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Gömt bakom symbolen. En studie om gropkeramisk dekor på Gotland.  

 

Concealed behind the symbol. A study of the ornament of the Pitted Ware culture on 

the island of Gotland.  

 

 

Abstract 

This thesis analyses the decoration on the pots of the Pitted Ware Culture on Got-

land. The pottery from this period is richly decorated with various ornaments, the 

most common are the pits but other types of decoration occur. The purpose of this 

study is to get an insight into what the patterns meant to the people that made and 

used them and what role these may have played in their lives. The author will ana-

lyse the decoration on potsherds found from the three Pitted Ware sites of Visby, 

Ajvide and Hemmor on Gotland. This will be used in a comparative analysis to inves-

tigate if differences and/or similarities of the pattern occur between and among the 

sites. A comparative study of various ceramic found in dated graves with various 

temporal status from the site Ajvide is also done to see if changes in the patterning 

occur with time. Since pits are common on most pottery from all the sites from this 

time they will not be used in these analyses but the focus will be on other type of pat-

tern.     

 

Keywords: Pitted Ware Culture, Pitted Ware, Stone Age, ceramic, ornament, sym-

bol, Gotland, Visby, Ajvide, Hemmor 

 

 

 

Bildinformation: Fotografiet på framsidan är skärva 47 från Visbyboplatsen. Alla 

fotografier på skärvor som finns med i arbetet och ej är refererade till är fotograferade 

av Erika Lidman, april 2013. Korrespondensanalysena och bilderna på dessa som 

presenteras i arbetet är framställda av författaren.  
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1. Inledning 

Denna uppsats uppkom i och med att jag är intresserad av keramikstudier och ett 

förslag var att uppsatsen kunde handla om gropkeramik på Gotland och dess 

dekorelement. Tanken var att utgå från ett antal olika gropkeramiska boplatser på 

Gotland och studera ornamenten på keramiken för att se eventuella skillnader och 

likheter. En detaljerad databas gällande dekor på keramiken har tidigare utarbetats 

av Docent Helene Martinsson-Wallin och den kunde vara intressant att testa på 

ytterligare material. En annan frågeställning var att försöka tolka ornamentens 

betydelse, det vill säga om dessa kan relatera till skaparens identitet, påvisa krukans 

funktion, till exempel för att lagra råvaror eller för matlagning, eller om ornamenten 

kan ha någon annan betydelse.  

I diskussion med bihandledaren framkom idén att gropkeramik från gravar också 

kunde vara intressant att undersöka och att syftet kunde utökas med att även försöka 

göra en kronologisk jämförelse i keramiken från äldre och yngre gravar för att se om 

det förekommer likheter och skillnader i dekoren. Även detta ansågs intressant och 

ett bra tillskott till arbetet då det redan var planerat att arbeta med en del av den 

keramiken.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att jämföra skärvor med ornamentik mellan de gotländska 

gropkeramiska boplatserna Ajvide, Hemmor och Visby. Jämförelsen går ut på att 

undersöka om det finns eventuella skillnader eller likheter mellan valet av 

dekorelement på keramik på de olika boplatserna. Även skärvornas tjocklek, form 

och magring har undersökts för att få en förståelse för teknologiska skillnader eller 

likheter. Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att jämföra keramik från gravar från 

Ajvideboplatsen och se om det finns någon kronologisk skillnad gällande keramiken 

och dess dekor i äldre och yngre daterade gravar.   

Frågeställningarna som har varit till underlag för att besvara arbetets syften är 

följande; 

 Är det någon likhet eller skillnad gällande keramiken och dess dekor från de 

gotländska gropkeramiska boplatserna i Ajvide, Hemmor och Visby? 
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 Kan regionala likheter eller skillnader gällande dekoren på keramiken och 

teknologiska variationer visa tecken på att individer har flyttat mellan 

boplatserna? 

 Kan dekoren påvisa skaparens identitet, fyller de en funktion för kärlens 

innehåll eller påvisar den någonting annat? 

 Finns det någon kronologisk skillnad i keramiken och dess dekor mellan äldre 

och yngre gropkeramiska gravar från Ajvide? 

 Bör dekoren ses som sammansatt eller ett dekorelement för sig? 

 

1.2. Material, avgränsning och källkritik 

1.2.1. Material 

Källmaterialet som har använts i denna studie är keramikskärvor från de gotländska 

gropkeramiska boplatserna Ajvide, Hemmor och Visby. Totalt analyserades 207 

skärvor. Från Visby analyserades 87 skärvor, varav dessa kommer från generalla 

utgrävningar och från Hemmor analyserades 55 skärvor vilka kommer från 

ytkartering, provgropar och sökschakt. Från Ajvide kommer skärvorna från ”Gula 

stråket” (för definition, se 1.4.2.) samt gravar, sammanlagt analyserades 65 skärvor 

från området. På grund av att en del skärvor hade för osäker dekor samt att en stor 

del av skärvorna kommer från Visby, har vissa skärvor tagits bort inför 

korrespondensanalyserna (se kapitel 4).  

Utöver det praktiska arbetet med keramikmaterialet har en litteraturstudie utförts. 

Denna litteraturstudie var komparativ och hade till syfte att få en djupare förståelse 

för vad dekoren kan påvisa.  

 

1.2.2. Avgränsning 

Urvalet av keramikskärvorna har skett genom sampling från tre gropkeramiska 

boplatser på Gotland. På grund av en markant större mängd skärvor från Visby i 

jämförelse med de andra boplatserna togs vissa skärvor bort inför 

korrespondensanalyserna då de även ansågs vara för osäkra för att veta vilken slags 

dekor de ska föreställa. Detta skedde för att få en jämförbar och representativ mängd 

från alla platser.  
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Figur 1. Bild tagen från gotland.net (Ahlgren, elektronisk, april 2013). Bild över Gotland och dess 
nutida socknar. Författaren har cirklat in de tre lokaler vars keramik kommer behandlas i arbetet. 

 Visby (rött), Ajvide (grönt) och Hemmor (blått). 

 

De dekorelement som har fokuserats på i uppsatsen är andra än ”typiska” 

gropkeramiska gropar, det vill säga runda gropar med diameter större än 1,5 

millimeter (för ytterligare definition, se 1.4.1.). Detta för att majoriteten av den 

gropkeramiska keramiken är utsmyckade med dessa gropar som dekorelement och 

de verkar inte säga någonting om regionala skillnader utan verkar vara ett 

övergripande uttryck. 

Keramikskärvor som var för små för att kunna uttyda klara dekorelement användes 

inte i arbetet. 

Valet av boplatserna begränsades på grund av att det endast fanns tillgång till 

material från de boplatserna i och med att Gotlands Länsmuseum flyttar sitt magasin 

till nya lokaler. Med anledning av detta blev det av intresse att studera material från 

gravarna i Ajvide, då detta material fanns tillgängligt i arkeologilabbet på Högskolan 

på Gotland. Målet var från början att studera gropkeramik med minst två 

dekorelement, men på grund av urvalet studerades även keramikskärvor med endast 

ett dekorelement.  



10 
 

1.2.3. Källkritik 

De boplatser som är representerade i denna uppsats är Hemmor, Ajvide och Visby. 

Hemmorboplatsen ligger i När socken på sydöstra Gotland (Wallin 1984: 2). 

Ajvideboplatsen ligger i Eksta socken (Österholm 1989: 12) och är placerad på 

sydvästra Gotland. Visbyboplatsen ligger på västra sidan av ön. Boplatserna ligger 

således på sydöstra, sydvästra och västra Gotland (se figur 1). För att 

undersökningen skulle ha blivit representativ för hela ön hade det varit önskvärt att 

ha med gropkeramik från boplatser placerade på norra sidan av Gotland samt 

ytterligare en boplats från den östra sidan. En sådan utvidgad analys kan vara aktuell 

i framtida studier.   

Att använda ”sampling” ger en möjlighet att få ett urval som inte är vinklat av den som 

gör studien samtidigt som det är tidssparande. Det som dock bör framhållas är att 

keramiken i denna studie bestod av ett mycket begränsat urval. Det hade självklart 

varit förmånligt att använda ett mer omfattande material för att få en bättre 

representativet. 

I analysen av skillnader eller likheter från Ajvides gravmaterial användes endast 18 

skärvor från äldre daterade gravar samt 17 skärvor från yngre daterade gravar. Detta 

efter att osäkra skärvor samt överrepresenterade dekorer togs bort. Det mindre 

antalet skärvor från gravarna berodde på att gravarna som är daterade inte hade fler 

skärvor som var aktuella för arbetet. Dessutom återfinns nu några gravar på 

Gotlands Länsmuseum och var svåra att få tillgång till. Det bör även påpekas att 

skärvorna från yngre gravar enbart kommer från två gravar varav majoriteten av 

dessa skärvor kommer från samma grav. Detta kan väcka diskussion kring dessa 

skärvors representativitet. 

Skärvorna från Hemmor är funna vid ytkartering samt provgropar och sökschakt. 

Skärvorna från Visby är funna vid generella utgrävningar, medan de från Ajvide 

kommer från ”Gula stråket” samt gravar. Det skulle förmodligen vara av intresse att 

föra en diskussion kring detta, att keramiken eventuellt representeras av sådant som 

varit för ”vanligt” bruk och sådant som varit gravgåvor.  

Amanda Kjellberg och Niklas Ytterberg (1996) diskuterar att databasen som 

utarbetats av Martinsson-Wallin (se nedan) kan vara lite för detaljerad för bland annat 

analyser av skärvor med mindre dekorkomposition. De menar att risken är att 



11 
 

databasen inte nyttjas till fullo (Kjellberg & Ytterberg 1996: 69). I detta arbete 

användes inte alla variabler i databasen på grund av att de ej var relevanta för 

uppsatsens syfte. Att databasen är detaljerad har dock ansetts vara en fördel i denna 

uppsats, särskilt vid analysen av en enskild dekor (se 5.3.). Det har då varit möjligt att 

se de små skillnaderna och likheterna i dekoren vilket har gjort en diskussion (se 

6.3.) kring den genomförbar.  

När det gäller analys av keramikens magring har detta skett utifrån författarens 

bedömning och mätning. Det skedde således inte utifrån avancerade 

mätningsanalyser. Det var även dennes bedömning och förförståelse som låg till 

grund för vilka dekorelement som var av intresse och betydelse för analysen. Detta 

gällde även hur dekorelementen skulle ses, till exempel vid dekorelementens riktning 

och placering gjordes en bedömning utifrån bland annat skärvans form.  

Ytterligare en sak som kan vara av värde att nämna är att den keramik som kommer 

från ytkartering och generella grävningar förmodligen består av en blandning av 

keramik från olika tidsperioder inom den gropkeramiska tiden. 

 

1.3. Metod 

Författaren har studerat och analyserat keramikmaterialet genom att utgå från ett 

detaljerat dekorschema som har utarbetats av Martinsson-Wallin, Kjellberg och 

Ytterberg (1996: 93-103) har omarbetat detta ytterligare. Det är således detta 

omarbetade dekorschema som har använts i detta arbete. Denna databas har i sin 

tur modifierats något för att passa in i denna studie. Varje variabel fick ett individuellt 

nummer, detta för att informationen skulle kunna användas i multivarierade analyser. 

Alla variabler användes dock inte utan ett flertal togs bort vid sammanställningen. De 

variabler som var mest relevant för arbetet var de som omfattade skärvornas dekor - 

mönster, sammansättning, var på kärlet de har suttit etc. samt skärvornas tjocklek, 

vikt och magring.  

Som tillägg till detta dekorschema har ett dekorschema som Paul Wallin, M. Norrman 

samt A Scharp skapat (Wallin 1984: 33) använts (se figur 2 och 3), detta för att 

precisera dekoren ytterligare samt få med fler dekorer som referenser. En databas 

utarbetades på så sätt att alla dekorer som har antecknats vid arbetet med materialet 
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fick en egen serie av de variabler som återfinns i nyckeln till dekorschemat som 

användes.  

 
Figur 2. Dekorschemat utarbetat av Martinsson-Wallin och något omarbetat av Kjellberg och 
Ytterberg. Hämtat från Kjellberg och Ytterbergs CD-uppsats (Kjellberg & Ytterberg 1996: 96). 

 
Figur 3. Dekorschemat utarbetat av Wallin, Norrman och Scharp.  

Hämtat från Wallins C-uppsats (Wallin 1984: 33). 

 

När databasen var utarbetad användes korrespondensanalyser för att studera 

eventuella relationer mellan boplatsernas keramik. Korrespondensanalyserna har 

gjorts i programmet PAST och har i detta arbete använts för att se en relation mellan 

materialet och boplatserna/gravarna. Korrespondensanalyser har även gjorts för att 
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se eventuella förändringar i keramiken och dess dekor från äldre och yngre gravar 

från Ajvide. Då det blev alltför många variabler för att göra en korrespondensanalys 

av hela databasen delades databasen upp till olika korrespondensanalyser. Två 

analyser har gjorts, en för platserna och en för gravarna. Dessa har enbart behandlat 

skärvornas symboler och kompositioner. I analyserna fanns således inte symbolens 

längd, diameter eller avstånd till andra symboler eller grupper med. Ytterligare två 

analyser utgick från skärvornas tekniska egenskaper, det vill säga deras tjocklek, 

form och magring. En femte analys gjordes där dekoren snett streck har analyserats 

med de variabler som hör till symbolen. I denna analys var då längd med och även 

riktning och läge av symbolen samt avstånd till andra dekorelement. Detta gjordes för 

att se om det fanns skillnader eller likheter mellan boplatserna. En diskussion har 

sedan förts utifrån vad de kan bero på.   

Vid mätning av dekorer, till exempel streck eller linjer utgick författaren från den 

längsta symbolen om till exempel strecket var inkomplett. Om strecket var komplett 

bedömdes det som en egen symbol. För att försöka se läge och riktning av dekoren 

användes skärvans form och utseende till att utgå från samt om en eventuell rand av 

lera från tillverkningen kunde påvisas.  

Vid kompositioner av dekorer användes samma för linjer samt streck. Detta för att det 

annars skulle bli väldigt många kompositioner, då i sådana fall även olika storlekar på 

gropar bör ha satts in i olika kompositioner. Vid en korrespondensanalys blir det lätt 

otydligt och svårläst om det finns för många variabler. Då det kan skilja endast en 

millimeter mellan vad som klassas som streck och vad som klassas för linje 

användes hellre ett mindre antal kompositioner än för många. 

Symbolen som klassas som ”punktintryck”, det vill säga <1,5 millimeter i diameter har 

tagits med trots att det inte återfanns i kombination med någon annan dekor på 

skärvan. Detta på grund av att den dels klassas som punkt istället för grop, men även 

för att det endast var en skärva med denna dekor som fanns i materialet.  

Litteraturstudien bestod av att olika artiklar, böcker, avhandlingar och uppsatser som 

diskuterar kring dekor, symboler, identitet, keramik etc. En diskussion har sedan förts 

utifrån dessa och resultaten i min studie för att närma mig frågan om dekorelements 

betydelse.  
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I uppsatsen har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts. Den kvantitativa 

metoden fanns i själva arbetet med materialet, det vill säga mätning, vägning och 

räknande. Även kvalitativ metod har använts vid arbetet med materialet utifrån 

bedömningar av dekorelementen samt skärvornas form. Den kvalitativa delen bestod 

även av litteraturstudier om keramik, dekor och dekorens betydelse.  

 

1.4. Definitioner 

1.4.1. Gropar på gropkeramik 

Som kulturens namn indikerar har dess keramik ofta gropar som dekorelement. 

Denna dekor har ibland även kombinerats med andra dekorelement (Österholm 

1999a: 108). Figur 4 och 5 visar de ”typiska” gropkeramiska gropelementen. 

Dekorelementet grop har endast studerats närmare om dessa återfanns i 

kombination med andra ornament.  

 
 

 
Figur 4. Gropkeramik med cylindriska gropar (Ur: Österholm 1989: 103).  

 

 
Figur 5. Gropkeramik med koniska gropar (Ur: Österholm 1989: 103). 

 

1.4.2. ”Gula stråket” 

Gula stråket i Ajvide beskrivs av Inger Österholm (2008: 34) som en yta som har en 

tydlig svart färg och i ena kanten består av ett gult stråk. Keramiken som återfanns i 

Gula stråket skiljer sig inte särskilt mycket från den övriga keramiken funnen på 

boplatsen. Enligt Österholm (Ibid: 36) kan den svarta ytan spelat en roll som antingen 
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framställning av tran eller varit en rituell slaktplats för säl. Med tiden kan ytans roll 

ändrats till att ha använts för framställning av gravkeramik, men kanske även andra 

slags gravgåvor.  

 

1.4.3. Fiskbensmönster 

Dekor med streck som går mot varandra kan ingå i ett så kallat fiskbensmönster (jfr 

Vaara 2005: 10). Detta mönster tas upp i analysen och diskussionen och för att ge 

en tydligare definition visas två bilder på mönstret, se nedan. Dessa skärvor 

återfanns i det keramikmaterial som har använts i uppsatsen. 

 

Figur 6. Skärva 145 från Ajvide som noterats som fiskbensmönster. 

