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2 000 år utan keramik?
Mot en förståelse av keramiktraditionens försvinnande 
i Dalarna under mellanneolitikum

Av Ole Stilborg och Joakim Wehlin

Stilborg, O. & Wehlin, J., 2022. 2 000 år utan keramik? Mot en förståelse av ker
amiktraditionens försvinnande i Dalarna under mellanneolitikum. (2 000 years 
without pottery? Towards an understanding of the disappearance of the ceramic 
tradition in Dalarna during the Middle Neolithic.) Fornvännen 117. Stockholm.

Recently, a worn prehistoric ceramic sherd was found in a field outside the city of 
Borlänge in the province of Dalarna, central Sweden. The sherd has been iden
tified as a fragment of a vessel belonging to the Battle Axe culture, the first one 
ever found in Dalarna. At the same time, the sherd is the youngest known Stone 
Age pottery in the province, and after that the craft seems to have disappeared. 
The first reappearance dates to the Early Iron Age, 500 BCE–400 CE. Both south 
and north of Dalarna, ceramic production carried on continuously from the time 
it  was  introduced  during  the  Neolithic.  With  very  few  exceptions  (including 
northernmost Norway), this applies to the entire northern circumpolar part of 
the world despite difficulties in finding raw materials, fuel and suitable weather 
to perform the craft. Dalarna offers all the prerequisites for producing pottery, 
but despite this, and despite decades of contract archeology in the province,  it 
seems from the current state of research that this was not done for about 2000 
years. The main question is therefore: how may we understand why the ceramic 
tradition ceased in Dalarna at the end of the Stone Age?
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Nyligen hittade en privatperson en sliten förhis
torisk keramikskärva på en åker i Romme utan för 
Borlänge i Dalarna. Skärvan har blivit bestämd 
som ett fragment av mynningen på ett kärl som 
med största sannolikhet tillhör stridsyxekultu
ren under sen mellanneolitikum. Den utgör det 
första kända keramiska belägget  för  stridsyxe
kulturens närvaro i Dalarna (fig. 1, 4). Stenred
skap som kan knytas till kulturen, däribland ett 
tiotal stridsyxor, har tidigare påträffats på olika 

platser i Dalarna, men inga boplatser eller gravar 
har  hitintills  identifierats  (Bennström  &  Lan
nerbro  Norell  2006,  s.  164f).  Samtidigt  utgör 
skärvan den yngsta kända stenålderskeramiken 
i  länet  varefter  hantverket  tycks  försvinna  för 
att  återkomma  först under äldre  järnålder och 
då i väldigt liten skala. Såväl söder som norr om 
Dalarna fortsatte keramiktillverkningen i prin
cip kontinuerligt från det att den infördes under 
yngre stenålder. Med några mycket få undantag 
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(bl.a.  nordligaste  Norge)  gäller  detta  hela  den 
cirkumpolära  delen  av  världen  trots  svårighe
ter  med  att  hitta  både  råmaterial,  bränsle  och 
lämpligt  väder  att  utföra  hantverket  (Anders
son 2019). I Dalarna fanns alla förutsättningar 
för att bedriva keramikhantverk, men detta till 
trots tycks det utifrån dagens forskningsläge och 
efter mångårig uppdragsarkeologisk aktivitet att 
så inte skedde under 2 000 år. Den stora frågan 
är därför om det går att förstå varför keramik
traditionen upphörde  i Dalarna  i  slutskedet av 
stenåldern.

Stenålderskeramik mot söder och norr
Söder  om  Dalarna,  i  Mälardalen,  tillhör  den 
äldsta  kända  tidigneolitiska  keramiken  tratt
bägarkulturen  (Hallgren  2011).  Den  avlöstes 
dock  snart  av  den  gropkeramiska  kulturen 
(GRK)  dit  de  flesta  keramikrika  boplatserna  i 
östra  Mellansverige  kan  knytas.  Gropkeramik 
är  vanligt  förekommande  i  Mälardalsområdet 
och Södermanland ner till de klassiska lokalerna 
Fagervik och Säter på norra sidan av Bråviken 
i Östergötland och dateras mellan ca 3600 och 
2600 BCE (Edenmo et al. 1997, s. 184). Åtskil
liga typologiskkronologiska system för kerami
kens utveckling har föreslagits. Det som använts 
mest bygger på  fynden från platsen Fagervik  i 
Östergötland (Larsson 2009, s. 74ff).

