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ABSTRACT
In this essay the author has chosen to analyze the similarities and differences between 

some of the northern Europe’s late Mesolithic and Neolithic cultures. The research is of a 

processual standpoint and the information is mainly gathered from secondary sources as 

well as ethnological studies. The material collected has been analyzed in both a 

processual and a post-processual manner to most accurately study the foundations of the 

three primary theories describing the Pitted Ware Culture’s origin. During the course of the 

study the author also found a possible fourth alternative, and the possibility of exogamy as 

a factor in the emerge of the Pitted Ware Culture has also been questioned. This work has 

prompted for a rigorous collection of information to be able to properly present all theories 

strong and weak points, without bias for any theory. The conclusion of these studies is that 

it is very hard to pinpoint exactly what it is that has given the Pitted Ware Culture its typical 

cultural traits, although a possible sequence of events has been presented in this text.
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1. Introduktion
Efter att ha skrivit min B-uppsats om Gotlands mellanneolitiska säljägare, kom mitt 

intresse för den Gropkeramiska kulturen att växa sig allt starkare. Att välja ett begränsat 

område för ett examensarbete är dock inte en enkel uppgift, men efter en stunds 

betänketid fann jag slutligen en frågeställning som jag kände vore intressant att både 

skriva och lära mig mer om. Genom hela mitt liv har jag varit fascinerad av att lösa 

mysterier. Troligen har denna fascination bidragit till mitt intresse för den Gropkeramiska 

kulturen. Jag hoppas att du som tar dig tid att läsa denna uppsats inte får några problem 

med att fullt ut förstå texten och jag hoppas jag har på ett bra sätt kunnat förmedla varför 

jag anser att den Gropkeramiska kulturen är just ett av dessa mysterier. Jag har medvetet 

valt att inte skriva ett kapitel om Stridsyxekulturen vilket en del personer kan komma att 

reagera på. Urvalet har dock skett av naturliga skäl. Stridsyxekulturen utvecklades 

kronologiskt sett något senare än gropkeramikerna, m.a.o. kan inte Stridsyxekulturen ligga 

bakom den Gropkeramiska kulturens framträdande. Det kan dock finnas andra samband 

mellan de två kulturerna, vilket jag kommer skriva mer om i min magisteruppsats. 

Vråkulturen omnämns i diskussion- och analyskapitlet, men kulturen nämns bara lite kort i 

uppsatsen (främst i inledningen på den Gropkeramiska kulturens kapitel) p.g.a. 

utrymmesskäl samt att den anses vara en del av Trattbägarkulturen. Det har inte skrivits 

något kapitel om tidigare forskning i denna uppsats, eftersom det ämnet berörs genom 

hela uppsatsen, dessutom har jag inte funnit någon forskning som exklusivt jämfört och 

argumenterat för och emot teorierna som lyfts fram i arbetet. Viktigt att poängtera är också 

att de kulturförkortningar som nyttjats i denna uppsats inte är universala. 

1.1 Inledning
Inledningen på den Gropkeramiska kulturen (GRK) har diskuterats under en lång tid och 

tills bara för en kort tid sedan ansågs det att det fanns en bra bild av hur kulturen kom att 

framträda. På bara några år har emellertid nya forskningsrön gjort den tidigare solida 

teorin kring GRK's inledning mer fragil, tack vare arkeologiska undersökningar samt DNA-

analyser. GRK är intressant av flera anledningar, dels har kulturen existerat samtidigt och 

väldigt nära kulturer med andra levnadsmönster och det är även ett mysterium kring hur 

den Gropkeramiska kulturen uppstod och framträdde. En aspekt jag studerat närmare är 

också teorier kring exogami (utgifte) hos kulturen. Nordeuropa nämns vid ett flertal tillfällen 

i uppsatsen, i denna uppsats representerar Nordeuropa följande geografiska områden:

Danmark, Sverige, Norge, Finland, Baltikum och västra Ryssland.
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1.2 Syfte och frågeställning 
Det finns idag olika publicerade teorier kring hur GRK kom att uppstå (Malmer 1969; 

Österholm 2008:28; Malmström, Gilbert, Mark, Brandström, Storå, Molnar, Andersen, 

Bendixen, Holmlund, Götherström & Willerslev 2009:1ff). Syftet med detta arbete är att 

granska de olika teoriernas uppbyggnad. Jag vill finna ett svar på vilken av dagens teorier 

det finns mest belägg för och som kan anses vara mest trolig. Anledningen till varför jag 

vill undersöka vilken av teorierna som är mest trolig, beror på att jag vill se om det går med 

goda belägg, att tillskriva den Gropkeramiska kulturen som homogen, samt granska de 

äldre teorierna för att se om de fortfarande håller efter de nya neolitiska DNA-analyserna.

   Frågeställningarna för denna uppsats är:
1. Vilka är de vanligaste teorierna kring gropkeramikernas uppkomst?

2. Är GRK genetiskt besläktad med andra stenålderskulturer? Vilken eller vilka?

3. Är GRK en egen kultur? Hur definieras i sådana fall en kultur?

 4. Hur kan den Gropkeramiska kulturens framträdande och uppkomst förklaras?

1.3 Metod och avgränsning av materialet
Arbetsmetoden för denna uppsats har främst bestått av en bearbetning, sammanställning 

och jämförelse av publicerat material från diverse olika publikationer. Författaren har även 

analyserat material från en GRK-lokal. I uppsatsen kommer det vara ett visst fokus på att 

använda ett lättförståeligt författande (utan att avvika från den vetenskapliga formen) efter-

som författaren ämnar att skapa en uppsats som kan förstås av så många som möjligt, 

arkeolog som ”icke-arkeolog”, ung som gammal. I linje med detta beslut har författaren 

bl.a. tagit fram en bilaga (bilaga 3) med förkortningar och ord. En bilaga med kulturtypiska 

drag (bilaga 2) har också tagits fram för att lättare kunna synliggöra GRK's likheter och 

olikheter med andra kulturer. Författaren har även kritiskt granskat delar av arbetet som ett 

led i en trovärdighetsanalys av dagens ledande teorier kring GRK's uppkomst. 

                  Avgränsning
Avgränsning har skett då enbart kulturer runt Östersjön har berörts i studien. Detta beslut 

har tagits eftersom författaren finner det högst sannolikt att GRK's uppenbarande är 

isolerat till Östersjöområdet. Författaren har dessutom valt att enbart granska 

Senmesolitiska och Neolitiska (stenåldersepoker) kulturer, eftersom han inte ansett det 

sannolikt att GRK's framträdande har sina rötter längre tillbaka i tiden. Då uppsatsen skall 

vara koncis, innebär avgränsningen även att det framtagna materialet är mycket kortfattat.
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1.4 Källkritik
Eftersom stora delar av denna uppsats berör just källkritik gällande teorier och slutsatser, 

beskrivs detta kapitel bäst genom att tydliggöra att mer eller mindre hela arbetet är en 

insamling av information till teorier som skall genomgå en så objektiv granskning som 

möjligt. Övrig källkritik gäller författarens egna arbetsinsatser. Författaren har varit 

begränsad av främst sekundära källor, dessutom har författaren (efter en selektiv 

bedömning) själv valt ut all information som blivit omnämnd i denna uppsats.

2. Klimatets påverkan i Nordeuropa under stenåldern
En tidsaxel med redogörelser för klimatperioder, epoker och kulturer, återfinns i bilaga 1. 

Nordeuropas sista istid upphörde för 18 000 år sedan (Weichselistiden), det var den tredje 

istiden Nordeuropa upplevt (Lokrantz & Sohlenius 2006:12ff). Därefter drogs den tre km. 

tjocka isen tillbaka och tundralandskapet började breda ut sig (Nunez 2004:346). Efter 

Weichselistiden steg temperaturen successivt under en längre period och med tiden kom 

tundran att ersättas av både barr- och lövskog. Djur som t.ex. älgen fann sin väg till 

Sverige först för ca. 11 000 år sedan (Burenhult 1999:153f).

Den atlantiska perioden inföll ca. 6 800 - 3 700 f.v.t. (före vår tidsräkning). 

Medeltemperaturen låg då några få grader högre än idag. Det var dock inte varmt under 

hela perioden, ca. 6 200 f.v.t. kom en kraftfull köldknäpp, temperaturen sjönk hastigt för att 

därefter, nästan lika fort, åter bli varmare igen. Sveriges urskogar började allt mer 

försvinna under den atlantiska perioden och ersattes av mindre träd som lind och asp. 

Den nya floran gynnade flera djurarter t.ex. vildsvinet och kronhjorten, större djurarter som 

älgen och uroxen minskades dock kraftfullt under denna period, vilket innebar att uroxen 

tillslut dog ut och älgstammen minskades kraftigt (Burenhult 1999:160ff).

Stenålderns sista klimatperiod är den subboreala som inföll ca. 3 700- 600 f.v.t. I 

inledningen av denna period blev klimatet kallare igen och Östersjön kopplades ihop med 

Atlanten. Detta innebar bl.a. att Östersjöns sälpopulation ökade och flera olika sälarter 

började husera Östersjökusterna. Människan valde att bosätta sig både vid kusterna och i 

inlandet under denna period. Under den subboreala perioden infaller även ”Almfallet”, en 

tid då almen minskade drastiskt i Europa. Både lind och alm drog sig tillbaka samtidigt 

som t.ex. ek och hassel bredde ut sig. Granen spreds dessutom från öster till Finland och 

Skandinaviens norra och mellersta delar under den subboreala perioden.
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Figur 1. Bilden synliggör temperaturkurvor åren 20 000-1 000 f.v.t. (efter Mithen 2009:178).

Som det ovanstående diagrammet visar, var den subboreala periodens klimat väldigt 

oregelbundet och innefattade stora temperaturskiftningar. Gräslund har redovisat vad de 

stora temperaturskiftningarna kunde ha fått för några konsekvenser för det tidigaste jord-

bruket och han skrev bl.a. att omkring år 3 300 f.v.t. tillät temperaturen odling enbart i 

södra Götaland. 600 år senare hade temperaturen stigit successivt vilket innebar att odling 

kunde ske från södra Götaland upp till mellersta Uppland som sammanföll med ädellöv-

skogens norra gräns (Gräslund 1980:15ff). Människans påverkan av floran var annars 

väldigt liten i inledningen av den subboreala perioden, men omkring år 2 800 f.v.t. började 

svedjebruk bli allt mer omfattande bland de neolitiserade bondesamhällena (Burenhult 

1999:160ff; Malmer 2002:17). Gräslund redogjorde även att ca. 2 600-2 300 f.v.t. kom 

temperaturen att sjunka igen vilket innebar att odling kunde enbart ske från södra 

Götaland upp till Vänern (dock inte Sveriges innersta inland och östkusten) samt på öarna 

Öland och Gotland. I slutet av Neolitikum (ca. 2 300-1 800 f.v.t.) hade dock temperaturen 

återigen stigit vilket innebar att odling kunde ske relativt långt ifrån både öst- och väst-

kusten samt i inlandet upp till norra Svealand (Gräslund 1980:15ff).

När temperaturen i Nordeuropa fortfarande var låg omkring år 3 300 f.v.t., då hade den 

Gropkeramiska kulturen börjat inleda sitt framträdande. 1 000 år senare när temperaturen 

ökade igen, hade både den tidigneolitiska Trattbägarkulturens efterföljare Stridsyxe-

kulturen (STR) och den Gropkeramiska kulturen börjat försvinna undan för undan. Tillslut 

hade Syd- och Mellansveriges sista stora jägar- och samlarkultur, d.v.s. den 

Gropkeramiska kulturen, upphört omkring år 2 300 f.v.t.
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3. Senmesolitiska och Neolitiska kulturer i Nordeuropa
I detta kapitel kommer författaren försöka visa hur livet kunde se ut samt hur materiella 

karaktärsdrag skiljer de olika kulturerna åt. Senmesolitikums befolkning i Nordeuropa 

uppvisade flera likheter med de neolitiska kulturerna. Bland annat förekom gravfält och 

kosten bestod av både vegetabilier och kött som förskansats från inlandet och kusterna. 

Tyvärr finns inte kännedom om alla tidiga lokaler, eftersom södra Skandinavien idag har 

en högre strandlinje än under stenåldern. Följaktligen innebär detta att en del av Sveriges 

och Danmarks mesolitiska kuststenålderslokaler, numera kan återfinnas under havsytan.

Den tidiga arkeologin försökte många gånger finna samband och fördela folk och 

bosättningar i olika fack, på samma sätt som sker idag. Tidigare ansågs det att de första 

människorna kom till Nordeuropa söderifrån, utifrån denna tes skapades sedan en bild av 

hur befolkningen successivt förflyttade sig norrut allt eftersom inlandsisen smälte. Således 

förutbestämdes det att samma folk med samma etniska ursprung hela tiden expanderade 

och spred sig över Nordeuropa. Den tidigaste arkeologins grundtes menade således att 

människan har mer eller mindre fungerat som en förprogrammerad robot. Genom ett 

dåtida synsätt har det sedan försökts att applicera dessa tankar inom stenålderns olika 

kulturer. Är det verkligen så enkelt? Damm anser t.ex. att det är ”väldigt möjligt” att inter-

regionala gåvoutbyten och äktenskapsallianser förekommit i Skandinavien 5 000 år f.v.t., 

Jennbert ser dessutom likheter mellan Erteböllekulturens (EBK) keramikornament och 

samtida Litauisk keramik (Damm 2010:24; Jennbert 2011:102). Två faktorer att ha i 

beaktande vid läsning av denna uppsats är:

För att förstå hur stenåldersmänniskan tänkte och agerade, måste influenser tas in från 

stenåldern snarare än att ett modernt synsätt appliceras på stenåldern och dess folk. Med 

moderna ögon och åsikter kan en nu levande europé komma fram till en annorlunda 

tolkning än t.ex. en person ur ett traditionellt inuitsamhälle på Grönland. Denna tankegång 

kan motverkas genom bl.a. etnologiska studier av nu levande människor som anses leva 

på liknande sätt och villkor som de tidiga Nordeuropeiska människorna. Dessutom 

påverkas människan av sin omgivning, vilket många gånger kan färga av sig på 

värderingar och tolkningar. Barndom, släkt, vänner, politik m.m. är bara några få faktorer 

som påverkar oss i våra tolkningar, vilket också medför att olika uppfattningar kan skapas 

ur samma material. 

