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Trattbägarkeramik i Väte – När jordbruket kom till Gotland 

Funnel Beakers in Väte – When agriculture came to Gotland 

 

Abstract 

This essay is a study and analysis of the funnel beaker pottery at Gullarve 1:13 

in Väte parish. The purpose of the study is to analyse the chronology of the 

settlement by determine the distribution, stratigraphic context and the 

ornamentation of the pottery. Another purpose is to discuss the geographical 

location of the settlement in the landscape.  

 

In this essay a short review of the pottery and the funnel beaker culture as well 

as a description of the pottery from the archaeological excavation from 1984 at 

Gullarve 1:13 is presented. Since the documentation of the archaeological 

excavation from 1984 is missing or is very inadequate, no spatial analysis can 

be carried out. The distribution of the pottery can’t contribute to the result of the 

essay, though if possible it probably would have provided some interesting 

results. A clear stratigraphic difference of pottery with ornamentation and flint is 

indicated. The earliest radiocarbon date of the settlement is approximately 5000 

BC. The funnel beaker pottery is generally dated to 4200 BC, which suggests 

that the Väte settlements on Gotland are the earliest agriculture settlements in 

Sweden. This area provide a productive natural resource area around the 

settlement, including a sweet water lake and sandy soil, which indicates a 

typical funnel beaker settlement at Gotland. One can easily understand why the 

inhabitants of the early Neolithic settlement chose to live at Gullarve 7000 years 

ago. 

 

Keywords: Early Neolithic, Funnel Beaker culture, Pottery, Gotland, Väte Parish 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
År 1958 påbörjades arkeologiska undersökningar på ägan Mölner 1:5, då 

grävdes två gravfält, ett från förromersk järnålder och ett från vikingatid. Under 

undersökningens gång upptäckte man ett kulturlager från Stenåldern under 

gravfältet, detta lager fortsatte in på den intilliggande ägan Gullarve 1:13. Från 

och med 1978 till 1984 har det grävts på Gullarve 1:13 och stenåldersboplatsen 

Mölner/Gullarves utbredning har vuxit fram. Efterarbete av grävningen från 

1984 har inte utförts vilket gjorde att fakta om boplatsen blev inkomplett.  

Keramik är ett spännande material som kan säga mycket om en boplats, ett folk 

och deras vardag. Under mina år på Högskolan och arkeologiprogrammet har 

jag blivit mer och mer intresserad av ämnet. Små fragment kan säga mycket om 

en hel kultur. Det var med jordbruket som keramiken uppkom och med det alla 

dess former och ornamentik. Keramik användes till vardagsändamål men även 

till rituella ceremonier som offer och gravgåvor. Keramiken har använts på 

Gotland sedan ca 4000 f.kr. fram till idag, vilket gör det till ett material som är 

lätt att relatera till. Genom att ha blivit intresserad av detta fick jag förfrågan av 

min handledare att analysera och studera ett efterarbete av en grävning från 

1980-talet som var från tidigneolitikum. Trattbägarkeramik, den första 

keramiken på Gotland och när jordbruket först kom till ön. 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genom litteraturstudier och analyser av fyndmaterial få 

en större inblick i stenålderboplatsen vid Mölner/Gullarve i Väte socken. 

Materialet som jag har valt att undersöka närmre är keramik och främst de 

ornerade skärvorna från den arkeologiska undersökningen vid Gullarve 1:13 

under ledning av Inger Österholm1984. Genom efterarbetet och fyndsorteringen 

av fyndmaterialet från 1984 har följande frågeställningar framkommit:  

 Kan man genom studier av keramiken få en inblick i stenåldersboplatsen 

Gullarve 1:13  kronologi och kan eventuella skillnader, såsom rumslig 

utbredning, stratigrafi och dekor gällande keramiken kartläggas?  
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 Vad finns det för bakomliggande faktorer till att man bosatte sig på den 

här platsen? 

 

1.3 Material och Metod 

En komparativ studie kommer att göras mellan Mölner och Gullarve för att se 

om det finns några tydliga likheter eller skillnader gällande keramiken . Även en 

stratigrafisk jämförelse vid Gullarve kommer att presenteras. Materialet från 

utgrävningen 1984 är tidigare inte genomgånget och en fynddatabas över allt 

material ska upprättas men fokus ligger på studien av keramiken. En 

Litteraturstudie kommer även att göras för att få en grundläggande fakta till 

uppsatsen. Därefter kommer en jämförande analys med keramiken från Mölner 

och generellt om stenåldern med fokus på trattbägarkulturens keramik på 

Gotland. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att avgränsas geografiskt till Gotland men framförallt 

Väte Socken och området Gullarve/Mölner. Den kommer även avgränsas 

tidsmässigt till tidigneolitikum då Trattbägarkulturen utvecklas på Gotland. 

Trattbägaraktiviteten på Gotland brukar dateras från ca 4200 f.kr. och upphör 

ungefär 3200 f.kr.(Österholm 1999b:340f). Arkeologiska undersökningar har 

utförts på Mölner 1:5 från 1958 till 1967 och på Gullarve 1:13 mellan 1978 och 

1984. Uppsatsen fokuserar på den sista undersökningen som gjordes år 1984 

eftersom det är detta material som jag har analyserat. Av fyndmaterialet som 

har sorterats och studerats kommer främst keramiken att analyseras men den 

kommer även att ställas i relation till flintmaterialet. Endast några 

keramikskärvor kommer att presenteras i uppsatsen som får representera 

materialet. Skärvorna som väljs ut kommer bestå av de mest intressanta och de 

som utgör bäst exempel i uppsatsen. Dock kommer en sammanfattning av hela 

fyndmaterialet från 1984 års grävning att presenteras som bilagor.  
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1.5 Källkritik 

Uppsatsen fokuserar mestadels på 1984 års undersökning på Gullarve då detta 

material tidigare inte är genomgånget. På grund av att tidigare dokumenterat 

fyndmaterial från Gullarve varit för omfattande har inte detta varit föremål för 

någon mer ingående analys. Detta kan göra att denna uppsats ger en 

begränsad bild av stenåldersboplatsen. Däremot har litteraturstudier om tidigare 

grävningar gjorts vilket kommer att bidra till att få en mer ingående bild av 

boplatsen.  

I och med att trattbägarboplatsen ligger på en sur sandjord finns det inte mycket 

ben i fyndmaterialet, vilket hade underlättat en datering. Benmaterial hade även 

kunnat användas för att ta reda på vad den första jordbrukskulturen hade för 

djur, vad de åt och hur deras vardagsliv såg ut.  
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2 Tidigare forskning 

Grävningar påbörjades på den intilliggande ägan Mölner 1:5 (RAÄ nummer 

Väte 22:1) år 1958 av Hans-Åke Nordström och höll på till 1967. 

Undersökningarna fokuserade först och främst på två gravfält, ett från 

förromersk järnålder och ett från vikingatid. Det var under dessa gravfält som ett 

kulturlager från stenåldern påträffades(Österholm 1989:73f). Kulturlagret från 

stenåldern förekom under hela undersökningsområdet och fortsatte åt söder till 

ägan Gullarve 1:13. Undersökningarna på Gullarve 1:13 (RAÄ nummer Väte 

79:1) påbörjades 1978 och fortsatte fram till 1984. Sedan sommaren 1979 

utfördes dessa som seminariegrävningar för arkeologstudenter vid Gotlands 

Läns Folkhögskola (Österholm 1989:75). Olyckligtvis hade området vid Gullarve 

1:13 delvis förstörts genom anläggandet av en sandtäkt, och därmed har det 

yngsta kulturlagret från Neolitikum försvunnit och boplatsens kontakt med den 

forntida insjön kan inte längre rekonstrueras(Althin 1967:39f).  

 

En preliminär redogörelse för grävningen finns i en artikel i Gotländskt Arkiv från 

1967, som varit till hjälp då ingen rapport från utgrävningarna har hittats. En 

fallstudie i Inger Österholms avhandling från 1989 får agera som rapport för 

Mölner/Gullarve området då andra grävrapporter inte finns tillgängliga. 

