodligen har keramiken ingått som en del av hushållens finare 
inventarier avsedd för förtäring av exempelvis vin eller öl (Willemsen & Kik 2010: 181). Om 
föremålen varit en del av kyrkans regi har det med stor sannolikhet använts till att förvara 
dopvatten eller nattvardsvin i samband med kristna ceremonier (Harrisson & Ekero Eriksson 
2007:337). Mot bakgrund av detta skulle det med stor sannolikhet betyda att kristendomen 
delvis var allmänt känt på Björkö redan innan Ansgars besök på Birka omkring år 830.  
 
Keramiken har haft en viktig del i den ceremoniella kulten på Birka. Hjalmar Stolpe som grävde 
ut omkring 1100 av Birkas gravar påträffade en mängd med keramikkärl (Ambrosiani & 
Erikson 1991:21) och den överhängande delen av dessa var den mindre sofistikerade och grova 
inhemska keramiktypen (Livet i Birka 1996: 21). På Birka under vikingatid har det med stor 
sannolikhet växt fram ett antal framstående och inflytelserika familjer/personer, att döma av 
vad som har påträffats i gravarna. I och med att den enkla och inhemska keramiken dominerade 
gravskickens innehåll, medan den mer exklusiva och importerade keramiktypen är mer sparsam 
till antalet tyder enligt min uppfattning på en tydlig hierarkisk samhällsstruktur. Personens rang 
och hierarkiska position i samhället har med stor sannolikhet varit helt avgörande för 
begravningsritualens omfattning, det vill säga om keramiken var av mer exklusiv art i gravarna 
har personen förmodligen representerat den övre halvan av samhällets toppenskickt. 
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Trots att den inhemska keramiken på Birka som regel var odekorerad och mycket enkel till sin 
karaktär har det förekommit dekorerad keramik av allt att döma inom det inhemska godset. I 
och med att forskarnas ICP-analyser har kunnat påvisa att den dekorerade keramiken har haft 
samma grundämnen som den odekorerade keramiken och därmed bevisligen varit tillverkad på 
Birka, är det enligt mitt förmenande i första hand den slaviska kulturen som har varit den allra 
största inspirationskällan för det inhemska keramikhantverket, framförallt när det gäller godsets 
ornamentik i form av vågband och kamdragna linjer som är nästintill identiska med den slaviska 
dekoren. 
 
Orsakerna till detta kan vara många. Med anledning av att ingifte, religion och utbyteshandel 
ingick som ett politiskt maktmedel under vikingatid för kungar och hertigar i syfte att skapa 
makt, status och respekt, men även för att skapa interaktion och bibehålla allianser mellan olika 
folkgrupper (Roslund 2001: 27), samtidigt som kvinnorna under järnåldern hade det 
övergripande ansvaret för hushållsarbetet (Solberg 2003: 155), har godset med stor sannolikhet 
tillverkats av ingifta kvinnor från de slaviska regionerna. Eller av inhemska eller tillresta 
personer med en slavisk yrkesmässig hantverkarbakgrund som har haft som uppsåt att utåtsett 
tydliggöra sin kulturella identitet och etniska tillhörighet (Nyström 2015: 40).   
  
Trots att tillvägagångssättet är omdiskuterat, huruvida kärlen är tillverkade av kvinnliga 
keramiker eller inte, är vissa inom den arkeologiska vetenskapen inte helt övertygade om att så 
skulle vara fallet (Gustafsson 2015: 34). Med tanke på att nästintill alla samhällen under 
vikingatid mer eller mindre i utbyte mot guld och kryddor bland annat bedrev slavhandel med 
människor runt om i Europa, Kina, Indien, Afrika och i mellanöstern (Marks 2004: 79f), kan 
godsen snarare ha framställts av tillfångatagna eller köpta slavar som eventuellt hade en 
förankring eller en fördjupad kunskap av den slaviska keramiktraditionen (Nyström 2015: 40). 
 
