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Abstract 

Madeleine Wennerholm 2012  

Medeltida dryckesglas i Sverige – en fragmenterad historia  

Medieval drinking glasses in Sweden – a fragmented history  

BA thesis in Classical Archeology and Ancient History, Uppsala University  

Medieval glasses have for long been a neglected object group in archeological research in 

Sweden. With that in mind I choose to write about those in my essay. The aim this thesis is to 

bring the medieval glasses into the archaeological research. I intend to show where you can 

find medieval glass in Sweden and what kind of glasses have been made. I will also discuss 

why the archeological research is so limited when it comes to the medieval drinking glasses.  

The archeological sites for my analysis are Sigtuna, Stockholm, Lödöse and Skanör.  

My theoretical approach is Material agency and I have looked at what role the drinking 

glasses could have had during the medieval period.  I think my essay will show that you can 

find medieval glasses in trade or exchange contexts and that the medieval glasses absence in 

the archeological research has more to do with that previous research is poor rather than that 

glasses do not exist in the medieval period.  

Keywords: medieval period, drinking glasses, neglected object, Sigtuna, Stockholm, Lödöse, 

Skanör, trade, exchance, poor research          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden på titelsidan är en rekonstruktion av typen Krautstrunk glas. Tecknad av Jonna Sarén 

Lundahl.   
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1. Inledning  

  1.1 Syfte och frågeställningar  

I min uppsats har jag valt att behandla medeltida dryckesglas. Valet gjordes efter att det 

hittades glasskärvor från järnålder och sen medeltid i Gamla Uppsala under 2011 års 

utgrävningar. Då uppstod en diskussion mellan mig och Joakim Kjellberg om just 

dryckesglas. Det framgick att det inte forskats speciellt mycket om denna föremålsgrupp 

tidigare och jag blev intresserad av utforska ämnet vidare. Efter att ha påbörjat mitt sökande 

efter referenslitteratur om dryckesglas blev det ännu tydligare att mycket lite skrivits om 

medeltida glas i Sverige. Vid en första anblick verkar glasen närmast försvinna under 

medeltid för att återkomma i stor mängd under mitten av 1500-talet. Då jag insåg att det fanns 

så pass lite kunskap om medeltidens dryckesglas utvecklades uppsatsen till en undersökning 

om vad för glastyper som uppträder under medeltid och i vilka kontexter de återfinns. Min 

uppsats ska ses som en början till ett försök att införa föremålsgruppen i den arkeologiska 

forskningen. De frågeställningar som jag satt för min uppsats är följande:  

1. Vilka medeltida glas kan man finna i Sverige och vart hittas de?  

2. Varför är forskningen så pass bristande kring medeltida glas?  

Att besvara dessa två frågor tror jag är ett måste för att dryckesglasen ska kunna få den roll i 

den arkeologiska forskningen som de förtjänar.  

1.2 Teori och metod  

Min första tanke med uppsatsen var att skriva om Uppsala stads medeltida glasmaterial då 

staden har ett stort fyndmaterial som även innehåller glas. Men när jag började granska 

rapporter och artiklar om Uppsala medeltida stad så nämns glasen knappt, vilket gjorde det till 

en näst intill omöjlig uppgift att utföra inom en C-uppsats ramar. Därför bytte jag inriktning 

och min slutliga avgränsning för uppsatsen är att jag kommer att använda mig av några 

utvalda platser i Sverige. Sigtuna, Stockholm och Lödöse stad samt Skanörs borg.  Detta urval 

gjorde jag eftersom man hittat medeltida glas i dessa kontexter och det faktum att glasen som 

hittats även medtagits i litteraturen om platserna.   

Den litteratur jag använt består framförallt av böcker om de olika kontexterna samt enstaka 

artiklar. Genomgångar av rapporter över Uppsala, Sigtuna och Stockholm samt annat 

rapportmaterial visade sig inte skulle gynna uppsatsen då det många gånger inte står 
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någonting om glasen. I de fall glasen nämns är det mycket kort i fyndlistan eller några rader 

under fyndmaterial. Litteraturen till den forskningsproblematiken jag behandlar kommer 

framförallt från små texter i artikelform. Annars utgår jag från mina egna erfarenheter av att 

jobba med ett försummat material.     

Materialets agency som har diskuterats av Charlotta Hillerdal kommer att vara min teoretiska 

utgångspunkt (Hillerdal, 2010). Jag kommer att behandla glasets egen agency. Hur denna har 

ändrat på sig från järnålder in i medeltid och för att åter ändras i sen medeltid/1600-tal. Med 

materialets agency syftar jag på den betydelse och funktion glaset har haft under medeltiden 

och vilken roll de spelat i samhället. Inte bara den roll som människor ger glaset men också 

materialets egen makt som människor agerar på omedvetet. 

För att uppnå syftet med uppsatsen och inkorporera min teoretiska utgångspunkt kommer jag 

att lista de kärltyper jag har hittat från Sverige. Jag beskriver hur de ser ut, i vilka kontexter de 

återfinns, analyserar mina kontexter och försöka tolka glasens betydelse under medeltiden. 

För att besvara min andra frågeställning (se ovan) har jag studerat den tidigare forskningen 

som gjorts på medeltida glas. Jag har även sökt i Historiska museets och Upplandsmuseets 

digitala arkiv efter medeltida glas. Detta gav mig en viss överblick över hur pass 

representerade de glasen var i dessa samlingar. Jag har även läst in mig på problematiken som 

finns inom den medeltida arkeologins forskning kring artefakter samt problematik som 

tidigare nämnts som svårigheter med glas som material.  

I uppsatsen kommer jag att använda två centrala begrepp: Medeltid och glas. När jag skriver 

glas syftar jag endast på dryckesglas då det är dessa jag gjort mina efterforskningar på. Med 

medeltid menar jag tiden från 1050 – 1550 och jag använder mig av en nyare modell för hur 

medeltiden delas upp. Tidig medeltid är i detta fall ca 1050-1350 och sen medeltid är ca 1350-

1550.  

   

1.3 Tidigare forskning  

 

I den tidigare forskningen kring glas har fokus lagts på järnålderns sena perioder och slutet av 

1500-tal till 1600-tal medan medeltiden tycks ha kommit i skymundan. Det har skrivits ett 

antal böcker som enbart behandlar glas. Bland annat ”Glas i svensk forntid” av Henricsson, 

”Glaset förr och nu” av Seitz, Vogel och Lamm, samt ”Glasboken” av Hermelin & Welander-

Berggren (Henricson, 1990; Seitz et al, 1933; Hermelin & Welander-Berggren, 1986). Men 
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dessa böcker samt de andra böckerna om glas som jag granskat följer mönstret av att inte 

behandla medeltidens glas speciellt ingående, om ens alls. En motivering som anges för detta 

är att glasproduktionen går ned under medeltid och detta gör att glasmaterialet inte är speciellt 

stort, nästan obefintligt. Ett citat som jag tycker passar in bra för hur glasen betraktas i 

forskningen är följande: ”En av medeltidens obetydligare importvaror har varit glas, även om 

materialet finns företrätt också vid Kransenundersökningen” (Gustafsson & Ehn, 1984: 111). 

Det som kan anses lite lustigt är att det vid utgrävningen av denna plats har hittats minst tre 

olika typer av medeltida glas som jag kan urskilja genom deras illustrationer av glasen 

(Gustafsson & Ehn, 1984: 69).  De har även skrivit att glasen också finns företrätt på platsen, 

vilket jag tolkar som att de har hört talas om att de finns medeltida glasmaterial i andra 

kontexter. Detta tycker jag visar att glasen inte alls varit obetydliga! 

  

Andelen litteratur som endast behandlar medeltidens dryckesglas är inte stor. Bland dessa 

finns inget utförligt verk som behandlar medeltida glas i Sverige. Däremot finns det ett 

mindre översiktligt verk som behandlar medeltida glas utifrån ett nordeuropeiskt perspektiv. 

Boken heter ”Skål” (Haggrén, 1999) och gavs ut som en del i ett samarbete inom nätverket för 

nordiska medeltidsmuseer. Denna bok ger en bra översikt över vad för medeltida glas som 

återfunnits i Norden. Ett ofta citerat samlingsverk över medeltida glas är “ Phoenix Aus Sand 

Und Asche – Glas des Mittelalters” (Baumgartner, Krueger, 1988). (Till min nackdel så är 

detta verk på tyska och då jag inte kan språket har jag främst använt mig av bilderna och 

översatt en del i Google translate.) Boken har varit till avsevärd hjälp under 

uppsatsskrivandet.    
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2.  Forskningshistorik  

Jag kommer i detta kapitel att skriva om glas i järnålder och under senare hälften av 1500 till 

1650 för att visa glasets betydelse och funktion före och efter medeltiden. Jag gör detta för att 

visa den förändring som sker med glaset som föremål. I järnålder tycks glaset ha en stor 

betydelse både symboliskt som funktionellt. Under 1500-1650 ökar glasen i omfång och typer 

då glasproduktionen i Sverige etableras och glasen går allt mer mot att bli en allmän vara. 

Dessa två perioder är de som är representerade i litteraturen om glas. Jag tror att betydelsen av 

glas under medeltid är av stor vikt för förståelsen av glasets utveckling från slutet av järnålder 

till andra hälften av 1600-talet. Någonting händer med glasets funktion och innebörd under 

medeltiden. För att kunna tolka vad som leder upp till att glaset blir ett föremål som allt fler 

använder måste medeltidens glas få en plats i den arkeologiska forskningen. Man kan inte 

hoppa över 500 års historia om glaset och tro att man kan säga något om dess utveckling och 

vad som lett upp till dess kulturella ställning efter medeltiden.    