9



3.1 Presentation av Erteböllekulturen (EBK)
EBK huserade i Danmark och södra Sverige och varade mellan ca. 5 450-3 800 f.v.t. 

Kulturen är indelad i två perioder, den första periodens karaktär var mer mesolitisk, medan 

den andra perioden var mer neolitisk i sin karaktär. I Sverige varade de två perioderna 

mellan ca. 5 200-4 500 f.v.t. respektive ca. 4 500-3 900 f.v.t. (Malmer 2002:15). EBK's 

namn härstammar från en kökkenmödding (stor avfallshög främst bestående av skal från 

havsdjur) (Burenhult 1999:163ff; Österholm 1999:106ff). I närheten av kökkenmöddingen i 

Ertebölle kom den Tidigneolitiska Trattbägarkulturen (TRB) att fortsätta använda EBK's 

mödding i Björnsholm, som också är Danmarks största mödding (Carlsson 1998:39). 

Karsten och Knarrström skrev att EBK skiljde sig från äldre jägar- och samlarsamhällen. 

Kongemosekulturen uppvisade större långsiktighet gällande naturresurserna. Avskjutning 

och fiske ökade drastiskt under EBK vilket innebar att vissa däggdjur och fiskarter kraftigt 

berördes. EBK's stora huslämningar samt gravfälten nära bostäderna kan vara tecken på 

en större bofasthet men också att folk hävdade bestämmanderätt över ett territorium 

gentemot sina grannar. Hävdandet av territorium kan ha påskyndat en accelererad jakt på 

specifika djurarter. Då befolkningen ökade, övergick dessutom flintredskaptillverkningen 

från kvalitet till kvantitet (Karsten & Knarrström 2002). 

Eventuellt var EBK Nordeuropas första kultur som anammade bondestenåldern. Två säkra 

och två osäkra avtryck från sädeslag är funna i Skåne på EBK-keramik, vilket kan tyda på 

att influenser från den Bandkeramiska kulturen, den första jordbrukskulturen i Central-

europa, spred den tidigaste odlingsfasen till den danska och svenska EBK. Även 

osteologiska (studier av ben) analyser stärker denna teori (Persson 1999:46ff). Trots 

kontakter med neolitiserade kulturer i Nordtyskland tog det 1 000-1 300 år innan 

Skandinavien anammade bondestenåldern (Tilley 1996:9; Malmer 2002:16). Förändringen 

verkar ha gått väldigt fort eftersom det sällan finns en blandning av EBK- och TRB-kärl i 

de danska kulturlagren (samma skikt i jorden). I Danmark visar en majoritet av lokalerna 

enbart EBK-föremål i de djupaste kulturlagren, medan kulturlagren ovan enbart erhåller 

TRB-föremål (Malmer 2002:16). Jennbert menar dock att det är vanligt med en blandning 

av EBK- och TRB-keramik i kulturlagren från de tidigare svenska EBK-lokalerna. Jennbert 

skrev bl.a. att det finns kulturlager med en blandning av både EBK- och TRB-keramik på 

sju av elva sydsvenska EBK-lokaler (Jennbert 2011:90ff). Totalt anses det finnas ca. 30 

olika platser med båda keramiktyperna i Sverige (Malmer 2002:16).
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3.1.1 Gravskick och gravgåvor
EBK gravlade sina bortgångna genom att bl.a. beströ graven med rödockra. Detta är ett 

mycket gammalt beteende som förekom redan under Paleolitikum (Burenhult 1999:232).

Ju närmare den Nordeuropeiska människan kom till vad vi idag kallar Neolitikum, desto 

vanligare blev husbyggnationer. I samband med detta beteende uppstod även gravfält. 

Burenhult anser att gravfälten är tecken på att befolkningen växte och att livet vid kusterna 

gav gott om mat som kunde mätta större grupper av människor (Burenhult 1999:231ff).

Bögebakkens gravfält i Danmark är ett av EBK's gravfält. Det nyttjades ca. 5 300-4 700 

f.v.t. (Persson 1999:51). I Sverige har det funnits ett samtida gravfält vid Skateholm i 

Skåne med ca. 90 gravar (Carlsson 1998:27; Fahlander 2010:24). Skateholmkomplexet 

bestod av flera olika boplatser och gravfält, troligen flyttade folket på sig p.g.a. att havs-

nivån höjdes och dränkte öarna som utgjorde Skateholm I och II (Tilley 1996:33). Eftersom 

EBK's gravfält låg i anslutning till havet innebär det att om detta är en tradition som gått i 

arv, återfinns idag tidigare kulturers gravfält under havsytan (Carlsson 1998:26ff).

Vad som är viktigt att tänka på angående stenåldersgravar är att det går inte att känna till 

alla gravgåvor en individ fått med sig i graven, med tanke på att en stor del av det 

organiska materialet har brutits ner och blivit omvandlat till jord.

Enligt Carlsson har äldre män vid Bögebakken och Skateholm främst fått med sig vapen 

och redskap i graven, medan yngre kvinnor mestadels fått med sig smycken av genom-

borrade djurtänder. Carlsson menar även att gravgåvorna minskar i antal under slutskedet 

av Skateholms gravfältsanvändande (Carlsson 1998:27). Larsson skrev att EBK hade en 

tydlig ritualism kring döden, bl.a. menade han att kropparna har gravlagts med ceremoni-

klädesplagg och speciella totemdjur, det byggdes även hus ovanför några av gravarna 

samt att vissa gravar hade öppnats och skelettet hade lyfts ur igen (Larsson 1999:234). 

En analys av gravfältet och de gravlagda individerna från Bögebakken har också visat att 

främst spädbarn, äldre/yngre kvinnor samt äldre män har gravlagts (Orme 1981:239ff). 

Författaren vill tydliggöra att fördelningen kan bero på att dödligheten troligen var högre 

hos dessa människogrupper p.g.a. sjukdomar, förstföderskor m.m. 
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Skateholmsgravarna uppvisar bl.a. att hundar har begravts med gravgåvor och fått egna 

gravar eller gravlagts tillsammans med människor. Det förekommer även kenotafer, d.v.s. 

gravar utan skelett (Burenhult 1999:232f). Vid Skateholms gravfälts senare skede före-

kommer det att kropparna har gravlagts både sittande, liggande på rygg, liggande i hocker 

(knäna uppdragna mot hakan) samt att kroppen inte pekar mot något entydigt väderstreck 

(Burenhult 1999:233). Dessutom uppstår även dubbelbegravningar (Fahlander 2010:24).

Det förekommer att människor har blivit gravlagda i kökkenmöddingar, vilket kan tyda på 

ritualism och frågan är om möddingen under stenåldern sågs som mer än bara en avfalls-

hög? Möddingen blev en monumental efterleva som troligen kunde ses från långt avstånd 

i likhet med megalitgravar under Neolitikum eller stenrösen under bronsåldern. Var den 

personen som placerades i kökkenmöddingen en mycket betydande person under sin tid 

och fick ett monument för att uppvisa sin ställning? Ansågs personen inte ha haft någon 

större betydelse eller hade en väldigt låg ställning, och fick således begravas med av-

fallet? Blev personen gravlagd i kökkenmöddingen för att markera äganderätt/kontinuitet 

över marken? Dessa tre frågeställningar kan inte besvaras idag. Detta är bara ett i 

mängden av alla exempel som visar tolkningssvårigheterna med stenålderslämningar.

3.1.3 Redskap, vapen och attiraljer
Vid Skateholm har det upptäckts ett flertal olika föremål som var tillverkade av flinta. 

Tekniken som användes var seriell spånteknik, skivteknik och retuschering. De verktyg 

och vapen som skapades med hjälp av dessa tekniker var: Skrapor, knivar, borrar, yxor 

och tvärpilspetsar. Just tvärpilspetsarna är karaktäristiska för denna kultur. Utöver flintyxor, 

nyttjade även EBK ett flertal olika bergartsyxor, bl.a. skolästyxan (som ev. användes till 

planktillverkning) som kan härledas till den Bandkeramiska kulturen (Carlsson 1999:28f; 

Andersson 2004:6). En anmärkningsvärd detalj gällande EBK's föremål är att 

utsmyckningarna på trä, horn och keramik är enbart abstrakta till skillnad från tidigare 

kulturer som inristat både människor och djur (Tilley 1996:44).
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3.1.4 Keramik
EBK var Skandinaviens första kultur som använde keramik. Konsten att kunna tillverka 

keramik hade kommit söderifrån (Bandkeramiska kulturen) och denna innovation spreds 

troligtvis norrut tack vare inflyttning av människor eller tack vare kultur-/idéutbyten. Lindahl 

är dock övertygad om att EBK's folk skapade keramiken på egen hand (Lindahl 2012).

Keramiken skapades genom att det lades lersträngar på varandra för att sedan samman-

fogas och utformas till kärl. Kärlen var främst spetsbottnade och sparsamt ornerade. EBK- 

kärlen hade tjocka väggar (8-27 mm.) och p.g.a. att de brändes vid eldar med en kort men 

kraftig värme, fick keramiken en dålig kvalitet (Österholm 1999:106f). Utöver kärl skapades 

även låga skålar (tranlampor). Tran framställdes troligen från bl.a. fettet på fällda bytesdjur.

3.2  Presentation av Trattbägarekulturen (TRB)
TRB inledde den tidigaste jordbruksfasen i Nordeuropa. Kulturen fanns i Danmark, södra 

och mellersta Sverige och södra Norge och varade mellan ca. 4 000-2 800 f.v.t. TRB är 

idag den första kulturen i Nordeuropa som säkerställts ha anammat jordbruket. Jord-

brukets ankomst i Nordeuropa kom att ändra den sociala sfären då folket troligen gick från 

mindre bandsamhällen till mer segmenterade, d.v.s. släktskapsrelaterade, stamsamhällen. 

I bl.a. Skåne är det mycket vanligt att TRB har bott på EBK's tidigare boplatser (Malmer 

2002:19). Under Tidigneolitikum valde emellertid TRB att främst bo i inlandet, det märkliga 

är dock att dessa boplatser uteslutande uppvisar TRB-kärl (Jennbert 2011:99f). TRB 

bosatte sig m.a.o. på EBK's tidigare boplatser nästan uteslutande enbart under Mellan-

neolitikum (Tilley 1996:86f). Malmer menar även att en eventuell anledning till varför TRB 

uppstod i Skandinavien, berodde på att kulturens leverne var mer anpassat för den 

sortens markförhållanden som fanns i södra Skandinavien, till skillnad från den 

Bandkeramiska kulturen som föredrog lös stenfri jord (Malmer 2002:18).

Persson anser att nötkreaturben från danska Øgaarde och Snævret Hegn utgör de 

tidigaste säkerställda bevisen på TRB's introduktion i Skandinavien. Benen kommer 

troligen från djur som offrats i mossar, en vanlig företeelse i Danmark som definieras med 

just TRB. Benen är daterade från 3 850-3 500 f.v.t. (Persson 1998:87f). Det förekommer 

även tidigare fynd av eventuella boskapsdjur, dessa fynd har dock inte kunnat kopplas 

ihop med TRB på ett lika bra sätt som benen från Øgaarde och Snævret Hegn.
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Under TRB kom även palissadinhägnade områden s.k. Sarup-anläggningar att uppstå. 

Dess syften är oklara, fynd visar att folk samlats, men inte bott där (Malmer 2002:47ff).

Viktigt att tänka på är att den tidigneolitiska befolkningen fortfarande jagade och livsstilen 

var högst sannolikt mer lik herdens än bondens. Transhumance d.v.s. säsongsbetning och 

flytt av boskap från högland till lågland, förekom dock troligen först efter TRB, då STR 

huserade Skandinavien (Larsson 1989:73). Odlingsfasen kom dessutom först att bli en 

vanlig och viktig födokälla flera hundra år efter TRB's inledning (Andersson 2005:71ff).

Vilka var egentligen människorna inom TRB? Var det folk från EBK som efter drygt 1 000 

år med förmodade kontakter med den Bandkeramiska kulturen från Nordtyskland, som 

också anammade den neolitiska livsstilen? Var det en ny människogrupp som flyttade till 

Skandinavien? Det har tidigare ifrågasatts om Skandinaviens neolitisering skedde genom 

idéutbyte eller emigration. Det har tidigare ansetts att jordbruksfasen kom från Central-

europa via idéutbyten medan megalitfasen kom från Västeuropa genom emigration 

(Persson 1998:79). Den vanligaste åsikten idag är emellertid att båda dessa faser (jord-

bruket från Centraleuropa och megalitgravarna från Västeuropa) har uppstått tack vare 

idéutbyten/kulturinfluenser från Central- och Västeuropeiska kulturer (Malmer 2002:15ff). 

Solberg anser emellertid efter att ha undersökt botaniska, zoologiska och arkeologiska 

TRB-fynd med främst polska bandkeramiker, att TRB uppstod genom migration av en 

anpassningsbar TRB från Centraleuropa (Solberg 1989). Nya DNA-analyser som utförts 

på humana ben funna i en megalitgrav tillhörande Trattbägarkulturen, har visat att den 

undersökta individen (gravlagd ca. 3 000-2 900 f.v.t.) har idag störst genetisk likhet med 

Medelhavsöbor i Sydeuropa (Skoglund et al. 2012:466). Bägerfeldt har dessutom redo-

visat (2010:359) att vissa kopparföremål varit i omlopp i södra Skandinavien under Tidig- 

men inte Mellanneolitikum. Blodgruppsanalyser har även visat att nu levande människor 

vid Atlantkusten (där megalitgravar förekommer) kan ha upp emot ett 25%-igt RH-negativt 

blod till skillnad från sydöst-européerna som ligger på en 5%-ig nivå (Malmer 2002:17f).

Dessa blodgruppsanalyser används i likhet med de tidigneolitiska kopparföremålen samt 

den ovanstående DNA-analysen, som tecken på att bondestenåldern kom via migration. 

Författaren vill dock poängtera att dessa tecken är vaga bl.a. med tanke på att megalit-

gravarna framkom under TRB's senare period samt att DNA-analysen utförts på en individ 

som levde nästan 1 000 år efter TRB's inledning.

14



3.2.1 Gravskick och gravgåvor
TRB var Nordeuropas första kultur som uppförde megalitgravar (gravar omgärdade av 

stora stenkonstruktioner). Tre olika versioner av megalitgravar uppfördes av TRB: Lång-

högar, dösar och gånggrifter (Carlsson 1998:37; Malmer 2002:26ff). Innan megalit-

gravarna togs i bruk nyttjades trämonument, en sed som anses ha kommit från Öst-

europa, samt mindre gravmonument i form av små hus med jordgravar (Malmer 2002:26). 