 
Inom den västslaviska traditionen förekommer tre stycken keramiktyper på Birka. Feldber-, 
Fresendorf-, och Mekendorfkeramiken. Några av de slaviska keramiktyperna som har påträffats 
har haft tydliga mynningar, framförallt Feldberg-och Mekendorfkeramiken. Utifrån dessa 
iakttagelser kan det tänkas varit avsedda för att kunna spänna fast en djurhud av något slag som 
syfte att täcka över krukans öppning. Med anledning av detta är det inte helt främmande att tro 
att närproducerat salt ingått som ett av många användningsområden för den västslaviska 
keramiken. Salt som var att betrakta som hårdvaluta under Vikingatid hade under lång tid 
framställts i områden nära gränsen till norra Tyskland och Polen (Yrwing 2008: 220f). 
 
Signifikant för salthypotesen har framförallt varit på vilket sätt den västslaviska keramikens 
förehavanden har sett ut över tid och mot bakgrund av att dessa kärl endast har hittats på två 
platser kring Mälaren och en av dem är på Birka. I och med att mängden av västslavisk AII-
keramik i den bemärkelsen varit relativ ovanlig i jämförelse med många andra keramiktyper, 
menar bland annat Gunnar Skoglöv att importvarorna i kärlen måste ha varit av exklusiv art, 
exempelvis salt (Skoglöv 2000: 168ff). 
 
Ur det perspektivet har saltet med stor sannolikhet transporterats av frisiska (Yrwing 2008: 221) 
eller slaviska stammar från gränslandet utmed floden Elbe, in till städer som Dorestad, vid södra 
Nordsjöregionen (Skoglöv 2000: 168ff) eller till centralplatser som Wolin och Truso, utmed 
södra östersjökusten i nuvarande Polen. I likhet med Dorestad var Wolin och Truso en 
marknadsplats för utbyteshandel och två av norra Europas viktigaste centralplatser under yngre 
järnåldern (Ambrosiani & Erikson 1993: 49-51). Från dessa platser inhandlades och 
distribuerades en stor mängd varor från områden i östra Europa och från städer i väst. Via 
svenska och utländska handelsmän inhandlades dessa varor som med stor sannolikhet, i 
avvaktan på transport, hade sin slutdestination på Birka och Björkö (Skoglöv 2000: 168ff). 
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Inom ramen för den totala mängden keramik som har påträffats på Birka finns det en keramiktyp 
som inte går att jämföras med någon annan, närmare bestämt den finsk-baltiska keramiken. 
Varför denna keramiktyp har importerats till Birka och vem som har haft tillgång till dessa kärl 
är på många sätt svår att besvara. Men mot bakgrund av keramikgodsets storlek och form är 
utbyteshandel i syfte att transportera varor att betrakta som påfallande liten. Snarare tyder det 
på att eventuellt bofasta gästarbetare (Livet i Birka 1996: 22) eller Slavar med finskspråkigt 
eller estniskt ursprung är dem som har haft dessa kärl i sin besittning (Roslund 2001: 46). I och 
med att matrester har påvisats i flera av de påträffade skålarna genom organiska analysmetoder, 
samtidigt som kärlen tillverkats genom ett reducerat bränningsförfarande med en polerad 
ytbehandling på både keramikens utsida och insida, har kärlen eventuellt varit avsedda för mat 
och dryck (Livet i Birka 1996: 22).  
 
Godset av den östslaviska keramiktypen var i huvudsak konstruerad med en rund och konkav 
mynning med en skevt utåtriktad kant (Roslund 2001: 203). Det kan på många sätt jämföras 
med den västslaviska Fresendorfkeramiken, som även den hade rund mynning. Dekoren på den 
östslaviska keramiken illustrerades på ett mycket sparsamt sätt med en eller flera raka linjer. I 
motsats till detta är den västslaviska traditionen som hade en mer omfattande och regelbunden 
dekorativ dekorutsmyckning, oavsett kärlens storlek och form, genom tydliga vågband i 
kombination med kamdragna linjer (Callmer et al. 2017: 150).  
 
