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1. Introduktion
Inledningsvis  behövs ett  förtydligande till  min underrubrik ”– Migration,  interaktion eller 

regionalitet?”. Det jag ifrågasätter med denna underrubrik är om föremål och företeelser 

som finns på Gotland efter olika varianter av den  Snörkeramiska kulturen, har uppstått 

genom inflyttning, möten och handel  eller  om det har existerat en regional  differentiell  

variant av någon av de mellanneolitiska snörkeramiska kulturerna på Gotland.

För ett läsår sedan skrev jag en kandidatuppsats (Palmgren 2013) som kritiskt granskade 

några av de främsta teorierna kring den Gropkeramiska kulturens framträdande och upp-

komst. Efter att ha skrivit en kandidatuppsats som behandlar den Gropkeramiska kulturens 

inledning väljer  jag  nu att  skriva  en uppsats  som behandlar  kulturens sista  period  på 

Gotland samt regionala kulturföreteelser. I och med detta arbete sluter jag en kronologisk 

resa med egenskapade uppsatser kring Syd- och Mellansveriges mellanneolitiska  Grop-

keramiska kultur. Detta arbete har genomförts eftersom jag har ett brinnande intresse av 

att undersöka hur relationerna bland Östersjöns angränsande folk har sett ut under den 

senare delen av stenåldern, mitt stora intresse för den  Gropkeramiska kulturen samt att 

jag ville tydliggöra eventuella regionala företeelser. Med hjälp av det material som bear-

betas och diskuteras i denna magisteruppsats är min förhoppning att jag gett ett bidrag till  

en ökad förståelse och bild av den senare delen av mellanneolitikum på Gotland.

Det är idag allmänt vedertaget att  Stridsyxekulturen efterträder  Trattbägarkulturen i Syd-

skandinavien, dock råder det delade meningar om en variant av den vida Snörkeramiska 

kulturen etablerar sig på Gotland. Tanken är att jag skall komma ett steg närmare svaret 

på denna oklarhet med hjälp av det arbete som läggs fram i denna uppsats. På grund av 

risken att uppsatsen hade blivit allt för omfattande har jag valt att begränsa mina djup-

gående analyser till att i detalj endast bearbeta öns lösfynd, lokalfynd och gravar som jag 

ansett möjligen skulle kunna härledas till en variant av Snörkeramiska kulturen. Eventuellt 

har Stridsyxekulturen som under cirka 500 år samexisterade med Gropkeramiska kulturen 

haft en direkt eller indirekt påverkan beträffande den Gropkeramiska kulturens upphörande 

på Gotland. Detta samband är ett av flera som undersöks i denna magisteruppsats.

Specifika ord som t.ex. folk och etnicitet kan ha olika innebörder för olika människor, därför 

är det viktigt redan vid detta skede att undanröja ev. missförstånd som kan uppstå. När jag 

som  författare  använder  ordet  folk, då  åsyftar  jag  endast  en  eller  flera  grupper  med 

människor,  ingenting annat.  Min tolkning och utgångspunkt  gällande ordet  etnicitet för-

klaras mer utförligt i kap. 1.4 Teoretiska utgångspunkter och kap. 5 Etniciteter och kulturer.
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1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på hur livet såg ut för individerna inom 

den gotländska Gropkeramiska kulturen, belysa hur relationerna mellan Östersjöns an-

gränsande kulturer och Gotlands folk såg ut under denna tidsperiod samt undersöka om 

det förekom en regional särskiljande kultur på Gotland under mellanneolitikum. Ytterligare 

syften med uppsatsen är att undersöka om Gotlands Gropkeramiska kulturs upphörande 

är  sammankopplat  med  Stridsyxekulturen,  om  eller  hur  Stridsyxekulturen  påverkade 

Gotlands Gropkeramiska kultur samt ta reda på om någon variant av den Snörkeramiska 

kulturen har förekommit på Gotland. 

Målet  med  uppsatsen  är  att  besvara  fyra  frågeställningar  som  både  berör  Stridsyxe-

kulturen och den Gropkeramiska kulturen. Dessa frågeställningar lyder: 

1. Har Gotlands uttalade Stridsyxekulturföremål tillhört Gotlandsbor inom den 

norsk-svenska Stridsyxekulturen?

2. Varför förekommer det föremål tillskrivna olika varianter av den vida 

Snörkeramiska kulturen på Gotland?

3. Hur såg relationerna ut mellan den gotländska Gropkeramiska kulturen och 

fastlandet?

4. Vilka slutsatser går att förtälja utifrån det gotländska mellanneolitiska 

materialet som skiljer från den Gropkeramiska kulturens normalitet?

Det författaren vill klargöra i de två inledande frågeställning är fyra möjligheter:

 Utgör det genomgångna materialet en gotländsk Stridsyxekultur?

 Utgör det genomgångna materialet ett försök till ett kulturbyte som upphört?

 Utgör det genomgångna materialet enbart gåvor och/eller handelsvaror?