Österholm har även skrivit två delar i Burenhults Arkeologi i Norden band 1 som 

berör stenåldern på Gotland men även förhistorisk keramik vilket har varit till 

hjälp för uppsatsen. Annan litteratur som berör området är bland annat Harald 

Danielssons bok Mölner i Väte Socken från 1979 som får agera som rapport 

från ägan Mölner 1:5. 
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3 Presentation av materialet 

3.1 Områdesbeskrivning. 

Stenåldersboplatsen Mölner/Gullarve ligger drygt 3,5 km sydväst om Väte 

kyrka. Boplatsindikationerna finns inom ett område som mäter 200 meter i längd 

och största bredden uppgår till 60 meter. Den är belägen på en nivå av ca 33 

meter över havet (Danielsson 1979:51ff). Under boplatstiden låg den på en 

flack sandhöjd och var då en insjöstrand på östra sidan av en stor insjö som 

bildats under Ancylussjöns maximum.(Figur 1) Sjön hade förbindelse norrut 

med ett vidsträckt sjö- och myrområde som hade sitt utlopp genom Ejmundsån i 

väster (Österholm 1989:84ff). Genom vattenförbindelserna i området har 

stenåldersbefolkningen här haft chans att ta sig både till Pavikenområdet och 

Eskelhemsområdet, men även till Klintehamnsområdet som utgör det kortaste 

avståndet mellan svenska fastlandet och Gotlands västra kust (Danielsson 

1979:59ff).  

 

Sjön bestod troligen till en början av rikligt med säl som blivit instängd när sjön 

isolerades och även utgjort ett utmärkt fiskevatten och tillhåll för vattenfåglar 

(Österholm 1999b:340f). Boplatsen som låg på en torr och sandig sydsluttning 

 
Figur 1: Boplatsens placering med beräknad strandlinje. Upprättad av Andrea 
Horvath. 
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mellan sand- och moränmärgelområden och var troligen bevuxen med gles 

skog, utgjorde en gång ett mycket eftertraktat läge för trattbägarbönderna. 

(Danielsson 1979:57ff)  

 

Några kilometer norr om Mölner/Gullarve området ligger Gräne som även den 

är en trattbägarboplats. Gräne har daterats till att vara ungefär samtida som 

Mölner/Gullarve och båda har ansetts vara trattbägarkultur. De båda 

boplatserna är väldigt lika områdesmässigt och har även väldigt liknande 

fyndmaterial (Nylén 1981:32f). En 14C-datering från Gräne visar att boplatsen 

funnits redan mellan 5480 f.kr och 5298 f.kr. Vilket visar att boplatsen vid Gräne 

kan ha blivit bosatt tidigare än vid Mölner/Gullarve, där den tidigaste dateringen 

är ca 5000f.kr.(Nylén 1981:32f). De tidigneolitiska odlingsboplatserna ligger 

enligt Frykler relativt nära varandra då deras resursområde inte kräver någon 

större areal (Frykler 2004:4). 

3.2 Keramik 

Konsten att tillverka keramik har följt med i jordbrukets och sädesodlingens 

utveckling, tillika även på Gotland (Österholm 1999b:341). Keramik har ansetts 

inom arkeologin som ett bra fyndmaterial vilket man kan dra typologiska 

slutsatser från och använda till dateringar (Koch Nielsen 1987:107). 

 

3.2.1 Lera 

Ett lerkärl som endast torkat räknas inte som keramik, det är först när detta 

föremål blir utsatt för hög värme som vi kallar den för just detta (Lindahl m.fl. 

2002:30). Det finns flera olika leror som används till formandet av keramik. 

Kalkhaltiga leror är vanligt förekommande på många ställen, och särskilt på 

Gotland. Krukmakarna har däremot ofta undvikit dessa leror till skapandet av 

keramik på grund av kalkens skadliga effekter vid bränning. (Lindahl m.fl. 

2002:17f). Vid temperaturer mellan 600 och 900°C kommer kalken att efter flera 

processer omvandlas till calciumhydroxidkristaller. Dessa nya kristaller är större 

än de ursprungliga kalkkristallerna och det hålrum där de suttit har dessutom 

krympts i och med att lera alltid krymper vid bränning. Trycket från de nya 

kristallerna gör att keramiken sprängs. Beroende på hur stor mängd och 

storleken av kalkkristallerna, temperaturen och bränningens varighet 
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bestämmer det hur stor skada det kommer förorsaka. Dock kan tillsättning av 

växtmaterial eller salt fördröja omvandlingen av kalken (Lindahl m.fl. 2002:168). 

Trattbägarkeramiken på Gotland är nästan alltid tillverkad av kalkfattiga eller 

kalkfria leror. Urlakning av kalken kan ske naturligt i ytskiktet av leran och 

särskilt på höjder som länge varit ovanför vatten. På Gullarve/Mölner-boplatsen 

kan även den kemiskt sura urbergssanden vara orsak till att leran varit urlakad 

på kalk. Alla trattbägarboplatser på Gotland ligger på just sandjordar (Österholm 

1989:82f). 

 

Vid torkning och bränning krymper leran, sker detta för fort eller för ojämnt kan 

spänningarna orsaka sprickor i godset. Dessa problem kan lösas med hjälp av 

magring i keramiken. Det finns flera olika material som kan användas till 

magring. Att magra med stenmaterial ger en bättre stabilitet vid höga 

temperaturer, och bland dessa har kvarts och asbest de bästa egenskaperna 

när det gäller värmetålighet. Använder man växtmagring blir kärlet lätt medan 

granitmagring gör det tyngre, dock mera hållbart som kokkärl. Det finns flera 

faktorer att tänka på när man väljer magring till keramiken. (Lindahl m.fl. 

2002:18f) 

 

Magringen av keramiken från Gullarve/Mölner är ovanlig för Gotland då den 

utgörs av urbergsmaterial medan den annars vanligtvis består av kalksten, 

vilket inte är samma sak som kalkrik lera som annars är skadlig för keramiken. 

Även magringen i de gropkeramiska kärlen från mellanneolitisk tid vid 

kustboplatserna består till stor del av krossad kalksten (Österholm 1989:80f). 

 

3.2.2 Bränning 

Bränning har skett på olika sätt under olika tidsperioder. Den enklaste 

bränningsmetoden har varit bränning i öppen eld med full syretillförsel, vilken 

även är den vanligaste metoden under förhistorien. Det finns olika alternativ för 

hur bålet har byggts upp, hur keramiken har staplats och vilket slags bränsle 

man har använt sig av. Principen för bålet och hur resultatet blir är dock nästan 

alltid densamma vid användning av denna metod. (Lindahl m.fl. 2002:30) 
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När keramik bränns i öppen eld med full syretillförsel blir färgen på kärlets 

utsida oftast röd-gul eller tegelfärgad. Däremot är färgen på godsets kärna 

vanligtvis grå-svart. Keramiken som bränns med denna metod blir oftast 

flammig och färgen skiftar över kärlets yta. Utsätts partier på kärlet för högre 

temperaturer och med mer syretillförsel kan dessa partier bli rödare än andra. 

Gulbruna färgskiftningar uppträder ofta och ibland kan delar av ett kärl bli helt 

svarta om en gren eller liknande legat mot och förkolnat vid detta parti. Genom 

att studera färgen på keramikskärvorna kan man alltså komma underfund med 

vad för slags bränningsmetod som användes under trattbägarkulturen.(Lindahl 

m.fl. 2002:30f) 

 

Förhållandet till de yttre faktorerna påverkar hur kärlet har bränts. Till exempel 

kan en kortare bränning orsaka att det blir lättare för kärlväggarnas mörkare 

kärna att bli känsligare för frostsprängningar och därmed kan skärvorna 

spjälkas väldigt lätt. Spjälkningen är dock ett resultat av frostens inverkan och 

har inget att göra med det då hela kärlets kvalitet och funktion. (Lindahl m.fl. 

2002:15) 

 

3.2.3 Kärlets anatomi och ornamentik 

Keramik har en relativt snabb omsättning i tiden, där utseende och funktion 

spelar lika stor roll. Detta gör det möjligt att bygga upp en kronologi förutsatt att 

man rör sig inom samma kulturgrupp. (Lindahl m.fl. 2002:15) 

Trattbägare kan indelas i tre olika grupper utifrån deras storlek. Små kärl eller 

snarare miniatyrkärl, som rymmer mindre än 0,57 l, har upp till 11 cm i 

mynningsdiameter. Mellanstora kärl mäter mellan 11 och 27 cm i 

mynningsdiameter och rymmer mellan 0,75 – 10 liter. De stora kärlen rymmer 

mer än 10 l och överstiger 27 cm i mynningsdiameter. (Brorsson 2009:6) 

 

Uppbyggnaden av trattbägarkeramiken börjar oftast med en flat botten där man 

sedan fortsätter med en nivå av rullad lera längs kanten. Sedan läggs ännu en 

flat botten till och fortsättningsvis byggs den rullade leran uppåt till 

mynningskanten. Därmed bildas den typiska dubbelbottnade 

trattbägarkeramiken (Se figur 2). Det är även typiskt för trattbägarkeramik att 

rullarna av lera läggs i olika riktningar för varje nivå (Koch Nielsen 1987:111ff). 
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Ett kärl är uppbyggd med olika kärldelar, benämningarna på dessa kan vara 

olika och det kan vara svårt att göra bestämningar av dessa bara genom att titta 

på en skärva. För att skilja mellan hals och bukskärvor kan man tänka på att 

bukskärvor är konvexa i både vertikal- och horisontalplanet medan halsskärvor 

är konkava i vertikalplanet och konvexa i horisontalplanet. (Lindahl m.fl. 