Utöver megalitgravarna nyttjade TRB även vanliga flatmarksgravar (Tilley 1996:78f). De 

minsta megalitgravarna var dösarna. 100 st. är funna i Sverige, tre i Norge samt 6 500 i 

Danmark. 90% av de svenska dösarna återfinns i Skåne och Blekinge och enstaka dösar 

finns också i Östergötland, Halland, Öland och Gotland (Wallin & Martinsson-Wallin 

1997:23ff). Eftersom de flesta svenska dösarna främst ligger i närheten av Danmark, samt 

oftast vid fertila åkermarker, tyder allt på att denna tradition kom söderifrån (Malmer 

2002:26f). Det finns emellertid skillnader mellan svenska och danska megalitgravar. I de 

danska megalitgravarna gravlades människor med gravgåvor, vid svenska megalitgravar 

har gravgåvor och offer istället blivit nedgrävda utanför megalitgraven (Malmer 2002:28). 

Miniatyrer av  bärnstensyxor förekommer dock i svenska gånggrifters kammare (Carlsson 

1998:39).

3.2.2 Redskap, vapen och attiraljer
TRB var inledningsvis en kultur där redskap och försörjning inte skiljde sig nämnvärt från 

EBK (Andersson 2005:71ff). TRB's äldsta yxor uppvisade stora likheter med EBK's yxor 

och Malmer anser (2002:19, 30) bl.a. att det är omöjligt att särskilja EBK's och TRB's 

tunna flintskivyxor. Flintföremål utöver yxan var bl.a. skrapan. Skrapan anses ha övertagit 

flintskivyxans roll i samhället, vilket avsaknaden av flintskivyxor från Mellanneolitikum 

visar. De cylindriska kärnorna från vilka det slogs långa smala flintblad, tycks härstamma 

från TRB, men de var som vanligast under GRK. En TRB-innovation var mångkantsyxan, 

den tros ha skapats som kopia av den tidiga kopparyxan som förekom främst i Sydöst-

europa (Persson 1998:152). Ett ytterligare kulturtypiskt drag från TRB var den polerade 

tunnackiga yxan som dyker upp i både Götaland och Svealand, med ursprung från södra 

Skandinavien (Sundström 2004:191). Dessa långsmala flintyxor som bl.a. återfinns 

deponerade i mossar och stora lager, visar väldigt lite slitage och tillskrivs som status- och 

handelsföremål (Tilley 1996:102). Dessa yxor visar tecken på att den sociala statusen blev 

vanligare att visa med hjälp av redskap, ett beteende som troligen var ovanligt hos de 

mesolitiska kulturerna eller samtida GRK.
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I Göteborgsområdet uppvisar även den äldre TRB likartade flintknivar och tvärpilspetsar 

som de tidigare senmesolitiska kulturerna nyttjade (Andersson 2005:74). Tack vare goda 

bevaringsförhållanden har även träföremål återfunnits. Stockbåtar som troligen blivit 

offrade i gamla våtmarker tillhör ett av dessa fynd. Dessa stockbåtar efterliknar EBK's 

stockbåtkonstruktioner (Malmer 2002:37f). Det importerades även en del exotiska material 

och föremål som t.ex. bärnsten och kopparyxor till områden där de inte förekom naturligt.

3.2.3 Keramik
I inledningen av Neolitikum uppvisade TRB's keramik mycket stora likheter med EBK's 

kärl, både vad gäller dekorationer och form (Malmer 2002:29). Efter att ha undersökt den 

tidigneolitiska keramiken med EBK's keramik har arkeologer kunnat se att både EBK och 

TRB använde sig av samma sorts lera och teknik (Tilley 1996:86). Det finns dock två olika 

sätt att urskilja dem; EBK hade mer spetsbottnade kärl samt TRB's keramik hade väggar 

tunnare än 13 mm. (Fischer & Kristiansen 2002:350f). TRB's kärl var dessutom alltid fasta, 

till skillnad från EBK's och GRK's kärl (Strinnholm 1991:45). Keramikdekorationerna under 

TRB övergick efter tid till att bli mer snörornerade (utsmyckade med intryck av snören). 

Statusbetonade kärl blev dessutom vanligen formade med en trattformad mynning. Detta 

kännetecken har således namngett kulturen (Andersson 2005:71ff). I Sverige kan fem 

olika versioner av TRB-kärl urskiljas, de olika versionerna har främst nyttjats vid 

matlagning och den vanligaste storleken på dem varierar mellan en höjd på 10-40 cm. I 

Danmark har det även återfunnits skedar skapade av lera (Malmer 2002:28f). TRB's kärl 

blev efter tid påtagligt dekorerade, all dekoration bestod dock allt som oftast av linjer som 

bildade geometriska mönster (Tilley 1996:107). Då TRB's folk troligen var mer bofasta än 

både GRK's och EBK's folk, nyttjade TRB många fler kärlvarianter som hör hushållet till.

3.3    Presentation av Kamkeramiska kulturen (KA)

KA anses som en av de allra sista Nordeuropeiska jägar- och samlarkulturerna. Kulturen 

var väldigt långlivad då den varade mellan 4 200-1 800 f.v.t. och KA uppvisade dessutom 

regionala skillnader. Kulturen huserade främst i Nordöst- och Östeuropa. Det finns även 

fynd efter KA på Åland, Nordnorge samt en boplats på den svenska nordöstkusten. I 

Finland ersatte KA den tidigare Suomusjärvikulturen och i Baltikum kom KA att ersätta den 

tidigare Narvakulturen (NK). Wyszomirska (numera Werbart) som skrev sin avhandling 

kring den Kamkeramiska kulturen, ansåg förövrigt att KA's ursprung inte kunde ses som 

homogent (1984:13). 
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Ca. 3 500 f.v.t. uppstod det stora förändringar inom KA i finska Österbotten. Nunez har 

sammanfattat dessa förändringar i fem olika punkter (2004:353):

1. Exotiska föremål som flinta och bärnsten börjar dyka upp

2. Kärlen blev större (kunde rymma upp till 100 liter) och asbestmagring blev vanlig

3. Stora steninhägnader (giant churches/mega structures) börjar uppträda

4. Uppföranden av rösen uppkommer, troligen sammankopplade med begravningar

5. Kluster av hus börjar dyka upp 

3.3.1 Gravskick och gravgåvor
Totalt har det hittats 360 KA-gravar från 48 fyndplatser i Finland och Baltikum. Det finns 

inte någon entydig tradition av hur människor blivit placerade i gravarna. Det vanligaste är 

att människorna har blivit begravda med ryggen mot marken, men det förekommer även 

att kroppen har blivit placerad i sidoläge och hocker (Wyszomirska 1984:148ff). En vanlig 

företeelse bland KA var att människorna blev gravlagda tillsammans med rödockra, ett 

beteende som även kan ses i Polen under samma tidsperiod (Wyszomirska 1984:147ff). 

Gravarna kom att utgöras av enkla flatmarksgravar, gravar med stensättning eller 

hällkistor med lock (Wyszomirska 1984:147ff; Museiverket 2006:17). Werbart menade att 

det finns klara tecken på likheter mellan KA och GRK vid gravläggningar. Likheter som 

hon såg var: Rödockraförekomst, bärnstensartefakter, ryggläge, stenkonstruktioner m.m. 

Hon skrev även: ”Det fångst-neolitiska gravskicket i Lettland kännetecknas av stora 

gravfält, vilka förekommer på KA/GR boplatser, ofta i närheten av vattendrag – åar, sjöar” 

(Wyszomirska 1984:149ff).

Vad gäller gravföremål är det ett rikt utbud av olika gravgåvor. Spjut- och pilspetsar av 

flinta, bärnstenssmycken, vildsvinsbetar, keramik m.m. (Wyszomirska 1984:148ff). En 

rödockragrav i finska Kiurevesi innehöll bl.a. två bladformiga flintspjutspetsar av rysk 

modell och i Österbotten har fynd efter skandinavisk flinta och skiffer påträffats. Det har 

även återfunnits bärnstensföremål vilket antyder att den finska KA hade kontakter med 

både öst, väst och syd (Wyszomirska 1984:148ff; Museiverket 2006:18ff). Just bärnsten i 

form av  råmaterial och föremål dyker upp i många gravar i Österbotten, vilket väcker 

frågan om bärnstenen ansågs ha en speciell betydelse vid gravläggningar. Dess 

förekomst i södra Finland är dock enbart vid boplatsen och återfinns aldrig i samband med 

gravarna, vilket visar tydliga skillnader mellan olika KA-grupper (Nunez 2004:354).
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3.3.2 Redskap, vapen och attiraljer
I Estland förekommer tolv KA-lokaler, vid de flesta lokalerna förekommer bärnstens-

figurplastik (Wyszomirska 1984:151ff). Dessa figurer är karaktäristiska för hela KA. Figurer 

skapades ur mer än bara bärnsten, även lera, keramik, ben och horn nyttjades. Figurernas 

symbolik och användningsområde är alltjämt oklart, en sammankoppling med ”magi” och 

ritualism kan eventuellt vara ett användningsområde. Det förekommer en hel del olika 

föremål hos KA. Utöver spjutspetsar och pilspetsar av flinta, bärnstenssmycken och 

vildsvinsbetar som författaren nämnde i det föregående kapitlet, förekommer även 

smycken av djurtänder, pärlor av rörben och lera, benmetkrokar, flintmejslar m.m.

Figur 3. Produkters ursprung, funna i Österbotten ca. 3 500 f.v.t. (efter Nunez 2004:353).

Som ovanstående kartbild visar når långväga råmaterial/varor Österbotten under Tidig-

neolitikum. Troligtvis var handelsnätverken väl etablerade. En viktig sak att tänka på är att 

bara för att t.ex. kopparföremål når Österbotten, är inte detta ett tecken på direktkontakt. 

Det kan ha varit flera folkgrupper som bott i områden mellan Ural och Österbotten som 

idkat byteshandel och efter ett antal olika byten kan kopparföremålen slutligen ha nått sin 

slutdestination. Etnologiska studier har visat att det inte är ovanligt att folkgrupper befattar 

sig med exotiska föremål och råmaterial som inte förekommer naturligt i närheten av det 

egna territoriet. Dessa studier har även visat att människogrupperna som kommer över 

dessa exotiska föremål, kan ha kommit över dem genom att föremålen eller råmaterialen 

har bytts mellan flera olika grupper för att slutligen hamna väldigt långt från 

ursprungsplatsen (Orme 1981).
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3.3.3 Keramik
KA's keramik delas in i tre grupper: Tidig kamkeramik (4 200–3 300 f.v.t.), typisk kam-

keramik (3 300–2 800 f.v.t.) och sen kamkeramik (2 800–2 000 f.v.t.), varje tidsperiod 

indelas dessutom i en äldre och yngre fas (Nationalmuseum 2012). Finlands tidigaste 

keramiktradition spreds norröver och nådde bl.a. Åland ca. 5000 år f.v.t. (Björck 2011:12). 

Därefter stannade traditionen upp under ca. 1 000 års tid. Detta fenomen kan jämföras 

med hur det svenska jordbruket spreds från Skåne och norröver för att tillslut stanna av 

under en lång tid innan det åter igen började växa i samband med Stridsyxekulturen 

(Nunez 2004:350). KA's finländska keramik kom att vara främst spetsbottnad och magrad 

med bl.a. krossad sten, benfragment och asbest. Kärlen under denna period visar på flera 

likheter med den allra tidigaste finska keramiken, medan de senare kärlen som kom med 

jordbruket, uppvisar klara skillnader (Nunez 2004:348f). Asbestmagring i kärl spreds även 

vidare till Norge och det finns även några få tecken på asbestmagring i kärl funna i norra 

Sverige (Käck 2009:169f). NK's keramik blev ersatt av kamkeramiken. NK (som främst 

huserade i Baltikum) magrade sina kärl med bl.a. krossade ben, fågelspillning och 

växtdelar (Radiņš 2012:77, 82). KA kan således ha ärvt denna magringsfibersed från NK.

3.4    Presentation av Gropkeramiska kulturen (GRK)
GRK lokaliserade sig längs Sveriges kuster, öarna Öland, Gotland och Åland samt några 

få platser i nordöstra Danmark och sydöstra Norge. Kulturen varade ca. 3 200-2 300 f.v.t. 

och fick sitt namn efter de kulturtypiska gropornamenten. GRK's äldsta fynd härstammar 

från östra Mellansverige där den tidigneolitiska Vråkulturen (VK) hade huserat. VK anses 

vara en TRB-variant då kulturen delade några av TRB's kulturtypiska drag. VK ägnade sig 

åt bl.a. odling, boskapshållning, säljakt och keramikframställning (ornerades med bl.a. 

snör-, grop- och kammönster). VK uppförde dock aldrig megalitgravar och kulturen delade 

även flera redskap med både KA och äldre mesolitiska kulturer, fram tills att kulturen upp-

hörde och flera av lokalerna blev ersatta av GRK (Gräslund 1980:13; Kihlstedt 2002:14).

GRK uppstod samtidigt som TRB upplevde en tillbakagång i Sverige (Gräslund 1980:13). 

Kulturen framträdde i områden där äldre kulturer huserat (precis som TRB), dock förekom 

inte TRB i samma områden trots att GRK valde att uteslutande bosätta sig vid tidigare 

TRB-lokaler (bortsett från Östersjöns största öar samt Norrlands mellersta och södra kust). 

Malmer skrev (2002:50) att GRK baserades på beteendemässiga, religiösa eller sociala 

system, eller alltihop i kombination, m.a.o. representerade inte kulturen en etnisk grupp.
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3.4.1 Gravskick och gravgåvor
GRK skiljde sig från TRB och STR bl.a. eftersom människorna gravlades med väldigt 

många olika gravgåvor. GRK nyttjade dessutom aldrig megalitgravar, istället använde 

folket stora gravfält liknande EBK's. GRK's största funna gravfält återfinns på Gotland 

(Ajvide, se kapitel 4.1). Tack vare öns kalkrika jord har organiskt material bevarats bra till 

skillnad från den svenska fastlandskusten. GRK's kanske främsta benvapen var det smala 

benpilhuvudet, det förekommer liksom skifferpilhuvudet vid bl.a. GRK's gravfält i Visby och 

Västerbjers på Gotland. Ytterligare benföremål som uppträder i GRK-gravar är bl.a. fiske-

krokar och harpuner (Malmer 2002:89). Även keramik är vanligt förekommande i gravarna, 

det är dock inte vanlig keramik som är mest frekvent. Den mest frekventa keramiken 

utgörs av miniatyrkärl, kärlbottnar samt koncentreringar med keramikskärvor (Carlsson 

1998:52). Det är dock inte säkert att de olika keramik-kategorierna är gravgåvor, de kan 

även vara utfyllnadsmaterial (precis som t.ex. halva fiskekrokar och harpuner) som kommit 

med i graven när den grävdes igen (läs mer om föremål/gravgåvor i kapitel 3.4.2 och 4.1).