 Utgör det genomgångna materialet en hybridkultur mellan GRK och STY?
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1.2 Källmaterial
I arbetet med att avgöra vilka gotländska föremål som kan ha härstammat från en variant  

av SNK, har författaren både primärt och sekundärt studerat föremål som anses tillhöra 

SNK's olika varianter. Stora delar av litteraturen som användes i detta syfte var skriven av 

Mats P. Malmer. Författaren har även analyserat keramik från Ajvide. Vid keramikanalys-

arbetet har främst Åsa M. Larssons avhandling (2009) nyttjats. I arbetet med Gotlands 

neolitiska lokaler, gravar och fyndmaterial har bl.a. ett flertal utgrävningsrapporter och verk 

bearbetats, t.ex. Gunborg Janzons (1974) och Inger Österholms (1989) avhandlingar som 

behandlar Gotlands mellanneolitiska gravar och lokaler. Totalt har ca. 250 referenser bear-

betats i uppsatsarbetet, dock har inte alla referenser upptagits i referenslistan p.g.a. utrym-

mesbrist samt att det funnits redan medtagna referenser som nämnt samma information. 

1.2.1 Metod
Uppsatsens metodik har inledningsvis bestått av ingående litteraturstudier, förf. har ansett  

att han behövt fördjupa sina kunskaper kring Nordeuropas SNK-varianter, vilket föranlett 

bearbetning av övergripande såväl som djupgående SNK-litteratur. Arkeologiforskningen 

är idag till skillnad från för 20 år sedan, oftast fokuserad på avgränsade fallstudier, istället  

för jämförande studier. Då bland annat MN's gotländska kontaktområden undersökts inne-

bär detta att det var nödvändigt att arbeta både med individuella och jämförande studier. 

Uppsatsen har utförts genom tre inledande stadier. I första stadiet undersöktes om några 

av Gotlands föremål och företeelser kunde säkerställas härröra från någon av SNK's vari-

anter. De två övriga stadierna gick ut på att härleda företeelsers och föremåls ursprungs-

områden samt undersöka om föremålen eller företeelserna kunde tillskrivas en kultur eller 

om de var individuella markeringar/ägodelar. När de tre stadierna var genomförda gick 

författaren igenom sitt material och försökte därefter besvara uppsatsens frågeställningar.

Det finns flera verk som beskriver vissa företeelser och föremål som kulturtypiska för olika 

SNK-varianter. Även fastän författaren skulle acceptera dessa slutsatser återstår det att  

besvara om företeelsen eller föremålet kan tillskrivas en kultur.  Företeelser och föremål 

kan även vara personliga markeringar/ägodelar, vilket bland annat Bjørnar Olsen beskrev:

As anyone who has tried to walk a city, sail a boat, or assamble an IKEA book-

shelf has experienced, things are not just submissive and plastic beings ready to 

embody our mental templates or the imperatives of our social wish images. That 

they may have also  served that  role is  not  an excause to pay loyalty  to  the 

current regime (2010:38).
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En lokal kulturdefinieras främst efter kvantiteten av typiska kulturspecifika yttringar. I och 

med att det idag inte finns någon lokal på Gotland som har fler karakteristiska spår efter  

någon variant av SNK i jämförelse med andra stenålderskulturer, innebär då detta att det  

inte existerat någon variant av Snörkeramiska kulturen på Gotland? Denna frågeställning 

för  oss  in  på  ett  mer  individfokuserat  post-processuellt  område.  Alla  frågeställningar  i 

uppsatsen  har  diskuterats  och bearbetats  ur  både  processuella  och  post-processuella 

synvinklar eftersom det inte funnits någon fokus på att enbart använda sig av en teoretisk 

inriktning. För att komma så nära ett högst troligt svar som möjligt anser förf. att ett flertal  

infallsvinklar och utgångspunkter måste beaktas, bearbetas och sammanvägas.

1.2.2 Källkritik
Tveksamheter råder kring olika arkeologers expertis beträffande stridsyxor. Evert Lindkvist 

definierade (1993) 20 hela och tio halva lösfunna stridsyxor på Gotland. Malmer (1975)  

och Bägerfeldt (1992) ansåg att det på Gotland påträffats hela och halva lösfunna strids-

yxor till det totala antalet tio. Bägerfeldt och Malmer åsyftar dock olika yxmodeller i sina 

redovisningar.  Bägerfeldts  lokaliseringar  av de påträffade stridsyxorna överensstämmer 

heller inte med Lindkvists data, dessutom saknar Bägerfeldt direkta källhänvisningar för de 

påträffade yxorna. Därutöver råder ett visst ifrågasättande beträffande definitionerna av 

STY's föremål på G.M., FMIS och S.H.M. (för ytterligare information, se kapitel 9).

Författaren har  i  sin  kandidat-  och magisteruppsatser  enbart  bedrivit  primära material-

studier av mellanneolitiskt material från Ajvide- och Visbylokalen samt Fornsalens utställda 

föremål och C.Go.'s referensmaterial. Anledningen till detta beror på att delar av mellan-

neolitikums gotländska material finns på S.H.M. samt att G.M.'s magasin flyttade 2013,  

vilket  innebar  att  magasinpersonalen inte  kunde ta  fram större mängder med material  

förrän flyttarbetet var färdigställt. Den största kunskapen beträffande Stridsyxekulturen har 

nåtts genom illustration- och litteraturstudier, det vill säga sekundära materialstudier. Som 

referensmaterial för Trattbägarkulturkeramik har keramik från Mölner-lokalen nyttjats. 