2002:40f) 

 

Av figur 3 kan vi utläsa att ett kärl består vanligtvis av en mynning(1), 

mynningskant(2) och en mynningsrand(3). Efter det kommer hals(4), buk(5), 

underdel(6) och en bottendel(7). Det kan 

även finnas andra delar på ett kärl 

beroende på hur det ser ut (Lindahl m.fl. 

2002:40f). Det finns också olika varianter 

av gripanordningar, hällanordningar, 

stödanordningar och mynningsformer 

(Lindahl m.fl. 2002:42f). Keramik från 

trattbägarkulturen brukar vara trattbägare 

i olika storlekar med rundad eller plan 

botten, öronkärl, enkla skålar, lerskivor 

och även kragflaskor. Utsidan på kärlen 

är oftast glättade och dekoreras oftast 

 
Figur 2: Trattbägarens uppbyggnad. 

 
Figur 3: Kärlets anatomi. 
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strax under mynningen men även på övre delen av buken.(Lindahl m.fl. 

2002:59) 

 

Den ornamentik som förknippas mest med 

trattbägarkeramik är snörornamentiken 

(Figur 4), som utfördes ofta med en tvinnad 

snodd (Österholm 1999a:107). Däremot kan 

snörornamentik dateras till både 

tidigneolitikum och mellanneolitikum. 

Snörornamentik är även mycket vanlig 

under stridsyxekulturen. Detta kan göra det 

problematiskt att datera keramiken med 

hjälp av endast ornamentiken (Brorsson 

2009:8). Även inristningar och intryck bestående av gropar och lodräta 

linjemotiv förekommer under trattbägarkulturen (Lindahl m.fl. 2002:59f). Under 

den senare delen av tidigneolitikum ökar ornamentiken på kärlen markant; den 

blir mer varierad och förekommer i stora motiv över hela kärlet. (Ytterberg 

2008:373) 

 

Trattbägarna användes som matlagningskärl men också som förrådskärl. Små 

bägare kan ha använts vid mjölkning. Kragflaskan har antagligen använts till 

någon form av vätska, skålarna kan ha använts till flera olika ändamål (Lindahl 

m.fl. 2002:59f). Den senare trattbägarkeramiken med rikt dekorerade och 

tunnväggiga kärl användes dessutom i dåtidens gravar, gånggrifterna. 

(Österholm 1999a:108) 

3.3 Gullarve 1:13 

Att området var en boplats vet vi inte säkert. Det finns inga stolphål som säkert 

indikerar på husrester, däremot finns det stolphål i två rader som eventuellt 

skulle kunna vara rester från ett hus (Österholm 1989:82). Tidigneolitiska 

husrester är relativt ovanliga, på svenskt område är mycket få husrester från 

denna tid undersökta. Från danskt område finns några få kända husrester 

undersökta (Larsson 1984:31f). 

 

 
Figur 4: Olika typer av 
snörornamentik. 
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14C-dateringar på kol från härdarna på Mölner/Gullarve visar att boplatsen är 

över 7000 år gammal, det vill säga från ca 5000 f.kr., alltså har det troligtvis 

förekommit aktivitet i området innan trattbägarkulturen och jordbruket uppkom. 

Dateringar från de keramikförande lagren och termoluminiscensdateringar på 

keramiken tyder på en tidpunkt kring 4200 f.kr., vilket gör boplatsen till en av de 

äldsta jordbruksboplatserna i Sverige. Att jordbruket har förekommit här vet vi 

genom att det finns trattbägarkeramik men också för att det finns avtryck av 

sädeskorn i keramiken (Österholm 1999b:340f). 

 

Keramiken på Gullarve/Mölner når sammanlagt upp till ca 60 000 skärvor 

inklusive spjälkat material, majoriteten från Mölner 1:5(Österholm 1989:80). Det 

vanligaste orneringselementet på Mölner är snörorneringen, ca 855 skärvor 

med snörornamentik, de flesta kärlen med 1-4 rader i horisontella avtryck 

(Danielsson 1979:86f). Näst vanligaste orneringselementet i fyndmaterialet från 

Mölner är gropornamentik, det representeras där av 131 skärvor varav 59 är 

mynningsbitar. De oornerade skärvorna har majoritet bland keramiken med 58 

817 skärvor. Bland dessa finns även 5 hankfragment, 10 fragment av lerrulle 

samt 1 lerkula (Danielsson 1979:94f). 

 

Från 1984 års grävning på Gullarve 1:13 har 1206 stycken keramikfragment 

upphittats inklusive skärvor och spjälkat material, dock är inte lera medräknat. 

Det mesta av materialet har varit väldigt fragmenterat och det finns inte många 

stora skärvor bland materialet. De största skärvorna mäter mellan 30 och 40 

mm på längden och bredden. De grövsta skärvorna är ca 20 mm tjocka, men är 

då oftast väldigt små och fragmenterade. 17 keramikfragment är ornerade. Av 

dessa har en skärva gropornamentik och snörornamentik, en annan skärva har 

rombmönster, två har inristade streck, en har oidentifierbart ornament och 

resten är troligtvis snörornamentik. Dock är vissa ornament diffusa och svåra att 

urskilja. För att kunna visa och beskriva materialet från -84 års grävning 

kommer en representativ del av keramiken i fyndlistan tas upp. De mest 

fragmenterade och spjälkade materialet kommer inte att tas med i analysen och 

bara de mest ornamenterade och de skärvor som utgör bäst exempel kommer 

att presenteras. Resterande material presenteras i fyndlistan under bilagor. 
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4 Analys & Diskussion 

4.1 Keramik från Gullarve 1:13 

Som tidigare har nämnts består keramikmaterialet från 1984 års grävning av 

1206 fragment, inklusive skärvor och spjälkat material. Det mest intressanta 

materialet, det med ornamentik och de som utgör bäst exempel har valts ut och 

får representera keramikmaterialet. Ytterligare information om hela 

keramikmaterialet återges i fyndlistan under bilagor i slutet av uppsatsen. 

 

Keramikskärvan med id nummer 6 (Figur 

5) har snörornamentik i 2, möjligtvis 3 

rader. Den är gulbrun till färgen vilket är 

vanligt under tidigneolitikum baserat på 

den typ av lera och bränning man använde 

sig av under denna tid. Då ornamentiken 

under tidigneolitikum vanligtvis är intill 

mynningen eller vid buken på kärlet är det 

troligast där den här skärvan har suttit. 

Skärvan har dessutom en något grov 

magring vilket var vanligt under 

tidigneolitikum. Skärva idnr 6 är ca 30x20mm och är en av de större skärvorna i 

fyndmaterialet. 

 
Figur 5: IDnr 6. 

 

 
Figur 6: IDnr 12. 

 

 
Figur 7: IDnr 13. 
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Idnr: 12 (Figur 6) består av två skärvor med en svag snörornering. Skärvorna 

har två rader var med ornamentik och båda har relativt grov magring. Den ena 

skärvan är ca 14x18mm och den andra ca 11x13mm. Idnr:13 (Figur 7) är ett 

spjälkat keramikmaterial, vilket menas 

med att det inte är en hel skärva med 

både insida och utsida utan har 

antagligen delats eller spruckit i 

kärlväggens mitt. Keramiken här har 

utsidan kvar och den uppvisar 

snörornamentik. 

 

 Idnr: 90 (Figur 8) har två olika 

ornamentikelement synliga och är 

dessutom en av de större skärvorna 

bland materialet. Skärvan har två rader med snörornamentik och en rad med 

gropar, dock är bara en och en halv grop synlig. Skärvan är lite mörkare i färgen 

än de tidigare och har grov magring. Den mäter ca 34x37mm. Skärvan med 

idnr: 32 (Figur 9) har ett mer ovanligt mönster, rutmönster eller rombmönster. 

Den är något böjd, vilket gör att den 

troligen suttit vid halsen eller buken på ett 

kärl. Färgen är brungrå och den har fin 

magring, vilket gör att den möjligtvis skulle 

kunna vara något yngre än de andra 

skärvorna, troligen den senare delen av 

tidigneolitikum med början till 

mellanneolitikum. Den mäter ca 30x27 

mm och ca 5 mm i tjocklek. 