 

2.1. Järnålder   

Från järnåldersbosättningarna Helgö och Birka har det hittats tusentals glasskärvor. Välkända 

hela glasbägare har återfunnits i de vikingatida gravarna i Birka. Talrika fynd från samtida 

gravar i området tillsammans med de framstående bägarna från gravfälten vid Vendel och 

Valsgärde verkar reflektera fyndsituationen vid dessa platser. Det är en obruten kedja av 

kontinuitet i importen av glasbägare som sträcker sig över 600 år. Forskningen om efter 

Birkatiden - tidigt medeltida glas, och egentligen hela den skandinaviska medeltida perioden 

har hållit en svag position över de senaste decennierna (Henricsson, 1993: 491f).   

 

Under järnåldern importerades glaskärlen från det romerska riket och det äldsta glaskärlen 

som hittats i Norden är daterade till romersk järnålder. Man kan sedan följa glasen genom 

århundradena fram till vikingatidens slut omkring 1050 e kr (Andersson, 2010: 21ff).  I 

forskningen om järnålderns glas ser jag att man kunnat studera glasen på helt andra villkor än 

vad man kunnat i forskningen om medeltidens glas. Eftersom människorna under vissa 

perioder av järnåldern inte kremerat sina döda utan att man jordfäst dem och har kompletta 

glas lagts ner som gravgåvor. Glasen hittas då hela eller nästan hela. Men många av 

järnålderns glas har bränts på bål tillsammas med den avlidne och kärlen har förvandlats till 

oformliga smältklumpar (Andersson, 2010: 23).  
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I medeltid inträffar stora förändringar i samhället. En av dessa är att man övergav den 

hedniska tron och kristendomen etableras. Man slutar med att begrava sina döda med 

gravgåvor och det gör att vi inte hittar några glas i gravarna under medeltid. Denna förändring 

gör också att man inte hittar så många välbevarade glas från medeltid som från forntiden 

(Andersson, 2010: 24).   

 

Under vikingatiden är det inte bara de arkeologiska källorna som illustrerar dryckesglasens 

betydelse utan även skrift- och bildkällor. Ett exempel på en skriftlig källa är det fornengelska 

Beowulfkvädet. Den utspelar sig under 400-eller 500-talen men tecknas först ner under 

motsvarande vikingatid eller strax därefter. Den berättar om hur viktiga dryckesglasen var för 

välkomnandet av en gäst. När Beowulf, som var kvädets hjälte från Götaland kom till den 

danske kungens hov så välkomnas han av den danska drottningen med att bli erbjuden ett 

dryckeskärl. När han tar emot kärlet och dricker ur det, accepterar han både gästfriheten och 

ställer sig under kungens beskydd (Andersson, 2010: 119). 

 

De gotländska bildstenarna belyser även dryckeskärlets betydelse. Kvinnan som tar emot en 

ryttare genom att räcka honom ett dryckeshorn är ett vanligt motiv på bildstenar från början 

av vikingatiden. Denna bild kan betyda flera olika saker. En betydelse kan vara att hon är en 

av valkyriorna som ska välkomna en fallen krigare till Valhall. Alternativt symboliserar hon 

kvinnan som styrde i hallen och som åt sin makes vägnar inbjöd eller avvisade gäster genom 

erbjuda eller neka dem dryck. Ett annat motiv som är känt från några mindre hängen är en 

kvinna som håller ett dryckeshorn i sin hand (Andersson, 2010: 120).  

 

Som jag förstått det ligger fokus i forskningen om järnåldersdryckesglas kring gravfynden och 

det har egentligen inte lagts så stor energi på glas som hittas i andra kontexter. Men det finns 

bland annat ett stort glasmaterial från Borg i Lofoten (Roesdahl et al, 2003), där man hittat 

glas i den största av hallarna samt fynd av glas från utgrävningarna av Eketorp II (Näsman, 

1984). Att glas har hittats även i öppna lager i järnålder är viktig att ta med sig in i 

forskningen om de medeltida glasen då dessa glas återfinns i öppna kontexter. Det är svårare 

att tolka materialet då glaset ofta inte är lika välbevarade som Andersson skriver men det är 

inte en omöjlighet (Andersson, 2010: 24).   
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2.2.1500 till 1650 e.kr  

Första gången det finns belägg för inhemsk glasproduktion i Sverige är 1556 då Gustav Vasa 

etablerar glashantverket i Sverige. Detta år möter vi hänvisningar till två hitkallade 

glasblåsare, Andreas Ninquedo (Anders glasmakare) och Rochios Brijos, två spanjorer som på 

uppdrag av kungen skulle etablera en glashytta i S:ta Klara. Detta ska vara Sveriges första 

glashytta, men det finns inga säkra spår efter den (Henricson, 2002: 228). De första 

glashyttorna som skapas i Mälarregionen drivs med influenser från kontinentalgermansk 

kulturtradition med ditkallade framförallt tyska mästare (Henricson, 2006: 48). Den första 

inhemska glastillverkningen var avsedd för adeln och hovet och glashyttorna stod under deras 

beskydd. En av anledningarna till att produktionen av inhemskt glas påbörjades bör ha varit 

för att kunna underhålla hovens dryckesseder. Det finns exempel på hur de slog sönder glas 

vid stora högtider som vid ett av Erik XIV:s julgillen på slottet där 174 glas slogs sönder i 

festens glädje. Ett tveksamt rekord innehas av den danske kungen Christian IV. Han ska vid 

sin kröning 1596 ha låtit slå sönder 3500 glas (Henricson, 1990: 112) 

Efter den första glashyttan i Stockholm växer det successivt fram en starkare industri i 

Mälardalen, som t ex Johan III:s bruk på Bryggholmen i Mälaren (1587- till 1638), Hertig 

Karls vid Sundby i Närke (1591-1629) och Taxinge, Södermanland (1614-1686). Dessa 

glasbruk bör ha varit de mest betydande under perioden (Henricson, 2002: 229). I de första 

svenska glasbruken känner man till att det tillverkades olika slags dryckeskärl och 

apoteksglas, men även fönsterglas. Vid slutet av medeltiden uppkommer det olika typer av 

bägare i färgat glas och något efter detta kommer höga mångkantiga glas, de så kallade 

passglasen och vinglas. Det är först på 1600-talets senare hälft som det uppstår en mer 

påtaglig inhemsk tillverkning av glaskärl. Bland de glastyper som nu produceras kan man 

identifiera passglas, pokaler, olika sorters vinglas samt ölglas. Råmaterialet för produktionen 

bestod till stor del av grönfärgad glasmassa, men en mindre del av glaskärlen tillverkades 

även i klar glasmassa (Elfwendahl, 1999: 82).   

Passglas är det dominerande ölglaset i Sverige under renässans och tidig barock. Glaset är 

mycket vanligt i svensk och skandinavisk kontext men man har aldrig funnit ett komplett glas 

i Sverige. Det bäst bevarade kommer från regalskeppet Vasa (Henricson, 2002: 230).  

Passglasens utformades för det mesta som åttakantiga men kunde även vara runda och var 

gröna till färgen. Glasets höjd var på 20 till 35 cm och kupan indelades i zoner med dekor av 

2-4 glastrådar (Haggrén, 1999: 35f)(se exempel fig.1). Passglaset kunde gå runt bordet och 
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var man skulle dricka sitt ”pass”. Detta glas kan beläggas från såväl konungens bord som 

borden på de enklare krogarna i Stockholms gränder. Glaset får sitt genombrott under andra 

hälften av 1500-talet men kan påträffas sporadiskt i början av seklet. Efter 1650 minskar dess 

popularitet och troligtvis försvinner de under 1600-talets slut/1700-tal (Henricson, 2002: 230).  

Remmare är ett ljust olivgrönt noppornerat glas som utifrån glasmaterialet i Stockholm tycks 

vara en vanlig glastyp. Den förekommer i en rad olika varianter över tiden. En av dessa typer 

är ”Berkemeyern” och denna tycks förekommande i var mans ägo under 1500-tal och in i 

1600-tal. Denna var normalt ca 10 - 12 cm högt (Henricson, 2002: 232). Optisk dekor på glas 

blev stort under 1500-talet och i den glashytta som Hertig Karl grundade 1581 i Nyköping 

producerade till största delen optiskt dekorerade bägare. Först var gröna och blåa bägarne med 

optisk dekor allmänna, men under den senare hälften av 1500-talet började man att blåsa 

bägare av ofärgat glas. Det producerades även vinglas med fot, vilka dekorerades med samma 

teknik (Haggrén, 1999: 37). I Stockholm har det hittats ett tiotal skärvor av glas med olika 

former av polykromt bemålade emaljornament, ibland i kombination med guldmåleri. 

Skärvorna härrör från representativa ”humpen” eller andra dryckespokaler. Dessa kunde 

utsmyckas med släktvapen, heraldiska eller allegoriska målningar. Glasen var vanliga från 

mitten av 1500-talet och under 1600-tal (Henricson, 2002: 232). De var emaljdekorerade 

ölstop som kunde rymma många liter (Haggrén, 1999: 38).   