Förutom frisiska, västslaviska, östslaviska och finsk-baltiska kontakter bedrev Birka även 
direkt eller indirekt handel med olika nomadfolk. Bland annat med Khazarena i områden kring 
Kaspiska havet i riktning mot Bysantinska riket. Khazarerna som bevisligen var ett mycket 
skickligt och teknologiskt hantverkarfolk konstruerade en mängd utomordentligt vackra 
föremål (Ambrosiani & Erikson 1991: 78f). Med hjälp av drejskivan som ännu inte hade fått 
genomslagskraft i Skandinavien bedrevs ett högkvalitativt keramikhantverk. Av det finare 
slaget producerades i likhet med Tatingerkeramiken från nordvästra delen av Nordsjöregionen 
eleganta keramikprodukter i form av kannor och krukor med dekor (Ambrosiani & Erikson 
1991: 78).  
 
Från slutet av 700-talet och framåt var staden Staraya Ladoga i norra Ryssland en av 
vikingatidens absolut viktigaste handelsplatser. Affärsmän ankom till staden långväga ifrån, 
bland annat arabiska, muslimska och Skandinaviska köpmän, i syfte att utbyta och tillskansa 
sig exklusiva varor (Hedeager & Tvarnø 2001: 298f). 

Med anledning av att Birka hade goda kontakter med arabiska- såväl som med muslimska 
köpmän kan den khazariska keramiken eventuellt använts som transportkärl avsedd för att 
transportera varor som bivax, honung eller bärnsten (Hedeager  & Tvarnø 2001: 298f). På Birka 
har det påträffats mängder med bärnsten i samband med arkeologiska utgrävningar, bland annat 
i gravarna på Hemlandet i form av tillverkade smycken. Att tillverka smycken av bärnsten som 
var en naturprodukt av torkad kåda i grunden från trädslag som exempelvis tall och 
eukalyptusträd från (”tertiärtiden”) var en mycket vanlig företeelse inom Östersjöregionen 
under vikingatid (Clarke & Ambrosiani 1993: 144; Ambrosiani & Erikson 1996: 48). Vid sidan 
av dessa varor har förmodligen även slavar, pälsverk och valrossbetar ingått som exportvaror. 
Dessa varor ansågs som något utöver det vanliga under vikingatid och en mycket åtråvärd och 
eftertraktad handelsvara, framförallt för köpmän från mellanöstern (Hedeager & Tvarnø 2001: 
298f) 
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5. Slutsats 

Syftet med arbetet har varit att undersöka boplatskeramik på Birka ur ett utomskandinaviskt 
perspektiv. Frågeställningarna har formuleras på följande vis: Vilken keramik fanns det på 
platsen i form av krukor och kärl? Hur har keramiken generellt sätt kunnat tänkas ha använts, 
utifrån kärlens storlek och form? Vilka keramiska traditioner avspeglas inom den importerade 
keramiken i jämförelse med den inhemska? Hur såg keramiken ut i form av dekor och 
utsmyckning?  

Det keramiska materialet på Birka visar tydligt på att platsen och dess invånare förändrades 
över tid. Nya kontakter inleddes och nya strukturer etablerades. Utifrån mitt syfte och min 
frågeställning kan jag konstatera att Birkas keramiska mångfald har bestått av en blandad 
keramiktradition. Under Birkas tidiga fas från 700-talets andra hälft och fram till slutet på 800-
talet har den importerade keramiken framförallt dominerats av tre keramikgrupper: västslavisk, 
frisisk och Tatingerkeramik. Under 800-talets andra hälft och fram till omkring 980-talet blir 
den finsk-baltiska, östslaviska tillsammans med den khazariska keramiktraditionen allt 
vanligare.   
Dekoren på keramiken har varit av varierade slag. Tatinger-, khazariska- och den västslaviska 
keramiken är dem som trots allt har haft den bredaste dekorrepertoaren. Dekoren har främst 
gestaltats genom kamdragna linjer i kombination med dekorerade vågband korsande linjer med 
olika motiv. Inom den inhemska keramiken, som regel var ett odekorerat gods, förekommer det 
trots allt dekorerade krukor och kärl, som med stor sannolikhet har inspirerats av den 
västslaviska keramiktraditionen. De övriga keramiktyperna i form av östslavisk, finsk-baltisk 
och frisisk keramik (Mayen-, Badorf-, och Walberberggods) visar tillskillnad från föregående 
kärl en mycket sparsam dekorutsmyckning genom enstaka reliefband eller kamdragna linjer. I 
vissa fall förekom ingen dekor alls. 