 

 Idnr:181 (Figur 10) har även den ett 

annorlunda ornamentikelement jämfört med snörornamentiken. Den har fyra , 

möjligtvis fem inristade streck jämte varandra. Den mäter ca 20x19mm.  

 

Den sista skärvan med ornamentik på är idnr:148. Den här skärvan har prickar, 

eller små streck intryckt, dock är det mycket svårt att urskilja mönstret. Det kan 

 
Figur 8: IDnr 90. 

 

 
Figur 9: IDnr 32. 
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vara snörornamentik som har gjort det otydligt efter att skärvan har blivit 

nersliten men det kan även vara något mer 

udda mönster såsom ett inristat blomliknande 

motiv eller även sädeskornsavtryck. Skärvan 

mäter ca 21x11mm. 

 

Det finns även flera bra exempel på 

mynningsskärvor bland materialet. De 

representeras här av idnr: 19 (Figur 11) och 

idnr: 33 (Figur 11) Idnr:19 består av två skärvor 

som har delats och gått sönder. Den är brungrå 

till färgen och har en relativt tunn kärlvägg, ca 5 

mm tjock och 3 mm vid mynningskanten. Den 

här skärvan är ett bra exempel på hur en uttunnande mynningsform kan se ut. 

Skärvan med idnr: 33 mäter ca 22 x 21 mm och ca 5 mm tjock. Den här skärvan 

är ett bra exempel på en förtjockad och facetterad mynning. Den här mynningen 

är tjockare vid mynningen än den förra och har en mer kantig form. 

 

4.2 Tolkning av boplatsen 
Boplatsen vid Gullarve/Mölner har antagligen bebotts redan under mesolitisk 

tid, då 14C-dateringar av kol från härdarna har daterats till ca 5000 f.kr. Det stora 

vattensystemet vid boplatsen har troligen erbjudit ett lönsamt fiske och ett 

mycket rikt fågelliv. I och med att keramiken daterats till trattbägarkeramik, ca 

4200 f.kr, och att några få skärvor visar avtryck av sädeskorn, har säkerligen 

befolkningen vid boplatsen valt att utöka sitt näringsfång med något slag av 

 
Figur 10: IDnr 181. 

 
Figur 11: IDnr 19 & 33 framsida,baksida 

 



19 
 

jordbruk. Detta gör att boplatsen vid Mölner/Gullarve blir en av de äldsta 

jordbruksboplatserna i Sverige. Varför man valde att börja med jordbruk är en 

mycket omdiskuterad fråga och att man började med jordbruk vid 

Gullarve/Mölner kan ha varit för att sandjorden i området var väldigt lättbrukad 

och dessutom låg vid en insjöstrand och saknade en del av de marina resurser 

som finns vid kustboplatserna. Eftersom boplatsen vid Gräne, några kilometer 

norr om boplatsen vid Gullarve, har dateringar från ca 5400 f.kr är boplatserna 

troligen samtida men Gräne bosattes sannolikt tidigare, då den tidigaste 

dateringen på Gullarve endast är 5000 f.kr. Då stenåldersboplatserna ligger så 

nära varandra kan man anta att boplatsen vid Gräne växt i storlek och antal 

invånare och att sedan en grupp människor flyttat ner några kilometer till 

Gullarve/Mölner för att skapa sin egen boplats eller för att resursområdet 

närmast Gräne inte längre räckte till. Men man kan även tolka Gräne och 

Gullarve/Mölner som en enda stor boplats, dock är det svårt att avgöra utan 

mer forskning kring detta. 

 

Studerar man boplatsen på ett stratigrafiskt sett kan man se att lager a, vilket är 

det ytligaste lagret har mest keramik. Lager a har 533 fragment, och dessutom 

flest ornerade fragment och mynningsskärvor. Lager b har 352 fragment och 

bara 2 ornerade och 3 mynningsskärvor. Lager c har 82 fragment och bara en 

ornerad skärva och en mynningsskärva. Lager d har 222 fragment men bara 3 

skärvor med ornamentik. Lager e har 3 fragment. 10 fragment är framgrävda 

från en profilkant och 4 fragment är inte dokumenterade från vilket lager de är 

funna i. Utifrån detta kan man tolka att lager e är den äldsta 

trattbägarkeramiken på boplatsen då antagligen jordbruket kom till ön och Väte. 

Tiden från lager d ökade keramiken och man började ornera kärlen med 

snörornamentik. Senare blomstrade boplatsen mer och mer, med möjligtvis en 

nedgångs period under lager c, för att sedan komma till lager b och a där 

keramiken är som flest och rikligast dekorerad. Lager a skulle kunna vara från 

den senare delen av tidigneolitikum då det var mer vanligt med mycket 

ornamentik på kärlen och det blev mer vanligt med annat orneringselement än 

endast snörorneringen. Då det yngsta och översta lagret av boplatsen blev 

förstört innan grävningen är det svårt att se hur länge platsen var bebodd och 

hur den såg ut under den sista perioden av sitt skede.  
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Studerar man stratigrafin på boplatsen i förhållande till flintmaterialet istället ser 

man att även denna fyndkategori följer samma mönster som keramiken. Lager 

a har flest med 296 fragment flinta och lager b 109 st. I lager c minskar fynden 

av flinta till endast 53 bitar, lager d har 114 stycken och lager e har 8 stycken. 

Sedan finns det ytterligare 13 fragment av flinta från en profilkant och 9 stycken 

som inte har något lager antecknat. Analyserar man flintan och keramiken kan 

man alltså följa boplatsens utbredning över tid (Se Figur 12). I och med att 

dokumentationen från 1984 är ofullständig har det inte varit möjligt att göra en 

rumslig analys av boplatsen då det inte finns några tydliga schaktplaner eller 

inmätningar. 

 
Figur 12: Antalet fragment keramik och flinta fördelat per lager. 
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5 Resultat 

Efter att ha gjort en genomgående litteraturstudie av mitt ämnesområde, och 

analyserat ett hittills ogenomgånget fyndmaterial samt gjort en detaljanalys av 

keramikmaterialet kan frågeställningarna besvaras. Någon rumslig utbredning 

av keramiken på stenålderboplatsen har inte kunnat utföras då dokumentation 

från grävningen är bristande. En schaktplan har hittats men den har varit svår 

att tolka, några inmätningar från grävningen har heller inte hittats. Dateringen 

på boplatsen har genom 14C-dateringar av kol från en härd bestämts till ca 5000 

f.kr., men jordbruket och trattbägarkeramiken uppkom först runt 4200 f.kr. 

Genomgången av fyndmaterialet har lett till att man kan se hur fyndmängden 

varierar i de olika lagren. Där kan man tydligt se att det finns flest fynd från lager 

a, som är det ytligaste och yngsta lagret. Där fanns det flest keramikfragment 

och av dem de flest ornerade skärvor och mynningsbitar. Ornamentiken från 

lager a är även den mest varierade, med snörornamentik, gropornamentik, 

rombmönster och streckinristningar. Lager b har näst mest keramikfragment 

och några få ornerade och mynningsskärvor. I Lager c ser man tydligt en 

nedgång på fyndmaterialet från boplatsen men i lager d ökar keramiken igen. 

Lager e är näst intill fyndtomt. En stratigrafisk jämförande analys har gjorts av 

flintmaterialet för att se om det följer samma mönster som keramiken i mängd, 

vilket det gör. Man kan då konstatera att boplatsen först fick trattbägarkeramik 

och med det jordbruk i lager e, mängden keramik och flinta ökar till lager d men 

ornamentiken är fortfarande väldigt enkel med endast få snörornerade skärvor. 

Vid lager c har boplatsekonomin antagligen en svacka då både keramik och 

flinta är väldigt få bland fyndmaterialet. Men boplatsen får sedan ett uppsving 

vid lager b och a. Lager a skulle kunna daterats till senare tidigneolitikum, då 

det började bli mer vanligt med ornerade kärl och dessa blev mer rikligt 

dekorerade med flera olika mönsterelement. Man kan genom analysen se en 

tydlig stratigrafisk skillnad på dekoren men dock kan den inte kartläggas på 

boplatsområdet, för att bidra till en rumslig analys, vilket hade kunnat ge 

ytterligare intressanta resultat. 
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Boplatsen är belägen på en fördelaktig plats för tidigneolitikum. Alla 

trattbägarboplatser på Gotland ligger på sandjordar och nästan alla intill insjöar 

eller vattendrag, vilket har gett rikt med fisk och ett bra fågel- och djurliv. Det 

finns flera teorier om varför man har valt just sandjordar att bosätta sig på, men 

antagligen för att den var väldigt lättbrukad. Boplatsen har även ett relativt bra 

och nära läge till havet och kustboplatserna vid Ajvide- och Västergarnområdet. 