Jämförande studier utgörs oftast av ”normaliteter”. I och med att Gotland skiljde sig mot 

fastlandets kulturers ”normaliteter”, råder vissa oklarheter hur jämförande studier skall ut-

föras på Gotlands mellanneolitiska material. Slutligen är det väl värt att poängtera svårig-

heterna i att definiera STY-lösfynd på Gotland, då S.H.M., FMIS och G.M. nämner föremål 

på olika sätt och det finns heller inte alltid tillräcklig data för att avgöra vilket sorts föremål 

som nämns i texterna. Material som kulturassocieras med någon av SNK's varianter kan 

således ha förbigåtts eller felaktigt lagts till på grund av inkorrekt empirisk data.
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1.3 Avgränsning
Avgränsning har  skett  beträffande vilka kulturer  författaren valt  att  djupgående jämföra 

företeelser och föremål med. Väl medvetet har kulturer kring Östersjöns södra och syd-

västra stränder uteslutits i och med att SNK uppvisar flera likheter med den danska EGK,  

men är  också samtidigt  relativt  olik  både STY och  BYK gällande  föremål  och rituella 

beteenden. Främst har fokusen varit riktad mot GRK, EGK och STY. STY's motsvarighet 

på den centraleuropeiska kontinenten (Snörkeramiska kulturen och senare  Klockbägar-

kulturen)  beskrivs endast kortfattat i  och med kulturernas olikheter gentemot Stridsyxe-

kulturen. De genomgångna föremålen i uppsatsen utgör emellertid alla tidigare tillskrivna 

Stridsyxekulturföremål som påträffats på Gotland, samt ytterligare föremål som ansetts 

varit värda att lyfta fram utifrån uppsatsens frågeställningar och forskningsområde.

1.4 Teoretiska utgångspunkter
Akademisk forskning kan ibland leda till att invecklade vokabulär och meningsuppbygg-

nader nyttjas i ett förmodat försök till att visa ”motspelarna” de kunskaper författarna be-

sitter. Studenter, forskare och doktorander verkar ibland ha en kamp sinsemellan där målet 

är att  skriva den mest  komplicerade texten med de mest  svårtolkade meningarna och 

orden. Förf. till denna uppsats ser dock ingen poäng i att skriva på ett sätt som innebär att  

läsaren behöver syna meningen åtskilliga gånger för att förstå vad som egentligen åsyftas.

I och med att denna uppsats är främst forskningsförberedande men innehåller även ny 

forskning, anser författaren att det finns flera fördelar med att använda formuleringar som 

inte kan misstolkas eller är svårbegripliga. Poängen med detta arbete är ju att bidra till  

forskning och en allt större förståelse. Bland annat Ian Hodder har belyst detta (1992:11) 

på ett bra sätt när han skrev: ”The archaeologist deals in things not words”.

Gällande teoretiska inriktningar som t.ex. processuell och post-processuell arkeologi, hör 

inte uppsatsen hemma hos bara en av dessa teoretiska skolor, då uppsatsen bygger på de 

båda inriktningarna.  Processuell,  marxistisk,  evolutionär,  kontextuell,  kritisk  samt  andra 

post-processuella inriktningar har använts. Ett arbete kan aldrig nå en trovärdig hypotes 

eller teori såvida inte arbetets skapare har bearbetat sitt material ur flera tänkbara syn-

vinklar. Det är inte en forskares uppgift att använda en teoretisk skola för att förklara ett 

material, det är dock en forskares uppgift att bearbeta och analysera sitt material efter alla 

de medel som kan tillhandahållas. Helle Vandkilde skrev (2000:5) bland annat ”It is not  

always easy, nor desirable, to classify individual archaeological studies as belonging to 

one type of archaeology rather than another, especially not in more recent studies”.
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I detta teorikapitel riktas fokusen mot tre specifika områden som berör:

 Kulturer och etniciteter
 Gruppens agerande samt individens agerande inom gruppen
 Materiell kultur

Kulturer och etniciteter

Enligt Siân Jones (1997:13) skall etnicitetsbegreppen definieras på följande sätt:

Ethnic identity: that aspect of a person’s self-conceptualization which results from 

identification  with  a  broader  group  in  opposition  to  others  on  the  basis  of 

perceived cultural differentiation and/or common descent.

Ethnic group: any group of people who set themselves apart and/or are set apart 

by others with whom they interact or co-exist on the basis of their perceptions of 

cultural differentiation and/or common descent.

Ethnicity: all  those  social  and  psychological  phenomena  associated  with  a 

culturally constructed group identity as defined above. The concept of ethnicity 

focuses on the ways in which social and cultural processes intersect with one 

another in the identification of, and interaction between, ethnic groups.

Bozena Werbarts åsikt (2002:10) var dock att en kultur var en form av social relation vilket 

innebar att etniciteten var en social identitet med kulturellt innehåll och mening. Fredrik 

Barth ansåg (1994:174f) att etniciteten visade spår av social organisation snarare än en 

kultur. Stephen Shennan ansåg (1989:6f) att det var viktigt att skilja etnicitet från kulturer.  