Under 1600-talets första decennier finns det fortfarande ett kungligt intresse i glashyttorna 

och hantverkarna som jobbar i dem är utlänningar. Förbrukare av glasprodukterna är adeln 

och hovet och produktionen i glashyttorna är ännu under 1600-talets början en produkt för de 

högsta samhällsklasserna. När en glashytta på Kungsholmen etableras på 1640-talet uppstår 

en närmast industriell tillverkning av glaskärl i Stockholm och under senare delen av 

decenniet uppstod ytterligare glasproduktion i huvudstaden (Elfwendahl, 1999: 82).  

Henricsson skriver att det överväldigande antalet skärvor från Stockholm troligtvis härrör från 

ett ”folkligt” konsumtionsmönster om man ser till flaskor, buteljer, passglas och remmare. De 

ska ha tillverkats i massupplagor och kan bindas till både krogar och enklare 

utskänkningsställen vid torg och gator. Henricsson skriver att de nära nog återfinns som 

massmaterial i den arkeologiska kontexten (Henricson, 2002: 232).  

Det finns olika uppfattningar om huruvida glas endast var en vara för adeln och hovet innan 

1600-talet. Jag kommer inte närmare gå in på tidpunkten för när glasen blir vanligare även 

bland allmänheten. Men tydligt är att kvantiteten på glasmaterialet från Stockholm visar på ett 
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ökat bruk kanske redan under 1500-tal. Det som är tydligt är trots allt att glasmaterialet blir 

större efter att den inhemska produktionen etablerats och att glasen blir föremål som huserar 

på såväl kungens som krogarnas bord.   

2.3. Glasen i medeltida forskningen 

I detta avsnitt kommer jag att behandla den tidigare forskningen kring de medeltida glasen. 

När jag började mina efterforskningar så visste jag att det inte skrivits speciellt mycket om 

glas, men att forskningen skulle vara så bristande som den är hade jag ingen aning om. Jag 

kommer nedan att beskriva några av faktorerna som kan vara bidragande till att 

forskningsläget runt glasen ser ut som det gör.  

En orsak till att glaset inte fått någon direkt roll i den medeltidsarkeologiska forskningen kan 

vara till följd av den inriktning som först etablerades inom disciplinen. Nämligen att man då 

först och främst koncentrerade forskningen på urbanisering och kyrkan. Artefakterna 

hamnade i skymundan på grund av detta. Följaktligen har de inte behandlats med någon 

djupare analys eller problemformulering i publikationerna som gjorts från utgrävningar. Utan 

de presenteras ofta i publikationerna genom att man endast beskriver klassificering på grupp, 

mängden, funktionen och formen. Då medeltidsarkeologin har andra källor att tillgå förutom 

de materiella, verkar man mer ha förlitat sig på dessa än studier av föremålen. Artefakterna 

har främst används som underlag för datering (Andersson, 1995; Augustsson, 1995). 

Dessutom är den dateringen som gjorts på artefaktmaterial som keramik ofta inte uppgraderad 

i och med att man får större kunskap om materialet, vilket gör att man inte ens kan lita på de 

dateringsunderlagen man får från artefakterna. En annan aspekt som är viktig att ha i åtanke 

när man tittar på hur forskningen kring artefakterna sett ut i medeltidsarkeologin, är att detta 

ämne är relativt ungt. Självständig forskningsdisciplin blev medeltidsarkeologin först 1961 

och ämnet har inte lika många utövare som den förhistoriska arkeologin har. Detta gör att det 

finns mindre resurser att tillgå för att utföra forskning och svårare att hålla upp en mångsidig 

forskningsfront (Andersson, 1995; Augustsson, 1995).     

I samband med att de äldre stadskärnorna förnyades under 1970-talet inleddes intensiva 

arkeologiska utgrävningar som resulterade i stora fyndmassor. Från dessa ofta komplexa 

utgrävningar skapades det vissa materialkategorier som anses vara massfynd (Elfwendahl, 

1999: 11). En av massfyndskategorierna är glas.  
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Egentligen anser jag inte att de medeltida glasen kan räknas till ett massmaterial då det i 

själva verket är ett väldigt litet material, i alla fall om man ser till fynden av medeltida glas i 

forskningen. Jag tror att de medeltida glasen har hamnat tillsammans med glas från senare 

perioder då stadslager ofta har ett långt tidsspann. Det är som sagt inte förrän under mitten av 

1500-talet som inhemsk produktion påbörjas i Sverige. När glasen sedan produceras i en 

större utsträckning blir glasmaterialet bara större och större i städerna. I detta massiva 

material tror jag de medeltida glasen vilar och då ingen går igenom gamla glasmaterial som 

finns i arkiven ser det ut som om de inte existerar. Ingen lägger varken tid eller tanke på att 

försöka hitta dem. En annan faktor som hör ihop med att glaset räknas till ett massmaterial är 

att glas är ett ömtåligt material som lätt går sönder. Om det inte ligger skyddat så hittas det 

oftast väldigt fragmentariskt. Detta skapar enorma mängder skärvor där de flesta inte går att 

tolka alls. När glasen därefter hamnar i arkiven är det ofta i en enda röra av skärvor och om 

dessa inte klassificerats innan blir det i stort sätt en omöjlighet att kunna tolka materialet.  

Men hur ska vi då få bukt med problemet av att massmaterial försvinner i den medeltida 

forskningen? En lösning är grundforskning. Om arkeologen har tillräcklig kunskap om 

materialets utseende och vilka föremålsgrupper som finns kan materialet tolkas lättare redan 

ute i fält. Men för att arkeologer ska kunna avgöra detta måste det utföras grundforskning 

kring speciella massmaterials sammansättning och utvärdera vad för vetenskaplig resultat som 

kan nås av vanliga materialkategorier som spikar och nitar till exempel. Vad säger 

massmaterialen oss om till exempel produktion, tillverkning, byggnation och 

arbetsorganisation (Janzon, 1994: 51)? Jag anser att genom en mer omfattande kunskap kring 

massmaterial kan dessa också bli tolkade och blir inte instängda i arkiven där de sedan glöms 

bort. För att få en större kunskap om massmaterial måste vi gå ut i arkiven och titta på de 

redan stora mängderna av material som är insamlat. Dessa måste inkorporeras i forskningen 

och kommer att resultera i att vi får en större kunskap om massmaterial och det medeltida 

samhället.    

En anledning till varför forskningen kring glas är så mycket större i järnålder än i medeltid är, 

som diskuterats ovan, den förändrade kontext som glasen hittas i. En stora del av forskningen 

om järnålderns glas har utgått från gravfynden (se ovan) och detta är en stängd kontext där 

fullständiga eller nästintill fullständiga glaskärl kan hittas. Glasen hittas inte i slutna kontexter 

under medeltid utan de återfinns i öppna kontexter som i bostadsytor och stadslager. Detta 

bidrar till att glasen under medeltiden är svårare att tolka, då de är väldigt fragmentariska. 

Alltså är bevarandeförhållandena när det gäller dryckesglas till stor del avgörande för 



13 
 

tolkningar av materialet. För att man med någorlunda säkerhet ska kunna säga något om 

glasskärvorna som hittas måste de bra skärvorna återfinnas. Med detta menar jag främst 

mynningsbitar eller bottendelar med spår av den eventuella dekoren. I bästa fall hittas sådana 

men ofta återfinns endast minimala skärvor som är mycket svårtolkade.  

Glaset är inte bara ett material som väldigt lätt går sönder. Det kan även drabbas av en kemisk 

sjukdom som kallas glassjuka eller glaspest. Denna beror främst på glasmassans olämpliga 

sammansättning, att proportionerna mellan kiselsyran och de alkaliska beståndsdelarna är 

felaktiga. Om detta tillstånd drabbar ett glas så är det bestående. Att glas drabbas av glaspest 

har att göra med att luftens befintliga kolsyra och fuktigheten inverkar på kiselsyran som finns 

i glasets massa. Det leder till att glaset fäller ut små geléliknande partiklar. Tunna glas bryts 

ner fortare än tjockväggiga eftersom den kemiska inverkan pågår från både in och utsidan. 

Glas som är framställda under samma tid, med samma slipning och dekor, men från olika 

bruk med olika recept kan drabbas på skilda vis av sjukdomen. Man kan säga att glas med hög 

kiselsyrehalt har bättre struktur och därför större motståndskraft (Seitz et al, 1933: 47). 

Jag har ovan gått igenom de faktorer som jag tror är de största bovarna till att medeltidens 

glas inte syns i forskningen. Om man lägger ihop att artefaktmaterialet i början av 

medeltidsarkeologins etablering inte får någon uppmärksamhet med glasets ofta dåliga 

bevaringsegenskaper, så blir det svårt att utöva bra forskning på materialet. Det som behövs 

för att forskningen kring medeltida glas ska gå framåt är grundforskning. Om vi inte gör detta 

så kan det omöjligt utföras någon djupare analys av glasens betydelse och funktion i medeltid.  

Dryckesglasen är en bortglömd föremålsgrupp som behöver tas på allvar!   

3. Medeltida glasimport 1000-1500 e.kr   

 3.1 Produktion och Import  

I detta kapitel kommer jag översiktligt beskriva vad glas består av och var den tidigaste 

produktionen av glas etableras. Jag kommer därefter att gå in på hur importen av glaskärl såg 

ut i Norden och avslutningsvis beskriva de glaskärltyper som jag har funnit i mina utvalda 

kontexter. Tyngdpunkten kommer att ligga på importen och beskrivningarna av glaskärlen.  