Från och med ca 2800 BCE finns keramik 
och stenyxor med former som är karakteristiska 
för stridsyxekulturen (STY)  i östra Mellansve
rige, Småland, Öland och Skåne. I västra Sverige 
är STYspår sällsynta och den första skärvan av 
ett STYkärl i Värmland framkom för bara ett 
par år sedan (Johansson & Ängeby 2017, s. 45–
48).  Vi  känner  främst  stridsyxekulturen  från 
gravar med kärl och yxor med design som skil
jer sig tydligt från såväl den gropkeramiska kul
turens  (GRK)  som  trattbägarkulturens  (TRB) 
föremål. Boplatserna, som oftast är ganska små 
och fattiga på fynd, finns genomgående på an
dra ställen i Mälardalsområdet än den gropke
ramiska kulturens (Hackwitz 2009) med några 
undantag,  exempelvis  boplatsen  Bollbacken  i 
Västmanland. I Småland, på Öland och i Skåne 
finns stridsyxekeramiken enbart på de gropkera
miska boplatserna medan de respektive typiska 
gravarna ligger var för sig – som längre norrut. 

Tolkningarna  av  stridsyxekulturens  ursprung 
har varierat genom åren. Det har föreslagits att 
det  var  invandrade herdar  som via Centraleu
ropas snörkeramiska kulturer kom från de asia
tiska stäpperna först till Skåne, varifrån de sedan 
rörde sig norrut i Sverige. En annan tolkning är 
att det i stället var en intern grupp, som skilde 
ut sig  från äldre kulturer på grund av valet av 
en  vandrande  herdelivsstil  (vilket  skapade  nya 
kontakter till liknande grupper utanför Sverige). 
Den senaste DNAdrivna forskningen föresprå
kar återigen en invandringstolkning. Denna dis
kussion kommer att  fortsätta,  förhoppningsvis 
på en nyanserad nivå. Ett konkret  framsteg är 
dock att Åsa Larssons forskning har gett över
tygande  argument  för  att  stridsyxekeramikens 
svenska ursprung inte ligger i Skåne utan i östra 
Mellansverige med kontakter österut i Finland 
och/eller Baltikum (Larsson 2009, s. 409; Holm
qvist et al. 2018). Skärvan från Borlänge ligger 
således inte så långt från det svenska ursprunget, 
men för att börja förstå hur den har hamnat där 
måste vi komma längre i förståelsen av hur män
niskorna bakom dessa kärl och yxor  levde och 
interagerade med folk med andra kulturuttryck.

Efter  den  gropkeramiska  kulturen  följde  i 
Mälardalsområdet en relativt kort senneolitisk 
fas  och  därefter  den  äldre  bronsåldern.  I  båda 
fallen är mängden keramik begränsad. Keramik
fynd blir återigen vanliga på den yngre brons
ålderns boplatser och  i periodens brandgravar. 
Under  äldre  järnålder  får  keramiken  en  mera 
begränsad  roll  i  Mälardalen  (Eriksson  2009) 
medan den fortsätter utgöra ett  stort  fyndma
terial på järnålderns bo och gravplatser längre 
söderut i Sverige (Stilborg 2020).

Norr om Dalarna finns gropkeramik (GRK) 
på ett antal platser i de kustnära delarna av södra 
Norrland med platsen Hedningahällen som en 
av de fyndrikaste med mera än 100 kg keramik. 
På denna plats finns även rester av kärl som har 
tolkats som besläktade med stridsyxekeramiken 
(Holm 2006, s. 106ff). En del av keramikfynden 
från boplatserna Bjästamon och Mjäla m.fl., som 
undersöktes  i  samband  med  byggnationen  av 
Botniabanan, har också tolkats ha anknytning 
till  stridsyxekulturen  medan  andra  har  mest 
gemensamt med den gropkeramiska keramiken 
(Lindholm et al. 2007). Längre norrut hittar vi 
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stenålderskeramik med östliga rötter (Hulthén 
1991, s. 10ff) och så småningom asbestkeramik 
som  i  efterföljande  perioder  blir  det  vanligast 
förekommande  (tillsammans  med  hårmagrad 
keramik)  i  inlandet.  Längs  Norrlandskusten 
ser vi en blandning av asbestkeramik (ca 2000 
BCE–1000 CE), hårmagrad keramik (ca 1500–
500 BCE) och kärl av samma gods och design 
som i Mellansverige (Stilborg 2016). Kontinui
teten är  inte  lika  tydlig här  som  i Mälardalen 
men keramiken verkar inte ha varit helt frånva
rande under någon längre tid. Men vad hände 
i Dalarna?

Den första keramiken i Dalarna
Boplatsmaterialet från yngre delen av stenåldern 
i Dalarna är litet och förefaller till största delen 
tillhöra den gropkeramiska kulturen. Gropkera
mik har påträffats på fem, kanske sex, platser: 
Orsandbaden och Noret i Leksand, Kråkberg i 
Mora, Ön i Orsa, Vindförbergs udde i Ore och 
på Korsnäset i Grangärde (fig. 1).