Shennan menade att det egentligen inte fanns några kulturer, anledningen till  att  vissa 

lokaler skiljde sig från andra berodde på olika faktorer såsom teknik, gruppstorlek, funktion 

m.m. Shennan ansåg även att etniciteten återspeglar enbart en självvald identifikation med 

en speciell  social grupp som delvis bygger på lokalisering eller ursprung  (1989).  Ulrich 

Veits hade en snarlik åsikt och skrev:

Ethnic groups are not primarily objective organic entities detectable by means of 

language, material culture or race whose ancestry can be traced back through 

the ages. They are rather to be considered as structures or entities which can 

only be experienced subjectively, in the sense of belonging or not belonging to 

them, and whose individual form and content depend on a variety of cultural, 

social, religious, economic and other factors (1989:47).
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Fredrik Fahlander hänvisade till kulturretorikern Homi Bhabha, där Bhabha menade att det 

var fel att använda uttryck som kulturpluralism, då sociala förändringar är en möjlighet som 

inte kan förklaras med impulser utifrån. Enligt Fahlander ansåg Bhabha att:

Varken nationalstater  eller  etniska/kulturella  kollektiv  har  något  klart  definierat 

ursprung eller kärna och man kan därför inte ur ett möte mellan två kulturer skilja 

ut en uppsättning praktikers ursprung [...]. Hybridisering betyder med andra ord 

inte att olika kulturella element integreras i nya varianter utan att det snarare rör 

sig  om  en  kontinuerlig  process  bestående  av  en  mängd  småskaliga 

förskjutningar  och  förändringar  av  etablerade  praktiker.  [...]  när  grupper  eller 

individer möts och interagerar beskriver Bhabha i termer av ett  virtuellt  ‘tredje 

rum’  där  historieuppfattningar  och  normer  upphävs  och  där  nya  auktoritets-

strukturer  och  initiativ  inrättas,  vilka  inte  direkt  kan  härledas  ur  individernas 

kulturella  ursprung.  Enligt  Bhabha  förändras  spelreglerna  (kulturella  normer, 

fantasier etc) i detta tredje rum (2006:206f).

Bozena Werbart  skrev att  varje individ själv formade sin  kulturtillhörighet  och etnicitet,  

samt  att  individen  ändrade  sitt  rituella  och  materiella  utövande  och  leverne  efter  den 

geografiska  lokaliseringen  och  mobiliteten  (2002:27f).  Thomas  Hylland  Eriksen  ansåg 

dock att ju närmare olika grupper med snarlika sedvänjor, språk och konventioner står 

varandra, desto vanligare blir det att gruppen framhäver drag som är distinkta för just den 

gruppen (2010:184).

Inom socialantropologin innebär etnicitet att en grupp människor anser sig vara olik andra 

grupper med människor, det kan gälla allt från språk, hudfärg och religion till hårfrisyr och 

klädedräkt (Hylland Eriksen 2010:184f).

Därutöver  finns ett  flertal  ytterligare  olikartade amatör-  och yrkesmässiga åsikter  inom 

olika teoretiska och ämnesbaserade områden kring vad etnicitet betyder.

Begreppet etnicitet har ingen statisk korrekt definition på grund av dess mångtydighet. Den 

kulturhistoriska arkeologins slutsats, att genetisk etnicitet hör ihop med kulturer, är dock 

otvivelaktigt felaktig. Författaren anser i likhet med Werbart (2002:29f) att folk skall inte 

indelas efter  sin eventuella  etnicitet inom arkeologin,  då det  inte  går  att  utläsa social-

antropologisk  och  arkeologisk  etnicitet  eller  uttala  sig  kring  släktskap  baserat  på  det 

arkeologiska materialet. Som Hylland Eriksen förklarade ovan kan en etnicitet uttryckas på 

oerhört  många  olika  sätt.  Flera  av  dessa  etnicitetsuttryck  efterlämnar  emellertid  inga 

arkeologiska lämningar. 
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Högst sannolikt rådde etnicitetsspecifika uttryck mellan folk inom t.ex. TRB och GRK eller 

Skånes och Estlands SNK-varianter,  både ur  en arkeologs och socialantropologs syn-

vinkel, men, då förf. menar att det är en skillnad mellan kulturtillhörighet och etnicitet samt 

regional kulturdifferentiering och etnicitet, går det inte att säga vad stenålderns etniciteter 

innefattade. Barth skrev (1969:14) ”[...], we can assume no simple one-to-one relationship 

between  ethnic  units  and  cultural  similarities  and  differences”.  Ytterligare  en  orsak  till 

varför etnicitetsindelning bör undvikas beror på osäkerheten och förvirringen som kan upp-

stå kring åsyftningen i.o.m. olikartade, personligt och ämnesmässigt, tolkade betydelser. 

Viktigt att poängtera är också att det inte finns några likamedtecken mellan genetisk och 

social relation. Dessutom går det inte att utläsa etnicitet ur genetiskt släktskap, däremot 

kan släktskap vara en förutsättning för att en individ skall kunna tillhöra en etnicitet. Om 

ordet etnicitet används, då är det av största vikt att redogöra vilken betydelse som läggs i  

ordet. Utan en redogörelse vet aldrig läsaren vad som åsyftas.

Vad är då en arkeologisk kultur?
Neolitikums folk placeras idag i kulturfack som ev. inte existerade för dem. Människorna 

upplevde troligen flera olika sorters tillhörigheter men troligen kan inte alla dessa tillhörig-

heter definieras inom dagens arkeologi (Veit 1989:43). Säkerligen visste folken att de hade 

flera likartade beteenden och en snarlik materiell kultur samt att deras liv inte hade kraft-

fulla skillnader i  jämförelse med andra människor runt omkring Östersjön.  I  likhet  med 

Hylland Eriksen men till skillnad från Werbart, anser förf. att folk valde att identifiera sig på 

en lokal nivå vilket kan förklara kulturers materiella och rituella variationer. Denna slutsats  

kan ev.  Werbart  stödja  då  hon skrev  att  de  socialantropologer  som haft  som mål  att 

dekonstruera etnicitet har konkluderat att etnicitet måste separeras från regional variation 

och istället sammankopplas med sociala gruppers självvalda identifikation (2002).