 

Figur 7. Skärva 157 från Ajvide som noterats som fiskbensmönster. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Gropkeramisk kultur och dess keramik 

Göran Burenhult (1982) skriver i sin bok ”Arkeologi i Sverige” från år 1982 att den 

gropkeramiska kulturen uppkom ca 3200 f. Kr. i östra delen av Sverige. Han 

problamitiserar även frågan gällande försvinnandet av den kultur som levde där 
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tidigare - trattbägarkulturen. Denna kultur var en jordbrukskultur och Burenhult anser 

att fynd som tyder på att trattbägarkulturen försvann i och med den gropkeramiska 

kulturens uppkomst kan vara missvisande. Han menar bland annat att avsaknandet 

av fynd från trattbägarkulturen under denna tid kan bero på att de flyttade till 

områden som används än idag och att chansen att dessa fynd bevarats är 

följaktligen mindre än för de fynd som hör till den gropkeramiska kulturen som höll sig 

till områden i periferin, nämligen kusten (Burenhult 1982: 122, 124). Burenhult (Ibid: 

124, 158) menar således att de två kulturerna kan ha varit aktiva samtidigt och att 

den gropkeramiska kulturen uppstod på kusten på grund av ett behov av att nyttja de 

marina resurserna. Anledningen till detta behov kan ha berott på en klimatförsämring 

vilket resulterade i ett ökat sälbestånd. Han (Ibid: 175) belyser att i slutet av 

gropkeramisk tid uppträdde en ny kultur - stridsyxekulturen. Burenhult (1982) anser 

att denna kultur aldrig tycks haft kontakt med trattbägarkulturen (1982: 181). Detta 

folk bör således ha kommit utifrån. Han (Ibid: 181) menar vidare att gränserna mellan 

de olika kulturerna slutligen blev svagare och att det till sist inte var olika 

kulturgrupper, utan människor som på bästa sätt utnyttjade de resurser som fanns.  

Anders Carlsson (2011: 6) har en annan syn än Burenhult, som Carlsson menar 

utgår från en processuell arkeologi, med inriktning mot det etnoarkeologiska och 

funktionalistiska hållet. Carlsson (Ibid: 6) utgår istället från kontextuell och tolkande 

arkeologi när han diskuterar den gropkeramiska kulturens uppkomst och 

försvinnande. Han ställer frågor som innefattar ”varför?” och fokus ligger på olika 

samhällsåskådningar. Detta synsätt har påverkats av den brittiske arkeologen Ian 

Hodder (jfr t.ex. Hodder 1982). Det som diskuteras av Carlsson (2011: 6f) är varför 

den gropkeramiska kulturen uppstod vid den tidpunkt den gjorde, varför på det sättet 

och varför på de specifika platserna som de återfinns på? För att få svar på detta bör 

uppmärksamheten riktas mot människornas i fråga bakgrund och hur de förhöll sig till 

sin omvärld. Detta bör i sin tur ses både ur ett kulturellt perspektiv likväl som i 

förhållande till naturmiljön för att förstå den gropkeramiska kulturens uppkomst. 

Carlsson (Ibid: 7) menar att blicken bör vändas mot lokala fångstkulturer i östra 

Mellansverige under tidigneolitikum och att dessa kulturer var först ut med keramiken 

i området och kan benämnas som trattbägarkulturer. Denna keramik användes vid 

rituella måltider och spelade en central roll i kulturen. Han menar vidare (Ibid: 7) att 

trattbägarkulturen bör ses som en ideologi och att keramiken spelade en stor roll för 
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människorna. De livnärde sig först och främst på fångst och jakt men till viss del även 

av skötsel av boskap samt jordbruk.  

Trattbägarkulturens folk som fanns i Sydskandinavien byggde megalitgravar och 

krossade sin keramik vid dessa men denna tradition fanns inte i östra Mellansverige. 

Keramiken kan därför ses som rituellt och kopplad till döden (Carlsson Ibid: 7). 

Carlsson (Ibid: 7f) beskriver vidare att öster om den trattbägarkultur som levde i östra 

Mellansverige, bland annat på Åland, levde den kamkeramiska kulturen (jfr 

Martinsson 1985). Även dessa människor livnärde sig på fångst och producerade 

keramik. Denna keramik var ornerad med gropar och enligt Carlsson (2011: 7) var 

det när trattbägarkulturen i östra Mellansverige (jfr Vråkulturen) influerades av den 

kamkeramiska keramiken som gropkeramiken uppstod. Han (Ibid: 7f) anser att 

gropkeramiken således liknade kamkeramiken men i och med att den sannolikt har 

uppkommit från trattbägarkulturen så hade kärlet en skuldra. Den kultur som nu kan 

ses som den gropkeramiska kulturen började även krossa och deponera stora 

mängder av sin keramik på stranden (jfr Kihlstedt 2011: 51). Carlsson (2011) menar 

att mängden deponerad keramik kan jämföras med den Sydskandinaviska 

trattbägarkulturens deponering av keramik vid megalitgravarna. Trattbägarkulturen i 

östra Mellansverige använde sin keramik till att förvara produkter av agrar karaktär, 

medan den gropkeramiska kulturen förvarade produkter från jakt och fångst i sin 

keramik (Carlsson 2011: 7f). Gällande hur och varför den gropkeramiska kulturen 

försvann argumenterar Carlsson (Ibid: 8f) var för att kulturen försvann i och med ett 

byte av ideologi, där den nya ideologin idag är känd som stridsyxekulturen. Enligt 

Carlsson (Ibid: 9) var det således inte ett nytt folk som tog över, utan det var samma 

människor som successivt anammade nya idéer. Inom denna kultur spelade skötsel 

av boskap en stor roll. 

Larsson (2011) skriver att på 1950-talet delades gropkeramik in i den så kallade 

Fagervikserien. Denna serie utarbetades av Axel Bagge (1951) som studerade 

keramik från lokalen Fagervik. Denna lokal hade keramik som kunde dateras från 

trattbägarkeramik från tidigneolitikum och fram till stridsyxekeramik. Den keramik 

som dock var främst representerad i materialet var det som Bagge myntade som den 

gropkeramiska kulturen. Det Bagge utgick från var att se på kärlets form och 

egenskaper och sedan se det i förhållande till kombination med orneringen (Larsson 

2011: 71). Larsson (2011) menar att kärl från gropkeramisk tid kan kännas igen på, 
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utöver de större gropintrycken, att de har en rik dekoration. Kärl från Fagervik II har 

mönster i vågrät och lodrät riktning. Detta mönster är bland annat skapade av 

mejselstämplar alternativt dragna streck. Utöver detta finns det även gropintryck. Det 

är även vanligt på dessa kärl att det finns så kallad krysskaffering över större delar av 

halsen, om inte på hela (Larsson 2011: 76f). Utifrån att författaren till detta arbete har 

studerat bilder i sammanhanget har tolkningen dragits att krysskaffering är vad som i 

denna uppsats kallas för rombiskt fält. Larsson (Ibid: 76) menar att på kärl klassade 

som Fagervik III finns ofta mönster som streck, intryck och/eller kamornamentik som 

går i horisontell riktning. Detta kombineras med rader av gropintryck. 

På Gotland kan den gropkeramiska tiden beräknas att ha ägt rum mellan ca 3100 - 

2300 f. Kr (Wallin, muntl. medd. mars 2013a). Österholm (1989, 1999b: 341) skriver 

om gropkeramikerna på Gotland och menar att de höll sina boplatser vid stranden 

och hade en ekonomi som innefattade fiske och fångst av säl. De tycks dock även ha 

livnärt sig på boskap i form av nöt och får/get, samt svin (jfr Wallin 1984: 28). 

Österholm (1999b) menar vidare att människorna under den gropkeramiska tiden har 

haft kontakt med varandra på ön, men även med andra människor runt om i 

Östersjöområdet. Under mellanneolitisk tid bodde de flesta av gropkeramikerna på 

Gotland längs stränderna och pollendiagram visar på att människorna började odla i 

större utsträckning (Österholm 1999b: 341). Larsson (2009: 408f) belyser dock att de 

var beroende av havets resurser som en del av sin näringsekonomi, men att de bör 

ha haft grupper inom samhället som var mobila och tagit sig bland annat inåt land för 

att jaga och samla föda. De levde i en miljö som kunde förändras i tid och otid och de 

var tvungna att vara förberedda på att ändra sitt sätt att samla in födan beroende på 

hur säsongerna såg ut. Detta kan ha gjort att keramiken spelade en stor roll i deras 

liv som en del av en sed. Keramiken invävdes i deras liv, inte bara genom produktion 

och bruk utav den, utan även hur den deponerades. Larsson (Ibid: 409) menar att då 

det tycks ha varit större betydelse vart de döda begravdes, det vill säga nära eller på 

boplatsområdet än betydelsen av själva graven, deponerades och krossades större 

mängder keramik på eller nära deras boplatser än i gravarna. När det gäller den 

gotländska leran nämner Larsson (Ibid: 184) att det ofta återfinns kalk i denna. Hon 

belyser att det innebär att det bör ha varit svårt att ha kärlen i eld utan att de 

krackelerade. 
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Det är ett flertal människor som har arbetat med och skrivit om gropkeramik i 

Östersjöområdet. För vidare läsning kan följande personer nämnas; Bagge (1951), 

Birgitta Hulthén (1977), Wallin (1984), Österholm (1989), Martinsson-Wallin 

(Martinsson 1985), Ludvig Papmehl-Dufay (2006) samt Larsson (2009).  

 

2.2. Visbyboplatsen 

Visbyboplatsen ligger på Gotlands västra kust. Boplatsen ligger under tjocka 

kulturlager, ca 2 meter under staden och de inledande arkeologiska 

undersökningarna skedde år 1909 av O. V. Wennersten och tog plats i de centrala 

delarna av den moderna staden (Janzon 1974: 3f).  

De kulturlager som berör perioden mellan ca 3200 och 2300 f. Kr. är upp till ca 60 cm 

tjockt (Flyg & Olsson 1985: 17). Spår av stenåldersbosättningen påträffades första 

gången år 1863 då fiskben och kol hittades. Detta var det första kulturlager från 

stenåldern som upptäckts på ön (Flyg & Olsson 1985: 8, Janzon 1974: 3). Pernilla 

Flyg och Anders Olsson (1985: 17) skriver att kulturlagret från stenåldern tros sträcka 

sig inom ett område som begränsas av klinten i öster, S:t Hans och Mellangatan i 

väster, S:t Nicolai kyrkoruin i norr samt Trappgränd i söder. John Nihlén (1927) 

menar i sin avhandling från 1920-talet att kulturlagret har en area på över 11 000 kvm 

(Nihlén 1927: 108), men Flyg och Olsson (1985: 17) belyser efter forskning på 1980-

talet att området kan beräknas ha en area på mellan 70 000 - 120 000 kvm.  

Nihlén (1927: 111) menar att boplatsen bör ha legat nära havet, med minst en meters 

höjdskillnad mellan boplatsens lägst belägna del och havet. Detta har då fungerat 

som ett skydd för boplatsen mot högvatten och storm.  

Flyg och Olsson har vissa teorier av hur Visbyboplatsen kan ha fungerat. De menar 

att Visbyboplatsen under tidens gång kan fyllt olika funktioner som; en kortvarig 

boplats under vissa perioder, säsongsboplats, lägerplats åt till exempel säljägare, 

basboplats där de hade tamdjur men som även sände ut grupper för att jaga eller en 

boplats där människorna bodde året runt. De anser att de resurser som fanns 

tillgängliga för människorna tyder dock på att boplatsen skulle ha fullt fungerat som 

en boplats där de kunde vistas året runt. De menar att detta stödjs av att 

människorna på boplatsen hade tillgång till fiske, jakt och insamling av bland annat 
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växter. De hade även färskt vatten i närheten samt förhållanden till att hålla tamdjur 

(Flyg & Olsson 1985: 46f).  

De som har arbetat med Visbyboplatsen, utöver Wennersten, är bland andra 

sergeant Johan Fardelin (Janzon 1974: 4), Gunborg Janzon (1974) och Nihlén 

(Nihlén 1982) samt Flyg och Olsson (1985). Sedan bör det räknas med att det 

fortfarande sker utgrävningar i Visby i form av bland annat exploateringsutgrävningar. 

 

2.2.1. Keramik från Visby  

I Nihléns (1927) avhandling behandlas bland annat keramik från Visbyboplatsen. 

Han menar att keramiken finns både som grövre och tunnare skärvor samt att dessa 

kan variera från dåligt brända till välbrända (Nihlén 1927: 164). Nihlén (Ibid: 163-165) 

visar i sin avhandling bilder på en del av keramiken från Visby, där gropar i 

varierande storlek samt streck i olika riktningar och sammansättningar tycks vara 

vanliga. I övrigt har keramiken från Visbyboplatsen inte direkt analyserats men 

omnämns främst som gravgods.   

 

2.3. Ajvideboplatsen och gravarna 

Ajvideboplatsen ligger i Eksta socken (Österholm 2008: 7) på sydvästra Gotland.  

Boplatsen har fått namnet efter en närliggande gård (Nihlén 1927: 93). Nihlén (Ibid: 

93) skriver att boplatsen upptäcktes år 1922 av Wennersten och Nihlén påbörjade 

utgrävning av området det följande året. Området beräknades då vara ca 8000 m² i 

storlek. Österholm (2008) påbörjade år 1980 nya undersökningar av områdena 

Jakobs/Ajvide. Genom fosfatkarteringar kunde hon då fastslå att området var ca 

90 000 m². Fosfatkarteringarna påvisade även ytterligare två bosättningsfaser i 

närheten (Österholm 2008: 12f). Hon skriver vidare att år 1983 kunde mer 

genomgripande undersökningar påbörjas i samarbete med seminariegrävningar från 

Stockholms Universitet och arkeologistudenters fältkurser på Gotlands läns 

folkhögskola. Mellan åren 1983 och 1987 undersöktes en yta av ca 300 m². Genom 

georadarprospektering upptäcktes och undersöktes även 18 gravar som låg nära 

varandra (Ibid: 14f).  

Enligt Österholm har boplatsen varit aktiv sedan mesolitikum. Människorna tycks 

dock ha flyttat därifrån under övergången till neolitikum. Förmodligen flyttade de sig 

inåt land till lövskogar och bördigare mark. När de sedan kom tillbaka till boplatsen, 
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under gropkeramik tid, anses den endast ha använts säsongsvis eller tillfälligt i 

början, människorna flyttade sedan tillbaka för gott. Vid denna tid fanns det goda 

förutsättningar för en marin ekonomi. Människorna höll även vid denna tid svin och 

hundar (Ibid: 27f). Wallin påpekar däremot att dateringen från mesolitikum är baserad 

på yxtypologi och menar att boplatsens äldre skede indikerats med 14C-datering 

först till ca 3900 - 3600 f. Kr., det vill säga tidigneolitikum. Då de yngsta gravarna och 

därtill hörande aktiviteter är daterade till 2200 f.Kr. kan således Ajvideboplatsen ses 

ha varit aktiv från ca 3900 f. Kr - 2200 f. Kr. där det gropkeramiska skedet existerat 

från ca 3100 f. Kr. (Wallin, muntl. medd. juni 2013).   

Österholm (2008: 12) menar att under mesolitikum anses boplatsen ha varit placerad 

på en halvö med havet på sin västra sida. Trots sitt nära läge till havet, ca 1 km, tros 

människorna ha levt i en lugn miljö, detta tack vare en kalkstensbarriär på 

havsbottnen som fungerade som en vågbrytare. I och med landhöjningen fick 

boplatsen senare en vik på sin södra och sydöstra sida. 

Gravfältet i Ajvide har grävts ut under olika perioder. Perioderna 1983-1986 samt 

1992-1998 behandlas av Göran Burenhult (2002) och under dessa perioder 

påträffades och undersöktes totalt 62 gravar (Burenhult 2002: 43, 96).  

Utgrävningarna har sedan fortsatt och i Johan Norderängs rapport (2009: 11) som 

behandlar år 2008 påträffades en grav som fick numret 85. Vad som bör noteras är 

att grav 84 som finns med i rapporten är en grav som undersöktes redan 1984, men 

dokumentationen kom till Högskolan på Gotland först ca år 2009. 

De personer som har varit inblandade i Ajvideutgrävningarna är bland andra 

Österholm, Burenhult, Gunilla Hallin-Lawergren, Ebba During, Ove och Evy Persson, 

Bo Zakrisson, Dan Carlsson, Sven Österholm, Norderäng, Margaretha Kristiansson 

samt studenter från Stockholms Universitet, Gotlands läns folkhögskola, och 

studenter från Högskolan på Gotland (Norderäng 2009: 1, Österholm 2008: 12, 31, 

48).  

 

2.3.1. Keramik från Ajvide  

Österholm (1989) har analyserat gropkeramik från Ajvide, där hon argumenterar för 

att keramiken som regel brändes i öppen eld med god syretillförsel. I och med detta 

nådde ytskiktet på kärlet upp mot 600 grader, kanske något mer. Ytan på keramiken 
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får då en färg som är gul/röd i varierande grad, medan kärnan i keramiken, som inte 

blev genombränd, blir gråaktig (Österholm 1989: 99). Hon beskriver även att keramik 

från Gula stråket i Ajvide och keramik som är dåligt bränd alternativt inte bränd 

överhuvudtaget kan ses som upplöst (Österholm 2008: 35). Jag tolkar detta som att 

keramiken är vittrad och kommer härefter använda ordet vittrad. Vidare menar 

Österholm (1989: 99) att magringen i keramiken består av urbergsmaterial, varav 

främst sand och att leran i keramiken är framförallt kalkhaltig.  

När det gäller dekoren skriver Österholm (Ibid: 98f) att på yngre gropkeramisk 

keramik är det vanligt med små gropar, någon millimeter i diameter, samt 

snörornering. Österholm (Ibid: 28, 30) belyser att under tidigare gropkeramisk tid var 

keramiken mer estetiskt utsmyckad. Hon menar att detta samt andra faktorer kan 

peka på att förhållanden blev knaprare för människorna på boplatsen under yngre tid. 

 

2.4. Hemmorboplatsen 

Hemmorboplatsen ligger i När socken (Wallin & Martinsson-Wallin 1996: 7) på 

sydöstra sidan av Gotland. Wallin och Martinsson-Wallin (1996) skriver att även den 

här boplatsen fick sitt namn efter en gård i närheten (Wallin & Martinsson-Wallin 

1996: 7). Boplatsen bör ha varit aktiv under åtminstone perioden ca 2900 - 2100 f.Kr. 