De mest omfattande undersökningarna har 
skett på Orsandbaden i Leksand (L2001:9816), 
första gången 1936 och därefter 1973, 2009 och 
2014. De första undersökningarna resulterade i 
ett stort antal keramikskärvor, omkring 4 000 
med en sammanlagd vikt av 8,5 kg (SHM 21684, 
30612;  ATA  dnr  4959/36;  Lannerbro  1984). 
2009 genomfördes en arkeologisk utredning på 
Orsandbaden och i några av sökschakten påträf
fades neolitisk keramik (Lindberg & Sandberg 
2010). Vid den senaste undersökningen grävdes 
det  i ytterkanten på  fornlämningen, vilket  re
sulterade  i  ett  enstaka  keramikfynd  (Wehlin 
2014; 2015). Keramik som beskrivits som möj
lig gropkeramik har också påträffats vid Noret 
nära  järnvägsbron  norr  om  älven  i  Leksand 
(L2000:309) (Sandberg 2010).

En känd boplats från yngre stenålder finns 
på Orsasjöns strand norr om Kråkberg i Mora 
(L2000:4607).  Här  har  tre  keramikskärvor 
påträffats  (DM  18568:6248).  Inte  långt  där
ifrån,  vid  Ore  älvs  utlopp  vid  Ön  i  Orsa,  har 
en  annan  boplats  med  gropkeramik  upptäckts 
(L2000:3133) (Nilsson 1985). Längre upp längs 
Oreälvens vattensystem finns ytterligare en lo
kal med en gropkeramisk boplats. Denna låg un
der  järnåldersgravfältet  på  Vindförbergs  udde 

vid  Oresjön  i  Ore  (L2000:6206)  (Hyenstrand 
manus).

Betydligt längre söderut i Dalarna, men även 
där under ett järnåldersgravfält, har det påträf
fats en boplats med en relativt stor mängd (27 kg) 
gropkeramik (fig. 2). Boplatsen ligger på Kors
näset vid sjön Björken i Grangärde (L2001:7195) 
(Ericson 1980).

Keramiken på de båda mer omfattande bo
platserna  Orsandbaden  och  Korsnäset  liknar 
den  som  påträffats  i  Uppland,  t.ex.  Åloppe
Norrskog  och  Fagervik  (Larsson  2009,  s.  76, 
fig.  4.1;  Edenmo  et  al.  1997,  fig.  5:30),  samt 
på Äsboplatsen  i Västmanland  (Ericson 1980). 
Gropkeramiken från Dalarna har aldrig genom
gått några mer omfattande vetenskapliga ana
lyser och endast behandlats  i  studentuppsatser 
(t.ex.  Ericson  1980;  Schierman  2005).  Stenål
dersmaterialet från Vindförbergs udde i Ore är 
helt obearbetat. Utöver keramiken finns fynd av 
tydlig gropkeramisk karaktär i form av ett min
dre antal spånpilspetsar av flinta (fig. 3). Dessa 
pilspetsar har samtliga påträffats i samma områ
den som boplatserna med keramik vid Oresjön, 
Orsasjön  och  Skattungen  (Bennström  &  Lan
nerbro Norell 2016).

Den sista stenålderskeramiken i Dalarna?
Nyligen  påträffades  en  förhistorisk  keramik
skärva i Romme utanför Borlänge (L2021:1768) 
(fig. 4). Skärvan är endast ca 2 x 2 cm stor, 9 mm 
tjock och har en vikt på 2,7 gr. Skärvan är en 
mynningsbit från ett relativt litet kärl med in
åtvinklad,  rundad  mynning.  På  utsidan,  strax 
under  mynningsläppen,  finns  dekor  i  form  av 
två horisontella streck som har utförts med ka
mintryck.  Kärlet  har  tillverkats  av  en  fin  lera 
som  kan  vara  magrad  med  chamotte  (krossad 
keramik).  Utan  analys  är  det  inte  möjligt  att 
fastslå att det rör sig om denna typ av magring 
men form och färg på inklusionerna gör det san
nolikt. Kärlet har bränts med fri tillgång av syre 
i  ett  öppet  bål.  Dekoren  med  horisontella  ka
mintryckslinjer,  inåtvinklingen av mynningen 
och den möjliga chamottemagringen tyder på att 
det rör sig om en skärva av ett kärl tillhörande 
stridsyxekulturen  daterad  till  senare  delen  av 
mellanneolitikum, ca 2800–2300 BCE (Larsson 
2009, s. 227ff; Stilborg 2005; 2011; 2012). I den 
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typologiska indelningen av stridsyxekeramiken, 
som gjordes av Mats P. Malmer på 1960talet, 
passar den in på typerna G–J som hör till den 
senare delen av kulturen. Då det bara rör sig om 
en liten mynningsskärva kan man dock inte ute
sluta att kärlet kan tillhöra några av de hybrida 
STYkeramikgrupperna i Mellansverige. Varken 

den STYliknande keramiken på Bjästamon och 
Mjälga  (Lindholm  et  al.  2007,  s.  208ff)  eller 
motsvarande på Hedningahällen omfattar dock 
exempel  på  den  kombination  av  inåtlutande 
mynning, kamdekor och möjlig chamottemag
ring som skärvan från Romme framvisar (Holm 
2006, s. 112f).