Beträffande skillnaden mellan etnicitet och kultur skrev Charlotta Hillerdal:

The subjective aspect of ethnicity complicated this parallel considerably when it 

became obvious that people living within what seemed to be the same culture 

could perceive themselves as belonging to different ethnic groups, while a faction 

of individuals with very varying cultural characteristics could perceive themselves 

as one people. It was realised that cultural borders cannot be defined as sharp or 

visible, nor do they always coincide with ethnic borders. Cultural differences, it 

was discovered, are important to ethnic constructions only as long as they are 

made socially relevant within the group (2009:4f).
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Socialantropologen  Hylland  Eriksen  ansåg  (2000:78f)  att  en  kultur  representerar  ett 

system bestående av gemensamma idéer och uppföranden som ständigt förändras när 

folk  från  avvikande  kulturer  möts  och  påverkar  varandra.  Arkeologerna  Andersson 

(2007:308) och Stenbäck (2003:27) skrev att kulturer representerar lokalsamhällen vars 

materiella spår skiljer sig från omgivande kulturer men som även delar strukturer som be-

stämmer ekonomi, social organisation och föreställningsvärld. Ludvig Papmehl-Dufay an-

såg (2003:190) att östra Sveriges GRK reflekterades av en religiös föreställningsvärld. 

Enligt den funktionalistiska processuella arkeologin är en kultur ett redskap för människans 

adaption  och sociala  fenomen,  medan den post-processuella  arkeologin  menar  att  en 

kultur bygger på idéer, kunskap och värderingar (Amundsen 2000:39, 45).

Hodder skrev att  den post-processuella  arkeologin skiljer  sig  mot den processuella på 

följande sätt:

Rather than seeing culture as normative, static and invariant, hindering adaption, 

post-processual  approaches  see  culture  as  being  the  medium through  which 

adaption occurs and as being transformed in the process.  Culture,  norm and 

meaning are processes, not things, integral to all practical action (1992:84f).

Andersson betonade till  skillnad från Bhabha att  kulturella skillnader mellan olika sam-

hällen kan minska när folk från olika regioner träffas, men samtidigt också upprätthållas för  

att just framhäva kulturtillhörigheten. Andersson skrev:

När personer från olika samhällen med skilda kulturella identiteter interagerar kan 

man förvänta sig att  avvikelser  reduceras,  eftersom interaktionen både kräver 

och  genererar  överensstämmelse  mellan  koder  och  värderingar.  Det  finns 

således i samhället strukturerade regler för hur interaktionen ska idkas så att de 

kulturella särdragen bevaras (2007:309).

I och med att flera arkeologer och socialantropologer menar att det inte existerar några 

likamedtecken mellan etnicitet och kulturer innebär även detta att det inte går att lyfta ur  

ett objekt ur en kontext, hela kontexten måste bearbetas. Samtidigt menar flera arkeologer 

och socialantropologer att regionala särdrag har existerat bland ett flertal områden vilket 

innebär att även kontexten måste bearbetas och jämföras. Dessutom finns det två olika 

sorters kultur. Det finns en arkeologisk fast kultur och det finns en levande kultur som inne-

fattar ritualism, religion m.m. det vill säga en kultur som inte efterlämnar arkeologiska spår.  

Den levande kulturen kan dock synliggöras via betraktande av den arkeologiska kulturen, 

stridsyxan kan m.a.o. symbolisera och representera både en materiell och levande kultur. 
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Troligen förekom bortgifte och exogami inom och mellan stenålderns kulturer (Österholm 

1989; Tilley 1992a; Ahlström 1997; Hulthén 1997; Welinder 2003; Graner & Larsson 2005; 

Ebbesen 2006; Artursson 2007; Lindholm, Olsson & Runeson 2007; Edenmo 2008; Haak 

et al. 2008;  Hallgren 2008; Larsson 2009;  Papmehl-Dufay 2009; Damm 2010; Jennbert 

2011 m.fl.). Detta innebär att stenålderskulturer inte kan definieras utefter släktskap, efter-

som endogami  inte  förekom.  Med andra  ord  har  den Gropkeramiska kulturen troligen 

bland annat bestått av genetiska drag från flera olika kulturer. En individ kan födas inom en 

kultur och med en etnicitet, men denna individ kan också senare i livet frångå både sin 

tidigare sociala kulturtillhörighet och etnicitet.  En isotopanalys utförd av  Elin Fornander 

visade bland annat att mellanneolitiska folk på Öland har haft ett annorlunda födointag och 

en högre grad av mobilitet än södra Sveriges Stridsyxekultur, dessutom skrev hon:

It shuld be noted, that the Öland material was not recovered from a BAC context. 

The fact that several foreign and travelling individuals have been interred in an 

older megalith monument on the island is in itself a highly interesting observation, 

especially when compared to the more localised Scanian communites implied 

here. […]. Further, the indications of people travelling far and wide among the MN 

B individuals on Öland are not mirrored in the Scanian material (2013:28).