Glas består till största del av sand. Viktiga beståndsdelar i glas är flussmedlet och 

stabiliseringsmedlet. Flussmedelet sänker smältpunkten för sanden och består antingen av 

soda eller pottaska. Stabiliseringsmedlet består vanligen av kalk som gör glaset kemiskt stabilt 
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(Haggrén, 1999: 6). Tillverkning av glas sker i smältugnar som håller en mycket hög 

temperatur. När glasmassans temperatur har nått 1500 grader smälts och blandas 

beståndsdelarna ordentligt. Man kan forma glasmassan när den har en temperatur på ungefär 

500-1000 grader. De färdiga föremålen får sedan svalna i en kylugn. Detta förhindrar att 

glaset får inre spänningar och därmed lätt går sönder. Glas kan dekoreras vid ugnen medan de 

fortfarande är varma. Det finns olika former av så kallad hyttdekor som består av glastråds-

och noppdekor samt formblåsning. Glasföremål kan dekoreras helt och hållet genom 

formblåsning, men ofta så nöjde man sig förr med att göra optisk dekor. Man låter då räfflor i 

formen ge glaset ett mönster och efter det fortsätter man med formgivningen. Ofta 

utsmyckades glasen när de svalnat, man kunde då göra en dekor av emaljfärg eller guld 

(Haggrén, 1999: 9f).  

De första glaskärlen som tillverkades var i Egypten omkring 1500 f.Kr. Den tidiga tekniken 

gjorde arbetet mödosamt då man virade glastråd runt en kärna av lera. När glasblåsningen 

utvecklades omkring hundra år före vår tideräkning blev arbetet lättare. Denna teknik 

förmodas ha utvecklats i Syrien eller Palestina (Haggrén, 1999: 7). I Sydeuropa använde man 

av tradition soda som råmaterial och i kombination med den rena sanden de använde var det 

lätt att tillverka färglöst glas. I norra Europa däremot så nöjde man sig under medeltid med 

aska eller pottaska som ersatte sodan. Glasen som tillverkades med någon av de två 

beståndsdelarna blev grönt i kombination med den järnhaltiga sanden man använde. Glasen 

kallas skogsglas, dels pga den gröna färgen och dels för att ifråga glashyttorna var placerade i 

skogrika trakter eftersom man behövde rikligt med ved och aska till produktionen. (Haggrén, 

1999: 6f).  

Under medeltiden så importerades samtliga glaskärl till Sverige eftersom inhemskt producerat 

glas inte tillverkas förrän mitten av 1500-talet. Handeln kring Östersjön domineras av den 

tyska Hansan.  Denna organisation bestod av ett par hundra städer och centralorten var 

Lybeck. Därifrån kom handelsvaror såsom salt, tyger, vin, öl samt olika lyxvaror till Norden 

(Haggrén, 1999: 11). Den mäktiga handelsorganisationen dominerade Nordeuropas handel 

under 1100-talet in på 1600-talet (Ekre et al, 1994: 54).  

Invånare i västra Skandinaviens städer kunde äga enstaka glasföremål redan i slutet av 1100-

talet och på 1200-talet. En del av glasen kom från Mellaneuropa och andra kom från östra 

delarna av Medelhavet. Traditionen av glastillverkning från antikens Rom levde vidare i 

Östromerska riket eller Bysans och i den islamiska världen. Egypten och Syrien var de 
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viktigaste produktionsområdena och stod i kontakt med västeuropéer genom korstågen 

(Haggrén, 1999: 13). Produktionen av glas i Bysans gick tillbaka när västlandet under 

korstågen erövrade Konstantinopel 1204. Produktionen av islamiskt glas gick tillbaka i början 

av 1400-talet när mongolerna ledda av Timur Lenk erövrade Syrien (Haggrén, 1999: 15).   

På 1100-talet inleds tillverkning av glas i Italien, först i själva staden Venedig och från 1291 

på ön Murano (Henricson, 1990: 109). Ön är det ledande området för glasproduktion under 

slutet av 1200-talet i Sydeuropa och de föremål som producerades i den tidiga tillverkningen 

var emaljdekorerade bägare som var blåsta av ofärgat glas. Sidorna på dessa glas var ofta 

dekorerade med målningar i olika färger med helgon – och djurmotiv (Haggrén, 1999: 15).  

Mot slutet av medeltiden började man framställa glas på fler håll i Europa (Haggrén, 1999: 8). 

De blågröna nopprydda bägarna av typen Schaffhausen som dyker upp i kulturlager från 

1300-talet i Stockholm, tror man har tillverkats i Schweiz eller Södra Tyskland (Haggrén, 

1999: 17).  

2.2 Kärltyper  

Även om den tidigare forskningen har framhållit att glasen är väldigt få under medeltid så har 

jag ändå hittat några glaskärltyper från perioden. Jag vill poängtera att jag inte med säkerhet 

kan säga att de glastyper jag tar upp är helt korrekta, då beskrivningarna som finns av 

glaskärlen ofta är väldigt knapphändiga. Jag har med hjälp av ” Phoenix Aus Sand Und Asche 

– Glas des Mittelalters” av Baumgartner och Kreueger kunnat tolka fynd som inte bestämts 

tidigare (Baumgartner, Krueger, 1988). Annars har jag utgått från vad respektive författare 

skrivit om glaskärlen.    

Glas med trådornamentik: Under vikingatidens slutfaser och äldre medeltid så är Sigtunas 

glas ornerade med olika typer av tjock trådornamentik. Det har hittats lämningar från tre glas, 

som alla har horisontell lågt invärmd trådornamentik. Glasen tillhör 900-talets slutskede och 

ursprungligen har de troligtvis tillhört olika skålformer. Två ha varit i ljust grönt/klarglas och 

en har varit ljust brun (Henricsson 2006: 42). Det har även hittats glas från en violett skål med 

vit kraftig ornamentik och glas från ett ljust gult/klart glas med ett brett horisontellt violett 

band. Dessa dateras till 1100-talets andra hälft (Henricson 2006: 43).      

Emaljbemålade glas: Fynden av denna glastyp har ofta ganska tjocka väggar av ofärgad 

massa och är försedda med en dekor av rik förgyllning och emaljfärg. De dateras till 1200-
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talet och början av 1300-talet. De emaljbemålade glasen var typiska för den produktion av 

glas som etablerades på ön Murano i Venedig under slutet av 1200-talet. Ön verkar under 

denna tid varit ledande för glasproduktionen i Sydeuropa. Bägarna blåstes ofta i ofärgat glas 

och deras sidor var dekorerade med helgon-eller djurmotiv (Haggrén, 1999: 15)(Se exempel 

fig.2). De emaljbemålade glasen hade ofta en signatur av glasmästaren eller målaren inmålad i 

bården vid mynningskanten. Detta gör det möjligt att identifiera och tidsbestämma glasen via 

muranesiska-venetianska arkiv som har angivelser om glasmålare (Henricsson, 2002: 226 ). 

Inom den emaljbemålade glaskategorin ingår även de bysantinska och syrofrankiska glasen.                                                                                    

Bysantinska: I Sigtuna har bysantinska glas hittats och flera av skärvorna kommer 

ursprungligen från öppna skålar. Dessa är guld – och emaljbemålade både exteriört och 

interiört. De bysantinska glasbägarna dateras från 1100-talets slut till 1200-talets första 

fjärdedel (Henricson 2006: 44f).                                                                                                         

Syrofrankiska: Benämningen på denna typ av glas kommer från C. J Lamm där han tolkade 

dem som att ha tillverkats i syriska verkstäder för en europeisk marknad. Nu anser man 

snarare att glasen tillverkats i Venedig och kanske även södra Tyskland. De som tillverkade 

glasen tog in influenser av hantverkare från Syrien och Egypten och använde deras 

hantverkstraditioner (Henricson, 2002: 226). Inom syrofrankiska glasgruppen finns blå 

bägarformer och låga skålformer samt skålar på ben och fot. De ”syrofrankiska” glasen har 

hittats på en rad platser i södra Sverige och de hittas först och främst i högaristokratiska och 

kyrkliga miljöer som borgar, kloster och stadskärnor (Henricson 2006: 46).    

Blyglas (bysailikatglas): Blyglasen känns igen genom deras ofta karakteristiskt gula eller 

gröna färg (Henricsson, 2002: 226). Glasen yta har ofta påklippta plastiska detaljer och är 

mycket tungt i och med att glasmassan innehåller ca 60/70 % upp till 84 % blyoxid (se 

exempel fig.3). Vart blyglasen producerats diskuteras ännu, men de återfinns främst i ett 

geografiskt band från England till Tyskland. När man gjort blyanalyser (isotop 204 Pb) på de 

engelska och holländska glasen visar det att råmaterialet härrör från tyska blyproducerande 

gruvor. Utifrån Nordvästeuropeiska dateringar så hör dessa glas till 1200-talet och in i det 

tidiga 1300-talet. I Sverige har glasen hittats i Stockholm, Sigtuna, Söderköping och Kalmar 

slottsfjärd (Henricson 2006: 46f) 

Stangen – eller Keulengläserform glas: Det finns ett litet antal skärvor från Sigtuna som kan 

ha tillhört någon av de extremt höga ljust gröna Stangen- eller Keulengläserformerna som 



17 
 

fanns under hög- och senmedeltid. De fanns i olika varianter och tillhör både periodens och 

kanske alla tidens mest iögonfallande dryckesbägare av glas (Henricsson, 2006: 47).    