3.4.2 Redskap, vapen och attiraljer
Eftersom GRK var en kultur som främst huserade vid kusten, nyttjade GRK flera redskap 

som associeras med jakt och fiske. Bland jakt- och fiskeredskapen återfinns bl.a. fiske-

krokar, nålar och harpuner av ben samt spjut- och pilspetsar av bl.a. flinta och bergart. En 

av GRK's skillnader gentemot EBK och TRB, men också en av kulturens likheter med KA, 

var kulturens djur- och människoavbildningar (se t.ex. Gullrumskammen på försätts-

bladet). Malmer ansåg att de föremål som GRK skapade av organiskt material påminde 

starkt om både EBK's och TRB's föremål (Malmer 2002:91). Många av GRK's stenredskap 

på den svenska östkusten t.ex. trindyxor, skiffer- och kvartsföremål, visade också en 

kontinuitet från Mesolitikum (Björck 2011:17). GRK använde den mångåriga traditionen av 

skifferbruk i en mycket högre utsträckning än både TRB och STR vid redskapstillverkning, 

troligen berodde detta på den lokala råvarutillgången. Från skiffret tillverkades knivar, pil- 

och spjutspetsar (Malmer 2002:88). En GRK-innovation var den långsmala flintpilen med 

tånge som klart skiljde sig från de tidigare tvärpilspetsarna (Andersson 2005:82). GRK 

nyttjade också flera olika yxtyper, en av dessa var den dubbeleggade yxan. De miniatyr-

bärnstensyxor som återfinns i TRB's megalitgravkammare är av den dubbeleggade 

varianten. På flera olika TRB- och GRK-lokaler återfinns dessa miniatyrbärnstensyxor (se 

bilaga 4) formade som bergarts-, koppar- och flintyxor (Malmer 2002:64ff). 
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Precis som hos KA förekommer det små skulpturer (s.k. figurplastik) bland GRK's lokaler. 

Skulpturerna föreställer mestadels djur, men även människor avbildades. Skulpturerna är 

främst 2-5 cm. höga och förekommer enbart i östra Sverige och på Åland där något större 

människofigurer grävts ut på GRK-lokalen i Jettböle. Det förekommer även små 

människofigurer skapade av platta ben, sådana figurer återfinns även i de baltiska 

länderna under Neolitikum. Utöver människo- och djurminiatyrer har det även återfunnits 

miniatyrer av lerfat, kärl och pärlor på flera olika GRK-lokaler (Malmer 2002:84ff).  

3.4.3 Keramik
GRK's keramik delas in i tre grupper (kronologisk ordning): Fagervik II, III och IV (Hallgren 

2011:36). Keramiken uppvisade inledningsvis likartad ornering som TRB, för att därefter 

mer påminna om KA's keramik (Malmer 2002:50). Det är dock lätt att skilja KA's kärl från 

GRK's då GRK's kärl (till skillnad från KA's) har en skuldra (Carlsson 2011:7). Tidig Öst-

svensk GRK-keramik hade flera särdrag i sin ornering som inte fanns på TRB's kärl, men 

dessa ornament förekom på finska KA-kärl och rysk grop-kamkeramik (Hallgren 2011:38). 

Efter tid fick GRK-kärlen ett kamornament som var mycket ovanligt i södra Sverige, men 

det var desto vanligare ju närmare Åland GRK levde (Larsson 2011:77). Papmehl-Dufay 

har iakttagit avvikande framställning vad gäller lera och temperatur bland vissa GRK-kärl 

på Öland (2009:439). Detta innebär att den avvikande keramiken kan ha skapats av kruk-

makare med en annan inlärd teknik & tradition. På några skånska GRK-keramikskärvor 

har det även upptäckts människoliknande figurer, något som inte förekommer bland TRB. 

Orneringarna påminner dock om samtida litauiska kärlfigurer (Malmer 2002:86). Vid en 

GRK-boplats i Göteborgstrakten har bl.a. en endast två cm. hög lerkopp återfunnits 

(Andersson 2005:93). Miniatyrkeramik förekommer även på andra GRK-lokaler samt 

bland KA i Nordöst- och Östeuropa.
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Figur 4. Gropkeramiskt  
spetsbottnat kärl med 
både grop- och 
kamornamentik (efter  
Historiska Muséet).



Figur 5. Stiltypisk keramik runt Östersjön ca. 5 000 f.v.t. (efter Hallgren 2011:33).

Som kartan visar, kom både TRB- och GRK-keramiken att uppstå långt efter de andra 

Östersjökulturernas keramik. När enbart södra Sverige hade EBK-keramik (nr. 5) fanns 

det keramik i norra Finland. Finsk keramik blev senare mer lik NK's kärl (nr. 3) i och med 

KA. De mest flatbottnade kärlen (nr. 6) är också de kärl som kartans enda utmarkerade, 

neolitiserade gruppering (bandkeramikerna) utnyttjade. GRK's kärldesign är således mest 

lik EBK's kärl samt tidigare och samtida öst/sydöstliga keramik. TRB's kärldesign 

påminner däremot främst om Centraleuropeisk bandkeramiken.

4. Tre fallstudier av gropkeramiska lokaler
I detta kapitel kommer tre GRK-lokaler beskrivas, som valts ut baserat på deras 

geografiska och kronologiska spridningsområde. Ajvide, en gotländsk lokal, ligger alldeles 

väster om bokstaven G på kartbilden (i figur 5) ovan. Sittesta, en lokal vid Mälardalen, 

ligger alldeles söder om bokstaven M på kartbilden ovan. Slutligen Jettböle, en åländsk 

lokal, som ligger alldeles norr om bokstaven Å på kartbilden ovan.
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4.1 Ajvide
Ajvide är en lokal i Eksta-socken med utsikt över Karlsöarna som bl.a. GRK nyttjade. 

Området började användas som tidigast ca. 5 000 f.v.t. (Burenhult 1997:15). Enligt 

Österholm valde den mesolitiska befolkningen att överge platsen alldeles innan Neolitikum 

för att bosätta sig i det gotländska inlandet och övergå till TRB, innan folket återkom igen, 

fast då som GRK (2008:28). Lokalen anses ha haft lång kontinuitet tack vare fynd av 

yxboplatser som kopplas ihop med Mesolitikum. Denna slutsats kan stämma, författaren 

vill dock poängtera att arkeologiska fynd efter yxboplatser på Gotland har kronologiskt 

ändrats sedan Bägerfeldts bok Neolitikum på Gotland. Han ansåg att 10 av 19 lokaler, 

tack vare deras höjd över havet, härstammade från mesolitikum, de resterande lokalerna 

tillskrev Bägerfeldt Neolitikum (1992:82f). Oscar Wennersten upptäckte Ajvide-lokalen 

1922, det påföljande året inleddes de första utgrävningarna under ledning av John Nihlén 

(Österholm 1989:85). Under flera års tid utförde bl.a. Högskolan på Gotland seminarie-

utgrävningar på platsen. Totalt har 2200 m² av den beräknade totalytan 200 000 m² grävts 

ut och som parentes kan nämnas att över två ton ben har påträffats vid utgrävningarna 

(Norderäng muntl. 29 feb. 2011). Österholm ansåg att Ajvide-lokalens totala brukningstid 

låg mellan 3 200-1 900 f.v.t. (2008:108). Fahlander ansåg att GRK använde Ajvide-lokalen 

främst mellan 3 000-2 750 f.v.t. (2005:117). Wallin menar dock att GRK nyttjade lokalen 

främst mellan 3 100- 2 300 f.v.t. samt att lokalen fortfarande var i bruk under Sen-

neolitikum (Wallin muntl. 28 feb. 2013). Lokalen var således i bruk efter att GRK upphört. 

Arkeologin använder ofta antropologiska termer där benämningar som: Säsongsboplats, 

fångststation, basboplats och samlingslokal förekommer (Kihlstedt, Larsson & Runesson 

2007:6f). Stora frågetecken kretsar kring hur Ajvide skall tolkas, eftersom det inte funnits 

säkra tecken på någon av de ovan nämnda lokaltyperna. Denna fråga skall dock inte 

diskuteras i denna uppsats, men med tanke på svårigheterna kring att avgöra vilken sorts 

lokal Ajvide utgör (liksom Sittesta och Jettböle) nämns alla tre bara som ”lokaler”.

Efter att Österholm analyserat stora mängder av keramikskärvorna från Ajvide, kunde hon 

iaktta 78 olika orneringsmönster (2008:21f). En senare analys har dessutom funnit två 

orneringsmönster ytterligare (Johansson 2009:34). Om den stora mångfalden av mönster 

beror på individuella smaker, olika användningsområden, skapade av människor från olika 

stilistiska områden eller andra tänkbara anledningar, har inte kunnat fastläggas. Österholm 

analyserade även skärvornas magring och fann att det vanligaste magringsmaterialet var 

kalksten, men även urbergsmaterial och sand användes (2008:21f).
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Molnar uppgav 2008 att det hade upptäckts 82 gravar innehållande totalt 83 individer i 

Ajvide (Österholm 2008:276). Några anmärkningsvärda detaljer från gravfältet är att en 

del uppgrävda individer har saknat kranium, det finns inte mindre än åtta kenotafer och en 

del gravar visar även tecken på återbegravning (Malmer 2002:91ff). Individerna från Ajvide 

tycks ha varit kortare än andra samtida människor, männen och kvinnorna blev ca. 160 

cm. resp. 150 cm. långa. Längden har dock troligen ingenting med genetiskt ursprung att 

göra, en mer trolig anledning berör kostintag (Diamond 1987; Hermanussen 2003:175ff). 

Karaktären Sulcus supra acetabularis, en fåra ovanför ledskålen på höftbenet, före-

kommer bland flera av de gravlagda individerna. Denna fåra var ovanlig under Neolitikum, 

men förekom hos bl.a. EBK (Österholm 2008:16). Författaren vill klargöra att även i detta 

fall, går det inte att dra några genetiska slutsatser. Anledningen till detta beror på att det är 

en förslitningsskada som uppstår vid en särskild typ av arbete/levnadssätt.

Eftersom GRK nyttjade gravföremål innehåller Ajvide-lokalen en stor mängd med olika 

bärnsten-, sten-, ben-, horn-, bete-, tand-, flint-, ler-, keramik- och träbaserade föremål. 

Flera gravar uppvisade även rödockra. Utöver de nedanstående fynden har det även 

återfunnits en miniatyrsälfigur (Wallin & Sten 2007:27). Här nedan följer ett litet urval av 

gravar och gravföremål (för en gravfältsbeskrivning av Ajvide, se bilaga 5 ).

Grav 1 Ung kvinna 17-19 år enl. Molnar, 16 säkerställda gravgåvor bl.a. en tunnackig 

flintyxa, bärnstenspärlor, genomborrade sältänder, en sten- och flintskrapa och svinbetar

Grav 2 Ung kvinna 18-21 år enl. Molnar, 23 säkerställda gravgåvor bl.a. fem igelkotts-

käkar, två rader med genomborrade sältänder, bryne och botten av ett spetsbottnat kärl

Grav 24 Äldre man 35-45 år enl. Molnar, 16 säkerställda gravgåvor bl.a 10 olika 

koncentreringar med keramik, benpärlor, björknäver och djurben (Österholm 2008:278ff).

Urval av fynd från några kenotafer:

Grav 8 Del av ett benfiskeljuster, del av en benfiskekrok, delar av en benharpun

Grav 9 10 olika sorters fynd bl.a. del av stenyxa, benfiskekrok, sju sältänder och benspets

Grav 12 Två keramikskärvor, en flintmejsel, tre näverrullar

Grav 15 Två fragment av benfiskekrokar

Grav 21 31 olika sorters fynd bl.a. keramikkoncentrering, kärlbotten, en bärnstenspärla, 

nötskal, del av en benfiskekrok, del av en igelkottskäke och del av en svinbete

(Österholm 2008:153-225).
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4.2 Sittesta
GRK-lokalen vid Sittesta i Södermanland upptäcktes på 1930-talet. Det utfördes då också 

en mindre utgrävning. Det dröjde dock innan platsen utforskades på allvar. Inledningsvis 

skedde en förundersökning 2004, därefter inleddes en storskalig undersökning det 

påföljande året. Undersökningen utfördes eftersom vägverket skulle bygga en ny väg mot 

Nynäshamn. Platsen var under Neolitikum belägen vid havet, men återfinns idag en bit 

inåt land då marknivån stigit ca. 25 meter i området (Riksantikvarieämbetet 2012). För en 

bildbeskrivning av förundersökningsområde, schakt och en människoornerad 

keramikskärva, se bilaga 6.

Sittesta utgör bara en av ett 30-tal olika GRK-lokaler på Södertörns halvö, lokalen tros ha 

brukats mellan 3 200-2 600 f.v.t. Slutsatsen bygger bl.a. på den omdiskuterade Fagervik-

dateringen av kärl. 14C-dateringar som utförts visade att lokalens daterade material härrör 

från 3 500-2 900 f.v.t. Lokalen beräknades vara på ca. 7450 m² (Kihlstedt et al. 2007:4ff).