Enligt författaren kan detta betyda att MN's folk på Öland utövade exogami. Därutöver kan 

man  diskutera om det  rått  patri-  eller  matrilokalitet,  då patrilokalitet  är  vanligare bland 

jägare medan matrilokalitet är vanligare bland jordbrukare (Wallin muntligt 2013.11.21).

Gruppens agerande samt individens agerande inom gruppen

Individens aktioner inom en grupp behöver inte alltid vara en reflektion av personlig smak 

eller vilja, många gånger kan utföranden vara ett resultat av traditioner och en grupps upp-

satta regler och åsikter.  Dessa regler och åsikter märks tydligt  bland exempelvis grav-

läggningar  och kärlskapande. Larsson har  dessutom redovisat  (2011:74)  att  keramiker 

som blev familjära med en sorts lera inte gärna bytte lersort  därefter om inte gruppen 

krävde detta eller om inte rätt sorts lera fanns tillgänglig. Dessutom skrev Larsson att kera-

miker kunde förändra sina kärl om exogami sker till en grupp med ett avvikande hantverk.  

Keramikern  anpassade  sig  således  efter  gruppens  normer  beträffande  formgivning, 

dekorationer, material m.m. Beträffande kärlskapandet är det kanske inte så märkligt att en 

keramiker inte får tillåtelse att avvika från normen eftersom flera arkeologer menar att just  

keramiken var en del av den materiella kulturen som folk valde att visa sin tillhörighet med. 

Dessutom skapar keramikern alster som många gånger bygger på inlärda traditioner. 
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Larsson och Graner skrev dessutom:

Depending on the cultural ideology, potters may be more or less actively pressur-

ed by the rest of the community to keep to the established norms as well. Anyone 

who deviates will run the risk of being ridiculed or [...] censured (2010:225).

Papmehl-Dufay har även belyst att:

[…] pottery design should be approached from a ceramic craft perspective where 

the individual potters and their culturally embedded craft traditions are seen to 

govern the way in which the pots are designed. In this view, variation is not a 

result of chronological or ethnic differences alone, but rather depends on a large 

number of factors (2007:27).

Det fanns troligen mer än en aktiv keramiker per GRK-samhälle (Larsson 2009:341), vilket 

bör  ha  inneburit  att  en  ny  keramiker  blev  tränad  av  en  mer  erfaren  keramiker.  Då 

keramikerns erfarenhet och tillvägagångssätt kring kärlskapandet satt djupt rotat, ansåg 

Larsson och Graner (2010:225) att ”The most common reason for changing ones craft is 

relocation, and the most common reason for relocation is marriage”.

Bland STY-regioner påträffas många gånger en tydlig ritualism vad gäller förfaranden kring 

döden. Allmänna regler verkar ha rått kring hur en gravläggning skall fortgå betr. kropps-

position och föremålens placering och riktning i förhållande till den gravlagda individen.

Eric Kline Silverman skrev att antropologen Geertz ansåg (1992:124) att en kultur styr en 

individs ageranden och att det är genom agerandena som kulturen existerar. Med andra  

ord är det kulturens vilja och åsikter som reflekteras i det individuella agerandet. Även 

Michael Shanks och Christopher Tilley skrev att individuella handlingar skall nödvändigtvis 

inte bli tolkade som resultatet av ett individuellt handlande, det individuella handlandet är 

snarare resultatet av gruppens seder och vilja. Dessutom skrev de:

Persons are not in any sense to be regarded as given and unproblematic entities. 

Conceptions of the subject differ between cultures and have altered historically in 

tandem with the practices, institutions and forms of referens constituting subject-

ivity; the obvious concomitants of this are differences in bodily gesture, practices 

of discourse, and patterns of conduct and interactions.  [...]  actual concepts of 

personage may vary markedly from one group to the next and that the modern 

Western conception of a person as a bounded, unified and intergrated being, a 

subject distinctive cognition and dynamic centre of awareness, emotion, action 

and judgement is a rather peculiar idea (1987:62f).
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Materiell kultur
Objekt,  ting,  attiraljer  eller  vad man än vill  kalla  föremål,  är  ett  teoretiskt  område som 

svängt kraftigt de senaste årtiondena. Den processuella arkeologin lade stor fokus på att 

definiera och kategorisera föremålen. I samband med den post-processuella arkeologin 

lyftes dock fokusen från föremålet, till människan bakom föremålet. Hodder skrev att han 

kom fram till tre kraftiga slutsatser efter ha skrivit Symbols in action, dessa var (1992:12f):

1. Det finns en mening bakom varför ett föremål ser ut som det gör

2. Då det finns en mening bakom varför ett föremål ser ut som det gör samtidigt som 

konceptuella betydelser är delvis godtyckliga, då måste också materiell kultur bli  

studerad kontextuellt

3. Materiell kultur är aktiv, inte passiv

Då fokusen på föremålet minskat sedan den post-processuella arkeologin slog igenom, 

ledde det till att Olsen ställde följande frågor: 

Why has the physical and 'thingly' component of the past and present existence 

become forgotten or ignored in contemporary social science research to such an 

extent?”  How  has  this  attitude  affected  those  disciplinary  fields  still  actually 

devoted to the study of things, most notably archaeology (2010:2)?