(Kjellberg & Ytterberg 1996: 29, Hedemark m.fl. 2000: 11).  

En bonde hittade år 1902 fynd av krukskärvor och benbitar på en åker (Lithberg 

1915: 65). Detta ledde till att Wennersten utförde en undersökning av området på sex 

veckor sommaren därpå (Wallin & Martinsson-Wallin 1996: 7) samt de 

nästkommande åren (Lithberg 1914: 65). Wallin (1984: 57) utförde en provgrävning i 

år 1983 i samband med dennes kandidatuppsats. Han skriver (Ibid: 25) att boplatsen 

först var beräknad till att ha en storlek på ca 10 000 m², men efter bedömningar av 

fosfatkarteringar anses storleken snarare ligga på ca 70 000 - 80 000 m². Åse 

Hedemark m.fl. (2000: 10) menar dock att fosfatkarteringarna kan vara missvisande, 

då områden med höga fosfatvärden visade sig vara nästintill helt utan fynd. De 

betonar istället att området med flest tecken på mänsklig aktivitet endast har en 

storlek på ca 4000 m².  

Wallin (1984: 4) menar att rikliga fynd av fiskben tyder på att den marina ekonomin 

har varit betydande på boplatsen, detta stödjs även med fosfatvärden. Både 
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fosfatkartan och fynden tyder på att boplatsen har legat vid stranden. Ca 2000 f.Kr. 

bör strandlinjen vid boplatsen ha legat ca 10 meter över dagens havsnivå.  

Genom att studera näringstillgångarna på boplatserna belyser Wallin (Ibid: 28f) att 

Hemmor kan ha fungerat som en boplats där människorna har bott större delen av 

året. Detta stödjer han på det osteologiska material som finns på platsen som består 

av ben från fisk, säl samt vildsvin. Benfynd av ko kan ge en idé om att människorna 

även hade boskapsskötsel. Hemmor kan således ha varit en basstation, med 

människor som under säsonger fick lämna boplatsen för att fiska, jaga, samla bland 

annat växter och insekter samt gå med boskapen så att även dessa fick föda. 

Hedemark m.fl. (2000: 21) menar att det finns tecken på boplatsen som visar på 

kontakter med andra, till exempel med kamkeramisk kultur i Ryssland, Baltikum och 

Finland. De belyser att Hemmor således bör ha ingått i ett kontaktnät där det skedde 

utbyten av varor och idéer och möjligtvis även exogami. Dessa kontakter fanns både 

på ön och runtom Östersjön som då var i sin Littorinafas. 

Ytterligare grävningar utfördes i Hemmor på 1990-talet, närmare bestämt åren 1991-

1992 samt 1995-1996 av Wallin och Martinsson-Wallin (Wallin & Martinsson-Wallin 

1996: 7).  

 

2.4.1. Keramik från Hemmor  

Wallin (1984: 41f) har arbetat med keramik från Hemmor och menar att magringen 

mestadels består av kalksten som i vissa fall även finns i kombination med bland 

annat kvarts. Han betonar att magring enbart bestående av bergart förekommer 

väldigt sällan. Storleken på magringskornen varierar mellan ca 1-3 millimeter och 

magringsandelen i keramiken är till stor del normal, men det förekommer även 

skärvor med stor andel magring. Den vanligaste dekoren på keramiken är gropar, 

ibland små gropar i vinkelkomposition samt streck, sneda och raka. Kjellberg och 

Ytterberg (1996) såg utifrån analys av sina samples att dekorerna cylindrisk grop, 

brutet streck, streck, oregelbundet yttäckande intryck, oregelbunden grop samt 

bågform förekom mer frekvent på denna lokal. De kunde även se att de dekorer som 

tycktes förekomma främst i de nedre lagren var; cylindrisk grop, streck, oregelbunden 

grop samt bågform. I de övre lagren fanns däremot mer frekvent brutet streck och 

framförallt oregelbundet yttäckande intryck (Kjellberg & Ytterberg 1996: 61, 63). De 

(Ibid: 56) såg även att ornerad keramik tycks återfinnas främst från och med lager 2 
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och ned till kulturlager 6. Kulturlager 7 är då det äldsta lagret. De menar att lager 2 - 

6 kan ha varit boplatsens blomstringstid och att ornamentik på kärlen minskade 

under neolitikums slut och bronsålderns början.  

 

3. Symbolens betydelse   

Det finns många idéer och teorier kring vad symboler och dekorer har för betydelse 

för människor samt hur de används. Här nedan kommer några aktuella av dessa att 

belysas och diskuteras. 

 

3.1. Identitet och spridning  

Bytet till en ny keramikstil diskuteras av Niklas Stenbäck (2003). Han menar att när 

olika keramikstilar studeras och analyseras bör de ses i relation till andra stilar, det 

vill säga både de som är samtida och de som är i det förflutna. Han syftar då på att 

genom att människor börjar använda en ny stil vid keramiktillverkning kan det betyda 

ett uttryckligt uppbrott från en tidigare stil och dess innebörd, men stilen kan också 

knyta an till en förfluten stil med dess innebörd (Stenbäck 2003: 28). Det vill säga att 

människorna kan ha använt dekoren som ett redskap för att bryta upp eller knyta an 

till det förflutna. Detta skulle i sådana fall kunna ske genom att sluta använda 

alternativt återta en dekor som använts av tidigare generationer.  

Papmehl-Dufay (2006) argumenterar att även om kärl inte symboliserar människor, 

så symboliserar de uttryck för identiteter och används ofta för att yttra dem. Han 

menar vidare att det är viktigt att inte förbises att under neolitikum bör kärl ha fraktats 

av en eller annan anledning långa vägar mellan olika platser. De som tillverkade kärl 

bör på så sätt haft en förståelse av hur kärl från nära eller mer avlägsna platser såg 

ut, även om personen i fråga inte själv har tagit sig an en längre resa (Papmehl-

Dufay 2006: 244). Han (Ibid: 240) har sett likheter i leran och själva kärltillverkningen 

mellan en trattbägarkultur i Mysinge och en gropkeramisk kultur i Ottenby Royal 

Manor, båda på Öland och diskuterar kring att teorier kan dras om att dessa två 

platser hade kontakt med varandra. Papmehl-Dufay (Ibid: 240f) beskriver en hypotes 

om att en keramiker från Ottenby besökt Mysinge och där tillverkat ett kärl enligt 

Mysingetraditioner, men att denne har format kärlet efter sin egen tradition. Kärlet har 

sedan följt tillverkaren tillbaka till Ottenby och bör då till det yttre ha sett ut nästintill 
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exakt som de andra kärlen på boplatsen. Han betonar dock att det krävs mer 

forskning av material från platserna för att kunna stärka denna teori.  

Papmhel-Dufay (Ibid: 85, 236, 240) har även studerat keramik och dess dekor från 

de gropkeramiska lokalerna Ottenby Royal Manor och Köpingsvik på Öland. Han 

(Ibid: 236) såg där att det fanns vissa saker med dekoren som var praktiskt taget 

identiska, nämligen placeringen av dekoren på halsen och skuldran. Däremot kunde 

han se att det fanns andra dekorer och dess placering på kärlet som skiljde sig 

markant mellan boplatserna. Papmehl-Dufay (Ibid: 236) noterade även hur 

mynningarna var utformade på olika sätt och skillnaden i hur ofta mynningarna blev 

dekorerade. Utifrån materialet kunde han således dra tolkningar till att det fanns en 

övergripande tradition på platserna i hur kärlen skulle formas och dekoreras, men att 

det samtidigt fanns keramiker som satte sin individuella prägel på kärlen. Han (Ibid: 

236) anser således att det är möjligt att det fanns särskilda delar i designen som 

keramikern själv kunde anpassa efter egen smak. Detta har även diskuterats av 

Larsson (2011: 78) som tar upp frågan om en så kallad sekundär design av kärlet, till 

exempel mynningen. Hon ser på detta ur en van hantverkares syn och betonar att 

keramikern sannolikt föredrar en tillverkningsprocess av råmaterialet som denne är 

van vid och att för keramikern kan då detta ske nästintill på ett undermedvetet plan. 

Larsson (Ibid: 74) menar vidare att en anledning för keramikern att ändra sina 

hantverkstraditioner kan vara om den rätta leran inte finns i närheten eller om 

omgivningen motsätter sig tillverkningen utifrån råmaterialet. Även magringsmängden 

och magringstypen kan innefattas i detta. Hon (Ibid: 78) fortsätter med att 

exemplifiera ett scenario där en keramiker flyttar till ett annat område och en ny 

grupp människor på grund av giftermål då keramikern kanske anpassar sig till de 

traditioner gällande kärltillverkning som finns på platsen. Han eller hon kan dock 

tillåtas att behålla någon eller några av de traditioner som ursprungligen lärdes vid 

keramiktillverkning. Detta beror då på att dennes ”gamla” traditioner inte störde 

keramikerns nya omgivning och deras traditioner. Larsson (Ibid: 74) belyser att om 

keramikerns egenskaper gällande keramiktillverkning och formande däremot skulle 

anses som hotfullt mot dennes nya omgivning i och med att det skiljer sig från den 

normen de är vana vid. I detta fall måste keramikern lära om sig hela 

tillverkningsprocessen på nytt. Jag menar att detta synsätt också kan appliceras 

gällande dekoren, på så sätt att keramikern fick behålla en särskild dekor och/eller 
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placering av dekor som denne hade med sig från sin tidigare boplats. Alternativet kan 

vara att dekoren ansågs opassande eller hotfull och keramikern fick således lära sig 

nya sätt att dekorera. Kjellberg och Ytterberg (1996: 87) för en diskussion kring hur 

relationer kan ha sett ut mellan boplatser beroende på vem som bar på keramik- och 

dekortraditionen och vem som flyttade mellan boplatserna. De menar att om det var 

kvinnan som innehade traditionen och flyttade till en ny boplats på grund av giftermål 

så bör skillnaden i keramik och dekor mellan boplatser ha varit liten. Om det däremot 

var mannen som flyttade till kvinnans boplats bör skillnaden mellan boplatser varit 

större, fortfarande utifrån scenariot att det var kvinnan som bar på keramik- och 

dekortraditionen. 

Utifrån ett etnoarkeologiskt perspektiv kan nämnas Hodders (1982: 13) beskrivning 

av ett folk som kallas för Njemps och bor i Kenya. Hodder (Ibid: 41) skriver att bland 

dem finns en keramiker som lärde sig att tillverka keramik från sin mor när hon var 16 

år gammal. Hennes mor hade i sin tur lärt sig av sin egen mor och tillverkningssättet 

hölls inom familjen. Vid Hodders besök var det endast den första keramikern samt 

hennes mor som tillverkade keramik på ön där de bor. Hantverkaren tillverkar sina 

föremål avskilt från resten av samhället för att se till att ingen ska lära sig 

tillvägagångssättet och på så sätt riskera att förlora köpare och pengar. Trots att 

hantverkaren av och till kommer i kontakt med andra typer av kärl med andra typer 

av dekorer så fortsätter hon att tillverka och dekorera sina föremål på samma sätt 

som hennes mor lärde henne och som hon i sin tur lärde sig av sin mor. Hodder (Ibid: 

41, 43) diskuterar vidare kring varför hantverkaren inte anammar nya stilar utan 

behåller den gamla och att det kan vara av anledningen att kvinnorna i detta område 

är konservativa. Detta i sin tur kan bero på sociala och ekonomiska krafter i 

samhället samt komplexa relationer till andra grupper. Han menar att då äga ett kärl 

med de särskilda egenskaperna från hantverkarens område blir ett slags uttryck för 

identitet. Vidare menar Hodder (Ibid: 44f) att detsamma kan sägas om ett annat folk 

kallat Pokot, i närheten av Njemps område, som hellre köper dyrare kärl som är 

längre bort än de som säljs bland annat hos hantverkaren i Njemps, men på grund av 

att de vill ha keramik som kan associeras med sin egen grupp så anses det vara värt 

mödan. Han belyser dock (Ibid: 119) att det är viktigt att tänka på att dekoren på 

keramiken inte behöver ha sådan stor betydelse för att visa identitet för ett visst folk, 

till exempel om gruppen i fråga inte har ett spänt förhållande till andra grupper. Den 
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som exempelvis ska köpa alternativt byta till sig ett kärl lämnar i vissa fall önskemål 

för hur denne vill att kärlet ska se ut.  

Colin Renfrew och Paul Bahn (1996) ser på dekoration ur en etongrafisk synvinkel 

genom att se på tre moderna stammar - Yurok, Hupa och Korok i dagens Kalifornien. 

Dessa stammar talar än idag olika språk men de har en viss likhet i dekorationen av 

korgar och huvudbonader. De menar att relationen mellan stammarna förstärks även 

genom giftermål dem emellan och dels genom att se på likheter gällande symboler 

mellan olika grupper och samhällen även arkeologiskt så kanske det går att få en bild 

av relationer mellan dem. De betonar dock att det är mer problematiskt än så, men 

att det i alla fall kan ge upphov till vissa teorier (Renfrew & Bahn 1996: 397). 

En annan sak som Hodder (1982) uppmärksammar gällande materiell kultur och 

symboler inom samhällen är att kvinnor i vissa fall bär en särskild typ av klädnad för 

att visa att hon hör till ett särskilt samhälle. Kvinnan vågar inte bära någon annan 

klädnad då hon i så fall riskerar att bli sedd som en främling i sitt samhälle. Ett 

exempel på detta är att en kvinna hade blivit tillsagd av hövdingen i sitt område att 

bära en viss typ av klädnad så att hon ska kännas igen som en vän ifall det skulle bli 

oroliga tider. Även örhängen kan användas till sådant. Om kvinnan sedan skulle gifta 

sig med en man från en annan stam så skulle hon då byta till klädnad och dekoration 

som passar sin nya stam. I fall kvinnan i fråga sedan skulle besöka sin första stam så 

skulle hon byta tillbaka till passande klädnad (Hodder 1982: 26f). Hodder (Ibid: 68f) 

menar vidare att i och med dessa strikta regler väljer kvinnor att dekorera sina 

kalebasser, som används till att förvara mjölk, med mer identitetsinriktade dekorer. 

Dekoren fungerar även för att påvisa relationer och kan kopieras inom familjer, 

mellan familjer och inom mindre och ibland större områden. Dessa kalebasser 

fungerar således som ett diskret medium mellan kvinnor för att visa relationer på 

lokal nivå. Detta fungerar bra då männen lägger mindre vikt vid hur kalebasserna är 

dekorerade.  

Österholm (1989: 181) har studerat keramik från gropkeramiska boplatser på Gotland 

och menar att vissa dekorer återkommer mer eller mindre frekvent över hela ön. Hon 

menar även att de dekorer som anses vara mer ovanliga återfanns på både norra 

och södra Gotland. Hon argumenterar därför att människorna på de olika boplatserna 

över hela ön har haft bra kontakt med varandra. Hon kunde även se att bland annat 
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dekoren förändrades genom tid på hela ön. Österholm menar vidare (Ibid: 184) att 

traditioner under stenåldern bör ha varierat mellan olika områden på ön, medan 

andra kan ha varit likadana över hela Gotland och jämför detta med dagens 

varierande dialekter på ön, likväl som sammanhållning inom socknar.   

 

3.2. Funktionell betydelse  

Österholm (1989: 97f) menar att det är föga troligt att det gropkeramiska 

dekorelementet grop har gjorts för att förbättra kärlets tekniska sammansättning. Hon 

belyser (Ibid: 98) att vid studier av material från Ajvide där kärlen har krossats så har 

ofta delen av kärlet där en rad av gropar suttit påverkats i och med att den raden har 

brustit. Hennes mening är därför att groparna istället kan ses till att i viss del, om än 

liten, ha försvagat kärlet.     

Valdis Bērziņš (2003) har studerat keramik från Sārnate i Lettland och 

uppmärksammade att kärl som använts vid matlagning eller innehöll varor som 

behandlades med eld, tycktes vara dekorerade av särskilda symboler alternativt med 

dekorer på insidan av kärlet. Han anser då att detta kan påvisa att det finns någon 

symbolisk anknytning mellan särskilda dekorer och någon typ av mat eller matlagning 

(Bērziņš 2003: 18). Denna teori är något som även Papmehl-Dufay (2006: 146) har 

tänkt på, i samband med kärl med zig-zagmönster från en kamstämpel på både 

utsidan och insidan av kärlet. Han belyser emellertid att det är möjligt att symbolerna 

har någon annan betydelse. Janzon (1974: 107) argumenterar dock att människorna 

hellre kan ha valt att skapa mer estetiska dekorer på de kärl som syntes och inte på 

de kärl som användes vid till exempel matlagning och sotades ner i kokgropen. Hon 

menar således att de kärl som användes vid matlagning och dylikt bör ha haft enklare 

dekorer. Detta kan ställas i kontrast till Britta Kihlstedt (2011: 46, 53) som har 

studerat keramiken från en utgrävning av en gropkeramisk lokal i Sittesta. Det hon 

kunde se från materialet är att den keramik som är något mindre ornerade tycks 

komma mer frekvent från kärl som har använts vid förvaring än från kärl som har 

vistats i kokgropen. 

Renfrew och Bahn (1996: 230) skriver mer generellt om forntida keramik och att det 

inte är alltför ovanligt att det finns intryck från korn och löv på keramiken. Utifrån detta 

diskuterar Kristina Johansson (1994) i sin uppsats att keramiken kan ha varit menad 

att användas vid till exempel tillagning av mat, men hon tänker även att det kan ha 
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varit menat för något mer rituellt. Det är inte heller helt osannolikt att kornet har haft 

en rituell betydelse. Hon betonar dock att kontexten för denna keramik behövs för att 

göra en korrekt tolkning (Johansson 1994: 16). Mona Sällström (2007) framhåller att 

det inte är en omöjlighet att dekoren på keramik har funktionella eller religiösa 

betingelser. Hon tar även upp till diskussion att dekorens betydelse kanske bör sökas 

utifrån dess placering, dess antal och kombination av olika dekorer. Således kan 

dekoren ha flera olika betydelser (Sällström 2007: 34).   