Nuppenbecher/ Nopprydda glas: Det finns olika typer av glas med noppor på under 

medeltid, de två typer som jag har hittat från Sverige är Schaffhausen och Kraustunk eller 

Kålstocksglas. De tidigaste glasen som var nopprydda som importerades till Nordeuropa var 

blågröna bägare av Schauffhausen. Denna typ kan dateras till 1300-tal i Norden genom att 

glasen hittats i lager från 1300-tal i Stockholm och Åbo (Haggrén, 1999: 17) Ur nopprydda 

bägare av Schauffhausentyp utvecklas Krautstrunk eller Kålstocksglas (se exempel fig.4) 

under 1400-talet (Haggrén, 1999: 29) och jag tror att vi har två sådana glas från Skanör. De 

beskrivs som bägare av växlande storlek prydda med pålödda strimlor, droppar och klumpar 

som här kallas för piggsvinsglas. Dessa har förmodligen importerats från Tyskland och 

Holland (Rydbeck, 1935: 160).  

Tolkningarna av Krautstrunk/ Kålstocksglasen har jag kunnat göra genom att använda mig av 

den tyska boken “Phoenix Aus Sand Und Asche – Glas des Mittelalters” av Baumgartner och 

Kreueger då denna bok har utförliga teckningar av Kraustunkglas  och jag har kunnat jämföra 

dem med de teckningar som gjorts av glasen från Skanör (Baumgartner, Krueger, 1988: 297f).   

Böhmiska bägare: De böhmiska bägarna tillverkades för att användas som ölglas. De var 

smala och höga med dekor av små noppor på både fotplattan och kupan. Det finns en bägare 

som hittats i Prag som är nästan en halvmeter högt med 475 noppor. Men detta är ett ovanligt 

exempel på denna typ av glas för Nordeuropa då de böhmiska bägarna i allmänhet var mindre 

häruppe (Haggrén, 1999: 24). I Norden har det hittats bägare som dekorerats med blå glastråd 

och noppor där glastråden virats runt mynningen. En nästan hel bägare av denna typ har 

hittats från Kalmar i Sverige. Bägarna användes främst under slutet av 1300-talet och 1400-

talet i Tysklands östra delar, från Böhmen till Meckenburg, östra Preussen och även i 

Östersjöområdet. Bägare med utvidgande mynning och dekor av blå glastråd var typiska för 

Östersjöområdet, speciellt dess östra delar. Dessa glas dateras till senare delen av 1300-talet 

och början av 1400-talet och de har inte hittats någon annanstans än i Östersjöområdet. Den 

glasmassa som de består av verkar ha ett ursprung i Böhmen eller norra Tyskland. Tolkningen 

av hur dessa glas kommit in till Norden är genom Tyska orden, och denna typ av böhmiska 

bägare har hittats i Åbo, Dorpat och Stockholm (Haggrén, 1999: 25). 
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Optiskt blåsta glas: I Skanör har man funnit ett glas som beskrivs som snedräfflat med 

instjälpt, högt uppstående bottenparti som är mörkt gulgrönt till färgen. Samt att det hittats 

andra liknande kärl med både smal och bred snedräffling (Rydbeck, 1935: 160). Glasen tolkar 

jag som optiskt blåsta glas med hjälp av ”Phoenix Aus Sand Und Asche – Glas des 

Mittelalters” av Baumgartner och Kreueger (Baumgartner, Krueger, 1988: 305ff)(se exempel 

fig.5). Optiskt blåsta glas producerades redan på 1400-talet i södra och västra Tyskland 

(Haggrén, 1999: 31)  

Vinglas med gotiskt formspråk: Detta glas dateras till slutet av 1200 och 1300-talet i 

Västeuropa och det är en mycket elegant typ av vinglas. Dessa hade en bred fotplatta med ett 

mycket högt och smalt ben samt ofta med en dekorerad kupa med lodräta ribbor. I Sverige har 

denna typ hittats i Lödöse och Lund (Haggrén, 1999: 26).  

Glas med Reticella/latticinoteknik: I renässansens Venedig utvecklas denna tidiga teknik 

med stor skicklighet av legendariska mästare. Staven som tidigare smälts på glasets yta under 

vendeltid, smälts nu in i bägaren och görs allt tunnare till fascinerande vita nät och 

spetsmönster i glasets vägg.  Skärvor från glas med denna teknik förekommer i Stockholm 

och dateras här främst från 1400-talets slut – 1500-talets slut. Glasen kan komma från Murano 

i Venedig men även från Böhmen eller någon annan centraleuropeisk hytta. En av dessa 

skärvor, en komplett nod, har från början varit en del av en pokal med klockformad botten och 

en hög trattformad kuppa som varit rikt ornerad med både vertikala och horisontella 

reticellastavar (Henricson, 2002: 227).    

4. Medeltida glasfynd från stad och borg  

Under medeltid återfinns glas i kontexterna stad, borg och kyrka samt att ett stort glasmaterial 

återfunnits från Kalmar slottsfjärd. Jag har valt att skriva om kontexterna stad och borg.  De 

platser jag valt att skriva om är Sigtuna, Stockholm och Lödöse stad samt Skanörs borg. Alla 

kontexterna tycks ha en betydande handelsplatsroll under medeltid och eftersom dryckesglas 

är en importvara under hela medeltiden är det inte underligt att de återfinns i dessa kontexter. 

Det har varit mycket svårt att hitta bra beskrivningar eller rättare sagt någon beskrivning av 

dryckesglas i litteraturen. Om de nämns så är det ofta längst bak i publikationerna under 

övriga fynd eller under handelsvaror. Beskrivningar är ofta väldigt kortfattade. Det är glasets 

ursprung som står i centrum. Valet att använda just dessa kontexter ligger bland annat i att de 

glas som hittats också blivit beskrivna i litteraturen. Den kontext där glasen blivit utförligast 

beskrivna är Sigtuna stad. Det är för att en ordentlig inventering av glasen gjorts från staden.        
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4.1. Sigtuna  

Kung Erik Emundsson (Segersäll) grundlägger Sigtuna omkring år 980. Staden etableras i 

södra kanten av ett då nästan helt vattenomflutet landområde, mitt i segelleden upp mot Östra 

Aros (Uppsala) och Gamla Uppsala. En stadsplan skapas för Sigtuna och man lägger ut drygt 

hundratalet långsmala tomter enligt ett givet mönster på båda sidorna av en strandparallell 

långgata (Tesch, 2003: 8). Det är omdiskuterat varför Sigtuna anläggs. Många tror att staden 

anlades av en kungamakt som hade sina rötter i Götalandskapet. Men Jonas Ros åsikt är att 

kungens avsikt med att anlägga staden var att sammanföra de tre regionerna Tiundaland, 

Fjädrundaland och Attundaland till ett administrativt distrikt (Ros, 2009: 187 ). I Sigtuna 

etableras år 995 ett mynthus av kung Olof Eriksson (Skötkonung). Mynthuset var det första 

att inrättas i Sverige. Det var i bruk under 40 år och här slogs inte mindre än 2 miljoner små 

silvermynt (Tesch, 2003: 9). Genom Sigtunamynten vet vi att kungen identifierade sig med 

namnet Sigtuna. Erik Segersäll eller Olof Skötkonung kan därför antas ha skapat ett 

administrativt distrikt av de tre folklanden. Att vara kung över Sigtuna kan ha betytt att vara 

kung över de tre folklanden (Ros, 2009: 187).  

Något kungasäte har inte funnits inom stadsområdet i Sigtuna, det finns det varken 

arkeologiska eller skriftliga belägg för.  Däremot hade kungen ett residens utanför Sigtuna. 

Det fanns en kungsgård på andra sidan vattnet, i Fornsigtuna. Denna kan periodvis ha 

förvaltats av en jarl. Det finns åsikter att Fornsigtuna skulle ha upphört att vara kungsgård när 

Sigtuna etableras men sannolikt har den fortsatt att existera även efter att Sigtuna anlagts 

(Ros, 2009: 216). Under vikingatid och tidig medeltid var inte kungen stationär på en plats, 

han reste istället runt mellan olika gårdar och konsumerade överskott. Kungen och hans följe 

hade rätt till veitslegästningar då undersåtarna bjöd på gästabud samt gav gåvor (Ros, 2009: 

38, 192) I staden hade kungen en bryte som tog hand om hans intressen i staden (Ros, 2009: 

192 ). Bryte är under tidig medeltid i Norden en allmän benämning på en man som hade 

uppsyn över trälarna och som hade hand om en gård han inte själv ägde 

(Nationalencyklopedin).    

Redan från början är Sigtuna ett samhälle som är präglat av den kristna tron men asatron var 

fortfarande närvarande i staden och för många, både gårdsägare och gårdsfolk var den viktig 

vid till exempel utdrivande av sjukdomar.  För att vara på den säkra sidan skyddade man sig 

med att åkalla både en hednisk gudom och Gud. De kristna kulthandlingarna skedde i 

närheten till gravgårdarna eller hallarna (Tesch, 2003: 16). Adam av Bremen omtalar Sigtuna 
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som att vara biskopssäte och det existerade ett biskopssäte i staden under tiden ca 1060- 1130. 

Man vet inte vilken kyrka som var biskopskyrka i staden och någon enighet runt frågan finns 

inte heller. De kyrkor vars namn är kända är bland annat S:t Per, S:t Nikolai, S:t Lars, S:t 

Olov, S:ta Gertrud och S:t Görans hospital (Ros, 2009: 200). Det har föreslagits att S:t Olov 

var biskopskyrka. Denna kyrka tros ha haft en föregångare till en träkyrka och är så vitt man 

vet den äldsta kyrkan i Sigtuna. Stenkyrkan började byggas men byggnationen avstannade och 

en förklaring till att den avstannar kan ha varit att biskopssätet omkring 1130 lades ned i 

Sigtuna då ett biskopssäte eventuellt etableras i Gamla Uppsala redan under 1120-talet. Det 

gjorde att S:t Olov inte blev färdigställd då ingen lade ner tid på att göra klart kyrkan (Ros, 

2009: 216).           