 

Inom området där syftet har varit att beskriva på vilket sätt keramiken har använts, har jag 
enbart på ett generellt sätt kunnat precisera kärlens användningsområde. Utifrån tidigare 
organiska analyser och att keramiken i stor utsträckning har varit bränd med synliga spår av sot, 
har de inhemska kärlen med stor sannolikhet använts som kokkärl, medan de övriga 
keramikgodsen till största delen använts som hushållskeramik eller transportkärl. 
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6. Sammanfattning  

Under slutet av 700-talet bildades ett antal viktiga handelsstäder runt om i Skandinavien och i 
norra Europa. Mot bakgrund av detta ökade Birkas integration med Nordeuropas norra 
kustremsa i södra Östersjön. Men även kontakter med nordvästra nordsjöområdet etablerades i 
allt större utsträckning mellan Elbe och Oder intill Rhenlandet i västra Tyskland. För Birkas 
vidkommande avspeglas dessa kontakter på många sätt. Bland annat inom ramen för den 
importerade keramiken som framförallt dominerades av den frisiska, västslaviska och 
Tatingkeramiken. 

Utöver detta förekom även den finsk-baltiska keramiken, främst hemmahörande i områden i 
sydvästra Finland, men förekommer också på Åland och till viss del i Baltikum och i Ryssland. 
Under hela Birkas förhistoriska tid är det dock den inhemska keramiken som är den mest 
vanliga.  

Under 800-talets andra hälft minskar dock Birkas västliga kontakter, som i allt större 
utsträckning går i östlig riktning mot Rus, Bysans och Kalifatet. I mot sjön Ladoga och Karelen 
i norr etablerades omfattande handelsförbindelser bland annat med skandinaviska, baltiska, 
slaviska och finska minoritetsgrupper i Ryssland. Som ett resultat av dessa kontakter blir den 
östslaviska keramiken allt vanligare på Birka och till viss del även den khazariska keramiken, 
dock i mycket liten omfattning. I och med detta växte sig den utomskandinaviska 
utbyteshandeln sig allt starkare. Birkas östslaviska kontakter fördjupades samtidigt som goda 
kontakter etablerades med arabiska såväl som med muslimska köpmän från mellanöstern. 
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7.1 Illustrationsförteckning 

Omslagsbild. Finsk-Baltisk skål genom Object from the exhibition We call them Vikings produced by 

The Swedish History Museum: Gravfynd, Björkö, Adelsö, Uppland, Sweden. SHM 34000: Bj 326. 

https://www.flickr.com/photos/historiska/13619458314/in/album-72157643392331135/. 

 

Figur 1. Karta över Björka genom Google earth pro. 

 

Figur 2. Karta över norra och nordöstra Europa genom Google earth pro. 

 

Figur 3. Inhemskt kärl genom Object from the exhibition We call them Vikings produced by The 

Swedish History Museum: Gravfynd, Björkö, Adelsö, Uppland, Sweden.  

SHM 34000: Bj 712A. https://www.flickr.com/photos/historiska/13619458464/in/photostream/.  

 

Figur 4. Inhemskt kärl med slaviska influenser genom Object from the exhibition We call them 

Vikings produced by The Swedish History Museum: Gravfynd, Björkö, Adelsö, Uppland, Sweden. 

SHM 34000:Bj 825. https://www.flickr.com/photos/historiska/13619458204/in/album-

72157643392331135/. 

 

Figur 5. Finsk-Baltisk skål genom Object from the exhibition We call them Vikings produced by The 

Swedish History Museum: Gravfynd, Björkö, Adelsö, Uppland, Sweden. SHM 34000: Bj 326. 

https://www.flickr.com/photos/historiska/13619458314/in/album-72157643392331135/.  