Fig. 1. Karta över landskapet och länet Dalarna med nämnda lokaler där förhistoriska keramikfynd gjorts. 
Illustration: Joakim Wehlin. – Map of the province of Dalarna with finds of prehistoric ceramic marked.
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Fig. 2. Gropkeramik från Korsnäset, Grangärde, dekorerad med bl.a. fiskbensmönster. 
Den största skärvan i mitten är 8,5 cm stor. Foto: Heléne Sjöstrand, Dalarnas 
museum. – Pitted Ware pottery from Korsnäset, Grangärde.

Fig. 3. Spånpilspetsar av grop
keramisk typ tillverkade i flinta och 
funna vid Oresjön, Orsasjön och 
Skattungen. Foto: Heléne Sjöstrand, 
Dalarnas museum. – Tanged arrow
heads from the Pitted Ware culture 
found at Oresjön, Orsajön and 
Skattungen.



6 Ole Stilborg och Joakim Wehlin

Fornvännen 117 (2022)

Det  geografiskt  närmaste  fyndet  av  strids
yxekärl av liknande typ har påträffats vid Sofie
dal, Valbo i Gästrikland (Larsson 2010, s. 74f) 
medan de kanske närmaste parallellerna påträf
fades i två av hyddorna på boplatsen Bollbacken i 
Västmanland. På båda lokaler fanns stridsyxeke
ramiken  tillsammans  med  gropkeramik  (Dar
mark et al. 2010, s. 35f; Artursson et al. 1996). 
Godsanalys av det närmast liknande STYkärlet 
från  Sofiedal  visade  att  detta  var  rent  granit
magrat  (Brorsson  2010)  medan  motsvarande 
analyser av tre Bollbackenkärl visade att ett var 
magrat med chamotte (Hulthén 2009, table IV). 
Skärvan från Romme i Dalarna kan komma från 
en förstörd grav eller från en boplats. Vi vet än 
så länge ingenting om dess lokala sammanhang, 
men  här  ger  den  ett  intressant  bidrag  till  den 
större bilden av det förhistoriska keramikhant
verket i Dalarna.

I Dalarna finns inga tidigare kända boplat
ser eller gravar från stridsyxekulturen, men ett 
tiotal fynd av de typiska stridsyxorna har gjorts 
(fig. 5). De flesta har påträffats i den sydöstra de
len av länet. Sex stycken är från Folkarebygden. 
De övriga har hittats i Bodarne (Gustafs socken), 
Björbo  (Norrbärke  socken),  Vangsgärde  söder 
om  Orsa  samt  Bössbod  norr  om  Älvdalen.  Av 
andra stenredskap som kan knytas till kulturen 
har enstaka fynd av tjocknackiga flintyxor och 
inte minst en slipad håleggad sådan påträffats i 
Hedemoratrakten. I Torrbo nordost om Smedje

backen  har  en  lårbensformad  slipsten  hittats 
(fig. 5) (Bennström & Lannerbro Norell 2016).

Stridsyxefyndet  från  Bössbod  i  Älvdalen 
sticker  ut  i  sammanhanget.  Yxan  är  funnen  i 
närheten av en bortschaktad skärvstensvall. Inte 
långt från stridsyxefyndet finns några av de få 
kända boplatsvallarna i Dalarna. En av dessa bo
platsvallar (L1999:2119) undersöktes 2013 med 
flera  fynd  från  yngre  stenålder,  däribland  tre 
keramikskärvor. Skärvorna har inte ytterligare 
kunnat bestämmas (Hallgren & Hartzell 2014).

Fig. 4. Den nyfunna keramikskärvan från Romme, Stora Tuna. Foto och skiss: Ole Stilborg. – The newly 
discovered potsherd from Romme, Stora Tuna.

Den keramiklösa tiden
Den nyfunna keramikskärvan  från Romme är 
den yngsta kända keramiken från neolitisk tid 
i Dalarna, och därefter verkar ett tvåtusenårigt 
avbrott  följa  i  keramikframställningen.  Det 
finns dock en fyndplats på gränsen mellan Da
larna och Hälsingland som behöver omnämnas 
i  sammanhanget, nämligen Sandnäsudden vid 
Fågelsjön i Los (L1950:582) (fig. 1). Fågelsjön är 
en del av Oreälvens vattensystem där flera av de 
kända gropkeramiska  fyndplatserna  finns. Vid 
slutet  av  1950talet  genomfördes  arkeologiska 
undersökningar vid Sandnäsudden. Fynden be
stod  av  stenföremål,  härdar,  ansamlingar  med 
djurben, järnslagg och keramik. De flesta fynden 
dateras  till  stenåldern  och  ett  fåtal  till  järnål
dern.  Det  anmärkningsvärda  var  dock  fyndet 
av ett keramikkärl som vid undersökningen fal
lit  sönder  i  omkring  280  skärvor  (fig.  6).  Det 
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Fig. 5. En lårbensformad slipsten funnen i Torrbo, Norrbärke. Stenen har konkava slipytor på fyra sidor och 
är 26,5 cm lång. Stridsyxan som är placerad på stenen är funnen i By. Foto: Heléne Sjöstrand, Dalarnas mu
seum. – A multifaceted grindstone found in Torrbo, Norrbärke, together with a battle axe found in By.