 

3.3. Dekorativ betydelse  

Österholm (1989: 98) argumenterar för att när det gäller gropar på kärl så bör de ses 

framförallt ur ett dekorativt syfte. Hon lät en tecknare förse en avbildning av en 

skärva med andra dekorer än gropar. När tecknaren sedan skissade dit gropar gav 

groparna ett närapå storslaget intryck. Även Johansson (1994) argumenterar för att 

symboler på keramik bör ses utifrån ett dekorativt syfte. Hon menar att keramik med 

mycket dekor bör komma från den tid då människorna hade tid för att dekorera och 

att intresset för mer estetisk dekor försvann i och med att tid för detta minskades 

under bronsålderns inträde. Hon betonar även att det är möjligt att det var framförallt 

kvinnorna som utförde detta arbete medan männen tog hand om försörjningen 

gällande mat (Johansson 1994: 18). Att dekoren minskade under bronsåldern kan 

stärkas upp av Kjellberg och Ytterberg (1996: 56) som utifrån sin analys av keramik 

från Hemmor även de har en teori om att dekoration på keramik började avta under 

neolitikums slut och bronsåldern.  

Janzon (1974: 107) tar upp diskussionen kring att dekoren på kärlen kan spegla de 

mönster som människorna mötte i det vardagliga livet, antingen genom arbetet eller i 

miljön. Hon diskuterar då om att dekoren kan spegla det som handen var van att 

göra. Med detta syftar Janzon på att de arbetade med föremål som innebär stickande 

och skärande element. Detta kan spegla arbeten med bland annat textilier, nät och 

korgar. Vid arbeten med till exempel vinterkläder var människorna tvungna att sticka 

och göra hål. Janzons diskussion kan ställas i kontrast till Sällström (2007: 34) som 

skriver att det kanske var själva arbetet med dekoreringen som var det viktiga, istället 

för dekoren som resultat.  

Sällström (Ibid: 35) diskuterar även kring att det är möjligt att keramiken och dess 

dekor idag anses ha haft större betydelse för människorna än vad som faktiskt var 
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fallet. Hon menar att föremål av till exempel trä och organiska material som inte 

längre finns kvar kan ha varit minst lika betydelsefulla som keramiken.  

 

4. Presentation av materialet 

Här nedan följer en presentation av materialet från de tre platserna som 

representeras i arbetet. Materialet har studerats och analyserats av författaren i 

arkeologilabbet på Högskolan på Gotland i Visby.  

 

4.1. Visbyboplatsen 

Totalt undersöktes 87 keramikskärvor från Visbyboplatsen och fick numren 1-87 i 

databasen. Materialet lånades ut av Gotlands Länsmuseum och kommer från 

generella utgrävningar. Den totala vikten av skärvorna är 1223 gram.  

På grund av att det blev betydligt fler skärvor från Visbyboplatsen som undersöktes i 

jämförelse med de andra boplatserna, togs följande skärvor med nummer; 8, 24, 26, 

28, 30, 32, 39, 42, 44, 45, 46, 61, 62, 81 samt 82 bort. Dessa skärvor hade streck 

som både var inkompletta samt i okänd riktning. En del streck på skärvorna ansågs 

även var för inkompletta för att kunna vara med i korrespondensanalyserna. Även 

skärvor med dekor som ansågs var osäkra vad de föreställde togs bort. Inför 

korrespondensanalyser blev det således 72 keramikskärvor som var kvar från 

Visbyboplatsen inför de två analyserna gällande dekor och komposition samt 

magring form och tjocklek.  

 

4.2. Ajvideboplatsen och gravarna 

Totalt undersöktes 65 keramikskärvor från Ajvide. Dessa förvaras i arkeologilabbet 

på Högskolan på Gotland i avväntan på slutlig förvaring i Gotland Museums magasin. 

Den totala vikten av skärvorna är 1662 gram. Skärvorna från Ajvide har numren 143-

207 i min databas (se bilagor). Av dessa skärvor kommer 30 stycken från ”Gula 

stråket” och 35 stycken från gravar. 18 skärvor kom från gravar daterade till ca 2900 

– 2600 f.Kr. och 17 skärvor från gravar daterade till ca 2600 – 2200 f.Kr.(dateringen: 

Wallin, muntl. medd. mars 2013b).   

Inför korrespondensanalyser togs skärvorna med numren 151, 166, 171 och 203 

bort, återigen på grund av att dekor inte med säkerhet kunde definieras. Även 
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skärvan med nummer 184 valdes bort, detta för att denna skärva kan vara från 

samma kärl som en annan skärva. Vid korrespondensanalys gällande magring var 

alla skärvor från Ajvide med, förutom skärva 184.  

 

4.3. Hemmorboplatsen 

Från Hemmorboplatsen undersöktes totalt 55 keramikskärvor, med numren 88-142 i 

databasen. Även detta material lånades ut av Gotlands Länsmuseum och skärvorna 

kommer framförallt från ytkartering av boplatsen, men några skärvor kommer även 

från provgropar och sökschakt. Den totala vikten av dessa skärvor blev 621 gram. 

Skärva nummer 102 (vinkeldekor) vägdes inte, då det kan finnas rester från mat på 

denne och författaren ville inte riskera att kontaminera den.  

Inför korrespondensanalyser plockades skärvorna med nummer 107 och 109 bort, av 

samma anledning som de från Visbyboplatsen, då dekoren inte med säkerhet kunde 

definieras. Utöver dessa valdes även skärvan med nummer 113 att ta bort, då denna 

kan vara från samma kärl som en annan skärva. Detta för att undvika att dekorer 

överrepresenterades i korrespondensanalysen. Slutligen blev det 52 skärvor från 

Hemmorboplatsen som togs med i korrespondensanalysen gällande skillnad eller 

likhet vid dekor mellan boplatserna. Inför korrespondensanalys som behandlade 

skärvornas magring, form och tjocklek valdes endast skärva 113 bort.  

 

5. Analys  

På grund av att gropornament inte hör till syftet och frågeställningarna har de inte 

diskuterats i analyserna. De nämns dock i vissa fall, till exempel när de ingår i en 

komposition med andra symboler. 

 

5.1. Skillnader/likheter mellan boplatserna 

5.1.1. Dekor och komposition 

Denna analys speglar skillnader och likheter gällande dekor och komposition på de 

tre boplatserna Visby, Hemmor och Ajvide. För att få fram denna bild togs följande 

skärvor bort; 4 (sneda gropar olika riktningar), 29 (Lambdaform) och 67 (återigen 

sneda gropar olika riktningar) från Visby. Från Hemmor togs skärvorna 

91(snörornering), 94 (vågform + grop) och 131(rektangel + liksidig triangel) bort. Från 
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Ajvide togs slutligen skärvorna 163 (brutet streck i bågform), 169 (enkel punktbåge), 

191 (C-formade symboler), 193 (små gropar + ovala intryck + brutet streck) och 207 

(punktintryck) bort. Dessa skärvor med dess dekor och kompositioner skiljde sig för 

mycket från de andra skärvorna så att korrespondensanalysen blev för svår att tyda. 

Detta beror på att de dekorelementen eller kompositionerna endast återfanns på de 

borttagna skärvorna.  

Figur 8. Bild av korrespondensanalys över boplatserna och deras dekorer och kompositioner.  
Visby återfinns i röd färg, Hemmor i blå färg och Ajvide i grönt. 

 

Bilden visar att boplatserna har vissa likheter. Det som synes vara i mitten och 

gränsa till alla boplatser är kompositionen ovalt intryck + grop (45a3). Det är dock 

endast en skärva som är registrerad med denna komposition. När författaren bytte till 

en bild med hur skärvorna låg så syntes det att det var skärvan med denna 

komposition som var i mitten av analysen. Denna skärva kommer från 

Visbyboplatsen. Då ovala intryck tycks vara vanligare i Hemmor och Ajvide än i Visby 

kan en tolkning dras att skärvan från Visby drar mot Hemmor och Ajvide och därmed 

placeras centralt. Ytterligare en tolkning av skärvans placering kan bero på att gropar 

är jämt fördelade mellan boplatserna.  

Bilden visar även att sneda streck <20 mm (97e) är kan ses som vanligt 

förekommande, då framförallt i Visby och Ajvide. Kompositioner som tycks vara 

gemensamma för Visby och Ajvide är snedstreck/snedlinje + kryss + grop (45c) och 
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snedstreck/snedlinje + grop (45b). Det som dock bör has i åtanke när det gäller 

snedstreck/snedlinje + kryss är att strecket eller linjen kan vara del av ännu ett kryss, 

men att skärvan var för inkomplett för att påvisa detta. Även kompositionen 

streck/linje i olika riktningar + grop (45t) tycks vara gemensamt för framförallt Visby 

och Ajvide medan kompositionen kryss + snedstreck/snedlinje olika riktningar (45a7) 

är gemensamt för Visby och Hemmor. För de två senare boplatserna finns det även 

en likhet gällande kompositionen streck/linje okänd riktning + grop (45y).  

Framförallt har Hemmor och Ajvide dekorerna ovalt intryck (115) och vinkel (97g) 

gemensamt. Dekor 115 ligger i en liten klunga tillsammans med kompositionen 

bågform + grop (45d) samt rakt streck/linje + snedstreck/snedlinje + bågform (45x) i 

skärningen mellan Hemmor och Ajvide.   

När det gäller olikheter så tycks det som att i Visby förekommer dekoren rombiska 

fält (97c) mer frekvent än på de andra områdena. Detta var även något som 

noterades under arbetet med keramiken. Dekoren kryss (97f) återfinns främst i Visby. 

Kompositionerna rombiskt fält + grop (45e) samt kryss + snedstreck/snedlinje (45h) 

förekommer främst på denna boplats. Dekoren 97k är streck i okänd riktning som 

togs med då det ändå representerar en dekor (streck), även denna finns främst i 

Visby.  

Kompositionen streck på mynning + snedstreck/snedlinje på ”skärvan” (45u) tycks 

främst förekomma i Hemmor. Kompositionen tycks gränsa mot Visby, detta kan ha 

sin förklaring i att Visby har sneda streck/linjer på skärvor som har belysts tidigare. 

Det kan även bero på att Visby har någon/några skärvor med streck på mynningen. I 

Hemmor finns även kompositionen streck på mynning + ovalt intryck på ”skärvan” 

(45z). Den här kompositionen drar istället mot Ajvide. Då Ajvide och Hemmor har 

ovalt intryck gemensamt bör detta vara den troligaste förklaringen. Det kan även 

finnas skärvor i Ajvidematerialet som har streck på mynningen. 

I Ajvide tycks brutet streck (98) förekomma i högre grad än på de andra boplatserna, 

likaså kilform (106) och raka streck (97b). Det finns även fler skärvor med sned linje 

>20 mm (97d) samt rak linje >20 mm (97a) i Ajvide än i Visby och Hemmor. 

Kompositionerna rakt streck/linje + grop (45a) samt snedstreck/snedlinje + rakt 

streck/linje (45i) verkar vara två utav de vanligaste i Ajvide. Andra kompositioner som 

återfinns inom området för Ajvide är streck på mynning + streck/linje olika riktningar 
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placerat på annat ställe på skärvan (45a4), rakt streck/linje + snett streck/sned linje + 

grop (45o) och snedstreck/sned linje + vinkel + grop (45a2). Slutligen kan 

kombinationen av brutet streck + streck/linje + grop (45r) nämnas. 

 

5.1.2. Magring, form och tjocklek 

I denna analys är det skärvor från Visby, Ajvide och Hemmor som diskuterats utifrån 

deras magring, form och tjocklek. För att få en tydligare bild över detta togs konvex 

botten (nr 173) bort från Ajvide då den stack ut och förminskade bilden. Inför denna 

korrespondensanalys togs även variablerna för obestämd form av skärvan och 

obestämd mynning bort. 

Figur 9. Bild av korrespondensanalysen av skärvornas magring, form och tjocklek.  
Visby återfinns i röd färg, Hemmor i blå färg och Ajvide i grönt. 

 

Vid en första anblick är det tydligaste med denna bild hur Hemmor och Ajvide tycks 

följa varandra. I mitten av bilden visas vad som är det vanligaste bland skärvorna från 

alla tre boplatser gällande magringen – magringen består av kalkhaltig bergart med 

1-3 millimeter i kornstorlek och 10-20% i andel. Detta är även vad som kunde 

uppfattas som normen hos skärvorna vid arbetet med materialet. För skärvtjockleken 

tycks 8-10 millimeter vara det vanligaste på alla tre platser, följt av 5-7 millimeters 

tjocklek.  
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Det är intressant att se att i Visby förekom det mer frekvent än i Hemmor och Ajvide 

att magringens kornstorlek var >3 millimeter samt att magringen tog upp en andel av 

>20%. Detta noterades också vid den okulära granskningen i samband med arbetet 

med materialet. I Hemmor och Ajvide tycks det vara fler skärvor som är vittrade eller 

delvis vittrade än i Visby. Det förekommer även skärvor med liten andel magring (<10 

%) samt bergart utan kalk mer frekvent på dessa platser än i Visby. Detta stämmer 

väl överrens med det som diskuterades gällande Visbys magring.  

När det gäller skärvornas form tycks det som att rak mynning är något vanligare än 

utåtböjd. Den utåtböjda mynningen drar mer mot Visby, det verkar även den konkava 

formen på skärvorna göra. Skärvor med vinkelform och konvex form tycks finnas mer 

frekvent i materialet från Hemmor och Ajvide, likaså S-formade och plana skärvor. 

 

5.2. Skillnader/likheter mellan äldre och yngre gravar i Ajvide 

5.2.1. Dekor och komposition 

Denna analys har fokuserat på äldre och yngre gravar i Ajvide utifrån skärvornas 

dekor och komposition.  

Figur 10. Bild av korrespondensanalysen av äldre och yngre gravar i Ajvide utifrån skärvornas dekorer 
och kompositioner. Äldre gravar syns i röd färg och yngre gravar i blå färg. 
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Som denna bild visar tycks det vara skillnad i hur människorna valde att dekorera sin 

keramik i olika tider i Ajvide.  

Den vanligaste kompositionen för både äldre och yngre gravar bör ha varit en 

kombination av raka streck/linjer och gropar (45a), med något dragning mot äldre 

gravar. Raka streck (97b) tycks ha varit något vanligare i äldre gravkeramik än i den 

yngre. En annan likhet mellan gravarna är att i äldre gravar tycks sneda linjer (97d) 

ha varit bland den vanligaste dekoren och sneda streck (97e) kan ha varit den 

vanligaste i de yngre gravarna. Det som dock bör belysas är att de sneda strecken 

kan vara inkompletta på en eller fler skärvor och kan således ha varit menat som 

sneda linjer.  

Sedan börjar det emellertid skilja sig ganska markant mellan gravarna. I de äldre 

gravarna är streck i okänd riktning (97k) vanligare än i de yngre och här återfinns 

någon skärva med rektangeldekor (96). Denna dekor sitter ihop med komposition 45k 

snett nedanför dekor 92a. I övrigt visar bilden att den vanligaste kompositionen är 

streck/linjer i olika riktningar (45m).  

I utkanten av det markerade området för äldre gravar återfinns även kompositionerna 

brutet streck + grop (45n) samt rakt streck/linje + snedstreck/sned linje + grop (45o). 

Dessa var således inte allt för vanligt förekommande men vanligare än i de yngre 

gravarna. Likaså kompositionen streck på mynning + grop någon annanstans på 

skärvan (45j). Denna komposition ligger utanför det ifyllda området, men tycks ändå 

dra lite grann mot mitten av bilden.  

När det gäller de yngre gravarna så är, som tidigare nämnt, kompositionerna färre 

och det som är främst förekommande är brutet streck + snedstreck/snedlinje (45a8) 

och snedstreck/snedlinje + kryss + grop (45c). Bland de vanligaste dekorerna finns 

brutet streck (98), kilform (106) samt kryss (97f). 

Vad som bör nämnas är att det är som sagt endast ett litet antal skärvor som 

representerar de två olika tidsperioderna, vilket betyder att en dekor kan ses som 

vanligt förekommande i korrespondensanalysen och ändå endast återfinnas på 

några få skärvor.  
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5.2.2. Magring, form och tjocklek 

Här följer en analys över skärvor från Ajvides gravar utifrån deras magring, form och 

tjocklek. Återigen fick konvex botten (173) tas bort då den stack ut för mycket och 

gjorde korrespondensanalysen otydlig.   

Figur 11. Bild av korrespondensanalysen av äldre och yngre gravar från Ajvide. 
 I denna bild presenteras skärvans magring, form och tjocklek.  

Äldre gravar syns i röd färg och yngre gravar i blå färg. 

 

På denna bild tydliggörs större likheter mellan gravar från äldre och yngre 

gropkeramisk tid. Detta gäller framförallt mynningarna, där utåtböjd mynning tycks 

vara normen (framförallt i äldre gravar), följt av raka mynningar, som tycks dra något 

mot yngre gravar. Gällande magringen så är kalkhaltig bergart vanligast från båda 

tidsperioderna och de har även delvis vittrade skärvor gemensamt. Normal 

magringsandel, 10-20%, tycks vara vanligt, framförallt under yngre tid. Detta gäller 

även magringens kornstorlek, som ligger på 1-3 millimeter. Den mer generella 

skärvtjockleken ser ut att vara 8-10 millimeter i både äldre och yngre gravar.  