Det finns även ett naturligt och bra resursområde omkring boplatsen med 

grannboplatsen Gräne endast några kilometer norr om Gullarve/Mölner. Man 

kan väldigt enkelt förstå varför man valt att bosätta sig just där för 7000 år 

sedan. 
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6 Sammanfattning 

År 1958 påbörjades en arkeologisk undersökning på ägan Mölner 1:5 i Väte 

socken på Gotland. Man undersökte där två gravfält, ett från förromersk 

järnålder och ett från vikingatid. Under gravfältet hittades spår av ett kulturlager 

från en stenåldersboplats som fortsatte söderut mot den intilliggande ägan 

Gullarve 1:13. Undersökningarna fortsatte fram till 1967 och först 1978 

påbörjades grävningen på Gullarve 1:13. Seminariegrävningar från Gotland 

läns Folkhögskola hölls på Gullarve fram till och med 1984. Då inget efterarbete 

utfördes efter den sista grävningen fick jag i uppgift att gå igenom detta och 

analysera keramiken från Gullarve. Genom att analysera materialet och göra 

litteraturstudier ämnade denna studie visa stenåldersboplatsens utbredning 

över tid. Kan även eventuella skillnader såsom utbredning, stratigrafi och dekor 

kartläggas? Författaren vill även se om det finns några bakomliggande faktorer 

till att man bosatte sig på den här platsen. Då dokumentationen från 

undersökningen har varit bristande har det varit svårt att komma fram till ett svar 

på alla frågeställningarna.  

 

Keramiken som undersökts från Gullarve 1:13 har daterats till trattbägarkeramik 

från ca 4200 f.kr. och framåt. Denna datering gör att boplatsen vid 

Gullarve/Mölner är en av de äldsta jordbruksboplatserna i Sverige. 

Stenålderboplatsen Mölner/Gullarve ligger drygt 3,5 km sydväst om Väte kyrka. 

Boplatsen mäter ca 200 meter i längd och största bredden uppgår till ca 60 

meter. Den är belägen på en nivå av ca 33 meter över havet. Boplatsen låg på 

sandjord intill en då väldigt stor insjö. Några kilometer norr om Mölner/Gullarve 

ligger boplatsen Gräne som också är en trattbägarboplats. Denna boplats har 

väldigt många likheter med Mölner/Gullarve-boplatsen. Fyndkulturen är nästan 

identisk, även boplatsområdet och dateringen är väldigt lika. Gräne har daterats 

till ca 5400 f.kr. Den tidigaste dateringen vid Mölner/Gullarve är av kol från en 

härd som dateras till ca 5000 f.kr. Det finns även ett naturligt och bra 

resursområde omkring boplatsen med grannboplatsen Gräne endast några 

kilometer norr om Gullarve/Mölner. Och man kan väldigt enkelt förstå varför 

man valt att bosätta sig just där för 7000 år sedan. 
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För att kunna göra en bra analys av keramiken från Gullarve har en genomgång 

av keramik, lera, bränning och kärlets anatomi gjorts. Keramiken från 

Mölner/Gullarve har sammanlagt blivit ca 60 000 skärvor. De ornerade 

skärvorna är mestadels snörornamentik, då detta var det vanligaste 

orneringselementet från trattbägarkulturen. Från 1984 års grävning på Gullarve 

1:13 har 1206 stycken keramikfragment hittats inklusive skärvor och spjälkat 

material. Det mesta av materialet har varit väldigt fragmenterat och det finns 

inte många stora skärvor bland materialet. 17 keramikfragment från 1984 är 

ornerade. Av dessa har en skärva gropornamentik och snörornamentik, en 

annan skärva har rombmönster, två har inristade streck, en har oidentifierbart 

ornament och resten är troligtvis snörornamentik. Dock är vissa ornament 

diffusa och svåra att urskilja. För att kunna visa och beskriva materialet från -84 

års grävning kommer en representativ del av keramiken i fyndlistan tas upp. De 

mest fragmenterade och spjälkade materialet kommer inte att tas med i 

analysen och bara de mest ornamenterade och de skärvor som utgör bäst 

exempel kommer att presenteras. Resten presenteras endast i fyndlistan under 

bilagor. 

 

Någon rumslig utbredning av keramiken på stenålderboplatsen har inte kunnat 

utföras då dokumentation från grävningen är bristande. En schaktplan har 

hittats men den har varit svår att tolka, några inmätningar från grävningen har 

heller inte hittats. Genomgången av fyndmaterialet har lett till att man kan se 

hur fyndmängden varierar i de olika lagren. Flest fynd finns i det ytligaste lagret, 

lager a. Där finns det flest keramikfragment och flest ornerade skärvor med 

mest varierande orneringselement. Lager b har näst mest keramikfragment, 

lager c har väldigt få fynd. I lager d ökar fyndmaterialet något och i lager e, det 

äldsta lagret, är det näst intill fyndtomt. En stratigrafisk jämförande analys har 

gjorts mellan keramik och flintmaterialet för att se om flinta följer samma 

mönster som keramiken i mängd, vilket det gör. Resultatet har då blivit att 

tolkningen av boplatsen är att den först fick trattbägarkeramik och jordbruk i 

lager e, runt 4200 f.kr. Mängden keramik och flinta ökar i lager d, men 

ornamentiken är fortfarande enkel med endast få ornerade skärvor. Vid lager c 

har boplatsen antagligen en svacka då det är väldigt fyndtomt. Vid lager b och a 
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är fyndmaterialet som flest och lager a skulle kunna dateras till senare 

tidigneolitikum då det började bli mer vanligt med flera mönsterelement och fler 

dekorerade kärl. Man kan genom analysen se en tydlig stratigrafisk skillnad på 

dekoren men dock kan den inte kartläggas på boplatsområdet, för att bidra till 

en rumslig analys, vilket hade kunnat ge ytterligare intressanta resultat.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Komplett fyndlista, från Gullarve 1:13, år 1984. 

Då schaktnummer och rutnummer inte är nödvändigt för uppsatsen, eftersom 
en schaktplan inte finns tillgänglig, har jag valt att dölja detta i fyndlistan. 

Id Nr Lager Material Typ Antal 
Vikt 

(gram) 
Övrigt 

1 a Keramik Spjälkat 1 2,3 
gulorange. Något 

grov magring 

2 a Keramik Skärva 2 4,3 
gulorange/gråsva

rt. Grov magring 

3 a Keramik Skärva 1 4,5 
grov. Gulbrun. 

Gråsvart i mitten 

4 a Keramik  1 19,4 

Flatbotten. Fin 

magring. 

Gråsvart botten 

annars röd. 

5 a Keramik Skärva 1 1,8 
gulbrun, grå i 

mitten 

6 a Keramik Skärva 1 5 

Snörornerad 2-3 

rader. Gulbrun, 

grov magring. 

Skärva vid 

mynning eller 

buk. 

7 b Keramik Skärva 1 5,1 

brungrå/svart. 

Slät insida. Fin 

magring 

8 b Keramik Skärva 1 1,1 

Mynningsbit, 

liten och tunn. 

Brun/grå i 

mitten. 

9 b Keramik Skärva 4 11,3 

3 fragmentariska 

bitar. Gulbrun, 

gråsvart i mitten. 

Möjligtvis från 

buken 

10 b Keramik Skärva 2 9,2 

Ena skärvan 

gulbrun, grov 

magring, svagt 

konvex/böjd. 

Andra skärvan 

gulbrun, mycket 

magring, spår 

utav två 

fingeravtryck. 

11 b Keramik Spjälkat 6 2,7 

Mycket 

fragmentariska 

bitar. 

12 b Keramik Skärva 2 2,7 

Svagt 

snörornerad. 

Gulbrun, grå i 

mitten, grov 
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magring. 

13 a Keramik Spjälkat 1 1,5 

Snörornerad, 

svartbränd, grov 

magring 

14 a Keramik Spjälkat 2 0,6 gulbrun 

15 a Keramik Skärva 3 3,7 
gulbrun, grov 

magring 

16 b Keramik Skärva 1 2 

gul, tjock 

kärlvägg, grov 

magring, bränd 

gråsvart baksida. 

17 b Keramik Skärva 1 2,4 

Orange, 

blåspräcklig 

magring, 

antagligen 

mynningsskärva, 

vågig vid 

mynningen. 