Till Sigtuna kom långväga gäster eller hemvändande från Kievriket (Gårdarike) eller Bysans 

med vackra föremål i bagaget (Tesch, 2003: 14). Kievriket var en benämning på en medeltida 

furstestat som hade sina centrala delar i Dnjeprdalen i nuvarande Ukraina. Detta var ett brett 

men löst sammanbundet rike som skapades på 800-talet i mötet mellan de framväxande 

östslaviska agrarsamhällena och de nordiska vikingarnas handelsfärder 

(Nationalencyklopedin). Utifrån glasmaterial från Novogrudok i Ryssland har Henricsson 

skrivit att de bysantinska dryckesglasen möjligen har nått Sigtuna genom Östeuropeiska 

handelsvägar (Henricsson, 2006: 44).   

Från Sigtuna finns ett stort och rikt fyndmaterial som likaså innehåller ett omfattande material 

av dryckesglas. Glasmaterialet är mycket fragmenterat och en stor del av det har blivit starkt 

påverkat av vittring eller på annat sätt berörts av att ligga i kulturlager, men det emalj – eller 

guldbemålade glasmaterialet är till största del bevarade (Henricson 2006: 38). De glas jag valt 

att behandla dateras från slutfaserna i vikingatid till ca 1300-tal. Materialet från Sigtuna är 

fokuserat på den tidiga medeltiden. Det har hittats totalt fem olika glastyper i staden från 

perioden. Det är glas med trådornamentik, Bysantinska glas av ”Paphos type”, Syrofrankiska 

glas av ”Aldrevandin group”, Blyglas och glas av Stangen – eller Keulengläserformer.  

Glas med trådornamentik                                                                                                                

Det finns skärvor från tre glas som alla är utsmyckade med en horisontell lågt invärmd 

trådornamentik som kommer från 900-talets slutskede. De kommer antagligen från olika 

former av skålar. Två av skärvorna är i ljust grönt/klarglas och en i ljust brun färg (Henricsson 

2006, s.42). Från 1100-talets andra hälft har det hittats skärvor från ett mynningsparti till en 

violett skål med asymmetrisk pålagd vit kraftig trådornamentik och även en skärva från ett 



21 
 

ljust gult/klart glas som har ett brett horisontellt violett band, dessa återfinns inte i jämförande 

material och de är unika för staden (Henricson 2006: 43).    

 

Bysantinska glas ”Paphos type”                                                                                        

Sigtuna har idag en position som den viktigaste fyndorten från äldre medeltid i Nordeuropa av 

bysantinska glasbägare av ”Paphos – type”. Typbeteckningen härrör från fyndorten Sarandra 

Kolones som var ett medeltida slott på Paphos, Cypern. Slottet förstördes i en jordbävning 

1222. Från Sigtuna har man funnit 17, kanske 18 skärvor från ungefär 12-14 olika glas, från 5 

olika undersökningar. Det visar att typen inte var speciellt ovanlig i staden. Flera av Sigtunas 

skärvor kommer ursprungligt från öppna skålar som är guld- och emaljbemålade både 

exteriört och interiört. Det finns jämförande exempel men de skiljer sig i utförande och 

ornamentiken (Henricson 2006: 44).    

De bysantinska glasbägarna dateras idag från 1100-talets slut till 1200-talets första fjärdedel. 

Från kv. Professorn är dateringsunderlaget mer bristande då flera skärvor är sållfynd. Det har 

hittats en ljust blå skärva med spår av en röd arkad med vitt emaljmåleri, som har likheter 

med en skärva från ett gravfält vid Kymlinge i Uppland. Skärvan har en något äldre 

tidsställning än övriga bysantinska skärvor. Dateringarna från Sigtuna 1100-1125 kan väl 

överensstämma med skärvan från Kymlinge (Henricson 2006: 45).    

”Syrofrankiska” glas: ”Aldrevandin group” 

Tio sådana skärvor har funnits i Sigtuna från kv. Professorn. Glasen från Sigtuna består 

framförallt av klarglas men två av skärvorna har emellertid blå grundmassa. Dessa typer har 

under senare år hittats även i Greifswald, Lübeck och Stralsund. Genom dessa fynd har 

kunskapen runt den syrofrankiska gruppen kunnat breddas. Det finns en glasskärva från 

Sigtuna som räknas till en ovanlig sort som har en inskription som är målad med gult istället 

för den traditionella vita. Det finns enbart ett litet antal jämförande glas som är kända 

(Henricson 2006: 46).    

Blyglas  

I Sigtunas glasmaterial finns det blyglas som även innehåller ett blyglas i brunviolett färg. I 

glasmaterialet från Sigtuna återfinns två osäkra fynd av blyglas med 1100-talsdateringar, 

medan två fynd har ganska säkra dateringar till 1100-tal. Två skärvor dateras till 1300-tal och 

övriga skärvor kan inte dateras närmare än till medeltid.  Större delen av Sigtunas blyglasfynd 

tillhör troligen en nordvästeuropeiskt baserad produktion, beskriven av Heraclius i ”De 
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coloribuset artibus Romanorum” som är skriven under 1100-talets slut. Blyglasen kan räknas 

till 27 eller 31 skärvor med den största kvantiteten i kv. Professorn 1 och 4 (Henricson 2006: 

46f).    

Stangen – eller Keulengläserformer 

Det finns ett litet antal skärvor från Sigtuna som kan ha tillhört någon av extremt höga ljust 

gröna Stangen- eller Keulengläserformerna som fanns under hög- och senmedeltid (Henricson 

2006: 47).  

 4.2. Stockholm  

Enligt de medeltida krönikörerna så grundläggs Stockholm då man ville försvara den rika 

Mälarbygden. Det finns två olika dateringar från två olika källor för anläggandet av 

Stockholms stad, Erikskrönikan som daterar stadens anläggande till mitten av 1200-talet och 

Visbyannalerna som daterar den till 1187.  Erikskrönikan skrevs på 1320-talet och säger att 

Birger Jarl grundade Stockholm för att förhindra sjörövare från andra sidan Östersjön att härja 

längs Mälarens stränder. Visbyannalerna som nedtecknas under 1400-talets första decennier 

säger att Stockholm grundades år 1187 då hedningarna härjade i Sigtuna och dödade 

ärkebiskopen Johannes II vid Almarestäket. En del forskare har intagit ett mellanläge och 

menar att en äldre försvarsanläggning funnits vid Mälarens inlopp men att själva Stockholms 

stad inte anlades förrän under 1200-talets andra hälft. Namnet Stockholm ses första gången i 

skrift sommaren 1252 då Birger Jarl daterar två brev på platsen. Dessa brev säger ingenting 

om hur Stockholm såg ut på denna tid och vi får inte veta om det då existerade en stad. Det vi 

får reda på är att det fanns en plats under denna tid som hade namnet Stockholm. Så ett inte 

allt för djärvt antagande bör vara att det år 1252 borde ha funnits bebyggelse där rikets högsta 

män har vistats (Söderlund, 2002: 27).  

I brev framträder Stockholm först som klosterstad. Franciskanerklostret och Gråbrödraklostret 

skall enligt ordenstraditionen ha grundats år 1270. Att Stockholm växte under 1200-talets sista 

årtionden är uppenbart. En första glimt av köpstaden Stockholm får vi i ett brev från priorn i 

dominikanerklostret i Uppsala. Han skrev år 1289 till påven och förklarade att Stockholm på 

några få år blivit folkrikare än någon annan stad i landet. Det var en köpstad och en hamnstad, 

och bröderna i hans orden färdades ofta till Stockholm för att skaffa nödvändiga handelsvaror. 

Tolvhundratalets tiggarmunkar, franciskaner och dominikaner slog sig gärna ned i köpstäder, 

för där fanns de människor de ville nå. På torg och i hamnar ställde sig gråbröder och 
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svartbröder för att predika och mana till bot och bättring. Stockholm framträdde som 

hamnstad och köpstad samtidigt som den svenska bergshanteringen fick sitt första stora 

uppsving. Det var en allt större utförsel av främst koppar som gjorde Stockholm till en viktig 

handelsstad. Stockholm hade dragits in i den tyska Hansans intressesfär och det medeltida 

Stockholm var till hälften en tysk stad. Dess främsta handelspartner var Lybeck och de rikaste 

borgarna i staden hade ett tyskt ursprung (Högberg, 1981: 28f). Stockholm som köpstad fick 

sin prägel av att tyskarna tvingat till sig en dominerande ställning vid Östersjön (Högberg, 

1981: 35).  Från Lübeck, Hansans centrum, kom handelsvaror såsom salt, tyger, vin och öl 

samt andra lyxvaror (Haggrén, 1999: 11). 