Fig. 6. Delar av kärlet från Sandnäsudden vid Fågelsjön. Diametern på kärlet har ursprungligen varit 30 cm. 
Foto: Yliali Asp, Statens historiska museer. – Parts of the ceramic vessel from Sandnäsudden, Fågelsjön.
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speciella  med  kärlet  var  att  det  hade  likheter 
med den asbestmagrade keramiken som är van
lig längre norrut och dateras till tiden 2000–1 
BCE (Wehlin & Lannerbro Norell 2016). Kär
let  från  Sandnäsudden  har  analyserats  av  då
varande  Keramiska  forskningslaboratoriet  vid 
Lunds  universitet.  Resultatet  visar  att  kärlet 
inte magrats med asbest utan med täljsten, som 
är en omvandling av asbest och ingår i samma 
bergartsbildning,  vanligtvis  även  tillsammans 
med  talk.  Kärlet  har  ingen  dekor,  men  nära 
mynningen  finns  ett  antal  mindre  hål,  vilket 
också är vanligt  förekommande längre norrut. 
Om  kärlet  tillverkats  lokalt  går  inte  att  säga. 
Täljstenen som använts i magringen finns inte 
lokalt och närmaste  fyndplats  är Helagsfjällen 
i  Härjedalen  (Hulthén  2000).  Ett  antal  försök 
att datera boplatsfynden från Sandnäsudden vid 
Fågelsjön  har  genomförts  i  syfte  att  påvisa  en 
datering till tidig metalltid i området, men utan 
framgång (Wehlin 2017).

När det gäller äldre metalltid (2000–1 BCE) 
visar Mälardalsområdet, liksom större delar av 
övriga Sydsverige, på en rik användning av kera
mikkärl som urnor och bikärl i gravarna (Eriks
son 2009, s. 199ff; Stilborg 2020) och som be
hållare till förvaring, tillredning och servering 
av mat på boplatserna (Eriksson 2009, s. 179ff). 
Norr om Dalarna saknas gravar med keramik
urnor  medan  keramik  av  både  nordliga  typer 
(asbestmagrad,  hårmagrad)  och  sydliga  typer 
(granitmagrad) förekommer på kustboplatserna 
(Hulthén 1991; Stilborg 2016). Bristen på grav
keramiken skulle kunna betyda att begravnings
seden i Dalarna har varit endera lokal eller också 
liknade den som fanns längre norrut.

Inga boplatser med datering till äldre metall
tid har grävts ut i Dalarna. Ett möjligt undantag 
är de rester efter en boplats som påträffats vid 
Hönsarvet  utanför  Borlänge.  Den  undersök
ning som skedde vid Hönsarvet påvisade främst 
sönderplöjda  gravar  från  järnålder,  men  bland 
dessa fanns också resterna efter kulturlager och 
en kokgrop från perioden 1500–900 BCE. Ett 
mindre  antal  pollenanalyser  samt  lösfynd  vi
sar dock entydigt att området var bebott under 
denna tidsperiod (Wehlin & Lannerbro Norell 
2016; Wehlin 2019).

Anledningen  till  varför  inga  fynd  hittills 
gjorts kan vara att människor  i Dalarna valde 
andra  boplatslägen  än  de  gjorde  senare  under 
järnåldern (jfr Wehlin 2019). En annan anled
ning kan faktiskt vara avsaknaden av ett kera
miskt avfallsmaterial, vilket gör platserna något 
svårare att påvisa vid arkeologiska utredningar. 
Inte minst gör det att många boplatser från äldre 
metalltid  är  svåra  att  särskilja  från  stenålders
boplatserna.

Järnålderskeramiken
Fynd av keramik från järnåldern är få i Dalarna. 
Det  är  egentligen  bara  några  skärvor  från  en 
grav  i  Västerby  utanför  Hedemora  som  finns 
bevarade  (fig.  7).  I  äldre beskrivningar nämns 
krukskärvor i samband med att man hittat grav
gömmor i olika delar av södra Dalarna, men inga 
av  dessa  fynd  finns  bevarade.  Keramikkärlet 
från Västerby har varit vidbukigt med utsvängd 
mynning  och  med  flat  botten,  en  typologiskt 
sett  allmän  järnåldersform  som  är  typisk  för 
Mälardalen  (Eriksson  2009).  Graven  som  ke
ramiken från Västerby påträffats i är odaterad, 
men gravskicket tyder på att den ska placeras i 
äldre järnålder, sannolikt romersk tid 1–400 CE 
(Serning 1966).