18 a Keramik Skärva 1 2 

gulbrun, grå i 

mitten, grov 

magring 

19 a Keramik Skärva 2 2,6 

Mynningsbit. 

Brungrå, svart 

insida, båda 

skärvorna passar 

ihop. Mycket 

tunn kärlvägg. 

20 b Keramik Spjälkat 2 1,6 gråsvart 

21 a Keramik Skärva 1 3,2 

gråbrun, svart 

insida. Mycket 

släta kärlväggar, 

mycket fin 

magring, lätt 

konvex/böjd. 

Eventuellt yngre 

datering? 

22 a Keramik Spjälkat 2 0,3 

slät yta, svart 

insida, 

fragmentariska 

bitar 

23 b Keramik Spjälkat 1 1 

brungrå, 

fragmentariska 

bitar 

24 a Keramik Spjälkat 1 2,1 
gulbrun, tjock 

kärlvägg 

25 a Keramik Skärva 2 6,5 

gråbrun, mycket 

svart insida, hårt 

genombränd, 

grov magring. 

26 a Keramik Spjälkat 9 6 
gul,röd,svart. 

Grov magring 

27 a Keramik Spjälkat 1 0,5 

Mynningsbit. 

Gulbrun, slät, lite 

magring 

28 a Keramik Skärva 2 5 
Ena skärvan, gul 

framsida, tjock 
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svart insida. 

Andra skärvan, 

bränd rakt 

igenom, finare 

och slätare. 

29 a Keramik Spjälkat 1  Mynningsbit. 

30 a Keramik Skärva 1 1,8 

gulorange 

framsida, svart 

baksida. Grov 

magring. 

31 a Keramik Spjälkat 3 2,2 gulbrun 

32 a Keramik Skärva 1  

Ornerad med 

rombmönster. 

Gråsvart, lätt 

böjd. 

33 a Keramik Skärva 1 3 

Mynningsbit. 

Brun, 

mörkbrun/grå 

insida. Bra 

exempel på 

mynning 

34 a Keramik Spjälkat 6 2 brungrå/svart 

35 a Keramik Spjälkat 1 1 
rödorange, grov 

magring. 

36 a Keramik Spjälkat 4 3 

gulbrun 

framsida, svart 

insida 

37 b Keramik Skärva 1 2,8 
gulbrun/gråsvart

, grov magring 

38 b Keramik Skärva 1 0,8 
gulorange/gråsva

rt. Grov magring 

39 b Keramik Spjälkat 3 1 

2 gula bitar, 1 

svart. Fin 

magring 

40 a Keramik Spjälkat 2 1,2 

brungrå/svart. 

Fragmentariska 

bitar 

41 a Keramik Skärva 1 5,7 

Mynningsbit, 

brunsvart, slät, 

något fin 

magring. 

42 a Keramik Spjälkat 2 2,1 

gråsvart, tunn, 

fin magring, slät 

utsida, lätt böjd. 

43 b Keramik Spjälkat 4 2 

gråsvart, slät 

insida, fin 

magring. 

44 a Keramik Spjälkat 1 2,3 
Mynningsbit, 

gulbrun 

45 a Keramik Spjälkat 2 0,6 
fragmentariska 

bitar. 

46 b Keramik Skärva 2 2,4 
brungrå, grov 

magring 

47 b Keramik Spjälkat 2 1,2 

gulbrun. Ena 

skärvan mycket 

magring, 
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blandat, 

möjligtvis 

snäckskal. 

48 b Keramik Skärva 4 3,2 

brungrå, grov 

magring, något 

fragmentarisk. 

49 a Keramik Spjälkat 1 2,6 
gulbrun, mycket 

men fin magring. 

50 a Keramik Spjälkat 4 4,9  

51 b Keramik Skärva 2 13,5 
grov kärlvägg. 

Gulbrun 

52 b Keramik Spjälkat 4 5,3 
fragment, 

blandat. 

53 d Keramik Skärva 2 12,3 

mycket 

fragmentariskt. 

Stark tegelfärg 

rakt igenom. 

Väldigt grov 

magring, 

möjligtvis 

kvartsmagring. 

54 d Keramik Spjälkat 4 2,8 fragment. 

55 d Keramik Skärva 2 5,89 
gulbrun, grov 

kärlvägg. 

56 d Keramik Spjälkat 18 16,78 blandat 

57 d Keramik Spjälkat 22 12,31 
blandat, 

fragment. 

58 c Keramik Spjälkat 22 20,91  

59 b Keramik Spjälkat 2 3,13  

60 e Keramik Spjälkat 3 1,12  

61 a Keramik Spjälkat  1,68  

62 a Keramik Skärva 1 0,9  

63 b Keramik Skärva 1 2,75 
gulbrun, något 

fragmenterat. 

64 b Keramik Spjälkat 5 10,24  

65 d Keramik Skärva 3 7,75  

66 d Keramik Spjälkat 12 9,91 blandat 

67 a Keramik Spjälkat  0,65  

68 b Keramik Spjälkat 1 0,07  

69 c Keramik Skärva 4 6,13 små fragment 

70 c Keramik Spjälkat 1 0,5 
Snörornerad, 

små fragment. 

71 c Keramik Skärva 1 1,1 
Eventuellt 

mynningsskärva 

72 c Keramik Spjälkat 15 7,8  

73 a Keramik Spjälkat 7 9,59  

74 b Keramik Spjälkat 5 5,92  

75 b Keramik Skärva 2 4,97 gulbrun 

76 a Keramik Skärva 2 5,7 

Ena skärvan har 

inristat streck. 

Grov magring, 

gulbrun. 

77 b Keramik Skärva 1 0,49 Fragmenterat. 

78 b Keramik Spjälkat 9 3,66  
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79 c Keramik Skärva 1 2,99 orange/gråbrun, 

80 c Keramik Spjälkat 12 12,85 

blandat, det 

mesta ser ut att 

vara från samma 

kärl. 

81 b Keramik Spjälkat 7 3,17  

82 a Keramik Spjälkat 6 12,1  

83 a Keramik Spjälkat 4 5,8  

84 b Keramik Skärva 2 6,84  

85 b Keramik Spjälkat 25 21,02  

86 a Keramik Spjälkat 11 5,3  

87 a Keramik Skärva 3 5,8 

gråbrun, ser ut 

att vara från 

samma kärl. 

88 b Keramik Spjälkat 21 9,67  

89  Keramik Spjälkat 5 5,6  

90 a Keramik Skärva 1  

Snörornerad 2 

rader, 1 och en 

halv 

gropornamentik. 

91 a Keramik Skärva 5 8,94 

3 skärvor från 

ett kärl, 2 från 

ett annat. 

Gråsvart/guloran

ge. Grov magring 

92 a Keramik Spjälkat 10 7,6  

93 a Keramik Skärva 1 3,31 

Snörornerad 2 

rader, eventuellt 

mynningsbit. 

Gulorande/gråsv

art. 

94 b Keramik Skärva 1 2,7 
orange/grå i 

mitten. 

95 a Keramik Spjälkat 3 2,54  

96 a Keramik Skärva 3 8,5 gulbrun/grå 

97 a Keramik Spjälkat 11 14,4  

98 b Keramik Skärva 1 2,47 gulorange 

99 a Keramik Spjälkat 46 11,7  

100 c Keramik Skärva 2 5,6 gråsvart 

101 c Keramik Spjälkat 2 2,1  

102 b Keramik  55 23,23  

103 b Keramik Skärva 5 4,2 
mycket 

fragmentariskt 

104 d Keramik Skärva 2 7,5 gulorange 

105 d Keramik Spjälkat 2 3,1 brungrå 

106 d Keramik Spjälkat 27  fragmentariskt. 

107 b Keramik Spjälkat 141 72,9  

108 c Keramik Spjälkat 3 5  

109 c Keramik Skärva 1 2,3 gulbrun/gråsvart 

110 a Keramik Spjälkat 72 26,75 gul,orange 

111 a Keramik Skärva 2 1,68 brun,svart 

112 d Keramik Spjälkat 12 10,9 
gulorange/grå, 

grov magring 

113 b Keramik Skärva 7 22,46 blandat, 
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gulbrun/grå 

114 c Keramik Spjälkat 1 1,56  

115 c Keramik Skärva 1 4,1 
gulbrun, grov 

magring 

116 c Keramik Spjälkat 15 7,37  

117 c Keramik Skärva 1 3,34 
tegelfärgad/grås

vart. Fin magring 

118 d Keramik Skärva 1 3,55 

Snörornerad 2 

rader, 

mynningsbit. 