Lokalen bestod av totalt 10 olika anläggningstyper:

Anläggningstyp Antal
Stolphål<10 cm i diameter 192

Grop 80
Härd 20

Mörkfärgning av okänd art 19
Stenkoncentration 17
Keramikdeposition 10

Kokgrop 4
Pinnhål>10 cm i diameter 4

Ränna/bäckfåra 3
Grav 2
Totalt 351

Alla anläggningstyper ovan har inte klassificerats som GRK's, t.ex. har endast fem av 20 

härdar samt bara två av kokgroparna säkerställts härröra från stenåldern. Ingen av de 

eventuella gravarna innehöll skelett, dock gravföremål som t.ex. kvarts, flinta, brända och 

obrända benfragment (dock inte av människa), stenavslag och en knacksten. De ev. 

gravarna uppvisade även rödockra, men varken rödockran eller fyndsammansättningen 

avvek från det överliggande lagret (Kihlstedt et al. 2007:22ff). Av de många stolphålen har 

åtminstone tre hus kunnat urskiljas, det är dock oklart vilken tidsålder husen tillhör.
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Ett högintressant fynd påträffades i ett stolphål till ett av husen; ett sädeskorn som 14C-

daterades till 2 430 f.v.t. (Kihlstedt et al. 2007:26ff). Författaren menar att fyndet säger 

egentligen inte så mycket, men tankar väcks. Kan sädeskornet vara ytterligare belägg för 

att det varit en väldigt nära relation mellan STR och GRK? Efter att en malsten samt STR-

keramikskärvor återfunnits vid ett av de troliga husen, ger denna hypotes ytterligare stöd, 

samtidigt är dessa fynd bara små indicier och andra förklaringar kan finnas.

En påfallande stor mängd av miniatyrkärl (>6 cm. i diameter) återfanns i jorden, totalt 91 

skärvor registrerades (Kihlstedt et al. 2007 30ff). I närheten av GRK-lokalen i Sittesta 

återfinns järnåldersbebyggelse, även där har fynd efter stenålderskeramik påträffats. 61 

av totalt 62 funna skärvor tillskrevs GRK medan endast en var av TRB-karaktär (Evanni 

2007:15). Det mest fascinerade fyndet från keramik-kategorin är dock en skärva från 

GRK-lokalen. Skärvan har en inristad människofigur där en grop i ornamentiken utgör 

huvudet (Kihlstedt et al. 2007:32). Dessa orneringar är främst kända från några få GRK-

keramikskärvor i Skåne samt hos KA (Wyszomirski [Sic] 1975:129ff). Det återfanns även 

ytterligare associationer med KA. Fyra ev. keramikfragment från figurer samt tre ev. delar 

av figurer skapade av bränd lera återfanns i fyndmaterialet (Kihlstedt et al. 2007:33f). Vid 

den neolitiska stranden återfanns även flera upp- och nedvända kärl, syftet till kärlens 

position och placering är oklart men handlingen verkar vara medvetet utförd 

(Riksantikvarieämbetet 2012).

Bland flintfynden återfanns stora mängder med exotisk flinta, Kristianstad-flinta samt 

eventuellt ett fynd av s.k. ”gotlandsflinta” d.v.s. ordovicisk flinta (Kihlstedt et al. 2007:35).

Den största kategorin av stenredskap var tillverkade av grönsten, ett mycket vanligt 

bruksmaterial hos GRK. Att folket använde grönsten till en stor del av föremålen beror 

troligen på den lokala råvarutillgången. De främsta bevarade redskapen som tillverkades 

var yxor av olika bergartsmaterial. Bland fynden återfanns även löpare som i de flesta fall 

brukar associeras med malstenar av t.ex. sädesslag, dock kan andra användnings-

områden ha funnits som t.ex. malning av nötter och frön (Kihlstedt et.al 2007:41f).

Två föremål (totalt tre fragment) har tolkats som brynen, brynena har haft en design 

påminnande om en människofigur, enbart två liknande brynen är funna i Sverige (Uppland 

och Gästrikland), dessa brynen är dock vanliga hos KA (Kihlstedt et al. 2007:42f). M.a.o. 

återfinns de specialdesignade brynena enbart i de tre svenska landskapen närmast Åland.
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4.3 Jettböle
GRK's introduktion på Åland kom att ske omkring 3 400-3 300 f.v.t. (Stenbäck 2003:200f). 

1905 återfanns lokalen alldeles i närheten av Jettböleberget. Idag har 800 m² undersökts i 

form av schakt och provrutor i ett 30 000 m² stort område (Stenbäck 2003:125ff). Bara ett 

stenkast från Jettböle-lokalen har en 700 år äldre KA-lokal påträffats. Jettböle är uppdelat i 

tre områden (Jettböle I, Jettböle II och Jettböle Bergmanstorp). Jettböle I och Jettböle 

Bergmanstorp ligger idag närmast havet och tolkas således som yngre än Jettböle II. 

Stenbäcks avhandling kring Åländska GRK utgör de största delarna av detta kapitel. En 

geografisk kartbild över hur Åland såg ut samt var Jettböle var lokaliserat under 

Neolitikum, återfinns i bilaga 7.

Fyndmaterialen från Jettböle har bestått av ett likartat material som återfunnits både i 

Ajvide och Sittesta. Krukskärvor, ben (väldigt gott om sälben), stenavslag, slipade mejslar, 

kärnor av främst kvartskeratofyr, slipstenar och knackstenar utgjorde en stor del av 

materialet (Stenbäck 2003:145ff). Kvartskeratofyr var den stenarten som användes flitigast 

vid Jettböle, dessa stenar hämtades direkt från stranden vid havet (Stenbäck 2003:206).

Vid Jettböle-lokalen har också ett stort antal lerfigurfragment påträffats (Stenbäck 

2003:127f). Vid de allra första utgrävningarna 1906 återfanns inte mindre är ca. 100 

fragment till ca. 60 olika figurer (Museibyrån 2012).

Stenbäck menar att GRK's kärl på Åland liksom i Sydskandinavien, uppvisade under 

Senneolitikum att de stilmässigt blivit enklare och att de blev mindre viktiga eller fick en 

förändrad betydelse (Stenbäck 2003:120). Det verkar även överensstämma med kärlen 

från Sittesta. Den yngre Sittesta-keramiken som kommer från ett ev. hus överensstämmer 

i stort med skärvorna från boplatsen. Det finns emellertid vissa små skillnader. Det verkar 

finnas en tendens till att kärlen blivit mindre, tunnare och mer finmagrade. Dessutom är 

det färre ornerade skärvor samt en mindre komplex ornering (Kihlstedt 2011:51).
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Vid Jettböle Bergmanstorp som nyttjades ev. innan Jettböle I, har keramik återfunnits med 

KA-keramiska drag. Bland annat var keramiken fast till skillnad från den vanligt före-

kommande porösa KA-keramiken och Stenbäck uppfattade denna keramik som en sorts 

hybrid mellan GRK och KA (Stenbäck 2003:124, 147). Stenbäck resonerade kring hur 

hybridkärlen hade uppkommit och framlade en teori att kärlen var en ev. konsekvens av 

att människor från svenska östkusten och Åland besökte varandra (Stenbäck 2003:200).

Jettböles keramik förändrades under Neolitikum. Den äldsta keramiken påminner om KA, 

därefter uppstod en keramik som uppvisade en blandning av KA- och GRK-stil och till sist 

verkar en keramisk stil ha uppstått som var ett mellanting mellan GRK och STR.

Stenbäck är i likhet med andra arkeologer som tittat närmare på likheter och olikheter 

mellan GRK och KA, övertygad om att det har funnits en nära relation mellan de två 

kulturerna. Bland annat skriver han (2003:119): 

”Sen kamkeramik (Ka III) förekommer på Åland men troligtvis introducerades 

den gropkeramiska stilen redan någon gång under TN II, alternativt i över-

gången till MN, och enligt min mening tyder mycket på att den äldsta 

”gropkeramiken” på Åland ska ses som en blandning av sen kamkeramik 

och äldre gropkeramik.”

Därmed visar han att det är inte otänkbart att KA och GRK interagerade och levde 

samtidigt i nära relation med varandra på Åland.

Stenbäck upplevde att det även fanns saker som talade emot en invandringshypotes på 

ålandsöarna. De två sakerna som han såg som svårförklarliga var dels den keramiska 

blandstilen som kom under den gropkeramiska inledningsfasen samt den svårförklarliga 

övergången till den yngre östliga Kiukaiskeramiken (Stenbäck 2003:120). 

Minst 14 individer har påträffats vid Jettböle men bara ett komplett skelett har återfunnits. 

En av individerna hade dessutom ett annorlunda ärftligt anlag än de andra individerna. Det 

kan tyda på att denna individs ena förälder kom från en utomstående människogrupp 

(Götherström, Stenbäck & Storå 2003:248ff). Hundben har även påträffats bland de 

humana kvarlevorna, kanske är detta ett tecken på en liknande behandling som EBK gav 

sina hundar (Stenbäck 2003:206).
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5. Kort redogörelse av GRK's främsta ursprungsteorier 
Kapitel 5 är inte tänkt som ett kapitel där författaren skall väga de olika teorierna mot 

varandra eller försöka problematisera de argument och likheter som lyfts fram. Detta 

kapitel används enbart för att beskriva de olika teoriernas grunder. En större diskussion 

kring materialet från detta kapitel samt ytterligare material sker i kapitel 6 och 7. Ett 

problem med detta kapitel är att teorierna grundar sig främst i att GRK beskrivs som en 

gruppering av människor som kommer ur en annan gruppering av människor. Teorierna 

belyser således inte vad som är anledningen till den materiella kultur och det levnadssätt 

som GRK hade. Teorierna redogör nästan enbart att GRK kan komma från en annan 

kultur d.v.s. teorierna beskriver GRK's ursprung men inte kulturens framträdande.

Arkeologins kulturbegrepp kan ibland vara förvirrande. Arkeologin använder kultur-

begreppet för att dela in människogrupper som har speciella sätt att leva på, som har av-

vikande företeelser gentemot sina grannar eller som har föremål som skiljer sig mot andra 

grupper. Teorier finns också att människor i olika regioner skapade sina egna versioner av 

föremål för att uppnå en egen identitet/kultur. Tilley skrev bl.a att de svenska mesolitiska 

kulturerna Lihult, Hensbacka och Sandarna hade ett snarlikt liv, men kulturerna delas in i 

olika grupper då deras föremål har haft små avvikelser samt att de vistats på olika lokaler 

(Tilley 1996:10). Kulturbegreppet beskriver således sociala rum och skall inte misstolkas 

med etnicitet och homogenitet (även fastän de undantagsvis kan höra samman).

5.1 Fortsättning på EBK
Denna teori lyftes fram av Malmer efter de fältundersökningar som utfördes bland EBK's 

och GRK's lokallämningar i Jonstorp Skåne (Malmer 1969). Malmer ansåg att GRK 

utvecklades ur de tidigare mesolitiska kulturerna: Nöstvet-, Fosna-, Trindyxe- men 

framförallt Erteböllekulturen, samt tog till sig vissa kulturella företeelser från TRB. Det finns 

onekligen en hel del likheter mellan de två kulturerna. Till att börja med hade de både 

spetsbottnade kärl, kärlen var dessutom av sämre kvalitet än TRB's kärl. Båda kulturerna 

gav rikligt med gravgåvor och de båda kulturerna använde ofta rödockra vid gravläggning. 

Dessutom använde de båda kulturerna stora gravfält med flatmarksgravar och byggde inte 

megalitgravar. EBK och GRK använde också likartade sten- och flintföremål och de båda 

kulturerna hade troligtvis olika lokaliseringar beroende på vilken tid det var på året. 

Människorna från de båda kulturerna var dessutom jägare och fiskare vid havet.
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5.2 Avknoppning från TRB
Den allra vanligaste teorin kring hur GRK kom att uppstå är att människorna hade tidigare 

levt som TRB men av okänd anledning valde några av dem att återgå till ett snarlikt liv 

som utövades under Senmesolitikum. Folkgrupper som definierats som GRK kom att 

bosätta sig där folkgrupper som definierats som TRB tidigare hade bott, kulturlagren från 

några av dessa lokaler visar dessutom att i de äldre kulturlagren förekommer enbart TRB's 

keramik, därefter kommer en blandning av TRB- och GRK-keramik för att till sist enbart 

bestå av GRK-keramik. GRK's keramik hade dessutom vissa påminnande drag från TRB-

keramiken. GRK hade också ett flertal olika redskap av flinta och bergart som kulturen 

delade med TRB. De 14C-dateringar som gjorts på TRB och GRK visar att det är ingen 

omöjlighet att GRK utmynnar ur TRB. Gräslund m.fl. menar att GRK kan ha övertagit 

TRB's lokaler i samband med att klimatet försämrades och livet kring Mälaren och längs 

kusterna passade troligen bättre den Gropkeramiska kulturen i jämförelse med 

människorna inom bondestenåldeskulturen Trattbägarkulturen (Gräslund 1980:15).

5.3 Avknoppning från KA
Bozena Werbart har skrivit en hel del om likheterna mellan GRK och KA. Hennes 

argumenterande har aldrig varit att GRK har skapats ur KA, snarare har hon visat flertaliga 

tecken på en nära relation och därför också menat att det bör också tydliggöras att ett 

nära samband funnits på ett än bättre sätt än vad som görs idag (Wyszomirska 1984).

Teorin att GRK skulle komma ur KA har istället funnit stöd i de DNA-analyser som utförts 

på humana ben från Gotland. Malmström och hennes arbetslag fick en artikel publicerad i 

Current Biology (Malmström et al. 2009:1ff) där arbetslaget hade undersökt och jämfört 

gotländska humana ben härrörande från GRK, med totalt tre humana ben från en megalit-

grav i Gökhem på det svenska fastlandet (tillhörande Trattbägarkulturen). Arbetslaget fick 

fram ett resultat som visade att det inte fanns ett nära släktskap mellan Gökhem-individen 

och GRK på Gotland. Istället redovisades det i artikeln att GRK's närmaste släktingar 

återfinns idag i Baltikum och arbetslaget menade då på att Gotlands GRK samt dagens 

balter härstammade från samma mesolitiska befolkning. Malmström skrev bl.a (2009:2):

”On the contrary, the observed FST values indicate greater similarity 

between the PWC and modern eastern Baltic populations, and coalescent 

simulations confirm that those non-Scandinavian populations could 

plausibly be the direct descendents of PWC hunter-gatherers.”
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6. Kritisk analys av GRK's främsta ursprungsteorier
Problemen med att GRK skulle härstamma från EBK är många. Materialet från Jonstorp 

består till stor del av fynd från olika kulturlager, självfallet ger material från olika kulturlager 

en misstolkande bild om det analyseras som ett och samma material. T.ex. skriver Malmer 

att det återfanns skärvor till ett och samma kärl i både det djupa och ytliga kulturlagret 

vilket bekräftar att det även är ett oerhört svårbedömt kulturlager. Malmer nämner sju olika 

EBK-boplatser i Jonstorp, varav endast en av dem har en blandning av EBK- och GRK-

föremål i sitt kulturlager, dock förekommer inte EBK-keramik på någon av de sju 

boplatserna. Malmer medger dessutom att en blandning av kulturlagren kan ha skett då 

material glidit ner från en kulle (Malmer 1969:7f). Både EBK och GRK har haft en 

blandning av human- och hundskelett i gravarna, bland GRK är dock detta extremt 

ovanligt, dessutom förekommer inte individuella gravläggningar för hundar som hos EBK. 