Fig. 7. Del av ett keramikkärl funnet i en grav i Väs
terby utanför Hedemora. Foto: Heléne Sjöstrand, 
Dalarnas museum. – Part of a ceramic vessel found 
in a grave in Västerby, Hedemora.

Att  keramiken  dyker  upp  igen  under  äldre 
järnålder ger en möjlig tidsperiod utan keramik 
i Dalarna på omkring 2 000 år. Bortser vi från 
krukan  i  graven  i  Västerby  finns  ingen  känd 
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Fig. 8. Undersökningsområden (rosa) och lämningar enligt KMR (röd) längs Riksväg 70, sträcka Borlänge–
Romme. Centralt i nederdel av figuren syns fyndplatsen för STYkeramiken (blå). – Investigated areas (pink) 
and known archaeological sites and monuments (red) in an area south of the city of Borlänge. Central in the 
lower part of the figure is the location of the newly found potsherd in Romme (blue).

keramik  från  Dalarna  på  ytterligare  många 
hundra år. Det finns naturligtvis en rad källkri
tiska aspekter att förhålla sig till och en sådan är 
såklart den mindre mängd exploateringsunder
sökningar som genomförts i Dalarna i jämförelse 
med exempelvis Mälardalsområdet. Större infra
strukturprojekt, såsom Botniabanan i Norrland 
(t.ex. Gustavsson & Spång 2007), visar tydligt 
hur  omfattande  arkeologiska  insatser  i  ett  ti
digare  relativt  lågfrekvent  undersökt  område 

kan förändra bilden av förhistorien markant. I 
Dalarna  har  inget  större  infrastrukturprojekt 
genomförts sedan byggandet av Riksväg 70 på 
1980talet  (Syse  1996).  Ser  vi  emellertid  till 
mängden uppdragsarkeologiska insatser på Tu
naslätten  i  sin  helhet  har  stora  sammanhäng
ande ytor undersökts från 1990talet fram tills 
idag  (fig.  8).  Ett  mindre  antal  lämningar  från 
den äldre förhistorien har påträffats, men desto 
mer från yngre järnålder. I det arkeologiska ma
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terialet, som delvis är opublicerat, finns en rik 
järnåldersbygd  med  stolpburna  långhus,  grav
högar  och  järnframställningsplatser.  Detta  till 
trots  har  ingen  keramik  påträffats  och  det  är 
därför troligt att keramikkärl inte varit vanliga 
i hushållet (Carlsson 2016, s. 297ff).

En intressant aspekt är att keramikens kon
text  verkar  ha  förändrats  från  boplats  under 
stenålder  till  gravkontext under  järnålder. Det 
ska dock också tilläggas att relativt många gra
var, främst från äldre järnålder, undersökts i Da
larna och endast en av dessa har innehållit ke
ramik (Wehlin 2016). Förutom gravurnan från 
Västerby har resterna efter en gravbehållare av 
annat slag, trä eller näver, påträffats i form av en 
hartstätningsring i en grav på Vindförbergsudde 
vid Oresjön (fig. 9). Graven ska sannolikt dateras 
till århundradena efter vår tideräknings början. 
Hartstätade organiska benbehållare är dock inte 
förbehållna Dalarna utan hittas även regelbun
det i järnåldersgravar i södra Sverige (Ljungkvist 
& Victor 2007, s. 25).

Järnålderskeramik  i  gravsammanhang  är 
alltså ytterst sällsynt i Dalarna och det finns inga 
belägg för keramik i boplatssammanhang. Det 
är först i senare delen av medeltiden som kerami
ken återigen dyker upp som redskap i hushållen.

Fig. 9. Hartstätningsring från grav 3 på Vindför
bergsudde i Ore. Kärlet har sannolikt haft en dia
meter på omkring 20 cm. Foto: Ola Myrin, Statens 
historiska museer. – Resin seal from grave 3 at the 
Iron Age burial site of Vindförbergsudde, Ore.

Diskussion
Framtida arkeologiska undersökningar kommer 
säkerligen leda till enstaka keramiska fynd från 
den ”keramiklösa” perioden  i Dalarnas  förhis
toria,  men  inget  tyder  på  att  fyndsituationen 
kommer att ändras drastiskt. Oavsett vilket så är 
det tveklöst att användningen av keramik under 
sen stenålder och bronsålder varit ytterst mini
mal och detsamma kan egentligen sägas för hela 
järnåldern. Varför var det så?

Det är tydligt att keramikkunskapen funnits 
i området under en tidig del av förhistorien, och 
det är lika klart att de lokaler där mellanneoli
tisk keramik påträffats är områden som nyttjats 
kontinuerligt av människor även  senare under 
äldre  metalltid.  Ser  vi  till  antalet  14Canalyser 
i  hela  Dalarna  så  finns  en  nedgång  vid  denna 
period, men den börjar egentligen redan under 
mellanneolitisk tid (fig. 10). Kontinuiteten i da
teringarna visar att en frånvaro av människor i 
området inte är svaret.