Gulbrun 

119 d Keramik spjälkat 1 2,6  

120 d Keramik Skärva 2 2,2 

Snörornerad, 3 

rader. Möjligtvis 

mynningsbit. Gul 

rakt igenom. 

121 d Keramik Skärva 2 8,7 

gråbrun, grov 

magring. 

Skärvorna passar 

ihop. 

122 d Keramik Spjälkat 59 60,4 blandat 

123 d Keramik Spjälkat 20 6,9 
Fragmentariskt, 

gulorange. 

124 a Keramik Spjälkat 5 1,3 
väldigt 

fragmentariskt 

125 b Keramik Spjälkat 11 4  

126 b Keramik Skärva 2 4,8 gråbrun 

127 d Keramik Skärva 5 23,65 

Delvis blått i 

magringen. 

Orange/gråsvart, 

relativt grov 

magring 

128 d Keramik Spjälkat 25 27,55 

blandat 

fragmentariskt, 

grov magring. 

129 d Keramik Skärva 1  
Hål rakt genom 

skärvan 

130  Keramik Spjälkat 5   

131 a Keramik Spjälkat 10 9,05  

132 a Keramik Spjälkat 9 10,78  

133 a Keramik Skärva 5 10,9 
blandat, 

fragmentariskt. 

134 a Keramik Skärva 4 16,55 
grov kärlvägg, 

grov magring. 

135 a Keramik Spjälkat 2 1,8  

136 a Keramik Spjälkat 22 16,64  

137 a Keramik Skärva 1 1,43 Fragmentariskt 

138 a Keramik Spjälkat 5 3,3  

139 a Keramik Spjälkat 1 1,5 

Eventuellt 

snörornerad, 

mycket 

fragmentariskt 

140 a Keramik Spjälkat 10 13,25  

141 a Keramik Skärva 2 5,29 gråburn 

142 a Keramik Skärva 1 7,12 orange/gråsvart 



34 
 

143 a Keramik Spjälkat 1 2,16  

144 a Keramik Skärva 1 1,6 

Svagt ornerad 

med 

snörornamentik? 

I 3 rader. 

Gulbrun färg. 

Ingen magring 

synlig. 

145 a Keramik Spjälkat 6 5,3 fragmentariskt 

146 a Keramik Spjälkat 9 13,7  

147 a Keramik Skärva 4 12,49 

Möjligtvis från 

samma kärl, 

orange/gråsvart. 

Delvis grov 

magring 

148 a Keramik Skärva 1 2,67 

Ornerad, intryck, 

oidentifierbart 

mönster. 

Gulorange. 

149 a Keramik Skärva 2 4,61 

små skärvor, 

gulbrun/grå, 

något grov 

magring. Ena 

skärvan 

möjligtvis svag 

snörornering. 

150 a Keramik Spjälkat 4 2,22  

151 b Keramik Spjälkat 1 0,6  

152 a Keramik Spjälkat 10 5,3 
mycket 

fragmentariskt 

153 a Keramik Spjälkat 2 0,75  

154 a Keramik Skärva 3 12,7 gulbrun/gråsvart 

155 a Keramik Spjälkat 1 1,8  

156 a Keramik Skärva 1 4,31 
Fin magring, 

orange/grå. 

157 a Keramik Spjälkat 2 2,3  

158 a Keramik Skärva 1 1,07 

Mycket tunn 

kärlvägg. 

Gråbrun 

159 a Keramik Spjälkat 6   

160 a Keramik Skärva 1  

orangebrun/grås

vart, grov 

magring 

161 a Keramik Skärva 5 15,9 

brun/gråsvart, 

grov magring, 

tjock kärlvägg. 

Skärvorna tillhör 

antagligen 

samma kärl. 

162 a Keramik Spjälkat 6 8,05  

163 a Keramik Spjälkat 2 3,96  

164 a Keramik  2 0,8  

165 a Keramik  2 5 

Eventuellt 

mynningsbitar, 

eller en 
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bottenbit? 

166 a Keramik Skärva 1 2,1 
Snörornerad, 3 

rader. Gulbrun 

167 a Keramik Spjälkat 39 30,1  

168 a Keramik Spjälkat 55 32,42 Blandat 

169 a Keramik Fragment 1 0,6 

Svagt ornerad. 

Små prickar i 

linje, möjligtvis 

snörornamentik? 

170 a Keramik Skärva 7 24,35 

två större 

skärvor, grov 

magring, 

brun/gråsvart 

171 a Keramik Spjälkat 10 9,2  

172 a Keramik Spjälkat  13,46  

173 a Keramik Skärva 3 7,34 
gråbrun, 

fragmentariskt 

174 a Keramik Spjälkat 11 8,24  

175 a Keramik Spjälkat 1 1,5  

176 a Keramik Spjälkat 3 2,3 
Mycket 

fragmentariskt 

177 b Keramik Skärva 1 1,3 orange 

178 b Keramik Spjälkat 1 0,43  

179 b Keramik Skärva 1 0,74 
Mynningsbit, 

burn/grå 

180  Keramik Skärva 3  

Från samma 

kärl, grov 

magring. 

Gulorange, grå i 

mitten. Tjocka 

kärlväggar. 

181  Keramik Skärva 1  

Ornerad med 

inristade streck. 

Gul, grå i mitten. 

182 a Ben  1   

183 d Ben Bränt 5   

184 d Ben Bränt 2   

185 d Ben Bränt 2   

186 c Ben Bränt 7   

187 b Ben Bränt 1   

188 c Ben Bränt 4   

189  Ben Bränt 4   

190 a Ben Bränt 2 0,7  

191 d Ben Bränt    

192 a Ben Bränt 1 1,55  

193 a Ben Bränt 1   

194 b Ben Bränt 1 0,6  

195 a Ben Bränt 1 0,13  

196 a Ben Bränt 2 0,31  

197 a Ben  1 0,12  

198 a Ben Bränt  0,4  

199 a Flinta Avfall 1 15,2  

200 b Flinta Avfall 1 1,4  

201 a Flinta Avfall 1 4  
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202 a Flinta Avfall 1 2,3  

203 a Flinta Avfall 1 2,1  

204 a Flinta Avfall 1 0,1  

205 a Flinta Avfall 1 2,6  

206 a Flinta Avfall 2 1,8  

207 b Flinta Avfall 1 2  

208 a Flinta Avfall 1 12,3  

209 b Flinta Avfall 3 7,9  

210 b Flinta Avfall 1 15,7  

211 a Flinta Avslag 1 0,1  

212 b Flinta Avfall 1 4  

213 b Flinta Avfall 1 0,7  

214 a Flinta Avfall 1 3,8  

215 b Flinta Avslag 1 0,3  

216 b Flinta Avslag 1 0,7  

217 a Flinta Avfall 2 3  

218 a Flinta Avslag 1 0,7  

219 a Flinta Avfall 2 2  

220 a Flinta Avslag 1 1  

221 b Flinta Avfall 1 7  

222 a Flinta Avslag 1 4  

223 a Flinta Avfall 1 9  

224 a Flinta Avslag 4 1  

225 a Flinta Avfall 3 14  

226 a Flinta Avslag 1 0,5  

227 a Flinta Avfall 2 1,4  

228 b Flinta Avslag 1 0,4  

229 a Flinta Avfall 1 0,8  

230 b Flinta Avslag 1 5  

231 b Flinta Avfall 1 9  

232 b Flinta Avfall 1 6,4  

233 b Flinta Avslag 2 0,5  

234 a Flinta Avslag 1 0,3  

235 a Flinta Kärna 1 20,1  

236 b Flinta Avslag 3 2,2  

237 b Flinta Avfall 3 49,2  

238 d Flinta Avslag 3 0,5  

239 e Flinta Avslag 2 0,27  

240 e Flinta Avfall 3 2,93  

241 d Flinta Avfall 5 36,89  

242 d Flinta Avslag 3 0,95  

243 c Flinta Avfall 3 5,3  

244 a Flinta Avfall 1 5,2  

245 d Flinta Avfall 3 8,51  

246 d Flinta Avslag 1 2,19  

247 c Flinta Avslag 2 0,8  

248 c Flinta Avfall 9 47,92  

249 e Flinta Avfall 3 1,21  

250 a Flinta Avslag 1 0,29  

251 a Flinta Avfall 1 0,25  

252 b Flinta Spån 1 0,08  
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253 b Flinta Avslag 5 15,4  