Det finns ett rikt fyndmaterial från Stockholm och i materialet syns också dryckesglas. Från 

Stockholm har jag hittat belägg för sju olika typer av glas, det är: Emaljbemålade glas, 

Blyglas, Schauffhausen glas, Böhmiska bägare, Glas med reticella/latticinoteknik samt 

möjliga fragment av Stangenglas och ett Nopprytt glas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Emaljbemålade glas 

På Helgeandsholmen har islamiskt glas hittats. Det återfanns två skärvor av ett kärl som var 2-

3 mm tjockt i ofärgat glas. De var dekorerade med koboltblå och röd emaljfärg och visar 

svaga rester av guldfärg. Dessa skärvor har antagligen sitt ursprung från Syrien (Dahlbäck, 

1982: 216). Men att de två glasskärvorna skulle härstamma från Syrien är osäkert. Den 

tidigare tolkning som gjordes av Carl Johan Lamm som föreslog att de producerades i Syrien 

och var till den europeiska marknaden stämmer inte. Tolkningen är att glasen tillverkats i 

Venedig och kanske även i södra Tyskland men att tillverkarna tagit influenser av hantverkare 

från Syrien och Egypten och deras hantverkstraditioner. Det finns fyra nya skärvfynd av 

emaljbemålat glas från Stockholm. Dessa är dock för små för att man ska kunna göra en 

möjlig identifiering till målarmästare eller motivkrets (Henricson, 2002: 226 ).    

Blyglas 

Även i Stockholm har man funnit skärvor av blyglas dock inte i samma mängd som i Sigtuna. 

Man har hittat fyra skärvor i staden. Två från Mynttorget, en från Storkyrkobrinken och en 

från slottets inre borggård i Gamla Stan (Henricson, 2002: 226).  
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Schaffhausen                                                                                                                               

Blågröna bägare av typen Schaffhausen har hittats i Stockholm. Dessa dekorerades med 

glasnoppor och denna typ av nopprytt glas var de tidigaste som importerades till Nordeuropa. 

Dessa har hittats i lager från 1300-talet i både Stockholm och Åbo (Haggrén, 1999: 17).     

 Bägare med utvidgande mynning 

En typ av bägare med utvidgande mynning med dekor av blå glastråd har hittats i Stockholm 

och även i Åbo och Dorpat. Glasen dateras till slutet av 1300-talet och början på 1400-talet. 

Den glasmassa som använts tyder på att de hör hemma i Böhmen eller norra Tyskland. 

Bägarna har antagligen importerats av Tyska orden (Haggrén, 1999: 25f ). Någon närmare 

beskrivning har inte gjorts av fyndet från Stockholm.     

 Glas med Reticella/latticinoteknik                                                                                            

Skärvor från glas med denna teknik förekommer i Stockholm och dateras här främst till 1400-

talets slut – 1500-talets slut. Glasen kan komma från Murano i Venedig men även från 

Böhmen eller någon annan centraleuropeisk hytta. En av skärvorna, en komplett nod, kan från 

början ha varit en del av en pokal med klockformad botten och en hög trattformad kupa som 

varit rikt ornerad med både vertikala och horisontella reticellastavar (Henricson, 2002: 227).    

 Stangenglas  

Det har hittats två bottenfragment till ett kärl som var i ljust olivgrönt glas som möjligen kan 

ha varit en tidig form av ett högmedeltida ”Stangenglas”. Skärvorna hittades i lager daterade 

till 1300-1350 (Söderlund & Johansson 2011: 97, 32).  

 Nopprytt glas   

Ett bukfragment till en bägare i sodaglas med blå pålagda noppor har återfunnits i lager 

daterat till 1300-1350. Denna kan ha tillverkats i Medelhavsområdet eller Södra Tyskland. 

(Söderlund & Johansson 2011: 97, 32). 
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4.3. Lödöse  

Lödöse stad låg vid Göta älv och var en av Sveriges första städer. Genom arkeologiska 

undersökningar som gjorts på platsen kan man urskilja att dess äldsta tätortsbebyggelse går 

tillbaka till 1000-talets mitt. Staden utvecklades i rask takt och har redan en ganska stor 

befolkning på 1100-talet då tre församlingskyrkor finns i staden (Ekre, 1992: 155).  På grund 

av Lödöses placering vid Göta älv och den ridvägsmöjlighet som fanns utmed Ljudaån från 

det rika Västergötland, blev staden en utmärkt plats för handel då den nåddes både från sjöss 

och från land. Lödöse blev därför en av medeltida Sveriges största och rikaste köpstäder. 

Lödösehandeln hade en stark anknytning till Hansan (Ekre et al, 1994: 10). Stadens höjdpunkt 

inträdde förmodligen i början av 1300-talet. Under 1300-talets andra hälft upphörde denna 

utveckling på grund av digerdöden och en utbredd europeisk depression. Tendenser till en ny 

uppgång för staden syns under 1400-talet. Men sedan attackerar Danmark kring 1450 och vid 

samma tid börjar Norge ta tull för all handelstrafik i Göta älv. I och med detta ber den svenska 

regeringen 1473 att befolkningen ska flytta och anlägga en ny stad. Innan det sker hade 

Lödöse varit den enda hamnstaden i Sverige mot Västerhavet. Stadsprivilegierna för det äldre 

Lödöse hävdes säkert 1646 (Ekre, 1992: 155 ).  

Det har hittats glasbägare i Lödöse vilket jag anser passar bra in i denna kontext, då det var en 

rik stad dit många olika importvaror kommit in. Detta illustreras bland annat av de 

keramikfynd man hittat från senare delen av 1100-talet. Förutom keramiken belyser både de 

skriftliga och arkeologiska källorna vad som hamnat i staden. Det rör sig om bland annat salt, 

livsmedel, korn, kryddor, sill, torkad fisk, öl och vin, men också glas-och prydnadsföremål, 

(Ekre et al, 1994: 54).  

De skärvor av glas som hittats i Lödöse är mycket sparsmakat beskrivna. Av de skärvor som 

noterats tolkar jag en som emaljbemålat glas, då två skärvor beskrivs ha just emaljdekor på 

sig. Den ena skärvan som är 1,5 cm i bredd är beskriven som att eventuellt vara från en bägare 

av orientaliskt ursprung med en datering på 1200-1300-tal. Den andra skärvan är beskriven 

som ett fragment av en emaljdekorerad glasbägare från Syrien och daterad till 1200-talets 

andra hälft. Det syns arabiska bokstäver på bården över den tecknade stegrande hästen som 

pryder bägaren. Man antar att den har tillverkats av Magister Aldervandinis verkstad i 

Damaskus. Tolkningen av glasen är att de kommit hit som andrahandsimport från de stora 

korstågen under åren 1000-1200. Importvaror från när och fjärran torde ses som dyrbara ting 

och att dessa nog har tillhört mycket rikt ställda borgare i Lödöse (Ekre et al, 1994: 60).  
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4.4. Skanör 

Skanör har tillsammans med sin närliggande granne Falsterbo tillhört de minsta 

anläggningarna i det danska och svenska riket. Dessa två borgar levde varje år upp när de var 

tid för skånemarknaderna eftersom de båda anläggningarnas uppkomst är förbundna med 

sillfisket. Skanör var kronogods och den fick antagligen sina privilegier för att kungen skulle 

ha makt över sillmarknaderna. Borgens funktion var att uppbära tullar, samt att upprätthålla 

ordningen under marknaden och var därför en så kallad fogdeborg. Borgen är anlagd på en 

uppkastad kulle av sand och torv och under denna har det hittats spår av ett trähus som man 

har tolkat som en möjlig obefäst föregångare till fogdeborgen (Mogren & Wienberg, 1995). 

Borgen är utifrån mynt och andra fynd daterad från år 1225-1425 (Rydbeck, 1935: 58).   

Skånemarknaderna betydde mycket för hela varuomsättningen mellan öst och väst. Städerna 

Skanör och Falsterbo tjänstgjorde som en slags omlastningsplatser, två medeltida frihamnar 

för handelsvaror från olika håll. Belägg för den utbredda handel som rådde på Skanör är till 

exempel de keramikfynd och glasfragment som hittats på platsen. De skärvor av glas som 

hittats i borgen är inte så väl beskrivna men däremot har de blivit avtecknade i ”Medeltida 

borgen i Skanör” som skrivits av Otto Rydbeck (1935) vilket gör att det är lättare att tolka vad 

det är för typ av glas som hittats i borgen.     

De flesta glasskärvorna hittades i sydöstra delen av yttre vallgraven och där gjordes även 

fynden av den mesta keramiken. I borgstugan fann man ett dryckeskärl som beskrivs som ”ett 

litet, relativt helt, svagt snedräfflat glas med instjälp, högt uppstående bottenparti” (Rydbeck, 

1935: 160). Det fanns även andra likartade kärl med både smal och bred snedräffling. Dessa 

glas tolkar jag som optiskt blåsta glas. Andra glasfragment som hittades var bägare av 

växlande storlek och pokaler. De flesta av glasfragmenten beskrivs som att de hade ”pålödda 

strimlor, droppar och klumpar på sig och benämns som ”piggsvinsglas”(Rydbeck, 1935: 160).  

Dessa tror jag är Krautstrunk eller Kålstocksglas som jag beskriver i kap. 2 (se ovan), de här 

tolkningarna gör jag utifrån Baumgartner & Krueger (1988). Glasfragment hittades även i 

yttre vallgraven och dateras till 1400-tal. Ett fragment av blått glas samt några andra 

glasfragment som inte beskrivs utförligare hittas invid och i själva borgstugan. Man har även 

funnit flera så kallade piggsvinsglas inne i borgkullen, intill den fastpålade vindbryggsbjälken 

(Rydbeck, 1935 s. 160).  
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5. Slutdiskussion 

De beskrivningar som finns av glasen på platserna som jag behandlar avspeglar tydligt den 

rådande kunskapsbild som existerar kring medeltida dryckesglas. Det finns få eller inga 

närmare redogörelser som görs av materialet vilket gör det svårt att tolka glasens utseende och 

betydelse i kontexterna mer ingående. Något som går att säga om platserna och glasmaterialet 

är att det återfinns i kontexter förknippade med handel och utbyte.  Handeln styrs av Hansan 

under medeltid och det är denna organisation som har styrt vad som tagits in till Sverige. Den 

kontext där handeln inte styrts av organisationen är Sigtuna, då Hansan inte fått fäste i Sverige 

under den tid som staden hade sin mest centrala ställning.  