 

Figur 6. Frisiskt klotformat kärl genom Object from the exhibition We call them Vikings produced by 

The Swedish History Museum: Gravfynd, Björkö, Adelsö, Uppland, Sweden. SHM 34000: Bj 408. 

https://www.flickr.com/photos/historiska/13619118153/in/album-72157643392331135/. 

 

Figur 7. Badorfkeramik genom Pottery and the Emporia: Imported pottery in Middle Saxon England 

with particular reference to Ipswich.  

http://etheses.whiterose.ac.uk/1867/1/DX181290.pdf.  

 

Figur 8. Tatingerkeramik med Tennfoliedekor från Birka. Tatingerkärl och keramikkanna, Björkö. 

SHM. BJ 457. https://www.pinterest.se/pin/537054324290063820/?lp=true.  

 

Figur 9. Slaviskt kärl med bottenstämpel. Museum Lolland-Falster i Danmark. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bq2BSOo%2f&id=F2BBFADB81B6926

C4940FC787CD6D71A4859BCB7&thid=OIP.bq2BSOo_YkueovxiK6z90AAAAA&q=Slavisk+kera

mik&simid=608037470024894183&selectedIndex=4&ajaxhist=0.  

 

Figur 10. Bild av Slavisk keramik av Feldberg och Fresendorftyp från boken Clarke Helen & 

Ambrosiani Björn. 1993. Vikingastäder. Höganäs, Förlags AB Wiken.  

 

 

 

 

Figur 11. Mekendorfkeramik genom Typ Mekendorf Quelle: Joachim Hermann: Die Slawen in 

Deutschland. 

https://www.google.se/search?q=Menkendorf+Keramik&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved

=0ahUKEwjR_KWd89DaAhWhFJoKHdwWBJgQsAQIJg&biw=1536&bih=747#imgrc=Ei6VnndBk

kNjsM:,  

 

Figur 12. Mekendorfkeramik genom Typ Mekendorf Quelle: Joachim Hermann: Die Slawen in 

Deutschland. 

https://www.flickr.com/photos/historiska/13619458314/in/album-72157643392331135/
https://www.flickr.com/photos/historiska/13619458464/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/historiska/13619458204/in/album-72157643392331135/
https://www.flickr.com/photos/historiska/13619458204/in/album-72157643392331135/
https://www.flickr.com/photos/historiska/13619458314/in/album-72157643392331135/
https://www.flickr.com/photos/historiska/13619118153/in/album-72157643392331135/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bq2BSOo%2f&id=F2BBFADB81B6926C4940FC787CD6D71A4859BCB7&thid=OIP.bq2BSOo_YkueovxiK6z90AAAAA&q=Slavisk+keramik&simid=608037470024894183&selectedIndex=4&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bq2BSOo%2f&id=F2BBFADB81B6926C4940FC787CD6D71A4859BCB7&thid=OIP.bq2BSOo_YkueovxiK6z90AAAAA&q=Slavisk+keramik&simid=608037470024894183&selectedIndex=4&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bq2BSOo%2f&id=F2BBFADB81B6926C4940FC787CD6D71A4859BCB7&thid=OIP.bq2BSOo_YkueovxiK6z90AAAAA&q=Slavisk+keramik&simid=608037470024894183&selectedIndex=4&ajaxhist=0
https://www.google.se/search?q=Menkendorf+Keramik&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjR_KWd89DaAhWhFJoKHdwWBJgQsAQIJg&biw=1536&bih=747#imgrc=Ei6VnndBkkNjsM
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https://www.google.se/search?q=Menkendorf+Keramik&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjR_KWd89DaAhWhFJoKHdwWBJgQsAQIJg&biw=1536&bih=747#imgrc=Ei6VnndBkkNjsM
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https://www.google.se/search?q=Menkendorf+Keramik&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved

=0ahUKEwjR_KWd89DaAhWhFJoKHdwWBJgQsAQIJg&biw=1536&bih=747#imgrc=meU9-

R0jijIyDM:  

 

Figur 13. Östslavisk boplatskeramik från Novgorodregionen. 

https://www.pinterest.se/pin/418271884126429671/.  

 

                                                                                                 