254 b Flinta Avfall 2 1,6  

255 d Flinta Avslag 3 1,55  

256 d Flinta Avfall 7 194,53  

257 d Flinta Avslag 2 5,68  

258 d Flinta Avfall 11 43,35  

259 b Flinta Avfall 1 0,58  

260 d Flinta Avfal 2 16,25  

261 c Flinta Avslag 4 1,1  

262 c Flinta Avfall 8 4  

263 a Flinta Kärna 1 8,59  

264 a Flinta Avfall 4 8,88  

265 a Flinta Avslag 3 1,56  

266 b Flinta Avfall 8 12,79  

267 b Flinta Avslag 1 0,25  

268 a Flinta Avslag 1 0,3  

269 a Flinta Avslag 2 2,6  

270 b Flinta Avslag 2 26,32  

271 c Flinta Avslag  8,25  

272 c Flinta Avfall 2 0,58  

273 b Flinta Avfall 6 14,3  

274 a Flinta Avfall 4 1,75  

275 a Flinta Avslag 2 1  

276 a Flinta Avfall 2 12,6  

277 a Flinta Avslag 5 6  

278 b Flinta Avslag 5 0,7  

279 b Flinta Avfall 4 6,23  

280 c Flinta Avslag 3 0,66  

281 c Flinta Avfall 8 29,9  

282 a Flinta Avslag 2 0,27  

283 a Flinta Avfall 1 1  

284 b Flinta Avslag 2 1,25  

285  Flinta Avslag 4 1,14  

286  Flinta Avfall 4 5,42  

287 b Flinta Avslag 1 0,09  

288 b Flinta Avfall 1 1,21  

289 a Flinta Avfall 5 2,88  

290 a Flinta Avslag 3 8,54  

291 a Flinta  1  
Obestämt 

föremål 

292 a Flinta Avfall 2 5,75  

293 a Flinta Avslag 1 0,49  

294 a Flinta Avslag 2 0,6  

295 b Flinta Avfall 1 0,48  

296 b Flinta Avslag 1 0,29  

297 a Flinta Avslag 1 0,2  

298 c Flinta Avfall 4 14,5  

299 b Flinta Avslag 3 0,96  

300 b Flinta  1 1,5  

301 d Flinta Avfall 1 9,92  

302 d Flinta  3 1,16  
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303 d Flinta  18   

304 b Flinta Spån 1 0,5  

305 b Flinta Avslag 1 2  

306 b Flinta Avfall 4 10,3  

307 b Flinta Avfall 1 36,1  

308 c Flinta Kärna 1 15,3  

309 c Flinta Avslag 5 4,3  

310 c Flinta Avfall 1 1,1  

311 a Flinta Avslag 1 0,58  

312 d Flinta Avslag 6 0,9  

313  Flinta  1   

314 d Flinta Avslag 1 4,3 ret. 

315 d Flinta Avslag 1 17,2 ret. 

316 d Flinta Kärna 1 14,64  

317 d Flinta Avslag 1 10,44  

318 d Flinta Avslag 18 46,4  

319 a Flinta Spån 1 1,17  

320 a Flinta Avslag 1 0,79  

321 b Flinta Avslag 1 1,84  

322 b Flinta Avfall 2 3,21  

323 b Flinta Avslag 1 2,4  

324 b Flinta Avslag 2 0,5  

325 c Flinta Avfall 3 5,29  

326 d Flinta Avslag 13 5,75  

327 d Flinta Avslag 1 0,15  

328 d Flinta Avslag 1 6,35  

329 a Flinta Avslag 4 0,9  

330 d Flinta Avslag 1 0,15  

331 d Flinta Avslag 2 0,3  

332 d Flinta Avfall 6 3,8  

333 a Flinta Avslag 1 3,4  

334 a Flinta Avfall 3 4,84  

335 a Flinta Avslag  6,33  

336 a Flinta Avfall 2 6,7  

337 a Flinta Avslag 4 14,73  

338 b Flinta Avfall 9 27,11  

339 a Flinta Avfall 2 9,9  

340 a Flinta Avslag 7 11,46  

341 a Flinta Avslag 6 7,95  

342 a Flinta Avfall 4 5,41  

343 b Flinta Avslag 1 0,6  

344 a Flinta Spån 1 0,48  

345 a Flinta Avslag 13 14,16  

346 a Flinta Avfall 3 14,45  

347 a Flinta  1 7,9  

348 a Flinta Avslag 4 8,2  

349 a Flinta Avfall 6 21,9  

350 a Flinta  1 0,1  

351 b Flinta Avslag 2 0,6  

352 a Flinta Skrapa 1 4,09  

353 a Flinta Avslag 8 15,32  
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354 a Flinta Spån 3 1,03  

355 a Flinta Avfall 7 21,79  

356 a Flinta Avslag 5 9,19  

357 a Flinta Avfall 2 11,33  

358 a Flinta Kärna 2 357,7 Med avslagsyta 

359 a Flinta Avslag 6 8,7  

360 a Flinta Avfall 3 6,3  

361 b Flinta Avslag 1 0,29  

362 b Flinta Avfall 4 3,07  

363 a Flinta Skrapa 2 6,33  

364 a Flinta Avslag 7 10,45  

365 a Flinta Spån 1 1,05  

366 a Flinta Avfall 3 7,43  

367 b Flinta Avslag 3 1,9  

368 b Flinta Avfall 2 1,4  

369 a Flinta Kärna 2 90,4 Med avslagsyta 

370 a Flinta Avslag 5 8,2  

371 a Flinta Avfall 1 7,8  

372 a Flinta Avslag 4 15,89  

373 a Flinta Avfall 1 1,05  

374 b Flinta Avfall 1 0,3  

375 a Flinta Avfall 5 3,3  

376 a Flinta Avslag 2 0,34  

377 a Flinta Avfall 1 1,74  

378 a Flinta Avslag 2 1,45  

379 a Flinta Avslag 4 3,26  

380 a Flinta Avfall 2 0,51  

381 a Flinta Avslag 2 1,47  

382 a Flinta Avfall 1 3,13  

383 a Flinta Spån 1 0,8  

384 a Flinta Avslag 11 31,8  

385 a Flinta Avfall 3 17,8  

386 b Flinta Avfall 1 0,3  

387 a Flinta Avfall 8 12,14  

388 a Flinta Avslag 15 13,24  

389 a Flinta Spån 3 0,82  

390 a Flinta Avslag 1 0,21  

391 a Flinta Avslag 11 6,12  

392 a Flinta Avfall 5 1,84  

393 b Flinta Avfall 1 0,48  

394 b Flinta Avslag 2 0,13  

395 a Flinta Avslag 2 2,54  

396 a Flinta Avslag 10 6,36  

397 a Flinta  1 2,54  

398  Flinta Ret. 1 0,32  

399  Flinta Avslag 2 2  

400  Flinta Avfall 2 6,23  

401  Flinta  8   

402 d 
Fossilisera

t Kol 
    

403 a 
Hasselnöt

sskal 
 1   
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404 a 
Hasselnöt

sskal 
 1   

405 a Järn Spik 1   

406 a Järn Fragment 2 5  

407 b Järn Fragment 1   

408 b Järn Järnbit 1   

409 a Järn Fragment 1   

410  Järn 
Ring+fragme

nt 
   

411 a Järn Fragment 1   

412 c Jordprov fr. förmörkn.    

413 b Jordprov svartfärgning  816,3  

414 d Kol     

415 c Kol     

416 e Kol  1   

417 d Kol     

418 d Kol     

419 c Kol     

420 d Kol     

421 b Kol   1,5  

422 c Kol   3,6  

423 d Kol   3  

424 b Kol     

425 b Kol     

426 a Kol     

427 c Kolprov fr. förmörkn.    

428 a Lera  2 7,2  

429 a Lera Torkad? 17 14  

430 b Lera  5 0,9  

431 a Lera  3 2  

432 a Lera Kula 1 0,3  

433 a Lera  2 3  

434 d Lera Lerklining 1 8,6  

435 c Lera Lerklining 1 2,34  

436 d Lera Lerklining 1 0,59  

437 c Lera Lerklining 1 2,09  

438 a Lera  5 1,9  

439 b Lera  1 1,85  

440 a Lera  141 52,1  

441 b Lera Lerklining 21,6 89,53  

442 a Lera  176 32,45  

443 b Lera  235 150,75  

444 b Lera  11 6,78  

445 a Lera Lerklining 3 5,3  

446 a Lera Lerklining 1 3,1  

447 b Lera  1 0,45  

448 a Lera  3 3,13  

449 a Lera Lerklining 2 0,74  

450 b Sten Bearbetad 1 16,5  

451 a Sten Bearbetad 1   

452  Lera     

 