Utöver svårigheterna med fynden från Jonstorp återstår även att besvara hur det kommer 

sig att EBK-keramik och GRK-keramik samt gravar och kulturtypiska föremål har en 

väldigt stor kronologisk lucka. Dessutom verkar gravgåvorna minska i slutet av EBK, ett 

beteende som inte märks av bland GRK. Tecken på återbegravningar (paketgravar) 

återfinns bland både EBK och GRK. Norderäng menar dock att det är för få paketgravar 

för att det skall kunna gå att dra några slutsatser från materialet (Norderäng 2007:19).

Teorin kring att GRK skulle vara en avknoppning av TRB försvåras dels av de DNA-

analyser som utförts som visar att GRK inte är besläktad med TRB. Dessutom visar 

arkeologiskt material att GRK's äldsta lämningar återfinns i närheten av Åland eller t.o.m. 

på Åland där KA samexisterat. Det finns flera likheter mellan tidig GRK-keramik och 

samtida TRB-keramik, men samtidigt finns det även slående likheter mellan tidig GRK-

keramik och samtida KA-keramik. Strinnholm uppger dessutom att TRB's keramik alltid 

var fast till skillnad från GRK's keramik som både var fast och porös. Blandningen av fast 

och porös GRK-keramik existerade dock enbart längs östkusten (Strinnholm 2001:31). 

Vidare är det ett problem för denna teori att GRK och KA verkar ha en hybridkeramik på 

Åland, hybridkeramiken uppstod dessutom tidigare än vad som anses vara inledningen på 

GRK. Då GRK först dyker upp där VK tidigare huserat samt hade snarlika keramik-

orneringselement, är ett rimligt antagande att GRK avlöser VK. Problemet med detta 

antagande är att fynden efter VK härstammar främst från 3 900-3 300 f.v.t. (Werthwein 

2002:10f; Kihlstedt 2004:4). Stenbäck uppger emellertid i sin avhandling att de tidigaste 

GRK-fynden på Åland kan vara äldre än år 3 300 f.v.t.
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Teorin kring att GRK skulle vara en avknoppning från KA har väldigt många olika problem. 

Teorin grundar sig främst på en DNA-analys. En analys där mitokondriellt DNA granskats. 

Det är inga problem med själva studien och det är idag heller inga problem med att 

analysera mitokondriellt DNA. Ett problem är dock att dra sådana slutsatser som gjorts 

utifrån studiens resultat. Till att börja med ärvs mitokondriellt DNA enbart av kvinnor. 

Vidare har det neolitiska DNA't jämförts med nu levande människors DNA. Den tid som 

gått däremellan har med största sannolikhet inneburit att människor har flyttat på sig vilket 

innebär att de gener dagens befolkning har i Baltikum, kan vara gener som teoretiskt sett 

kan ha hoppat runt i hela Europa för att i dagsläget slutligen vara vanligast i Baltikum. Om 

Baltikums befolkning skulle ha varit väldigt stationär, är det fortfarande osäkert om det 

neolitiska DNA't är ett invandrande eller utvandrande DNA. Dessutom vet inte 

arbetsgruppen om DNA't kom till Gotland under Neolitikum, det kan trots allt vara äldre. 

Eftersom det bara tagits DNA från Gotland som jämförts med nutida DNA saknas det 

således referensmaterial med t.ex. neolitiskt baltiskt DNA. Vidare bygger denna DNA-

analys sin slutsats på 19 ben enbart från Gotland, med tanke på att GRK's allra tidigaste 

fynd inte kommer från denna ö, är detta en väldigt djärv slutsats. Dessutom uppger 

arbetslaget att några få GRK-individer (totalt 19 ben från tre Gotländska lokaler) skulle 

representera hela kulturens DNA vilket också är en väldigt djärv slutsats.

Utöver DNA-analysen finns det andra kritiska aspekter. GRK's lokaler uppstår nästan 

uteslutande på TRB's tidigare lokaler, ett beteende som måste ses som väldigt märkligt 

om folket invandrat från Nordösteuropa. Lokalernas positioner var säkerligen bra som 

gynnade alla kulturer, men logiskt sett borde det ha uppstått fler oberoende lokaler. GRK's 

keramik påminner en hel del om KA's keramik vad gäller ornering och design. Men då KA-

keramiken kanske är allra mest känd för att ha varit magrad med organiskt material och 

asbest, varför finns det då inte rikligt med sådan keramik i t.ex. Ajvide? KA's och GRK's 

föremål skapade ur organiskt material, påminner en hel del om varandra. Men de föremål 

GRK skapade av både flinta och bergart har en lång svensk tradition från Mesolitikum, det 

finns även flera TRB-drag, t.ex. den dubbeleggade yxan och de cylindriska flintkärnorna. 

Det återfinns förvisso en hel del föremål och företeelser bland GRK-lokaler som inte kan 

härledas till någon annan kultur än den kamkeramiska. Dessa föremål dyker dock inte 

främst upp på GRK's lokaler närmast Baltikum, snarare dyker de främst upp ju närmare 

Åland GRK huserat (med vissa undantag). Om GRK blev beskriven som en avknoppning 

från åländska KA, finns alltjämt de ovan nämnda problemen kvar. 
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7.Exogami
Författaren menar att exogami (giftermål mellan två olika samhällen där en eller flera 

personer flyttar mellan grupperna) kan ha att göra med GRK's uppenbarande. Därför 

redogörs här ett kort kapitel kring exogamins eventuella påverkan under stenåldern.

Knutsson & Knutsson redogjorde teorier kring att EBK ev. utövade exogami och det var 

kvinnorna som skapade kulturyttringar såsom keramik och ev. odling (2004:18). Jennbert 

skrev (2011:100ff) att kulturutbyten mellan Östersjöns stenålderskulturer var vanligt och 

exogami blev en betydande del av detta utbyte. Även under Neolitikum återfinns tecken på 

exogami, det finns bl.a. teorier som menar att jordbrukets intåg i Nordeuropa skedde 

genom exogami. Det är ingen omöjlighet bl.a. med tanke på den tidigare nämnda DNA-

analysen som visade att individen från den svenska TRB-megalitgraven har idag störst 

genetisk likhet med Medelhavsöbor (Skoglund et al. 2012:466). DNA-resultaten från GRK-

individerna från Gotland skulle också kunna tolkas som tecken på exogami. Det finns även 

ytterligare labanalyser på neolitiska ben som antyder på exogami. Efter strontiumanalyser 

på nordtyska eventuella familjegravar har det kunnat urskiljas avvikande värden hos de 

tolkade mödrarna, vilket kan indikera att de är uppvuxna i andra regioner (Haak, Brandt, 

de Jong, Meyer, Ganslmeier, Heyd, Hawkesworth, Pike, Meller & Alt 2008:18226ff). 

Larsson redovisade etnologiska studier och skrev bl.a. (2011:74ff) att keramiker som blev 

familjära med en sorts lera bytte gärna inte lersort därefter, såvida inte gruppen krävde 

detta eller om inte rätt sorts lera fanns tillgänglig. Larsson skrev även att keramiker kunde 

förändra sina kärl om exogami skedde till en grupp med ett avvikande hantverk. Keramiker 

anpassar sig således efter de normer som gruppen satt upp gällande dekorationer, form-

givning, material m.m. Papmehl-Dufay iakttog avvikande lera och temperatur vad gäller 

skapandet av vissa Öländska GRK-kärl (2009:439). Dessa avvikelser kan bero på att 

några av Ölands GRK-keramiker kan ha varit upplärda inom en annan teknik & tradition. 

Författaren anser att dessa avvikelser kan vara orsakade av exogami och kan ev. bekräfta 

Larssons redovisade etnologiska studier. Larsson skrev också att likheterna i vissa dekor- 

och designelement bland tidigneolitisk sydvästlig finsk KA-keramik och GRK-keramik, 

kunde bero på regionala äktenskapsnätverk (Larsson 2009:350f). Författaren anser även 

att GRK's porösa kärl (och figurplastik) som endast återfinns längs östkusten, samt Ålands 

hybridkeramik, kan bero på exogami mellan KA och GRK. Exogami skulle också kunna 

förklara kulturyttringar som t.ex. människofigursornamenten på skånsk GRK-keramik m.m.
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8. Diskussion och tolkning
Jag har nu i drygt 30 sidor försökt på ett överskådligt sätt visa hur fyra olika kulturer har 

sett ut. Efter att ha nämnt hur deras mobila och stationära samhällen kan ha framväxt och 

utvecklats, återstår nu att göra en tolkning och diskutera det framtagna materialet samt 

besvara mina frågeställningar. Några få nya referenser kommer att tas upp i detta kapitel 

för att åskådliggöra redan framtaget material på ett än bättre sätt än tidigare.

Malmer lyfte fram en teori 1969 om att GRK skulle vara en utveckling av EBK. I flera 

kapitel har de likheter och olikheter kulturerna uppvisade redovisats och sammantaget 

anser jag att mina redovisningar har visat att jägar- och samlarkulturer har tydliga likheter 

snarare än att EBK och GRK har flera likheter (se även bilaga 2. Kulturtypiska drag). En 

del av materialet som lyfts fram visar snarare att TRB är en utveckling av EBK. Jag har 

bl.a. lyft fram hur t.ex. gravgåvorna minskade i slutet av EBK, samtidigt byggdes små 

trähus ovanför några av gravarna. I och med att TRB inledningsvis nyttjade trähus innan 

människorna övergick till trä- och till sist stenmegalitgravar, samtidigt som gravgåvorna 

också minskade, anser jag är ett bra tecken på ett kontinuerligt beteende. Vidare visade 

kärlen från EBK flera likheter med GRK t.ex. det porösa godset, men stora likheter åter-

fanns även hos TRB. Som jag skrev i kapitel 6 är det också en alldeles för stor tidslucka 

mellan kulturerna. Sannolikheten att exempelvis EBK upphörde med keramikframställning 

för att sedan utveckla den igen i samband med GRK upplevs mycket liten.

Det verkar väldigt enkelt att avfärda den ovanstående teorin, men det är alltjämt en svår 

uppgift att ta reda på GRK's ursprung och anledningen bakom kulturens framträdande.

Arkeologiska undersökningar har visat att de allra äldsta svenska spåren från GRK, 

härstammar från Mälardalen. De arkeologiska undersökningarna har dock inte visat att 

GRK framkommer vid tidigare TRB-lokaler, snarare rör det sig om VK-lokaler. Men då VK 

klassificeras som en regional variant av TRB sägs det att GRK framträder ur TRB.

VK har tillskrivits TRB främst tack vare fynd efter sädesslag, mångkantiga yxor och 

keramik. Samtidigt som VK tillskrivs TRB bortses det från att VK uppvisar en bred 

kontinuitet med sitt mesolitiska ursprung. VK hade flera likartade drag med de mesolitiska 

människorna. Den yngsta VK-keramiken uppvisar också flera drag påminnande om GRK-
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keramik t.ex. rundad botten. Carlsson skrev (1998:41) att TRB (VK) i östra Mellansverige 

blev ersatt av GRK i början av Mellanneolitikum eller till och med tidigare än så. Dessutom 

skrev han att TRB's (VK's) boplatser innehöll mängder med bergartsyxor med smalsidor 

och slipstenar som påminde om de mesolitiska lokalerna med trindyxor och knackstenar. 

Björck ser också flera likheter mellan VK och den tidigare mesolitiska kulturen (men också 

med KA). Efter personlig kontakt med Björck skriver han bl.a. (Björck 14/1-13):

”När det gäller att föra boplatser till kulturer som påstås vara enhetliga 

över större eller mindre områden är det i stort sett alltid typologi som är 

utgångspunkten. Ur kontexter väljer man de former som bekräftar 

sambandet och bortser från det som komplicerar tolkningen. När det gäller 

keramiken är uppträdande av gropar, kamornering, ornering på insidan av 

kärlmynningar och t.ex. mynningsform sådant som i östra Sverige ofta 

avviker från sydlig TRB. Det finns också artefakter såsom kvartsredskap, 

krummejslar, trindyxor, skifferspetsar, benspetsar etc. som skiljer det 

östsvenska från sydlig TRB. När det gäller alla dessa ifrån sydlig TRB 

avvikande företeelser är det ofta något man har gemensamt med 

kamkeramisk tradition i öster. Ändå väljer man att göra en skarp gräns 

mot östligt och sammanföra med sydligt. Men som torde vara tydligt är 

detta endast ett resultat av vilka artefakter man väljer.”

Björck skrev även (2011:16ff) att VK's kamornering präglade keramiken redan under Tidig-

neolitikum, och gropornamenten är otvetydigt av KA-ursprung och förekommer inte inom 

EBK eller den äldsta TRB. Dessutom skrev han att tidigneolitiska kustboplatser i östra 

Sverige hade snarlika karaktärsdrag med mellanneolitiska GRK-lokaler, men tillskrevs 

TRB (VK) istället för GRK. Han menade därpå att dessa tolkningar var brott mot 

företeelser som har uppenbar kontinuitet. Björck visar klart och tydligt att det kan ha skett 

ett utbyte under Neolitikum mellan Östersjöns nordliga kuster.  Att KA var en nära granne 

märks tydligt då rester efter en KA-boplats återfunnits i Sverige (Lillberget, RAÄ 451) i 

Överkalix socken som 14C-daterats till ca. 3 900-3 600 f.v.t. (Käck 2009).

Östra Mellansveriges påverkan av Finland är dessutom eventuellt inte en neolitisk 

företeelse. Carlsson skrev (1998:34) att Suomusjärvikulturen och sydsvenska kulturer kan 

ha påverkat Mälardalens samtida mesolitiska kulturer vad gäller redskapstillverkning. 
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VK kan beskrivas som en utveckling av en tidigare mesolitisk kultur, men då människorna 

tog till sig några kulturtypiska karaktärsdrag från TRB övergick detta folk till att vara en 

TRB-variant. VK kan även beskrivas som en utveckling av en tidigare mesolitisk kultur 

som anammade vissa karaktärsdrag från TRB och KA och på så vis främjade sig från 

andra grupperingar och skapade en egen kultur. Slutligen kan VK ev. beskrivas som en 

kultur med karaktärsdrag från både TRB och KA, men då VK alltjämt fortsatte leva av och 

vid havet till största del samt bibehöll sina kontakter med KA, blev kulturen en KA-variant.