Alternativ till keramiska kärl är traditionellt 
behållare  av  trä, näver,  rot och  skinn, men de 
kan  bara  delvis  ersätta  keramiken.  Födomedel 
förvarade i organiska behållare är inte säkra för 
gnagare,  vatten  i  ett  skinn  håller  sig  inte  lika 
friskt  som  i  ett keramikkärl och det  är betyd
ligt mera besvärligt att koka mat indirekt med 
varma stenar i ett skinn. För servering fungerar 
träkärl självklart lika bra eller bättre än deras ke
ramiska motsvarigheter. Behållare av trä, näver, 
rot  och  skinn  har  varit  viktiga  inslag  i  husge
rådet överallt  i Sverige även efter att keramik
teknologin gjorde sitt inträde, och därefter har 
teknologierna samexisterat på de flesta platser. 
En stor nackdel med keramiken är ömtåligheten 
och  tyngden. Kan  förklaringen på keramikens 
bristande popularitet ligga i ett mer rörligt livs
mönster?

Jägarsamlargrupper  förknippas  vanligen 
med ett mer  rörligt  sätt att  leva. Tidigt under 
stenåldern, omkring 5400 BCE kom keramik
hantverket  till  jägarsamlaregrupper  i  östra 
Finnmark i Norge och ledde till  framställning 
av både större och mindre kärl. Men ca 1 000 
år  senare  upphörde  produktionen  och  åter
kom först flera tusen år senare (Skandfer 2009, 
s. 349f, 357). En nyligen publicerad översikt över 
keramiktillverkning i den cirkumpolära delen av 
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världen visar att keramikhantverket  i de flesta 
andra  fall  fortsatte  efter  att  det  först  introdu
cerats.  Krukmakarna  fortsatte,  trots  svårighe
terna att hitta råmaterial, bränsle och tillräckligt 
gynnsamt väder för att framställa kärl (Jordan & 
Gibbs 2019; Andersson 2019, s. 144). Det finns 
olika teorier om varför man kan ha ansett det 
viktigt att göra keramikkärl trots svårigheterna. 
Det kunde till exempel röra sig om en ökad be
tydelse av marin kost där utvinning av oljor un
der långvarig kokning underlättades av eldfasta 
keramiska behållare eller om tillagning av pre
stigefödoämnen, exempelvis sädesslag från bon
dekulturer söderut, vid festliga sammankomster. 
Huvudsaken är att keramiken mestadels förblev 
en del av jägarsamlarlivet i dessa för hantverket 
marginella  områden  medan  den  tydligen  för
svann från Dalarna där keramik var ganska lätt 

att  framställa.  Rörligheten  skulle  kunna  vara 
en del  av  svaret, men  jägarsamlargrupper an
strängde sig trots det i många fall oerhört för att 
upprätthålla en keramiktradition.

Även om fler och fler studier, inte minst ex
emplet  ovan,  påvisar  motsatsen  så  förknippas 
keramik fortfarande starkt med neolitiserings
processen. Förhållandet i Dalarna som beskrivits 
ovan är ännu ett tecken på att detta är en alltför 
förenklad  och  generaliserad  bild  som  behöver 
problematiseras och studeras på djupet. Förhål
landena och de arkeologiska  fynden på  främst 
Tunaslätten under järnålder visar en långt fram
skriden jordbrukskultur, detta utan att hushålls
keramik utgjorde en del av människornas var
dag.

Fig. 10. KDE modell av 14Canalyser (urval 14007000 BP okalibrerat) tillsammans med tidsspann för 
känd förhistorisk keramik i Dalarna. A) Gropkeramik från Orsandbaden, Leksand, B) Stridsyxekeramik 
från Romme, Stora Tuna, C) Äldre järnålderskeramik från Västerby, Hedemora. KDEmodellen är gjord i 
Oxcal 4.4 (Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal20 (Reimer et al. 2020). Illustration: Joakim 
Wehlin. – KDE model of 14C analyses together with chronological time frames for known prehistoric pot
tery in Dalarna. A) Pitted Ware pottery from Orsandbaden, Leksand, B) Battle Axe pottery from Romme, 
Stora Tuna, C) Early Iron Age pottery from Västerby, Hedemora.

Det  är  tydligt  att  jakt,  fiske  och  samlande 
präglat människornas vardag  i Dalarna  längre 
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fram  i  tid  än  vad  som  varit  fallet  i  jordbruks
bygderna längre söderut. Detta betyder inte att 
människor fortsatte att leva på samma sätt som 
tidigare  i dessa delar av Skandinavien. Det ar
keologiska  materialet  visar  på  kontakter  i  alla 
väderstreck och likaså förändrade levnadsmöns
ter  vilket  inte  gör  frågan  om  avståendet  från 
keramik  i  Dalarna  mindre  angelägen.  För  att 
förstå  dessa  samhällen  och  de  människor  som 
levde där behöver vi komma  ifrån den dualis
tiska kategorisering som vanligen ställer rörliga 
jägaresamlare mot mer bofasta bönder (Ljunge 
& Wehlin i tryck).