Under tidig medeltid tror jag inte att man ska betrakta dryckesglasen som riktiga handelsvaror 

utan snarare som prestigegåvor och klenoder som förts in till Norden av hemvändande 

resenärer. En kontext som vi kan hitta tidigt medeltida glas i är kyrkliga miljöer. Ett kloster 

som illustererar detta är Vreta Kloster där man återfunnit emaljbemålade glas (Lamm, 

1941:77ff ).  Jag tror glasen förekommer i sådana kontexter då kyrkan som makt ville ha dem 

och att vi kan finna mer av tidigt medeltida glas i dessa kontexter. Men det omfattande 

materialet av bysantinska glas från Sigtuna där man återfunnit skärvor från 12-14 olika glas 

från 5 olika undersökningar motsäger tolkningen om tidigt medeltida glas som prestigegåvor 

och klenoder. De bysantinska glasen verkar inte varit ovanliga i staden. Man kanske kan tolka 

glasen i denna kontext som en handelsvara precis som Henricsson har gjort. Han skriver att de 

bysantinska glasen kan ha kommit till staden genom Östeuropeiska handelsvägar (Henricsson, 

2006: 44). Men utifrån den forskning som finns av tidigt medeltida glas så tror jag ändå vi ska 

se glasen som prestigegåvor och inte som fulländade handelsvaror. Sigtuna huserar i större 

skala bysantinska glas av någon anledning och det har antagligen att göra med det faktum att 

Sigtuna hade en stor betydelse som plats under tidig medeltid.  

Under 1300-1400-talet sprids produktionen av glas från medelhavsområdet till flera platser i 

Europa och detta gör att glasen kan produceras i större mängder. Det är nu som glasen blir 

riktiga handelsvaror som vi kan se illustrerat i Stockholm, Lödöse samt Skanör.   

En faktor som nämnts som orsak till att glasen skulle vara färre till antal under medeltid är att 

en nedgång sker i Europas glasindustri (Henricsson, 2002: 225). Är det så att glasen är färre i 

medeltid har det antagligen att göra med att produktionen var mindre. Tillverkningen av glas 

under tidig medeltid verkar som sagt ha varit begränsad till Medelhavsområdet. Jag tror att då 
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glasen är få, har de som äger glas antagligen bara ett eller två och att äga ett glas visade på 

både status och makt. Dessa var antagligen inte i första hand till för att dricka ur. För detta  

hade man andra kärltyper som keramik och träkärl. När glasen produceras i större 

utsträckning i Europa kommer flera glas i omlopp och glasen blir vanligare. Alltså är glasets 

mängd och distribution sammankopplad med produktionen. Ju större produktion ju bredare 

distribution av glas. Jag anser därför att vi borde kunna hitta ett större material av medeltida 

dryckesglas i Sverige då importen borde ha ökat i Norden under 1300-1400-tal, då 

produktionen av glas etableras i större utsträckning i Europa.    

De kontexter där det har återfunnits medeltida glas är städer, borgar, kloster och ett 

hamnområde. Det är dessa platser som omnämns att vara typiska kontexter för medeltida 

glasfynd. Ett hamnområde där ett stort fyndmaterial har återfunnits är Kalmar slottsfjärd 

(Historiska museets digitala arkiv). En annan kontext som jag fått kännedom om är Mälby 

bytomt där man grävt ut ett troligt sätesgods. Dateringen av denna plats är tidig medeltid och 

man har hittat hålglas här. Det går inte att datera glasen men genom den säkra dateringen av 

kontexten kan man anta att det är medeltida glas som man funnit (Anton Seiler muntligen). En 

sådan kontext för medeltida glas har inte lyfts fram i forskningen tidigare. Genom denna nya 

möjliga kontext kan vi få en bättre bild över hur glasen kan ha disponerats. För mig är denna 

plats ett tecken på att spridningen av dryckesglasen varit större än vad som tidigare betonats. 

Glasets skiftande roll i samhället kan urskiljas i form av tre skeden. Det första från järnålder 

till tidig medeltid. Det andra från tidig medeltid till sen medeltid och det tredje från slutet av 

medeltid till 1600-tal. Under järnålder tycks glasen vara vanligare i samhället och är viktiga 

både symboliskt och funktionellt. I tidig medeltid förefaller glasen vara mindre i antal och 

detta gör att glasen troligen bara ägs av en begränsad grupp människor. Jag tolkar också att 

glasen kan ha haft en sakral betydelse genom att de återfinns i kyrkliga miljöer. I sen medeltid 

verkar produktionen av glas bli mer omfattande och sprider sig till större områden i Europa. 

Detta visar på att glaset fått en förändrad roll då det uppträder ett behov av att producera glas i 

mer extensiv skala. Människor vill ha glas i större utsträckning. När detta sker tror jag vi ser 

det första steget mot att glaset blir en allmän vara. I Sverige börjar detta steg under mitten av 

1500-talet när den inhemska produktionen av glas etableras, vilket gör att glasen kan nå fler 

människor. Jag tror att förutsättningen för hur mycket glas som finns i Sverige under medeltid 

är starkt kopplad till hur produktionen såg ut. Tillverkades det större mängder glas kunde fler 

äga glas och de producerades är för att det fanns ett behov av det. Detta är vad jag kan utläsa 

av glasets roll och betydelse i samhället, alltså dess material agency. För att en mer ingående 
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tolkning ska kunna göras måste mer forskning till. Jag är övertygad om att glasen haft en stor 

betydelse även under medeltid då man tydligt kan se glasets mening före och efter medeltiden.  

Mina två frågeställningar som jag satt för min uppsats anser jag mig kunnat besvara genom att 

jag har visat vad för dryckesglas man kan hitta i Sverige. Dem har jag beskrivit under mitt 

kärltypskapitel. Jag har också redogjort för i vilka kontexter man kan finna dryckesglas då jag 

gått igenom material från Sigtuna, Stockholm, Lödöse och Skanör samt att jag även tagit upp 

exempel på medeltida glasfynd från kontexterna kloster och hamnområde. Två tydliga 

exempel är Vreta Kloster och Kalmar slottsfjärd. Jag har även redogjort för en kontext som 

inte tidigare tagits upp som kontext för medeltida glas, Mälby bytomt. Genom att jag studerat 

både medeltidsarkeologins förutsättningar samt glaset som material har jag kunnat besvara 

min andra frågeställning då jag anser att det är en kombination av dessa två som gjort att 

forskningen blivit så knapphändig. Ett syfte med min uppsats har även varit att visa att 

medeltida dryckesglas finns i en större utsträckning än vad den tidigare forskningen visat och 

detta anser jag ha lyckats med.   

Min begränsade studie har gjort det tydligt att detta är en mycket försummad föremålsgrupp 

som egentligen aldrig fått någon uppmärksamhet i den arkeologiska forskningen. I den 

framtida forskningen om medeltida glas måste det göras grundforskning. Typologi och 

klassificering av medeltida glas är nödvändig för att arkeologer ska ha en chans att känna igen 

och kunna tolka glasen. Problematiken kring det massmaterial som glaset är måste också tas 

omhand. Fler resurser måste läggas på att tolka glasen som finns i massmaterial så vi kan 

bedöma vad det är för glas som existerar i materialen. De är inte mindre viktiga för att de 

finns i massiv skala.  I början av min undersökning gjorde jag efterforskningar i Historiska 

museets och Upplandsmuseets digitala arkiv efter medeltida dryckesglas. Detta gav inte 

många träffar.  Men det finns mycket dryckesglas registrerade i arkiven och bara beskrivna 

som glas. Jag tror att det är mycket möjligt att de medeltida glasen kan gömma sig i dessa. 

Om det skulle göras en ordentlig inventering på glasmaterial som finns i arkiven från 

medeltida kontexter skulle vi kunna avgöra om medeltida glas finns där. En sak är säker, det 

går inte att avgöra hur stort eller litet glasmaterialet är förrän en ordentlig genomgång har 

gjorts av materialet och en typologi och kronologi skapats. Det är sådan forskning jag vill 

göra på dryckesglasen. Innan detta har genomförts är allt vi säger om medeltidens glas till 

stora delar gissningar och förutfattade meningar.  
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7. Bilaga  

 

Fig.1 Passglas. Rekonstruktion av Jonna Sarén Lundahl  

 

 

Fig. 2 Emaljbemålat glas. Rekonstruktion av Jonna Sarén Lundahl.  

Motivet hämtad från ” Phoenix Aus Sand Und Asche – Glas des Mittelalters”    
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Fig 3. Blyglas. Från Kalmar slottsfjärd.  

Foto: Sanna Stahre, SHMM 2007-04-11. Föremål 314799, SHM 21144.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4 Glas av Krautstrunktyp. Rekonstruktion av Jonna Sarén Lundahl.  
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Fig.5 Optiskt blåst glas. Rekonstruktion av Jonna Sarén Lundahl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