I de äldre gravarna fanns det fler skärvor med liten andel magring (<10%) samt 

magring med kornstorlek på mindre än 1 millimeter. Några få skärvor tycks även vara 

helt vittrade. Det tycks finnas skärvor med tjocklek på 11-13 millimeter något mer 

frekvent bland materialet från de äldre gravarna. När det gäller formen på skärvorna 
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så är det vanligare med vinkelformade, S-formade samt konvexa skärvor under äldre 

tid.  

I materialet från de yngre gravarna finns däremot fler konkava skärvor. Utanför det 

ifyllda området finns även skärvor med en tjocklek på 5-7 millimeter samt magring 

som är av bergart utan kalk.  

 

5.3. Fördjupad analys av en typ av dekorelement 

Under denna rubrik har en fördjupning på en enskild dekor skett. Denna analys har 

behandlat de tre områdena Visby, Ajvide och Hemmor. Dekoren sneda streck <20 

millimeter (97e) har analyserats då det fanns 51 stycken skärvor i denna kategori. 24 

stycken av dessa är från Visby, 14 stycken från Hemmor och 12 stycken från Ajvide. 

För att göra analysen så säker som möjligt har kompositionerna som berör kryss, 

rombiskt fält och vinklar tagits bort och således dess skärvor. Detta för att 

snedstrecken kan vara del av dessa dekorer, men inkompletta.  Endast de dekorer 

med komplett längd har varit med i analysen, vilket leder till att 14 stycken skärvor 

från Visby, 6 stycken från Hemmor samt 8 stycken från Ajvide blev aktuella. Då detta 

resulterade i att det blev mer än dubbelt så många skärvor från Visby än Hemmor 

togs de fyra första skärvorna från Visby i den blivande korrespondensanalysen bort. 

Detta berörde alltså skärvorna 7, 10, 21 och 31. Detta är ett väldigt litet antal skärvor, 

men detta bör ändå vara det bästa sättet att få ut mest information om en enskild 

dekor på. Tyvärr var skärva 181 från Ajvide tvungen att tas bort. Detta är en skärva 

med sneda streck på mynningen och grop på en annan del av skärvan. Den var för 

utstickande för att kunna få en bra korrespondensanalys.   

Variablerna som finns med i denna analys är berörda kompositioner samt alla de 

variabler som härrör till dekoren. Denna analys har gjorts för att se om det går att se 

gemensamma drag mellan boplatserna, vilket skulle kunna leda till teorier kring att 

det fanns en gemensam stil som har spridit sig mellan boplatserna till exempel 

genom att en individ har dekorerat keramik som kan ha förmedlats mellan områdena. 

Här skulle det kunna diskuteras tidsspannet med tanke på de daterade gravarna, 

men då resten av keramiken är samplad så kan det, så vitt författaren vet, komma 

från flera olika perioder under gropkeramisk tid.  
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Figur 12.  Bild av en fördjupad analys av dekoren snedstreck (97e) mellan de tre boplatserna.  
Visby återfinns i röd färg, Hemmor i blå färg och Ajvide i grönt. 

 

Som denna bild visar är det som boplatserna framförallt har gemensamt och som 

representeras främst i Visby är tillverkningssättet, nämligen intryck med enkelt 

redskap, till exempel ben (142). Det bör belysas att detta är endast författarens 

uppfattning. I första hand i Ajvide och till viss del Visby kan dekoren dock vara dragen 

med ett enkelt redskap (142 el. 143).  

Dekoren uppfattas vara till majoritet placerad på utsidan (77) med en längd på ≥10-

<15 millimeter (82), detta gäller framförallt i Visby och Ajvide. Den vanligaste 

placeringen av dekoren från materialet, särskilt i Ajvide, är på kärlets hals (165). 

Längden varierar dock på de olika platserna, i Hemmor tycks strecken kunna vara 

mellan 5 och 10 millimeter (81) och i Visby och Ajvide ≥15-<20 millimeter (83). 

Avståndet mellan strecken i sidled är främst ≥10-<20 mm (378) framförallt i Visby och 

Ajvide. Detta följs av ≥5-<10 millimeter (377), som framförallt gäller i Visby. Längden 

mellan rader av symboler tycks ligga på ≥5-<10 millimeter (388) följt av <5 millimeter 

(387) i främst Visby och Ajvide. Detta avstånd kan dock vara upp till ≥15-<20 

millimeter (390) i Hemmor.  

När det gäller dekorens riktning är det mest frekventa, framförallt i Visby och 

Hemmor, att strecket är ställt i en riktning av lodrät och snedställd höger (126). I 

Ajvide däremot är riktningen lodrät och snedställd vänster (127) vanligare. 
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Kompositionens riktning tycks oftast vara runt kärlet (371), detta gäller främst Visby 

och Hemmor. Ytterligare en skillnad mellan Visby och Hemmor kontra Ajvide är att 

det ser ut som att strecken förekommer något oftare i en rad, en och en (205, 206) i 

Visby och Hemmor än i Ajvide, medan Ajvide tycks ha dem i två rader (217, 218) mer 

frekvent än de andra två platserna.  

Slutligen kan det belysas att de kompositioner som är vanligast är snedstreck + grop 

(45b), detta tycks gälla i första hand i Hemmor och kanske även i Visby. Visby och 

Ajvide har kompositionen streck/linjer olika riktningar + grop (45t) som gränsar till 

deras områden. Visby har ytterligare en komposition som tycks förekomma främst 

där, denna komposition är streck/linjer olika riktningar (45m).  

 

6. Diskussion 

För att ge en bättre uppfattning och underlätta en diskussion kommer en 

sammanfattning av korrespondensanalyserna i varje kapitel alternativt varje 

delkapitel ges (6.1.1.–6.3.). 

 

6.1. Skillnader/likheter mellan boplatserna 

6.1.1. Dekor och komposition 

Det råder både likheter och skillnader mellan boplatserna (se figur 8). Visby är den 

boplats som har mest gemensamt med de andra två boplatserna. Hemmor och 

Ajvide har i första hand en likhet med två dekorer; ovalt intryck och vinkel, men 

annars tycks dessa variabler båda dra mot Visby.  

Visby och Ajvide har framförallt sneda streck gemensamt. Detta kan bero på att i 

Ajvide är sneda streck vanligast, medan kryss är vanligast i Visby (detta kommer 

diskuteras nedan). Som tidigare nämnts fanns det skärvor med kryss eller rombiska 

fält som även hade sneda streck. Dessa streck kan vara kryss som är inkompletta, 

eller så är de helt enkelt sneda streck. Det förekommer även kryss i Ajvide, i 

komposition som även har snedstreck/linje + grop. Gemensamt för Visby och Ajvide 

är även komposition som innehåller streck/linje i olika riktningar. Vissa av dem kan 

ingå i så kallade fiskbensmönster (se definition 1.4.3. samt figur 6 och 7).  



41 
 

Visby och Hemmor har i första hand sneda streck/linjer med olika riktningar 

gemensamt, denna dekor är då i kombination med kryss. Även här kan skärvornas 

sneda streck ingå i fiskbensmönster. De har även kompositionerna streck på 

mynning + snedstreck/snedlinje på annan del av skärvan samt streck/linje i okänd 

riktning + grop gemensamt. Då dekor på mynning tycks återfinnas främst i Hemmor 

och snedstreck/snedlinje mer frekvent i Visby kan det vara snedstreck/snedlinje som 

gör att kompositionen dras mot Visby.  

Det synes som att det finns framträdande olikheter mellan boplatserna och att varje 

boplats har minst en typ av dekor som kan sägas representera den. Som 

korrespondensanalysen visar tycks rombiska fält och kryss förekomma främst i 

Visby. I relation till antal skärvor var uppfattningen redan under arbetets gång med 

materialet att det förekom mycket kryss och rombiska fält i Visby. Det som var 

intressant med de rombiska fälten var att det fanns de som var väldigt fint gjorda, 

men även några som var sämre gjorda (se till exempel skärva 47). Det rombiska 

fältet kan vara en påverkan av fastlandets keramik. Detta utifrån att ha läst Larssons 

(2011: 77) text om att i Fagervik II återfanns rombiska fält ofta på halsen. 

 

  
Figur 13. Skärva 23 med rombiskt fält från Visby. 

   

I Hemmor framkommer främst dekor på mynning som en vanligare företeelse än i 

Visby och Ajvide medan keramiken från Ajvide tycks dominera av dekorer och 

kompositioner som involverar streck och linjer. Strecken och linjerna återfinns både 

som raka och sneda och till och med i form av brutet streck. Gällande dekorens 

placering beror detta dels på materialet som användes. Detta var ett ”sample” och 

det är viktigt att vara försiktig med att bestämma placering. Av denna anledning blev 

de flesta dekorer placerade på obestämd plats, vilket betyder att en säker placering, i 
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detta fall mynning, blir tydligare i korrespondensanalysen. I och med de 

kompositioner som återfinns i Hemmor kan det dock anses som att Hemmor har fler 

dekorer på mynningen än de andra boplatserna.  

 

  
Figur 14. Skärva 124 med streck på mynning + ovala intryck på ”skärvan” från Hemmor. 

   
Figur 15. Skärva 167 med sneda + raka streck från Ajvide. 

 

Valet av dekor på de olika platserna öppnar upp för diskussion hur Visby kan ha mer 

gemensamt med Hemmor och Ajvide än vad de senare har gemensamt med 

varandra. Denna tanke bygger på att Hemmor och Ajvide ligger något närmare 

varandra geografiskt på en modern karta över Gotland än vad de ligger gentemot 

Visby (se figur 1). Att Ajvide har mer gemensamt med Visby än med Hemmor kanske 

kan bero på att det var lättare och snabbare för människorna i Ajvide att ta sig till 

Visby via vattnet än till Hemmor. Wallin och Martinsson-Wallin (1992) har utifrån 

osteologiskt material diskuterat kring att människorna under gropkeramisk tid på 

Gotland var uppdelade i olika grupper; nordlig, västlig och östlig (Wallin & 

Martinsson-Wallin 1992: 16). Figur 1 tydliggör att Visby och Ajvide ligger på 

västkusten och Hemmor på östkusten. Utifrån analysen anser författaren att den 

största likheten mellan boplatser och dekor gäller Visby och Ajvide. Analysen visar 

streck i olika variationer som enskilt dekor och i kompositioner på boplatserna, varav 

vissa är även gemensamma. Det mest uppenbara blir då att streck används inom de 
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båda områdena, men på olika sätt. I Visby används de främst i korsande form, det vill 

säga kryss eller rombiskt fält och i Ajvide mer enskilt och både raka och sneda. Detta 

kan då bli en identifiering för boplatsen (hur strecken används och hur de sätts i 

förhållande till varandra) medan strecket som symbol kan ha varit en större tradition 

som gällde på de två platserna. Detta kanske kan tolkas som en tradition som 

framförallt återfanns på västkusten. Även i Hemmor återfinns streck som dekor, men 

författaren tolkar analysen som att det inte förekommer lika frekvent där som i Visby 

och Ajvide.  

Vad talar då för en gemensam tradition mellan Visby och Ajvide? Enligt Österholm 

(1989: 181) bör det inte vara någon osäkerhet om att människorna under 

gropkeramisk tid på Gotland kände till varandra, de bör till och med ha haft bra 

kontakt med varandra. Detta kan även stöttas upp av Papmehl-Dufay (2006: 244) 

som menar att även om keramikern själv inte hade rest till en annan boplats så bör 

denne ändå haft god kunskap om hur andra kärl såg ut oavsett avstånd men 

förmodligen inom rimliga gränser. Larsson diskuterar kring giftermål mellan boplatser 

(Larsson 2011: 78) vilket leder till teorier kring att dessa kontakter kan ha berott på 

att Visby och Ajvide hade regelbunden kontakt med varandra för utbyte av individer 

för giftermål. Utifrån Renfrew och Bahns (1996) diskussion kring att en dekor kan 

påvisa relationer mellan folk (Renfrew & Bahn 1996: 297) kan det tänkas att en 

liknande dekor således kan bero på en närmare relation mellan dessa platser som de 

gärna vill visa genom till exempel sin keramik. Vidare skriver Österholm att traditioner 

kan ha varierat mellan olika områden på Gotland (Österholm 1989: 184). Detta kan 

vara anledningen till att det blir ett scenario som nästintill ser ut som Visby och Ajvide 

kontra Hemmor. De kanske kan klassas som två olika områden.  

Det verkar dock inte som att Hemmor varit helt särskilt från Visby och Ajvide då de 

fortfarande har vissa dekorelement gemensamt. Även Hemmor har till viss del kryss 

som dekor, i kombination med snedstreck/snedlinje olika riktningar. Streck i olika 

riktningar (eventuellt fiskbensmönster) återfinns också på alla platser. Det kanske är 

möjligt att dessa är dekorelement som ingår i mer regionala traditioner över hela ön. 

Det bör dock återigen betonas att kryss tycks vara vanligast i Visby. Genom att utgå 

från Hodder (1982) och begrundar att vid en spänd relation mellan andra boplatser 

bör boplatserna haft en konservativ syn på vilken dekor som skulle ha använts på 

boplatsen (Hodder 1982: 41). Då det tycks finnas dekorer som är mer utmärkande för 
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varje boplats är detta en intressant tanke. I analysen framträder dock att boplatserna 

har dekorer som är gemensamma och att det finns en variation inom varje boplats 

gällande valet av dekor. Det bör således ha varit en bra eller i alla fall en icke fientlig 

relation mellan människorna som levde på Gotland under gropkeramisk tid.  

Denna diskussion har handlat mycket om att ge en enskild symbol, i detta fall främst 

strecket, ett stort värde och det har diskuterats hur människorna kan ha valt att 

använda sig av strecket. Författaren är medveten om att det inte behöver ha varit på 

det sättet under gropkeramisk tid som har diskuterats. Det är dock spännande att få 

upp en diskussion kring hur en enkel dekor som ett streck/linje skulle kunna 

användas på olika sätt och spegla relationer mellan boplatser.  

 

6.1.2. Magring, form och tjocklek 

Denna korrespondensanalys (figur 9) är intressant. Det framgår väldigt tydligt vad 

som är normen mellan boplatserna gällande magring och skärvornas tjocklek och 

form. Larsson (2009: 184) nämner att det ofta är kalk i den gotländska leran, vilket 

även syns i analysen. I övrigt är det mest frekventa för alla tre boplatser ”normal” 

magring, nämligen en kornstorlek på 1-3 millimeter och en andel på 10-20%. 

Gemensamt med platserna är att skärvans tjocklek ligger på 8-10 millimeter som följs 

av 5-7 millimeter. 

Här finns det dock stora likheter mellan Hemmor och Ajvide. Detta för återigen tankar 

kring att de är de två boplatserna som ligger närmast varandra (se figur 1) och om 

det kan finnas en geologisk förklaring till likheterna i magringen. Dessa två boplatser 

har en större frekvens med skärvor med en liten andel magring och utan kalk än 

Visby som skiljer sig från dem genom att ha fler skärvor med stor kornstorlek och stor 

andel magring. Hemmor och Ajvide har även gemensamt skärvor som är vittrade 

eller delvis vittrade. Anledningen till att skärvorna är vittrade eller delvis vittrade kan 

bero på hur dåligt brända kärlen är (Österholm 2008: 35). Således kan en teori dras 

till att kärlen i Visby var bättre brända än de i Hemmor och Ajvide. Larsson belyser 

dock att kalk i magringen kan leda till att kärlet spricker i elden (Larsson 2009: 184). 

Detta kan således vara en annan förklaring till att keramiken är mer eller mindre 

vittrad.  
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Figur 16. Skärva 1 från Visby. Skärvan har en stor andel magring  

som är kalkhaltig har en kornstorlek på > 3 millimeter. 

 

Något som noterades, tyvärr för sent för att anteckna skärva för skärva, under arbetet 

med materialet var att magringen på vissa skärvor i Visby till viss del bestod av 

snäckor och fossiler. Detta är ingenting som noterades vid genomgången av 

skärvorna från Hemmor och Ajvide.  

När det gäller formen på skärvorna är det endast mynningens form som kommer att 

diskuteras. Detta för att de andra formerna mest troligt beror på vart på kärlet som 

skärvan har suttit. Det som dock kan ses är att även när det gäller mynningens form 

finns det likheter i framförallt Hemmor och Ajvide. På dessa lokaler är rak mynning 

vanligare än utåtböjd. Den utåtböjda mynningen tycks vara vanligare i Visby, det ser 

dock ut som att rak mynning även förekommer lika ofta i Visby som i Ajvide och 

Hemmor 

Det är väldigt intressant att se att Hemmor och Ajvide visar sådan likhet här, medan 

de inte alls tycktes ha särskilt mycket likheter gällande dekorer och kompositioner. 

Som tidigare nämnt kan själva magringen bero mer eller mindre på geologiska 

förhållanden och detta är anledingen till varför Hemmor och Ajvide har störst likheter i 

korrespondensanalysen. En annan teori är dock att det kan bero på att 

magringsstilen som återfinns i Hemmor och Ajvide är ett val utav keramikerna. 

Larsson (2011) skriver att en keramiker som under sin läroprocess av 

keramiktillverkning och har vant sig vid att använda en sorts magring och att använda 

en särskild mängd av denna föredrar förmodligen att fortsätta med detta (Larsson 

2011: 74). Detta leder till teorier kring att denna typ av magring kanske föredrogs i 
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Hemmor och Ajvide, men inte i Visby. Teknologin, det vill säga själva formandet av 

kärlet är likande i Hemmor och Ajvide och Visby särskiljer sig något.  

Mynningens form diskuteras av Papmehl-Dufay som belyser att detta kan bero på 

keramikerns egna val (Papmehl-Dufay 2006: 236). Det skulle dock vara av intresse 

att studera detta utifrån ett större material för att få en bättre bild av detta, men det är 

intressant att mynningens form tycks skilja sig på olika, eventuella, områden. 

Möjligtvis kan utåtböjd mynning vara en tradition eller ett val av keramiker som 

återfinns mer på norra Gotland.  