Keramikhantverket  och  dess  försvinnande 
efter mellanneolitikum i Dalarna, och hur detta 
förhåller sig till omkringliggande områden, är 
inte bara en gåta. Det kan dessutom visa sig vara 
en  central  nyckel  till  att  förstå  komplexiteten 
hos de samhällen som existerade i regionen mot 
slutet av stenåldern och under äldre metalltid.

Potential
Föreliggande studie visar med tydlighet att det 
förekommer  en  period  på  flera  tusen  år  i  Da
larnas förhistoria med få, om ens några, belägg 
för en existerande keramiktradition. Ser vi till 
den hushållsrelaterade keramiken är denna ”ke
ramiklösa” period ännu längre då fåtalet kända 
keramikfynd  från  järnåldern  är  påträffade  i 
gravsammanhang.

Behållare av trä, näver, rot eller skinn kan ha 
ersatt några, men inte alla, av keramikens nyt
tiga funktioner. Vi vet än så länge inte svaret på 
varför keramiktraditionen upphörde. Det finns 
dock viktiga data att insamla, särskilt från Da
larnas neolitiska keramik. Vi behöver veta mera 
om vilka typer och storlekar av gropkeramiska 
kärl  som  framställdes  i  Dalarna  och  vi  måste 
undersöka om de är  lokalt  framställda. Om så 
är fallet måste kontaktytorna studeras, om det 
var kontakter söderut eller norrut som var an
svariga för tekniköverförseln. Vidare måste det 
analyseras om en stabil hantverkstradition hann 
etableras och hur kärlen användes. Särskilt det 
sista kommer sannolikt spela en central roll för 
förståelsen  av  varför  keramikkärl  inte  längre 
ansågs vara mödan värt att framställa efter den 
senare  delen  av  det  tredje  årtusendet  före  vår 

tideräknings  början  i  Dalarna.  När  det  sista 
stridsyxekärlet hade gått i kras.
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Summary
Both south and north of Dalarna (central Swe
den),  ceramic  production  carried  on  continu
ously from the time it was introduced during the 
Neolithic. With very few exceptions (including 
northernmost Norway), this applies to the entire 
northern circumpolar part of the world despite 
difficulties  in  finding  raw  materials,  fuel  and 
suitable weather to perform the craft. Dalarna 
offers  all  the  prerequisites  for  producing  pot
tery, but despite this, and despite decades of con
tract archeology in the province, it seems from 
the  current  state of  research  that  this was not 
done for about 2000 years. The main question 
is  therefore: how may we understand why  the 
ceramic tradition ceased in Dalarna at the end 
of the Stone Age?

The  oldest  known  ceramics  in  Dalarna 
come  from  the  Pitted  Ware  culture  and  there 
is a relatively extensive amount of finds similar 
to  those  known  from  the  neighbouring  prov
inces of Uppland and Västmanland. Recently, a 
prehistoric ceramic sherd belonging to the Bat
tle Axe culture was found in Dalarna, in a field 
outside the city of Borlänge. The sherd belongs 
to the first Battle Axe culture vessel ever found 
in Dalarna. It is also the youngest known Stone 
Age pottery in the province and after that the 
craft seems to be absent for about 2000 years. 
The  first  reappearance dates  to  the Early  Iron 
Age, 500 BCE–400 CE.

There are, of course, a number of sourcecrit
ical  aspects  to  relate  to,  one  of  which  is  the 
smaller number of developmentrelated archaeo
logical projects carried out in Dalarna. However, 
several surveys have been carried out in the plain 
of Tunaslätten, documenting a rich Iron Age mi
lieu. Despite this, no ceramics have been found 
and it is therefore probable that ceramic vessels 
were  not  common  in  the  household.  It  seems 
that the context of ceramics changed from the 
household in the Stone Age to burials during the 
Iron Age. Furthermore, it seems that the use of 
ceramics  during  the  late  Stone  Age  and  Early 
Metal Age was extremely minimal.

Knowledge  of  ceramics  existed  in  the  area 
during an early part of prehistory. It is also clear 
that the locations where Middle Neolithic pot
tery are found have been used continuously by 
humans ever since. Although studies show the 
opposite,  ceramics  are  still  strongly  associated 
with  the  Neolithic  process.  The  situation  in 
Dalarna  shows yet again  that  this  is an overly 
simplified and generalized picture that needs to 
be problematized.

The  disappearance  of  ceramic  production 
after  the  Middle  Neolithic  in  Dalarna  is  not 
just a mystery. It may also prove to be a key to 
understanding  the  complexity  of  the  societies 
that  existed  in  the  region  towards  the  end  of 
the Stone Age and during the Early Metal Age.
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