VK's tillhörande är således en tolkningsfråga. Läggs det mest fokus på den nya neolitiska 

livsstilen som kom med jordbruket, då är också en naturlig slutledning att VK anses som 

en variant av TRB. Läggs det istället mer fokus på den kontinuitet som VK hade med 

mesolitiska kulturer, blir en naturlig slutledning att VK anses som en oberoende kultur som 

skapade sin egen identitet, men som tog till sig kulturtypiska karaktärsdrag från både TRB 

och KA. Till sist kan VK ev. även ses som en KA-variant tack vare de alltjämt fortlöpande 

kontakterna kulturerna emellan, dessutom delade VK en hel del av KA's 

redskapsinventarium.

Jag menar att GRK härstammar från Vråkulturen. Personligen upplever jag Vråkulturen 

som en regional kultur med kontinuitet från Mesolitikum, som efter tid tagit till sig drag från 

angränsande neolitiska kulturer. Huruvida jag anser att Vråkulturen skall definieras som en 

variant av TRB, GRK, KA eller mesolitisk kulturutveckling, får vidare forskning klargöra.

Då återstår följdfrågan: Varför kom GRK att framträda ur VK?

En betydande del inom VK's liv var troligen jakt, fiske och jordbruk, men när temperaturen 

var låg vilket eventuellt omöjliggjorde ett framgångsrikt liv som bonde, kan VK's människor 

ha valt att återgå till KA's levnadssätt. Carlsson skrev med sin post-processuella syn 

(1998:63) bl.a. att GRK's keramik var viktig, då det genom den blev tydligt hur folket 

fjärmade sig från det gamla och närmade sig det nya, uttryckt genom likheter med KA.

Stenbäck, Björck, Werbart m.fl. har alla påvisat att det skett ett troligt utbyte mellan KA och 

GRK. Werbart beskrev t.ex. flera likheter mellan GRK och KA. Dessa var: 

Bosättningsmönster, ekonomi (jakt/fiske), mesolitisk flinttekniktradition, keramiska likheter 

(form och ornering), redskapen (främst horn- och benföremål), gravskick och figurplastik.
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Jettböles undersökningar visade att GRK framträdde kanske 100-200 år innan vad som 

anses vara inledningen på GRK. Eftersom hybridkeramiken var ett mellanting mellan GRK 

och KA, bör GRK redan ha existerat innan denna keramik skapades. Om keramiker från 

VK hade bidragit till skapandet av hybridkeramiken, bör ju densamma ha varit ett 

mellanting mellan TRB och KA (såvida det inte var alldeles i slutet av VK, eftersom då 

påminde VK's kärl om GRK's kärl). Jettböles DNA-analyser som uppvisade olika resultat 

gällande ärftliga anlag, förstärker också författarens exogamiteori ytterligare. Åland är 

dessutom inte den enda platsen i Finland med både GRK- och KA-kärl. Äldre GRK-

keramik har påträffats vid KA's lokaler i Rävåsen, Hiittenharju och Kirajnpaju i sydvästra 

Finland. Miettinen menar att ev. visar dessa fynd en kontinuerlig kontakt över Bottenviken 

(Miettinen 1999:71ff).

Det finns gott om likheter mellan GRK och KA. Då det finns flera tydliga spår efter GRK 

hos KA samt KA hos GRK, menar jag att det är uppenbart att det skett en kontinuerlig 

kontakt mellan de båda kulturerna, men också mellan VK och KA som därefter bidragit till 

den Gropkeramiska kulturens framträdande. VK hade dock inte enbart kontakt med KA, 

den främsta kontakten var nog trots allt med TRB. Flera kulturyttringar delas mellan VK 

och TRB samt TRB och GRK. Dessutom är det inte ovanligt att det förekommer GRK-

keramik på TRB-lokaler samt TRB-keramik på GRK-lokaler i flera delar av Sverige.

Larsson har redovisat (2011:77f) att en del GRK-kärl erhåller kalkhaltig magring, något 

som även förekommer i KA's keramik i sydvästra Finland. Vidare redovisade hon att GRK-

kärl med förtjockade lutande mynningar (KA-karaktärsdrag) blev allt vanligare med tid. 

Dessutom förekom glest grop-sicksackmönster som även det var vanligt hos KA. Larsson 

redovisade även hur keramiker kunde ändra sina alster beroende på hur normen såg ut 

hos gruppen som keramikern var aktiv inom. Winter har även påpekat att etnologiska 

studier har visat att kulturer avviker gärna inte från ”sin” keramik, oavsett om folket anser 

att en annan sorts keramik är både bättre och mer praktisk. När det kommer till keramisk 

design och framställning är människan oerhört konservativ (Winter muntl. nov 2012).

Larsson skrev även att ingenting tyder på att en helt ny keramikergrupp kom från Finland 

till Sverige, likheterna i dekor, form och kontinuitet i teknologin talade tvärtom emot detta. 

Samtidigt medger hon dock att en hel del keramik utspridd över stora delar av GRK's 

områden, uppvisar att den skapats med en annan krukmakartradition. Jag menar att 

dessa iakttagelser kan vara tecken på exogami inom GRK, men även med TRB och KA. 
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Jag uppfattar den Gropkeramiska kulturens framträdande som en konsekvens av flera 

händelser. Vädret var troligen en inledande händelse. I och med att VK troligen inte kunde 

skörda lika stora framgångar som södra Götalands TRB (inom den neolitiserade livs-

föringen), återgick folket till ett mesolitiskt liv som jägare och fiskare. En av orsakerna till 

att GRK framträdde inledningsvis i Mälardalen förklaras således med att området var 

under Mellanneolitikum en av de nordligaste delarna i Sverige som tillät odling. Tack vare 

en ökande sälpopulation, låg sommartemperatur, intensifierad kontakt med TRB och KA 

och troligen stora delar av kulturerna runt Östersjöns södra/sydöstra stränder, samt en 

önskan bland människorna att identifiera sig med en egen kultur, föranledde en 

transformation av den tidigare VK. Då människorna valde att avskärma sig från det gamla 

och tydliggöra det nya, kom tillslut detta folk att skapa ett liv med flera olika särdrag som 

slutligen flätades ihop till en kultur som idag definieras som den Gropkeramiska kulturen.

Svar på mina frågeställningar
 1. Vilka är de vanligaste teorierna kring gropkeramikernas uppkomst?

         2. Är GRK genetiskt besläktad med andra stenålderskulturer? Vilken eller vilka?

         3. Är GRK en egen kultur? Hur definieras i sådana fall en kultur?

         4. Hur kan den Gropkeramiska kulturens framträdande och uppkomst förklaras?

     1. GRK's vanligaste uppkomstteorier är: Fortsättning på Erteböllekulturen. Kulturen 

föddes ur Trattbägarkultur-varianten Vråkulturen. Utvecklades ur Kamkeramiska 

kulturen från Nordösteuropa. Samt utvecklades ur den självständiga regionala 

Vråkulturen (som var starkt influerad av både Kamkeramiska kulturen och 

Trattbägarkulturen).

2. GRK var troligen i allra högsta grad genetiskt besläktad med flera olika kulturer. 

Sannolikt var GRK besläktad med TRB, KA, STR och äldre mesolitiska kulturer. Det 

är dessutom ingen omöjlighet att GRK även var genetiskt besläktad med kulturer 

kring de södra/sydöstra Östersjökusterna tack vare exogami och goda kontakter.

3. Arkeologin definierar grupper med människor som uppvisar materiella, sociala, 

geografiska eller ekonomiska levnadsskillnader gentemot sina grannar som egna 

kulturer, m.a.o. var den Gropkeramiska kulturen i allra högsta grad en egen kultur.

4. Ingående svar på dessa frågor har redovisats löpande genom hela kapitel 8. 

Författaren har redovisat flera olika alternativ kring hur den Gropkeramiska kulturen 

kom att uppstå samt även presenterat ett egenskapat resonemang kring hur 

kulturen kom att framträda. 
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9. Sammanfattning
I denna kandidatuppsats har författaren gett en möjlig förklaring på hur den 

Gropkeramiska kulturen kom att framträda men även flera möjliga förklaringar på hur 

kulturen kom att uppstå.

Genom hela detta arbete har författaren försökt visa hur olika Senmesolitiska och 

Neolitiska kulturer har fungerat samt hur deras samhällen har sett ut. De kulturer 

författaren studerat närmare har varit: Erteböllekulturen, Trattbägarekulturen, Grop-

keramiska kulturen, Kamkeramiska kulturen samt den regionala Vråkulturen, som dock 

inte har fått ett eget kapitel. En stor del av arbetets fokus har legat på att visa hur den 

materiella kulturen skiljer de olika kulturerna åt, eftersom det är en lämplig metod för att 

undersöka den Gropkeramiska kulturens släktskap. Ett annat fokusområde har varit att 

tydliggöra vissa kulturtypiska företeelser som både varit vanliga och ovanliga. Dessutom 

har författaren medvetet tagit upp flera exempel som problematiserar allmänt vedertagna 

slutsatser. Författaren har även vägt in aspekter som väderlek och exogami som möjliga 

anledningar till varför den Gropkeramiska kulturen såg ut som den gjorde.

Efter att ha gått igenom de ovanstående kulturerna, specialgranskat tre olika GRK-lokaler, 

redovisat de tre främsta teorierna som beskriver den Gropkeramiska kulturens uppkomst, 

kritiskt granskat dessa tre teorier samt skrivit ett kapitel om exogami, har författaren 

kommit fram till att den teorin som framstår som den mest sannolika i dagsläget, är den 

teorin som förtäljer att GRK härstammar från Vråkulturen (som anses vara en regional 

variant av TRB). Författaren är dock inte helt övertygad om att Vråkulturen skall tillskrivas 

TRB, Vråkulturens tillhörande har dock inte djupgående behandlats i denna uppsats. 

Författaren hade gärna skrivit en dubbelt så stor uppsats, för att få ut all den informationen 

han besitter och har lärt sig, men p.g.a. att uppsatsen skall vara koncis har fakta 

utelämnats. Författaren känner sig dock nöjd med den informationsmängd som kommit 

med i uppsatsen, eftersom den medtagna informationen är tillräcklig för att på ett 

överskådligt sätt kunna beskriva de teorier som lyfts fram i den löpande texten.

Författaren har genomfört detta arbete ur både en processuell och post-processuell 

inriktning, för att på så vis kunna ge ett så bra svar som möjligt på den stora frågan som 

belyser hur den Gropkeramiska kulturen kom att framträda. 
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Bilaga 1.  Epoker, klimatperioder och kulturer
Nordeuropa avser: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Baltikum och västra Ryssland.
Bilagan innehåller inte alla nordliga kulturer, men den innefattar bl.a de berörda kulturerna. 
Det förekommer kraftiga regionala och nationella skillnader när kulturerna och epokerna 
varade, vilket innebär att årtalen skall mer ses som en fingervisning än som exakta årtal.

         Klimatperioder       Stenåldersepoker i Nordeuropa

Namn Tidsperiod Namn Tidsperiod
Äldsta Dryas 14 000-12 800 f.v.t. Paleolitikum Ca. 2 500 000-10 000 f.v.t.
Bölling 12 800-12 200 f.v.t. Senpaleolitikum Ca.      40 000-10 000 f.v.t.
Äldre Dryas 12 200-12 000 f.v.t. Mesolitikum Ca.      10 000-  4 000 f.v.t.
Alleröd 12 000-10 700 f.v.t. Tidigmesolitikum Ca.      10 000-  6 800 f.v.t.
Yngre Dryas 10 700-  9 500 f.v.t. Mellanmesolitikum Ca.        6 800-  5 500 f.v.t.
Preboreal   9 500-  8 500 f.v.t. Senmesolitikum Ca.        5 500-  4 000 f.v.t.
Boreal   8 500-  6 800 f.v.t. Neolitikum Ca.        4 000-  1 700 f.v.t.
Atlantisk   6 800-  3 700 f.v.t. Tidigneolitikum Ca.        4 000-  3 300 f.v.t.
Subboreal   3 700-     600 f.v.t. Mellanneolitikum Ca.        3 300-  2 350 f.v.t.

    Senneolitikum Ca.        2 350-  1 700 f.v.t.

Stenålderskulturer i Nordeuropa

Namn Tidsperiod Utbredning
Hamburgkulturen Ca. 12 800 - 12 000 f.v.t. Danmark och Sverige
Federmässerkulturen Ca. 12 000 - 11 400 f.v.t. Danmark
Brommekulturen Ca. 11 400 - 10 500 f.v.t. Danmark och Sverige
Maglemosekulturen Ca.  9 000  -   6 400 f.v.t. Danmark, Sverige och Norge
Kongemosekulturen Ca.  8 000  -   6 000 f.v.t. Danmark och Sverige
Kundakulturen Ca.  8 000  -   5 000 f.v.t. Baltikum och västra Ryssland
Suomusjärvikulturen Ca.  6 500  -   4 200 f.v.t. Finland
Erteböllekulturen Ca.  5 400 -    3 900 f.v.t. Danmark, Sverige och Norge
Narvakulturen Ca.  4 900  -   4 150 f.v.t. Baltikum och västra Ryssland
Kamkeramiska kulturen Ca.  4 200  -   1 800 f.v.t. Sverige, Norge, Finland, Baltikum och 

västra Ryssland
Trattbägarekulturen  Ca.  4 000  -   2 800 f.v.t. Danmark, Sverige och Norge 
Gropkeramiska kulturen Ca.  3 200  -   2 300 f.v.t. Danmark, Sverige, Norge och Finland
Stridsyxekulturen 
(Båtyxekulturen) 

Ca.  2 900  -   2 400 f.v.t. Danmark, Sverige, Norge, Finland, 
Baltikum och västra Ryssland

(Arkeologistudie 2012; Kriiska 2001; Nationalmuseum 2012; Wyszomirska 1984:13).