Denna analys skulle kunna ge en bild av två olika traditionsområden; den första är 

den som gäller dekor och komposition där Ajvide och Visby har mest gemensamt. 

Den andra behandlar magringen, där Ajvide däremot har mer gemensamt med 

Hemmor. Som tidigare nämnt kan likheterna i magringen bero på geologiska 

förutsättningar alternativt att detta var en magring som föredrogs i Hemmor och 

Ajvide.  

 

6.2. Skillnader/likheter mellan äldre och yngre gravar i Ajvide 

6.2.1. Dekor och komposition 

Likheterna som finns mellan äldre och yngre gravar gällande dekor och komposition 

(se figur 10) är en komposition av raka streck/linjer och gropar. Detta kan dock vara 

något vanligare i äldre gravar och kan bero på att raka streck och linjer tycks vara 

vanligare där än i de yngre. Sneda linjer kan ha varit vanligare i äldre tid medan 

sneda streck var vanligare i yngre tid. Som tidigare nämnt så kan en del streck vara 

inkompletta och istället ha varit linjer.  

Det tycks dock vara en stor skillnad mellan äldre och yngre gravar i Ajvide och valet 

att dekorera keramiken. Detta gäller framförallt kompositioner. I äldre gravar synes 

att den vanligaste kompositionen är streck/linjer i olika riktningar, eventuellt 

fiskbensmönster samt streck på mynning. I de yngre gravarna finns fler 

kompositioner som är inom området och det tycks vara lite större variation inom 

dessa. Det finns sneda streck/linjer och raka streck/linjer men även brutet streck och 

kryss i vissa kompositioner. Här är således dekorerna brutet streck och kryss 

vanligare samt även kilform.  
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Figur 17. Skärva 183 från en äldre daterad grav med sneda streck åt olika håll.  

 
Figur 18. Skärva 201 från en yngre daterad grav med brutna streck + snedstreck. 

 

Vad kan denna skillnad i tiden bero på? Österholm skriver i sin avhandling att hon 

har sett att dekoren förändrats genom tiden på hela ön (Österholm 1989: 184). Detta 

känns som en självklar faktor som bör räknas med. Människor ändrar stil och idéer 

genom tid. Enligt Stenbäck (2003) kan ett byte av keramikstil bero på att 

människorna ville ta ett tydligt uppbrott från en stil som fanns tidigare och med den 

innebörd som den tidigare stilen hade. Det kunde även ske på grund av en rakt 

motsatt anledning, att människorna ville knyta an till det förflutnas keramikstil och 

innebörden med den (Stenbäck 2003: 28). Som tidigare nämnt anser författaren att 

detta även bör tänkas på gällande valet av dekor genom tiden. Människorna kan ha 

velat knyta an till tidigare generationer och deras traditioner, eller ta avstånd från 

dessa. Det som dock är spännande och kan diskuteras är att enligt 

korrespondensanalysen tycks dekoren kryss dyka upp alternativt blir vanligare under 

yngre tid. Här kan slutsatsen möjligen dras att kontakten och relationen mellan Visby 

och Ajvide kan ha blivit starkare under yngre tid, då de på Ajvide tycks börja anamma 

den dekor som främst tycks representera Visbyboplatsen – kryss.  
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Något som bör diskuteras är hur dekorerna och kompositionerna ska sättas i relation 

till gravar. Då det tycks vara en komposition av raka streck/linjer och gropar som 

äldre och yngre gravar främst har gemensamt kan det diskuteras om denna dekor 

kan anses vara rituell i Ajvide. Detta gäller även dekorerna sneda streck och sneda 

linjer som, trots eventuell skillnad i längd, återfinns i både äldre och yngre tid.  

 

6.2.2. Magring, form och tjocklek 

Magringen kan anses som normalt för gotländska kärl i båda tidsperioderna, det vill 

säga bergart med kalk, 10-20 % andel och 1-3 millimeters kornstorlek (se figur 11). 

Det finns även skärvor som är delvis vittrade från både äldre och yngre gravar. 

Magring som liten andel och med kornstorlek på <1 millimeter samt några skärvor 

som är helt vittrade finns mer frekvent i äldre gravar, medan i yngre gravar tycks det 

finnas något fler skärvor med en magring utan kalk. Som tidigare nämnt kan dåligt 

brända kärl leda till mer eller mindre vittrad keramik (Österholm 2008: 35). Detta 

leder till funderingar kring att keramiken var sämre bränd under äldre tid än yngre. 

Som Larsson (2009: 184) belyser kan det dock även bero på att kalken i magringen 

har påverkat kärlets sammansättning och lett till att det hade sämre hållbarhet i 

elden.  

En skärvtjocklek på 8-10 millimeter tycks vara det normala för både äldre och yngre 

gravar, medan det i äldre gravar förekommer mer frekvent kraftigare skärvor, 11-13 

millimeter i tjocklek. I yngre gravar förekommer det istället tunnare skärvor med en 

tjocklek på 5-7 millimeter. Detta kan ses som att människorna går, genom tid, från att 

ha tjockare väggar på kärlen till tunnare. Kjellberg & Ytterberg (1996) nämner dock 

att en skärvas tjocklek kan bero på vart på kärlet skärvan har suttit (Kjellberg & 

Ytterberg 1996: 58).  

I äldre gravar ser det ut som att utåtböjd mynning är vanligare och i yngre gravar är 

det något vanligare med raka mynningar. Om detta skulle vara fallet skulle det betyda 

att under äldre tid hade Ajvide mer gemensamt med Visby och de utåtböjda 

mynningar som återfanns i materialet för att sedan gå till rak mynning som enligt 

korrespondensanalysen kan anses vara vanligare. Formen på mynningen kan vara 

keramikerns eget val (Papmehl-Dufay 2006: 236) och det är intressant att se att 

formen på mynningen tycks ändras genom tid i materialet. Som tidigare nämnt är det 

dock svårt att se detta i det här arbetet, då formen på mynningen kanske bör variera i 
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större grad ifall keramikerna själva valde hur mynningen skulle se ut. Vad som skulle 

kunna överläggas även här är det Stenbäck (2003) diskuterar, nämligen att byte av 

en keramikstil kan vara för att visa på ett tydligt uppbrott mot en tidigare stil och 

stilens innebörd (Stenbäck: 2003: 28). Om formen på mynningen ändrats genom tid 

kanske det berodde på en förändring i samhället som har gjort att människorna i 

Ajvide tog avstånd ifrån det förflutna.  

Detta kan ställas i relation till själva dekoren då det snarare tycks som att Ajvide 

börjar likna Visby under yngre tid genom att börja använda kryss. Detta kan spegla 

hur folket i Ajvide anpassar sig utifrån relationer mellan olika boplatser. Ifall detta 

skulle stämma skulle det kunna betyda att kärlet och dess dekor spelar en stor roll 

inom den sociala organisationen mellan boplatser och dess människor.  

 

6.3. Diskussion om en typ av dekorelement 

Det normala för alla tre boplatserna (se figur 12) gällande sneda streck är att 

tillverkningssättet sannolikt är intryck med enkelt redskap, till exempel ben. I Ajvide 

och Visby kan en del av dekoren eventuellt även vara dragen med enkelt redskap. 

Detta kan bero på att dekoren på vissa skärvor från dessa två platser vara något 

finare gjort än på en del skärvor än i Hemmor. Skärvor med streck som var jämna 

och fint gjorda sattes som dragen eller eventuellt dragen med enkelt redskap. 

Dekoren är oftast placerad på utsidan av kärlet på alla tre boplatser. Det är även 

vanligt att den är placerad på kärlets hals och detta gäller framförallt i Ajvide. Som 

tidigare nämnt behöver inte dekorens placering stämma alltför väl på grund av att de 

flesta dekorers placeringar kategoriseras som ”okänd”. Detta leder till att de 

placeringar som kan sägas med säkerhet, till exempel hals får en större plats i 

korrespondensanalysen. Detta märks särskilt väl när det är så få skärvor med i 

denna analys. Hals behöver således inte vara den vanligaste placeringen av 

dekoren.  

När det gäller längden av streck-dekoren är det vanligaste en längd på ≥10-<15 

millimeter som återfinns främst i Visby och Ajvide. De har ytterligare en dekorlängd 

gemensamt, nämligen ≥15-<20 millimeter. I Hemmor kan strecken dock vara något 

kortare, >5-<10 millimeter. En längd på ≥10-<15 millimeter bör dock kunna ses som 

normen på alla boplatser. Avstånd i sidled mellan strecken är främst ≥10-<20 mm 
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och vanligast i Visby och Ajvide. Mellan raderna tycks längden ≥5-<10 millimeter vara 

vanligast på alla boplatser och i Visby och Ajvide förekommer även ett kortare 

avstånd, under 5 millimeter. I Hemmor förekommer det istället ett större avstånd, 

≥15-20 millimeter.  

Den vanligaste kompositionen är snedstreck/snedlinjer + grop, framförallt i Hemmor. 

Däremot har Visby kompositionen streck/linjer olika riktningar (eventuellt 

fiskbensmönster) + grop gemensamt med Ajvide. 

I denna analys har återigen Visby mer gemensamt med Hemmor och Ajvide än vad 

de har med varandra. Visby och Ajvide har variabler som behandlar dekorens längd, 

avstånd i sidled samt avstånd mellan rader. Visby och Hemmor har istället riktning 

och antal rader av streck gemensamt. På dessa platser återfinns strecken något mer 

frekvent i en rad och/eller i en riktning som är lodrät/snedställd höger. Ajvide har 

däremot strecken mer frekvent i två rader än Visby och Hemmor. Strecken i Ajvide 

har även oftare en riktning av lodrät/snedställd vänster än de två andra platserna. 

Framförallt i Visby och Hemmor tycks strecken i komposition gå runt kärlet, alltså 

vågrätt.  

  
Figur 19. Skärva 51 från Visby med streck i en rad och riktning lodrät/snedställd höger + gropar. 



51 
 

   
Figur 20. Skärva 190 från Ajvide med streck i två rader och  

riktning lodrät/snedställd höger + raka streck + grop. 

 

Tanken med att gå djupare in på dekoren var att försöka få en förståelse av vad, eller 

rättare sagt vem som låg bakom den. Genom att se att Visby och Hemmor har en 

stor likhet kan funderingar uppstå om att det är en tradition i traditionen som träder 

fram. Det vill säga, det finns en tradition i sättet att skapa strecket som i sin tur är en 

del av en tradition av hur strecket sedan används. Någon har börjat göra dekoren 

som sådan, men då är frågan; Är det en slump att Visby och Hemmor har liknande, 

eller är det genom kontakt och utbyte av kärl eller information som leder till detta? 

När dekoren sneda streck i höger riktning skulle specificeras fanns det olika variabler 

att välja mellan; lodrät, vågrät eller endast snedställd (denna variabel användes då 

det var svårt att avgöra om strecket var i lodrät eller vågrät riktning). Då det är just 

lodrät och snedställd höger som är vanligast så är dekoren mer specifik. Keramikern 

kunde ha valt att ställa strecket på flera olika sätt, men valde att ställa det i 

lodrät/snedställd höger-läge. Kan detta tolkas som att den utgick från 

någonting/någon annan?  

Även de variabler som Visby och Ajvide har gemensamt kan lyftas fram i denna 

diskussion. Som belysts i tidigare analyser och diskussioner kan dessa två boplatser 

haft god kontakt med varandra, vilket kan resultera i att keramiker från Visby och 

Ajvide har påverkat varandra gällande dekorens längd samt avstånd mellan 

dekorelementen.  

På grund av att keramiken från Visby och Hemmor kommer från olika tider på grund 

av sampling är det svårt att säga att det är en och samma individ som har gjort 

dekoren eller individer som har påverkat varandra. Detta gäller både inom en boplats 
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och mellan flera boplatser. Enligt Flyg och Olsson (1985: 17) sträcker sig kulturlagret 

i Visby mellan ca 3200-2300 f.Kr. I Hemmor (Kjellberg & Ytterberg 1996: 29, 

Hedemark m.fl. 2000: 11) finns fynd i kulturlagret som tyder på att boplatsen har varit 

aktiv mellan ca 2900-2100 f.Kr. När det sedan gäller Ajvideboplatsen menar Wallin 

att denna bör ses ha varit aktiv mellan ca 3900 - 2200 f.Kr., varav det gropkeramiska 

skedet tog plats från ca 3100 f.Kr. (Wallin, muntl. medd. juni 2013). Detta betyder 

således en tidsperiod på ca 600 år som Visby och Hemmor har varit aktiva samtidigt, 

medan Visby och Ajvide har varit aktiva under ca 900 år och Ajvide och Hemmor 

under ca 700 år. Det är följaktligen långa perioder som boplatserna har varit aktiva 

samtidigt vilket betyder att för att få en bild av om en individ har gjort flera kärl på 

boplatsen krävs specifika dateringar av keramiken. Att boplatserna har varit aktiva 

samtidigt så långa perioder stärker dock teorin att de bör haft kontakt med varandra. 

Vad betyder då det sneda strecket? Varför har keramiker fortsatt använda sig av 

denna dekor, mer eller mindre, genom en längre tidsperiod? Det är inte en alls en 

omöjlighet att valet av denna dekor har uppkommit på två ställen utan att dessa har 

influerats av varandra. Men just för att de bör ha haft kontakt med varandra så kan 

dekoren även här vara ett tecken på en relation mellan boplatserna.  

 

6.4. Dekorens betydelse 

Dekoren skulle kunna påvisa keramikerns identitet, det vill säga att vi till exempel 

skulle kunna få en bild av om en keramiker har gjort flera kärl. Detta utifrån Papmehl-

Dufay (2006: 236) som menar att genom att se på kärl så finns en chans att se en 

övergripande tradition på en eller fler platser, till exempel utifrån var en viss dekor är 

placerad. Han diskuterar även om att genom att se på andra dekorer och deras 

placeringar på samma kärl skulle kunna ge en idé om identiteten av själva 

hantverkaren. Larsson diskuterar kring keramiker som har vuxit upp med en tradition 

gällande kärltillverkning och sedan flyttar till ett annat område. Denne kanske kunde 

få behålla vissa delar av sin gamla tradition gällande tillverkningen om det inte 

ansågs stötande hos den nya omgivningen (Larsson 2011: 78). Detta skulle kunna 

anammas till dekor. Det vill säga att en keramiker kanske vid flytt, till exempel för 

giftermål, blandar en dekor och dess placering från sitt gamla hem med de traditioner 

gällande dekor som finns på den nya boplatsen. För att kunna komma fram till detta 
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krävs dock ett större antal keramikskärvor samt skärvor som är daterade till samma 

tid.  

Att keramiken skulle fungera som ett medium mellan till exempel kvinnor för att 

påvisa sin identitet på grund av strikta regler på boplatsen (se Hodder 1982: 26f, 68f) 

känns föga troligt. Det bör i sådana fall finnas en större variation av dekorer. Hodder 

(Ibid: 68f) diskuterar dock detta utifrån kalabasser. Om det under gropkeramisk tid på 

Gotland skulle finnas liknande förhållanden och medium för identitet på denna nivå, 

kan det i sådana fall ha skett på och via material som inte längre finns kvar för idag. 

Detta kan vara material av till exempel trä eller skinn som sedan länge har förmultnat 

i jorden.  

Det finns bevis som talar för att en dekor alternativt brist på dekor kan visa kärlets 

funktion, till exempel vid matlagning (se Bērziņš 2003: 18, Papmehl-Dufay 2006: 146, 

Janzon 1974: 107, Kihlstedt 2011: 46, 53). Utifrån materialet som används i 

uppsatsen kan dock endast nämnas en dekor som möjligen kan kopplas ihop till mat, 

denna dekor är vinkel (skärva 102).  

Det är inte helt osannolikt att dekoren är menat som något rituellt, till exempel vid de 

fall som det återfinns intryck av korn (Johansson 1994: 16). Det skulle kunna 

begrundas att de såg korn ur en religiös synpunkt, att det planteras, får liv, växer, ger 

föda, försvinner igen för att sedan återuppstå. I materialet som användes i uppsatsen 

noterades dock inget intryck av korn eller dylikt men dekoren som finns på skärvorna 

som undersökts kan ha en rituell innebörd. Detta gäller särskilt de dekorer och de 

kompositoner från äldre och yngre gravar från Ajvide.  

Som nämnts tidigare menar Janzon att dekoren kan spegla mönster som 

människorna såg i vardagen, genom arbetet eller i miljön. Här kan nätet användas 

som ett exempel, som bör ha använts för att fånga fisk (Janzon 1974: 107). Genom 

att se på Visbys keramik med dess rombiska fält så skulle en teori kunna vara att 

rombiskt fält mer eller mindre symboliserar nätet. De bodde vid kusten och använde 

sig förmodligen av nät. Genom att sedan se på magringen som författaren uppfattar 

består åtminstone till en liten del av snäckor så kan det tänkas att havet och föremål 

som förknippas med havet spelat en stor roll. I Hemmormaterialet återfanns även en 

skärva med vågform. Det rombiska fältet kan dock som tidigare diskuterats (Larsson 
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2011: 77) även vara en påverkan av Fagervik II från fastlandet där rombiska fält ofta 

förekommer på halsen.  

Jag anser att dekoren även kan ha använts som ett medel i en större social 

organisation mellan olika boplatser. Dekoren, så väl som formen på mynningen, kan 

ha verkat som en identifiering mellan olika boplatser. Renfrew och Bahn (1996: 397) 

har tidigare behandlats i uppsatsen och deras mening att människor som talar olika 

språk kan ha en liknande dekor på korgar och huvudbonader som speglar relationen 

mellan dem. Jag vill dock inte utesluta att mynningens form kan bero på keramikerns 

identitet, men just i detta arbete har detta varit svårt att se.  