Svar uteblev emellertid, men Olsen menade att föremåls utformning ser ut som de gör för 

att uppfylla ett syfte, inte för att ”prata” eller ”skylta” om något (2010:172). Olsen anser  

(2012) dock att  dagens arkeologi har trots allt  återgått till  att  anamma allt  mer av den 

processuella arkeologin igen, om än i en ny tappning, medan Hodder skrev (2012:17) ”The 

'return to things' in the humanities and social sciences has not quite made it to the things  

themselves”. Det Olsen menade med att föremål inte talar, är i stora drag en definitions-

fråga. Hodder hade troligen inte hållit med Olsen, men det Olsen verkar mena när han 

säger att en yxa inte pratar är att yxan försöker inte visa eller symbolisera någonting. Yxan 

ser ut som den gör för att den har blivit skapad för att kunna fungera som ett redskap. Om 

syftet skulle vara något annat, då är det fortfarande inte yxan som försöker symbolisera 

detta. Hela tiden är det individen bakom yxans form och material som manifesterar, fast 

med hjälp av yxan. Det vill säga yxan förblir intetsägande men individen bakom yxan kan  

förmedla något betydande genom yxan till andra. Med andra ord är yxan ett redskap som 

kan nyttjas i en situation för att t.ex. manifestera makt. Skulle yxan tas ur detta samman-

hang, tas till en annan kontext eller kollektivet anser att den inte längre är viktig, då är  

yxan alltjämt en yxa, fast återigen utan egenskaperna som ett symboliskt redskap.
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Shanks och Tilley ansåg (1987) att  den materiella kulturen bygger  inte  på individuella  

handlingar och tyckanden. Snarare bygger den på en framställning av den intersubjektiva 

sociala konstruktionen av verkligheten.

Bara för att ett föremål ser ut som en yxa behöver emellertid inte intentionen vara att det 

skall  identifiera en yxa. Med andra ord behöver inte ett  föremål alltid representera det  

arkeologen anser att det ser att föreställa, vilket TRB's långa slipade tunnackiga ”flintyxa” 

skulle kunna vara ett bra exempel på. Hodder skrev (1992:11f) dessutom ”The symbolic 

meanings are organised by rules and codes which seem to be very different from culture 

to culture and which do not seem to be strongly determined by economic, biological and 

physical matters”. Vilket innebär att inom en del av Skånes STY kan stridsyxan ha haft en 

annorlunda funktion än bland t.ex. GRK på Gotland. Denna symboliska skillnad kan även 

ha berört andra delar av MN's snörkeramiska kulturer. Larsson visade en sådan skillnad 

när han beskrev var EGK's stridsyxor har blivit återfunna på Själland och Jylland (2007).

Den materiella kulturen i form av redskap och material är således noggrant vald och kan 

t.ex. inte förklaras med ett enkelt svar så som att den omgivande miljön avgör ett föremåls 

material och slutgiltiga utformning. Ett föremål kan bära en betydelse och vara åtråvärt 

inom en grupp samtidigt som föremålet kan tappa denna betydelse och värde i en annan 

grupp. Dessutom bär föremålet mening bara när gruppen anser att det har en betydelse.

Enligt Hodder (1992:11) är det möjligt att härleda kulturuttryck genom studier av material.  

Denna  tanke  framstår  som  självklar  för  flertalet  arkeologer,  dock  menar  Shennan  att 

kulturer har skapats i dagens samhälle och i själva verket har de aldrig funnits (1989). Om 

man bortser från Shennans åsikt finns det ett stort antal lokaler som huserats av folk som 

tycks ha haft en speciell uppsättning och design på sina föremål. Utöver föremål kan även 

folk ha skiljt sig från sina grannar betr. födointag, föremålens användningsområden m.m.

 Figur 1. Flera av figurens neolitiska sten- och flintföremål brukar tillskrivas endast en kultur och förekommer  

mindre frekvent bland andra kulturer (efter Wallebom 2008).
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2. Tidigare forskning
Gotlands STY är ett område som berörts i en mycket liten omfattning vad gäller tidigare 

forskning. I Malmers stora STY-arbeten författade på tyska (1962), svenska (1975) och 

engelska (2002) nämns Gotland mycket kortfattat. Eftersom Malmer ansåg att Gotland inte 

hade haft några STY-bosättningar, valde han också att bara kortfattat nämna ön i sina 

kapitel. Det enda materialet som författaren funnit och som haft särskild fokus på STY och 

Gotland, är en uppsats inom en påbyggnadskurs författad av Evert Lindkvist,  Stridsyxe-

kulturen på Gotland med Inger Österholm som handledare. Lindkvists slutsats var att STY 

inte hade existerat på Gotland och att de kulturtypiska STY-föremål som återfunnits på 

Gotland fanns där tack vare handel mellan öns gropkeramiker och fastlandets Stridsyxe-

kultur (1993). På senare år har tre avhandlingar skrivna av Roger Edenmo (2008), Kim 

von Hackwitz (2009) och Åsa M. Larsson (2009) behandlat STY, dessa doktorer har dock 

inte haft sin fokus riktad mot Gotland, snarare har främst STY-lokaler på fastlandet berörts. 

Denna uppsats är med andra ord det första arbetet som skrivits på 20 år (eller sedan 

Ajvide samt andra neolitiska lokaler ytterligare undersökts) som behandlat Gotlands STY-

associerade företeelser och föremål. Arbetet är dessutom det allra första som skrivits på 

en avancerad nivå som haft särskild fokus riktad mot Gotlands eventuella Stridsyxekultur.