46



Bilaga 2.   Korrespondensanalys av kulturtypiska drag

Denna lista är utformad efter författarens tycke, ett ords betydelse t.ex. ”kulturtypiska” kan 

ha en varierande betydelse hos olika människor. Denna lista är således subjektiv med 

tanke på att den utgår enbart från författarens åsikter, m.a.o. kan skilda åsikter förekomma 

kring markeringarna ”Ja” och ”Nej”. Korrespondensanalysen återfinns på nästa sida.

Kulturtypiska drag EBK TRB GRK KA STR
Spetsbottnad keramik Ja Nej Ja Ja Nej
Gropornerad keramik Nej Ja Ja Ja Ja
Kamornerad keramik Nej Ja Ja Ja Ja
Påtagligt ornerad keramik Nej Ja Ja Ja Nej
Keramik med ornerade 
mänskliga figurer

Nej Nej Ja Ja Nej

Keramik som gravgåva Nej Ja Ja Ja Ja
Megalitgravar Nej Ja Nej Nej Ja
Gravläggning med hocker Ja Ja Ja Ja Ja
Brandgravar Nej Ja Nej Nej Ja
Ritualiserade hund-
begravningar

Ja Ja Ja Ja Nej

Rödockragravar Ja Ja Ja Ja Nej
Gravfält Ja Ja Ja Ja Ja
Främst inlandsboende Nej Ja Nej Nej Ja
Centrala uppehållsplatser Ja Ja Ja Ja Ja
Åretruntboende Nej Ja Nej Nej Ja
Boskap Nej Ja Ja Nej Ja
Odling Nej Ja Nej Nej Ja
Cylindriska flintkärnor Nej Ja Ja Nej Nej
Individuella statusföremål Nej Ja Nej Ja Ja
Jaktmagi/jakttotem-
symboler

Ja Nej Ja Ja Nej

Enbart abstrakta 
konstyttringar

Ja Ja Nej Nej Nej

Figurplastik med djur 
och/eller människomotiv

Nej Nej Ja Ja Ja

Dubbeleggade yxor Nej Ja Ja Ja Ja

Totalt 23 poster 8 J, 15 N 19 J, 4 N 16 J, 7 N 15 J, 8 N 15 J, 8 N
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Ovanstående korrespondensanalys visar hur pass nära EBK, TRB, GRK, KA och STR står 
varandra, sett ur de kulturtypiska drag som återfinns i tabellen på den föregående sidan.

Flera kulturtypiska drag hamnar på samma plats vilket innebär att det är svårt att urskilja 
vad det står på flera punkter. Kulturförkortningarna är markerade med blå text. Det röd-
markerade området berör kulturtypiska drag som avser keramik och det lila-markerade 
området berör kulturtypiska drag som avser gravar/gravgåvor.

Vad korrespondensanalysen visar är att den Gropkeramiska kulturen och den 
Kamkeramiska kulturen står varandra väldigt nära. Den slutsatsen framkommer tydligt 
eftersom de både kulturerna hamnar på samma plats i diagrammet. Som författaren 
nämnde i kapitlet kring källkritik är denna analys enbart uppbyggd på variabler som 
författaren valt ut, resultatet ovan kunde således ha blivit annorlunda om en annan person 
valt ut andra kulturtypiska variabler och därefter utfört analysen. 

Viktigt att poängtera är dock att i de flesta fall, oberoende på vilka senmesolitiska och 
neolitiska kulturkaraktärsdrag som tas med i en korrespondensanalys, kommer slut-
resultatet i en majoritet av fallen visa att den Gropkeramiska kulturen var en kultur som 
hade snarlika karaktärsdrag med den Kamkeramiska kulturen, samtidigt som grop-
keramikerna skiljer sig kraftigt från både Stridsyxekulturen och Erteböllekulturen. 
Trattbägarkulturen kommer dock aldrig hamna riktigt nära eller riktigt långt ifrån den 
Gropkeramiska kulturen eftersom det finns flera områden som de båda kulturerna har 
gemensamt men också som skiljer dem åt.

För att en korrespondensanalys skall ge en tillförlitlig data behövs det helst många fler 
variabler än vad författaren tagit med i just denna analys. Dessutom berör denna analys 
enbart överskådliga drag. Variabler som t.ex. berör ett kärls utseende är självfallet 
intressanta, men än mer intressant är det att se närmare på hur kärlet blivit utformat, vilka 
beståndsdelar det består av, vilken temperatur som använts när det brändes, vilka verktyg 
som använts vid ornering m.m.

48



Bilaga 3. Ord och förkortningslista
Asbest- Mineralfiber, oorganisk.
Bandsamhälle- Mindre gruppsamhälle där en ledare väljs tack vare sina bra egenskaper.
Bandkeramiska kulturen- Centraleuropeisk kultur som troligen var starkt bidragande till 
neolitiseringen och bondestenålderns införande i Skandinavien.
Bondestenålder- Neolitikum.
DNA/DNA-analys- DNA-analyser utförs på många olika sätt och det kan tas fram många 
olika detaljer. De redovisade DNA-analyserna i denna uppsats har fokuserat på att ta reda 
på markörer t.ex. haplo-grupper, för att kunna spåra människornas gener och ursprung.
EBK/Erteböllekulturen-  Första kulturen i Sydskandinavien med keramik och ev. odling.
Etnicitet- Om en grupp människor anses ha likadan etnicitet, då anses denna grupp 
besitta ett gemensamt genetiskt ursprung t.ex. Nordens samiska befolkning.
Etnologi/etnologiska studier- Går ut på att studera människor och mänskligt beteende. 
Inom arkeologin används främst ordet ”etnoarkeologi” som då bygger på att information 
kan fås fram inom arkeologins område genom etnologiska studier av t.ex. olika kulturer.
Exogami- Företeelse när giftermål sker mellan två människor ur två olika grupper, oftast 
innebär det att en person flyttar från grupp A till grupp B samtidigt som en person ur grupp 
B flyttar till grupp A.
Exotisk- Exotiska föremål är föremål som är långt ifrån dess ursprungsplats.
F.v.t.- Betyder ”före vår tidsräkning”. Används istället för ”f.Kr.” som betyder ”före Kristus”.
Fagervik- Berömd plats där GRK's keramik först typologiserades och delades in krono-
logiskt. Fagervik I tillhör TRB, Fagervik II, III, IV tillhör GRK och Fagervik V tillhör STR.
Flatmarksgrav- Enkel jordgrav liknande dagens gravar.
Gravfält- Ett gravfält utgörs av bl.a. en samling av vanliga jordgravar eller ett område där 
flera megalitgravar finns tätt placerade. Ett gravfält är en plats där många har begravts.
GRK/Gropkeramiska kulturen- En jägar- och samlarkultur som existerade under 
Mellanneolitikum. Syd- och Mellansveriges sista stora jägar- och samlarkultur.
Grönsten- Samlingsnamn för flera olika sorters bergarter (gabbro, diabas och basalt).
Hocker- En positionering som den avlidne kan ges i graven, påminner om fosterställning 
d.v.s. en hopkrupen position där följaktligen knäna är uppdragna mot huvudet.
Homogen- När något är homogent innebär det att t.ex. en grupp har samma ärftliga anlag 
och har samma etnicitet d.v.s. de tillhör samma släkte.
Hybridkeramik- Egenskapat ord, används för att beskriva Jettböles kärl som verkade 
vara ett mellanting mellan KA's och GRK's keramik d.v.s. en mix av två 
keramikframställningar.
KA I, II, III, IV, V, VI- KA-keramik indelas i tre perioder med en yngre och äldre del d.v.s. 
totalt sex indelningar. KA I är m.a.o. samma sak som den första periodens yngre del o.s.v.
KA/Kamkeramiska kulturen- Öst- och Nordösteuropeisk kultur, främst kustjägare/fiskare 
och samlare. Klassas som en av Europas sista renodlade jägar- och samlarbefolkning.
Knacksten- Sten som användes till att knacka fram föremål ur t.ex. flinta eller grönsten.
Kontinuitet- Beskriver att det har fortsatts utföra något på samma sätt under lång tid t.ex. 
kan kärlframställning ha lång kontinuitet om kärlen framställts på samma sätt under lång 
tid, en boplats kan också ha kontinuitet om den har varit bebodd under lång tid o.s.v.
Kristianstadflinta- En speciell sorts flinta vanligt förekommande i södra Sverige.
Kultur- Ordet har flera betydelser men inom arkeologin används ordet kultur för att 
definiera människogrupper som uppvisar skillnader gentemot sina grannar. Det gäller 
skillnader som: Levnadssätt, geografisk spridning, ekonomi (t.ex. jordbruk, fiske etc.) o.s.v.
Kulturlager- Ett kulturlager är ett skikt i jorden som utgör rester från en eller flera kulturer, 
har en boplats haft en kontinuitet från stenålder till nutid består marken således av olika 
kulturlager som ibland kan ses väldigt tydligt om det iakttas ur profil.
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Kökkenmödding- Stor vit hög uppbyggd på främst kalkhaltiga snäck-, ostron- och 
musselskal. Översatt till svenska skulle kökkenmödding betyda: Kökets avfallshög.
Lokal- En lokal är ett område som kan bestå av flera platser t.ex. boplatser, gravfält o.s.v.
Löpare- Annat namn för malsten, nyttjas för att mala det som önskas.
Megalit/megalitgrav- Megaliter är stora stenar, en megalitgrav är således en grav 
omgiven av stora stenkonstruktioner.
Mellanneolitikum- Det andra tidsavsnittet under Neolitikum. Varade ca. 3300-2350 f.v.t.
Miniatyrkärl- Väldigt små kärl gällande både höjd och mynningsdiameter.
Organisk- Ett organiskt material är ett material från antingen djur- eller växtriket.
Ornament/ornering- En ornering är ett sorts utsmyckningsmönster t.ex. linjer, gropar, och 
sick-sackmönster som tillsammans med andra orneringar kan skapa ett kärls ornament.
Plastik- Om ett föremål är plastiskt innebär det att det är formbart.
Post processuell- En arkeologisk teoretisk inriktning.
Processuell- En arkeologisk teoretisk inriktning.
Rödockra- Järnförening som ev. spridits i ett rituellt syfte i stenåldersgravar, järnockran 
har senare använts vid färgläggning av bl.a. hällristningar och runstenar. 
Sarup-anläggning- Stort inhägnat område, tros ha nyttjats främst som stor samlingslokal 
för människor vid rituella och kulturella sammanhang.
Sekundär- En sekunder källa är en andrahandskälla d.v.s. om författaren läst något som 
någon annan har tagit reda på, då blir det författaren läst en sekundär källa.
Senneolitikum- Det sista av tre tidsavsnitt under Neolitikum. Varade ca. 2350- 1700 f.v.t.
Stamsamhälle- Ett större samhälle där ledaren/hövdingen har en större roll. 
Stockbåt- Båt skapad ur en stock som urholkats för att göra plats för sittande personer.
STR/Stridsyxekulturen- Neolitikums sista bondestenålderskultur.
Strontiumanalys- En analys där strontiumvärdet uppmäts, människor får olika värden 
beroende på vart de vuxit upp. Strontiumanalyser av familjegravar kan indikera om hela 
familjen är uppvuxen i samma område.
Strandlinje- Där stranden möter havet.
Svedjebruk- Tidig metod för odling och ev. för att ordna mat åt tamdjur. Skogen bränns 
ner över större områden, därefter odlas det ytliga lagret i jorden, det plöjs således inte. 
När sedan marken ger dålig avkastning, flyttar folket vidare. Teorier finns att svedjebruk 
även nyttjats för att ungskog skall börja växa och på så vis skapa låga träd som tamdjur 
kunde äta upp bladen på.
Tidigneolitikum- Det första tidsavsnittet under Neolitikum. Varade ca. 4000-3300 f.v.t.
Totem/totemdjur- Ett totem är en symbol, ett totemdjur är således ett djur som hade ett 
symboliskt värde. Sälar kan t.ex. vara totemdjur och en sälfigur är då en totem.
TRB/Trattbägarkulturen- Nordeuropas första jordbrukskultur som existerade under 
Tidigneolitikum. Första säkerställda kulturen som odlade och hade boskap i Nordeuropa.
Tånge- Ett sorts skaft som sitter fast på pil/spjutspetsen, tången trycktes in i pil- eller 
spjutskaftet vilket innebar bra fäste och att enbart pil/spjutspetsen blev synlig.
VK/Vråkulturen- Tillskrivs som en variant av Trattbägarkulturen, huserade vid Mälardalen 
under Tidigneolitikum. Varade ca. 3900-3300 f.v.t.
Yxboplats- Mesolitiska och Neolitiska lokaler har fått detta namn då stora mängder med 
yxrelaterade fynd funnits på platsen. Teorier finns att platserna använts vid yxtillverkning.
Återbegravning/Paketgrav- Fått sitt namn efter att skelettet lyfts ur och begravts igen, 
när skelettet gravläggs igen läggs alla skelett-delarna ner tätt koncentrerade.
Ädellövskog- Svenska ädellövträd är: Ek, bok, alm, lind, lönn, och ask. Fått sitt namn 
efter att träslagen är användbara i många syften och har således ett högt värde.
14c- Ostabil isotop som avger radioaktivt avfall som mäts för att datera organiskt material.
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Bilaga 4.  GRK-fynd, RAÄ-nr 107, DNR 423-1576-1999

Påtagligt dekorerad keramikskärva sett från ovan. 

Mynningen på skärvan är till vänster på bilden.

Påtagligt dekorerad keramikskärva sett ur profil.
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Den högra skärvan har ett hål istället för grop, med vad det ser ut som en skåra efter rep?

 Samma skärva på båda dessa bilder, bilden till vänster visar skärvans utsida, bilden till  
höger visar skärvans magring där bl.a. fossiliserade djur utgör en del av magringen.

Två bärnstensyxor, båda yxorna har borrats för att kunna träs på ett snöre?
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Bilaga 5.  Gravar och föremål från Ajvide

Figur 7. Några av föremålen från grav 2                          Figur 8. Gravfältet i Ajvide

      (efter Österholm, S. 2008:173)     (efter Fahlander 2010:28)
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Bilaga 6.  Sittestas schaktplan samt ornerad människofigur

Figur 9. Schaktplan skala 1:1000 (efter Nilsson M-J 2005:18)

Figur 10. Keramikskärvan med ornerad streckgubbe (efter RAÄ Sittesta)
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Bilaga 7. Neolitikums Jettböle och Åland

Figur 11. Åland under Mellanneolitikum, punkterna utgör GRK-lokaler

 (efter Mannermaa 2002:87)
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