I frågan om att det är vi arkeologer som ger keramiken med dekor så pass stor 

betydelse och att bland annat keramik inte behöver ha varit mer betydelsefullt än 

föremål som inte längre finns kvar (Sällström 2007: 35) kan detta vara troligt. Arbetet 

i denna uppsats pekar dock mot att dekoren sannolikt hade en stor betydelse för 

människorna under gropkeramisk tid. Vad som bör påpekas är att det inte alls är 

omöjligt att andra föremål som inte längre finns kvar har haft lika stor, kanske större 

betydelse, för människorna. Det är dock möjligt att intresset för dekoren minskar 

under bronsåldern, som diskuterats av Johansson (1994: 18) och Kjellberg och 

Ytterberg (1996: 56). Sällström menar vidare att dekoren kan ha flera olika betydelser 

utifrån antal, kombination och placering (Sällström 2007: 34). Utifrån även den här 

uppsatsen menar jag att det kan vara troligt att dekoren har haft flera olika 

betydelser, möjligtvis även på samma gång. Den kan ha spelat en roll i social 

organisation mellan boplatser, men det kan även spegla till exempel enskilda 

keramiker och hur de till viss del själva valde att dekorera kärlet.  

 

6.5. Metodisk frågeställning 

Den metodiska frågeställningen som dök upp under arbetets gång är hur dekoren bör 

ses. Bör den ses som sammansatt eller som ett dekorelement för sig? Något som 

väckte liv i denna diskussion är det som nämnts under ”Identitet och spridning”. Detta 

gäller den teori som Papmehl-Dufay har, nämligen att det kan ha funnits en 

övergripande tradition, regel, för hur kärlen skulle dekoreras och formas. Det kunde 

dock vara så att keramiker sedan kunde sätta sin egen prägel på kärlet, till exempel 

genom att forma mynningen på ett annat sätt och sedan välja om denne ville 

dekorera den eller ej (Papmehl-Dufay 2006: 236). Om dekorelementen ses var för sig 
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och utgår från att det finns individuella präglingar från hantverkarna så kan i sådana 

fall individerna bakom kärlet och dess dekor uppmärksammas. Detta är en väldigt 

spännande tanke. Om det sedan även skulle vara så att den övergripande ”regeln” 

endast gäller inom ett område så skulle även denna regel få en större betydelse. För 

detta krävs dock återigen att skärvorna/kärlen är bestämt som samtida.  

Genom att se dekorelementen tillsammans kan däremot kanske en bild av kontakter 

mellan olika grupper formas och kanske även en större inblick om exogami dem 

emellan (se ”Identitet och spridning” i uppsatsen, ref. Larsson 2011: 78). I och med 

att se på dekorelementen tillsammans skulle teorier och tankar kunna väckas om 

boplatser hade mer eller mindre kontakt med varandra, till exempel för giftermål.  

Utifrån föreliggande studie menar jag att dekorelement bör ses var för sig såväl som 

dekoren som sammansatt.  

 

7. Resultat 

Det har framkommit intressanta resultat från analyserna som redovisas kortfattat här. 

Dessa kommer att redovisas utifrån arbetets frågeställningar. 

Är det någon likhet eller skillnad gällande keramiken och dess dekor från de 

gotländska gropkeramiska boplatserna i Ajvide, Hemmor och Visby? 

Gällande dekoren tycks det finnas dekorer som kan ha varit traditioner för hela ön. 

Detta är mönster som streck i olika riktningar, där vissa av skärvorna ingår i så 

kallade fiskbensmönster. Dekoren kryss tycks förekomma på alla tre platserna, dock 

förefaller krysset vara i kombination med andra dekorer på Ajvide och Hemmor till 

skillnad från i Visby.  

Streck synes vara en gemensam dekor för Visby och Ajvide. Utifrån detta har det 

diskuterats om sneda streck kan ingå i skärvor med kryss. Det har även diskuterats 

att sneda streck och streck överhuvudtaget kan vara något som tyder på en nära 

kontakt mellan Visby och Ajvide med utgångspunkt i hur frekvent dessa streck 

förekommer och hur de användes. Detta utifrån studier (Renfrew & Bahn 1996: 397) 

som visar på att en dekor kan spegla kontakter mellan moderna stammar.  
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Utifrån skärvornas magring har Ajvide och Hemmor en stor likhet, vilket skulle kunna 

ha en geologisk förklaring.  En diskussion har även förts kring att det kan ha varit en 

slags tradition på platserna som gjorde att keramikerna föredrog denna magring. 

Utifrån andelen vittrade eller delvis vittrade kan det även diskuteras om att kärlen var 

bättre brända i Visby än i Ajvide och Hemmor.  

De största olikheterna kan ses som att varje boplats hade en särskild dekor som kan 

anses spegla platsen och i skärvornas magring, tjocklek och form skiljer sig Visby 

från Ajvide och Hemmor.  

Genom att gå in på djupet på dekoren snedstreck fanns likheter mellan Visby och 

Hemmor men även mellan Visby och Ajvide.   

Kan regionala likheter eller skillnader gällande dekoren på keramiken och 

teknologiska variationer visa tecken på att individer har flyttat mellan 

boplatserna? 

Utifrån materialet skulle likheterna kunna påvisa detta. Likheterna i keramiken skulle 

kunna spegla att platserna hade god kontakt med varandra. Detta skulle kunna 

betyda att människor flyttade mellan platserna på grund av till exempel giftermål.  

Ytterligare studier av likheterna och att se på skillnad på bland annat dekorers 

placering och mynnings utformning skulle kunna ge klarare ljus över detta. För detta 

krävs dock att keramiken som jämförs är samtida med varandra.  

Kan dekoren påvisa skaparens identitet, fyller de en funktion för kärlens 

innehåll eller påvisar den någonting annat? 

Dekoren kan påvisa flera olika saker, kanske även flera saker på samma gång. Den 

kan visa relation mellan boplatser, keramikerns identitet (i detta fall att en keramiker 

kan ha skapat flera kärl) samt att dekoren speglar de mönster som keramikern 

upplevde i det vardagliga livet. Dekoren kan även vara av rituell innebörd. I detta 

material skulle detta i sådana fall vara dekor och komposition som finns i 

gravmaterialet från Ajvide.  

Finns det någon kronologisk skillnad i keramiken och dess dekor mellan äldre 

och yngre gropkeramiska gravar från Ajvide? 

Det tycks som att dekoren ändras genom tid. Detta gäller främst att i äldre gravar 

verkar sneda linjer vara vanliga medan i yngre gravar tycks sneda streck bli 
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vanligare. Sneda streck kan dock vara inkompletta och således varit tänkt som linjer.  

Enligt analyser tycks det även se ut som att det blev större variation med dekorer i 

yngre tid. Utifrån andelen vittrade skärvor kan teorier dras om att kärlen var sämre 

brända under äldre tid. Detta kan även bero på att kalken i magringen gjorde att 

kärlen gick sönder något i elden. Ytterligare en skillnad tycks vara formen på 

mynningen som tycks gå från utåtböjda mynningar under äldre tid till raka mynningar 

under yngre tid.  

Bör dekoren ses som sammansatt eller ett dekorelement för sig? 

Författaren anser att dekorelementen bör ses både var för sig, likväl som allt 

tillsammans. Genom att se på dem var för sig skulle en bild kunna formas av att det 

återfinns en individuell prägel från keramikern, till exempel genom att se på och 

jämföra dekorers placering. Om dekorelementen däremot ses tillsammans skulle det 

kanske vara möjligt att se kontakter mellan grupper/boplatser. Även för denna 

frågeställning krävs dock att keramikmaterialet är daterat till samma tid.  

 

7.1. Slutord 

Författaren anser att det har blivit en spännande analys, diskussion och resultat i 

denna uppsats. Även om detta är ett mindre omfattande arbete är förhoppningen att 

arbetet ska väcka intresse och diskussion som kan leda till vidare forskning inom 

ämnet. En idé som har framkommit under detta arbete är att det möjligtvis skulle vara 

av intresse i en ytterligare studie att analysera keramik enbart från en grav från till 

exempel Ajvide. Graven bör dock innehålla en större mängd keramik. Genom att 

göra en detaljerad analys av enbart ett eller ett fåtal dekorelement från en grav skulle 

detta kunna ge djupare insikt om en eller flera individer har skapat den keramik som 

är placerad i graven. Detta är som sagt en idé som skulle kunna utvecklas eller 

bearbetas inför en framtida studie.  

 

8. Sammanfattning 

Detta arbete har behandlat keramiken och dess dekor från den gropkeramiska 

kulturen på Gotland. En studie har utförts av material i form av keramikskärvor från 

de gropkeramiska boplatserna Visby, Ajvide och Hemmor. Keramikmaterialet från 
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Ajvide kommer även från gravar som är daterade till äldre och yngre gropkeramisk 

tid. Även en litteraturstudie har utförts, där dekorens betydelse har diskuterats.  

Arbetets syfte har varit att utifrån keramikmaterialet se om det finns några skillnader 

eller likheter i keramiken och dess dekor mellan boplatserna samt se om det fanns 

någon kronologisk skillnad mellan äldre och yngre gravar i Ajvide. En diskussion har 

förts kring vad dessa skillnader och likheter kan bero på.  

Det finns både skillnader och likheter i keramikmaterialet och det kan anses som att 

ingen boplats skiljde sig helt från de andra. De olikheter som dock finns kan tolkas 

som att varje boplats hade en dekor alternativt placering av dekor som återfanns 

mest frekvent på just den boplatsen. Den kronologiska analysen av gravar från äldre 

och yngre gropkeramisk tid tyder på att dekoren till viss del kan ha ändrats genom 

tid. Det finns dock vissa likheter mellan gravarna.  

Dekoren kan spegla olika saker; kontakter mellan boplatser, keramikerns identitet (i 

detta fall att en keramiker kan ha skapat flera kärl) samt att dekoren kan påvisa vilka 

mönster som keramikern mötte i sin vardag. Författaren vill inte heller utesluta att 

dekoren hade en rituell innebörd. I detta arbete skulle detta speglas i materialet från 

äldre och yngre gravar från Ajvide där det finns vissa likheter gällande valet att 

dekorera keramiken.  

Vidare har det diskuterats kring hur dekoren ska ses, om dekorelementen bör ses var 

för sig eller tillsammans. Diskussionen resulterade i att dekoren bör ses ur båda 

synvinklarna för att få ut så mycket information som möjligt.  
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1. Förklaring över symboler och dess ID-nummer samt 

dekorscheman och ytterligare dekorer 

Denna bilaga är till för att läsaren ska kunna tyda symbolerna i 

korrespondensanalyserna samt databasen.  

ID-nr Förklaring 

92a Cylindrisk grop ≥7 mm 

92b Cylindrisk grop ≥3 - <7 mm 

92c Cylindrisk grop ≥1,5 - 3 mm 

92d Punktintryck <1,5 mm 

93a Konisk grop ≥7 mm 

93b Konisk grop ≥3 - <7 mm  

93c Konisk grop ≥1,5 - <3 mm 

95 Sned grop 

96 Rektangel 

97a Raka linjer >20 mm 

97b Raka streck <20 mm 

97c Rombiska fält 

97d Snedlinje >20 mm 

97e Snedstreck <20 mm 

97f Kryss  

97g Vinkel 

97h Zig-zag 

97i Snörornering 

97j Linje okänd riktning >20 mm 

97k Streck okänd riktning <20 mm 

98 Brutet streck 

98a Brutet streck i bågform 

99 Bågform 

99a “C” 

102 Punktbåge enkel 

102a Streck med punktslut enkel 
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103 Punktbåge dubbel 

105 Liksidig triangular grop 

106 Kilform 

107 Vågform 

110 Lambda form 

111 Hål genom båda kärlväggarna 

115 Ovalt intryck 

 

Ornamentsymbolerna är hämtade från ett dekorschema utarbetat av Martinsson-

Wallin. Detta dekorschema har omarbetats något av Kjellberg och Ytterberg och 

återfanns i deras CD-uppsats (Kjellberg & Ytterberg 1996: 96). Utöver detta 

dekorschema har även ett dekorschema som utarbetades av Wallin, Norrman samt 

Scharp till Wallins C-uppsats (1984: 33) använts. Detta för att få en ännu mer precis 

bild av symbolerna. Författaren till detta arbete har själv givit ornamentsymbolerna 

dess nummer och dess ID-nummer. I Kjellberg & Ytterberg poängterades det dock att 

det är viktigt att använda cylindrisk grop som första ornamentsymbol, då dessa är så 

pass vanliga och det underlättar sökning i databasen (1996: 95), därav är cylindrisk 

grop ornamentsymbol 1-3 i arbetet. Ornamentsymbolerna, 97j, 97k, 98a, 99a och 

102a har författaren själv noterat och skrivit in.  

 
Dekorschemat utarbetat av Martinsson-Wallin och är något omarbetat av Kjellberg och Ytterberg.  

Hämtat från Kjellberg och Ytterbergs CD-uppsats (Kjellberg & Ytterberg 1996: 96). 
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Dekorschemat utarbetat av Wallin, Norrman och Scharp. 

Hämtat från Wallins C-uppsats (Wallin 1984: 33). 
 

 

 

 
Dekor 98a på skärva 163 från Ajvide. 
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Dekor 99a på skärva 191 från Ajvide. 

 

 

 
Dekor 102a på skärva 113 från Hemmor. Förmodligen menat att vara rakt streck. 
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10.2. Bilaga 2. Kompositioner 

Här redovisas de kompositioner som författaren har fått fram under arbetet med 

materialet. Återigen kommer majoriteten av dekorerna från dekorscheman som 

återfinns i Kjellberg & Ytterberg (1996: 96) samt Wallin (1984: 33).  

45 a – rakt streck/linje + grop   

45 b – snedstreck/snedlinje + grop 

45 c – snedstreck/snedlinje + kryss + grop 

45 d – bågform + grop 

45 e – rombiskt fält + grop 

45 f – vågform + grop 

45 g – punktbåge dubbel + grop 

45 h – kryss + snedstreck/snedlinje 

45 i – snedstreck/snedlinje + rakt streck/linje  

45 j – streck på mynning + grop ”skärvan” 

45 k – rakt streck/linje + grop + rektangulärt intryck/dragning 

45 l – snedstreck/snedlinje oregelbundna 

45 m – streck/linjer olika riktningar 

45 n – brutet streck + grop 

45 o – rakt streck/linje + snedstreck/snedlinje + grop 

45 p – små gropar + ovala intryck + brutet streck 

45 q – brutet streck + snedstreck/snedlinje + kilform + grop 

45 r – brutet streck + streck/linje + grop 

45 s – sneda gropar olika riktningar 

45 t – streck/linje olika riktningar + grop 

45 u – streck på mynning + snedstreck/snedlinje på ”skärvan” 

45 v – hål rakt igenom + bågform + grop 

45 w – rakt streck/linje + punktstreck ena änden + bågform + grop 

45 x – rakt streck/linje + snedstreck/snedlinje + bågform 

45 y – streck/linje (okänd riktning) + grop 

45 z – streck på mynning + ovala intryck på ”skärvan” 

45 å – streck på mynning + rakt streck/linje på ”skärvan” + grop på ”skärvan” 

45 ä – rektangel + liksidig triangel 

45 ö – brutna streck olika riktningar 
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45 a1 – vågrät streck/linje + vågrät höger- eller vänsterställd streck/linje 

45 a2 – snedstreck/linje + vinkel + grop 

45 a3 – ovalt intryck + grop 

45 a4 – streck på mynning + streck/linje olika riktningar på ”skärvan” 

45 a5 – Snedstreck/snedlinje + korsande streck/linje + grop 

45 a6 – Kryss + streck/linje (okänd riktning) 

45 a7 – Kryss + snedstreck/snedlinje olika riktningar 

45 a8 – Brutet streck + snedstreck/snedlinje 
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10.3. Bilaga 3. Variabler till korrespondensanalysen samt databasen 

Dessa variabler kommer från nyckeln till en databas återfunnen i Kjellberg och 

Ytterbergs CD-uppsats (Kjellberg & Ytterberg 1996: 93-103). Databasen är i första 

hand utarbetad av Martinsson-Wallin och sedan något omarbetad av Kjellberg och 

Ytterberg. Till denna uppsats har författaren lagt till och i vissa fall ändrat variabler, 

detta är markerat i kursiv stil. Variablerna för skärvtjockleken fick författaren av Wallin 

att utgå från. 

Den fullständiga nyckeln som användes till att utgå från vid arbetet med keramiken 

återges inte här, utan här återfinns endast de variabler som blev aktuella.  

 

Allmänt 

1. Lokal 

2. Schakt 

3. Fyndruta 

4. Koordinater   

Skikt 

 9. Kulturlager 1 (21-25 cm) 

10. Kulturlager 2 (26-30 cm) 

12. Kulturlager 4 (36-40 cm) 

14. Kulturlager 6 (46-50 cm) 

Anläggning 

20a. Grav 

Skärvan 

 

Skärvans tjocklek 

21. <5 mm 

22. 5-7 mm 

23. 8-10 mm 

24. 11-13 mm 

25. ≥14 mm 

Vikt 

28. Vikt i gram 

Skärvans form 

29. Obestämd 

30. Plan 

31. Konvex 
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32. Konkav 

33. Rak mynning 

34. Utåtböjd mynning 

35. Inåtböjd mynning 

36. Plan botten 

37. Konvex botten 

38. Konkav botten 

39. S-formad skärva 

40. Vinkelformad 

41. Obestämd mynning 

Kompositioner 

45 a – 45 a14. Se ytterligare bilaga.  

Antal enskilda symboler på skärvan 

46. 1 symbol 

47. 2 symboler 

48. 3 symboler 

49. 4 symboler 

50. 5 symboler 

51. 6 symboler 

52. 7 symboler 

53. 8 symboler 

54. 9 symboler 

55. 10 symboler 

56. 11 symboler 

57. 12 symboler 

58. 13 symboler 

59. 14 symboler 

59a. 15 symboler 

59b. 16 symboler 

59c. 17 symboler 

59d. 18 symboler 

59e. 19 symboler 

59f. ≥20 symboler 

59g. Osäkert antal 

Magringens art 

66. Bergart, ej kalkhaltig 

67. Bergart, kalkhaltig 

68. Delvis vittrad 

69. Vittrad 

Kornstorlek i magringen 

70. <1 mm 
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71. 1-3 mm 

72. >3 mm 

Magringens andel 

73. <10% (liten andel) 

74. 10-20% (normalt) 

75. >20% (stor andel) 

Dekoren 

Dekorens placering 

76. Obestämt 

77. Utsida 

78. Insida 

Symbolens längd/diameter 

79. Obestämt 

80. ≤5 mm (längd) 

81. >5-<10 mm (längd) 

82. ≥10-<15 mm (längd) 

83. ≤15-<20 mm (längd) 

84. ≤20-<40 mm (längd) 

85. ≥40 mm (längd) 

 

86. ≤1,5 mm (diameter) 

87. >1,5-<4 mm (diameter) 

88. ≥4-<7 mm (diameter) 

89. ≥7-<10 mm (diameter) 

90. ≥10-<15 mm (diameter) 

91. ≥15 mm (diameter) 

Dekorschema 

Se ytterligare bilaga 

Komplett/ej komplett längd av symbolen 

118. Komplett längd 

119. Ej komplett längd 

Orientering av symbolen på skärvan/krukan 

120a. Obestämbar orientering 

120b. Lodrät 

121. Vågrät  

122. Snedställd höger 

123. Snedställd vänster 

124. Lodrät eller vågrät (upp eller ner av skärven går inte att bestämma) 

125. Lodrät/vågrät 
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126. Lodrät/snedställd höger 

127. Lodrät/snedställd vänster 

128. Vågrät/snedställd höger 

129. Vågrät/snedställd vänster 

130. Lodrät/vågrät/snedställd höger 

131. Lodrät/vågrät/snedställd vänster 

132. Snedställd höger/snedställd vänster 

133. Lodrät/snedställd höger/snedställd vänster 

134. Vågrät/snedställd höger/snedställd vänster 

135. Lodrät/vågrät/snedställd höger/snedställd vänster 

136. Triangel/kägla/enkel punktbåge/kil/kilbågform med spetsen uppåt mynningen 

138. Triangel/kägla/enkel punktbåge/kil/kilbågform med spetsen åt höger 

Tekniken för att tillverka symbolen 

141. Obestämt 

142. Enkelt redskap, intryck/någon typ av stämpel 

143. Enkelt redskap, dragen 

145. Tvetandat kamredskap med runda tänder 

148. Tvetandat kamredskap med ovala/oregelbundet formade tänder 

152. Flertandat kamredskap med rektangulära tänder 

153. Flertandat kamredskap med oregelbundet formade/ovala tänder  

154. Snöre 

Symbolens läge på kärlet 

162. Obestämt 

163. Rand 

164. Mynning 

165. Hals 

166. Skuldra 

167. Buk 

168. Botten 

178. Rand/skuldra 

179. Rand/skuldra/buk 

184. Mynning/hals 

195. Hals/skuldra/buk 

197. Hals/buk 

Symbolens komposition (sammansättning av symboler av samma typ) 

204. Enstaka symbol 

205. Enkel rad 

206. Enkel rad, symbolen finns en och en 

217. Dubbel rad 

218. Dubbel rad, symbolen finns en och en 

219. Dubbel rad, symbolen är i grupper om två 

230. Trippel rad 
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231. Trippel rad, symbolen finns en och en 

242. Trippel rad, olikheter i grupperingen mellan raderna 

 

243. Vinkel enkel rad 

244. Vinkel enkel rad, symbolen finns en och en 

256. Vinkel dubbel rad 

257. Vinkel dubbel rad, symbolen finns en och en 

269. Vinkel trippel rad 

 

282. Zig-zag enkel rad 

284. Zig-zag enkel rad, symbolen är i grupper om två 

 

320. Kryss/enskild romb 

321. Kryss/enskild romb, finns en och en 

322. Kryss/enskild romb i grupper om två 

323. Kryss/enskild romb i grupper om tre 

324. Kryss/enskild romb i grupper om fyra 

325. Kryss/enskild romb i grupper om fem 

326. Kryss/enskild romb i grupper om sex 

329. Kryss/enskild romb i grupper om nio 

330. Kryss/enskild romb i grupper om tio 

331. Kryss/enskild romb i grupper om mer än tio 

332. Kryss/enskild romb dubbel rad 

333. Kryss/enskild romb dubbel rad, finns en och en 

335. Kryss/enskild romb dubbel rad, i grupper om tre 

 

360. Fisknät/romber i trippel rad  

361. Fiskbensmönster/granbarrsmönster enkel rad 

364. Oregelbunden, symboler är spridda över skärvan eller förekommer 

oregelbundet) 

365. Korsande streck 

366. Fyra rader ornamentsymbol 

366a. Fyra rader ornamentsymbol, symbolen finns en och en 

367. Fem rader ornamentsymbol 

367a. Fem rader ornamentsymbol, symbolen finns en och en 

367b. Sex rader ornamentsymbol 

367c. Sex rader ornamentsymbol, symbolen finns en och en  

367d. Sju rader ornamentsymbol 

367e. Sju rader ornamentsymbol, symbolen finns en och en 

367f. Åtta rader ornamentsymbol 

367g. Åtta rader ornamentsymbol, symbolen finns en och en 

368. Obestämt 
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Orientering av komposition av ornamentsymbol 

369. Obestämt 

371. Vågrät 

372. Lodrät och vågrät 

373. Snedställd 

Avstånd mellan ornamentsymbol i komposition A (mellan enskilda symboler 

i samma komposition) 

375. <3mm 

376. ≥3-<5 mm 

377. ≥5-<10 mm 

378. ≥10-<20 mm 

379. ≥20-<40 mm 

Avstånd mellan ornamentsymbolgrupper i komposition B (från 

symbolgrupp till annan symbolgrupp, sidled) 

381. <5 mm 

382. ≥5-<10 mm 

383. ≥10-<15 mm 

384. ≥15-<20 mm 

385. ≥20-<40 mm 

Avstånd mellan olika rader av ornamentsymboler eller symbolgrupper C 

(mellanrum mellan raderna) 

387. <5 mm 

388. ≥5-<10 mm 

389. ≥10-<15 mm 

390. ≥15-<20 mm 

391. ≥20-<40 mm 

392. ≥40 mm 
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10.4. Bilaga 4. Information om skärvorna 

I denna bilaga finns den information som krävs för att finna de skärvor som har varit 

med i arbetet. Skärvorna från Visby och Hemmor lånades ut av Gotlands 

Länsmuseum medan skärvorna från Ajvide fanns på Högskolan på Gotland.  

Visby 

Info låda: Keramik 5. Fnr: 281-313. Dnr: 3657/84. RAÄnr: 107. Äga: Nunnan 1. 

Landskap Gotland. Sn Visby. 

Skärvor 1-8: Fnr 281 

Skärvor 9,10: Fnr 287 

Skärvor 11-13: Fnr 288 

Skärvor 14-16: Fnr 289 

Skärvor 17-19: Fnr 294 

Skärvor 20-22: Fnr 296 

Skärvor 23-30: Fnr 297 

Skärva 31: Fnr 302 

Skärvor 32, 33: Fnr 304 

Skärva 34: Fnr 305 

Skärvor 35-39: Fnr 307 

Info låda: Keramik 4. Fnr: 256-280. Dnr: 3657/84. RAÄnr: 107. Äga: Nunnan 1. 

Landskap Gotland. Sn Visby 

Skärvor 40-42, 84: Fnr: 261 

Skärvor 43-46: Fnr 262 

Skärvor 47-49: Fnr: 260 

Skärvor 50-63: Fnr: 268 

Skärvor 64-72: Fnr: 270 

Skärvor 73-83: Fnr: 271 

Skärvor 85, 86: Fnr: 277 

Skärva 87: Fnr: 279 

Hemmor 

Info låda: Hemmor. När sn. Dalbo 1:45 1999 

Info påse: Ytkartering x810, y480. Ornerad keramik 

Skärvor 88-92 
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Info påse: x820, y430. Keramik ornerad 

Skärva: 93 

Info påse: x810, y520. Ytkartering. Ornerad keramik 

Skärva: 94 

Info påse: x810, y520. Ytkartering. Keramik, mynning 

Skärva: 95 

Info påse: x810, y420. Keramik ornerad 

Skärva: 96 

Info påse: x810, y510. Ytkartering. Keramik ornerad 

Skärva: 97 

Info påse: x825, y525. Provgrop, kultl. 2. Mynningsbitar keramik  

Skärva: 98 

Info påse: x825, y525. K2, RUTA. Ornerad keramik 

Skärvor: 99-101 

Info påse: x427,28, y281,8. Ornerad matskorpa?? Keramik. 2 st/102 g. Schakt 1, 

VI:10. K=6.  

Skärva: 102 

Info påse: x830, y470. Kulturlager 0-10 cm. Dekor keramik  

Skärvor: 103-110 

Info påse: Provruta. X808, y498. K1. 30 cm 

Skärvor: 111-117 

Info påse: x810, y440. Keramik dekor  

Skärvor: 118-120 

Info påse: x810, y500. Ytkartering. Keramik, mynning 

Skärva: 121 

Info påse: x810, y500. Ytkartering. Keramik dekor 

Skärva: 122 

Info påse: x810, y410. Keramik, mynning. Ytkartering 

Skärva: 123 

Info påse: Ytkartering. x810, y490. Mynning 

Skärvor: 124-127 

Info påse: x810, y470. Ytkartering. Keramik, mynning 

Skärva: 128 

Info påse: Ytkartering. x810, y450. Dekor keramik 
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Skärvor: 129-131 

Info påse: x810, y490. Keramik ornerad 

Skärvor: 132-142 

Ajvide 

Gula Stråket 

Låda info: Keramik Gula Stråket. ID: 22260-22267 

Påse info: 22267. x+5, y-126. Oornerad. 450 g. 112 st  

Skärvor: 143-144 

Påse info: 22266. x+4, y-126. Oornerad. 109 st. 470 g 

Skärvor: 145-148 

Påse info: 22264. x+3, y-125. Oornerad. 765 g. 148 st 

Skärvor: 149, 150 

Påse info: 22265. x+4, y-125. Oornerad. 770 g. 144 st.  

Skärvor: 151-155 

Påse info: 22260. x0, y-124. Oornerad keramik. 183 st. 1430 g 

Skärvor: 156-161 

Påse info: 22263. x+3, y-124. Oornerad. 112 st. 710 g 

Skärva: 162 

Påse info: 22261. x+2, y-124. Oornerad. 161 st. 1240 g 

Skärvor: 163-166 

Påse info: 22262. x+1, y-124. Oornerad 

Skärvor: 167-172 

Äldre gravar 

Grav 13 

Påse info: ID 10410. Go. 1986. Grav 13 Q. x-8,73, y-115,30, z12,25. Krukbotten 

Skärva: 173 

Grav 41 

Påse info: ID 10706. Go 94. Grav 41 C. x-8,32, y-140,95, z12,20. Ornerad 4 st. 112 g 

+ oornerad keramik 1 st. 17 g. = 5 st. 129 g 

Skärvor: 174, 175 

Grav 28 

Påse info: ID 34529. Go 93. x+7,95, +8,15, y-128, -128,10. 3A. Ornerad keramik. 3 
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st. 82 g 

Skärvor: 176, 177 

Grav 29 

Påse info: ID 34558. Go 1993. Grav 29 E. x-7,40, y-127,60, z12,35. Ornerad 

keramik. 5 st. 73g. 1 st. 329 g 

Skärvor: 178-180 

Påse info: ID 10711. Go 1993. Grav 29 G. x-6,43, y-127,32, z12,39. Ornerad 

keramik. 1 st. 39 g 

Skärva: 181 

Påse info: ID 10710. Go 1993. Grav 29 D. x-7,10, y-128,35, z12,46. Ornerad 

keramik. 1 st. 14 g 

Skärva: 182 

Grav 36 

Påse info: ID 34570. Go 1994. Grav 36 R. x+9,65, y-129,00, z12,54. Ornerad 

keramik. Mynning 

Skärvor: 183, 184 

Påse info: ID 34570. Go 1994. Grav 36 R. x+9,65, y-129,00, z12,54. Ornerad 

keramik. 11 st. 280 g 

Skärvor: 185, 186 

Påse info: ID 34572. Go 1994. Grav 36 O. x+9,95, y-128,86, z12,55. Ornerad 

keramik. 8 st. 512 g 

Skärvor: 187, 188 

Påse info: ID 34572. Go 1994. Grav 36 O. x+9,95, y-128,86, z12,55. Ornerad 

keramik. Mynning 

Skärvor: 189, 190 

Yngre gravar 

Grav 19 

Påse info: ID 80405. Go 1992. Grav 19 G. x-10,34, y-126,60, z12,26/12,15. Ornerad 

keramik. 11 st. 192 g 

Skärva: 191 

Påse info: ID 80406. Go 1992. Grav 19 F. x-10,90, y-127,50, z12,31/12,17. Ornerad 

keramik. 25 st. 624 g 
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Skärvor: 192, 193 

Påse info: ID 80406. Go 1992. Grav 19 F. x-10,90, y-127,50, z12,31/12,17. Ornerad 

keramik. Mynning 

Skärvor: 194-196 

Påse info: ID 80407. Go 1992. Grav 19 O/D. x-10,46, y-125,34, z12,31. Ornerad 

keramik. 11 st 

Skärvor: 197-199 

Påse info: ID 80407. Go 1992. Grav 19 O/D. x-10,46, y-125,34, z12,31. Ornerad 

keramik. Mynning 

Skärvor: 200, 201 

Påse info: ID 80409. Go 1992. Grav 19 M. x-11,06, y-126,49, z12,30. Ornerad 

keramik. 13 st. 99 g 

Skärva: 202 

Påse info: ID 80409. Go 1992. Grav 19 M. x-11,06, y-126,49, z12,30/12,17. Ornerad 

keramik. Mynning 

Skärva: 203 

Påse info: ID 80411. Go 1992. Grav 19 K. x-10,60, y-125,85, z12,27. Ornerad 

keramik. 13 st. 162 g 

Skärvor: 204, 205 

Grav 73 

Påse info: Ajvide 2001. Fast. Jakobs. x-10, y-167. Lager 4. Ornerad keramik. Antal 

10. Fyndnr: 108707. Anläggning: grav 73. Vikt 190 g. Ruta 

Skärvor: 206, 207 
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10.5. Bilaga 5. Bilder på skärvorna 

Här är bilderna på de skärvor som återfinns i databasen. Vid önskemål av bild på 

enskild skärva, kontakta författaren. Skärvorna från Visby och Hemmor lånades ut av 

Gotlands Länsmuseum. Skärvorna från Ajvide återfinns i arkeologilabbet på 

Högskolan på Gotland.  

 
Bild på skärvorna 1-10 från Visby. 

 
Bild på skärvorna 11-22 från Visby. 

 
Bild på skärvorna 23-34 från Visby. 
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Bild på skärvorna 35-46 från Visby. 

 
Bild på skärvorna 47-54 från Visby. 

 
Bild på skärvorna 55-63 från Visby. 
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Bild på skärvorna 64-72 från Visby. 

 
Bild på skärvorna 73-83 från Visby. 

 
Bild på skärvorna 84-87 från Visby. 
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Bild på skärvorna 88-98 från Hemmor. 

 
Bild på skärvorna 99-109 från Hemmor. 

 
Bild på skärvorna 110-120 från Hemmor. 
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Bild på skärvorna 121-128 från Hemmor. 

 
Bild på skärvorna 129-136 från Hemmor. 

 
Bild på skärva 137 från Hemmor. 
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Bild på skärva 138 från Hemmor. 

 
Bild på skärva 139 från Hemmor. 

 
Bild på skärva 140 från Hemmor. 
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Bild på skärva 141 från Hemmor. 

 
Bild på skärva 142 från Hemmor. 

 
Bild på skärvorna 143-155 från Ajvide. 
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Bild på skärvorna 156-166 från Ajvide. 

 
Bilder på skärvorna 167-172 från Ajvide. 

 
Bild på botten, skärvnummer 173, från Ajvide. 
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Bild på skärvorna 174 och 175 från Ajvide. 

 
Bild på skärvorna 176 och 177 från Ajvide. 

 
Bild på del av ett kärl, skärvnummer 178, från Ajvide. 
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Bild på skärvorna 179-182 från Ajvide. 

 
Bild på skärvorna 183-188 från Ajvide. 

 
Bild på skärvorna 189 och 190 från Ajvide. 
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Bild på skärvorna 191-196 från Ajvide. 

 
Bild på skärvorna 197-205 från Ajvide. 

 
Bild på skärvorna 206 och 207 från Ajvide. 
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10.6. Bilaga 6. Databasen 

Här redovisas databasen med all information om keramikmaterialet som författaren 

har arbetat med. På grund av databasens storlek redovisas den som Excel-

kalkylblad. För att få tillgång till den fullständiga databasen bör uppsatsen öppnas i 

programmet Word och åtkomst sker genom att dubbelklicka på tabellen nedan. Vid 

önskemål om att få databasen som en Excelfil, kontakta författaren.  

 

Sk
är

va

V
is

by

H
em

m
or

A
jv

id
e

2 3 4

1 1 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0

3 1 0 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0 0

5 1 0 0 0 0 0

6 1 0 0 0 0 0

7 1 0 0 0 0 0

8 1 0 0 0 0 0

9 1 0 0 0 0 0  

Databasen som Excel-kalkylblad. 