3. Materialet som ligger till grund för uppsatsen
Uppsatsens empiriska studier grundar sig i en informationsinsamling där företeelser, objekt 

och företeelsernas/objektens  förhållande  till  natur-  och kulturlandskapet  har  granskats. 

Materialet har framtagits med hjälp av tidigare uppsatser, diverse olika publicerade verk, 

utgrävningsrapporter och artiklar, primära och sekundära neolitiska materialstudier samt 

med hjälpsamma råd från författarens handledare Paul Wallin och andra yrkesverksamma 

arkeologer som författaren varit i kontakt med. Materialet som ligger till grund för uppsats-

en har återfunnits i gravar, på kulturassocierade lokaler och som lösfynd.

I Evert Lindkvists kandidatuppsats  Stridsyxekulturen på Gotland från 1993 omnämns 24 

gravar med 30 individer från sex gravfält tillskrivna Gropkeramiska kulturen som även visat 

spår efter Stridsyxekulturen. Utöver gravarna nämns 32 lösfynd i form av hela stridsyxor, 

nackhalvor och egghalvor, 20 lösfynd i form av miniatyrstridsyxor, stridsyxor och facett-

erade (lårbensformade) slipstenar samt 14 fynd med fragmenterade och hela stridsyxor 

och en slipsten som tillskrivits Stridsyxekulturen (Lindkvist 1993:10, 24f). Efter att Lindkvist 

färdigställde sin uppsats har än mer material påträffats från bland annat Ajvide samt andra 

lokaler som eventuellt skulle kunna härledas till en variant av den Snörkeramiska kulturen.
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Malmer skrev att  det  var  viktigt  att  inte  dra allt  för  stora växlar  av de Stridsyxekultur-

tillskrivna fynden från Gotland, bland annat skrev han:

Ingenting kan vara felaktigare än att  förutsätta att en kultur motsvarar ett språk, 

en ras eller  en social  organisation.  Att  de gotländska gravarna med liknande 

inventarium  som  stridsyxekulturens  gravar  inordnats  i  listan  över  de  senare 

innebär  alltså  inget  försök  till  tolkning,  utan  avser  endast  att  underlätta  en 

diskussion om möjliga tolkningar (1975:48).

Några kapitel längre fram skrev Malmer (1975:133) ”Förteckning över gravar tillhörande 

den norsk-svenska stridsyxekulturen, publicerade efter 1961” och lade där till gotländska 

gravar från Ires och Visbys gravfält som tillskrivits den gotländska Gropkeramiska kulturen.

I likhet med Malmer är det även viktigt för förf. att redogöra att nyttjandet av kulturnamnet  

Snörkeramiska kulturen (SNK) inte har använts som ett ställningstagande att kulturen har 

förekommit på Gotland. Namnet används främst för att förenkla beskrivningar, då det nytt-

jas vid ett flertal tillfällen som samlingsnamn för Stridsyxekulturen och Enkelgravskulturen.

4. Tongivande kulturer under Neolitikum
Neolitikum är främst känt för att ha innefattat det första jordbruket samt den stora omvand-

lingen av levnadssätt som troligen kom att ändra den sociala strukturen för folken i Nord-

europa. Från att ha gått från senmesolitiska bandsamhällen till en mer kollektivistisk stam-

nivå under TN, kom mellanneolitikums folk på sina håll att återgå till den mer individuella  

nivån igen. Jensen beskrev en del av Danmarks övergång från TN till MN på följande sätt:

Men også socialt set var der foregået en udvikling igennem bondestenalderens 

fᴓrste årtusinde. Det store megalitbyggeri og brugen af de store samlingspladser 

var uphᴓrt. I stedet var der, i hvert fald i de vestlige dele af landet opstået rituelle 

adfærdsformer, som lagde mere vægt på det individuelle end på det kollektive. 

De jyske stendyngegrave var et förste eksempel herpå (2004:460).

Tidsepoken neolitikum har tillskrivits perioden 4 000 - 1 700 f.v.t. Nordeuropas mest lång-

livade neolitiska kulturer var Kamkeramiska kulturen (KA) som varade mellan cirka 4 200 - 

1 800 f.v.t.,  Trattbägarkulturen (TRB) som varade mellan cirka 4 000 - 2 800 f.v.t.,  Grop-

keramiska kulturen (GRK) som varade mellan cirka 3 300 - 2 300 f.v.t. samt de olika nord-

europeiska  varianterna  av  den  vida  Snörkeramiska  kulturen (SNK);  Stridsyxekulturen 

(STY), Båtyxekulturen (BYK) och Enkelgravskulturen (EGK). Dessa olika varianter av den 

tillskrivna vida SNK varade i olika intervaller mellan cirka 3 200 - 2 300 f.v.t.

15



4.1 Kamkeramiska kulturen
KA's namn kommer efter kulturens keramikorneringselement och i likhet med GRK var 

denna kultur främst jägare och fiskare. KA är också Nordens mest långlivade stenålders-

kultur. Eventuellt skulle man kunna dela in KA i flera mindre kulturer, men istället betonas 

det att kulturen uppvisade regionala skillnader. Bland annat Henrik Asplund har diskuterat  

om KA's skillnader berodde på att kulturen bestod av människor med en olikartad etnicitet 

(1998:79f). De regionala skillnaderna märks tydligt i bl.a. det keramiska materialet då kam-

keramiker från olika regioner nyttjade olikartade material i  kärlens magring (Pesonen & 

Leskinen 2009:310f). KA existerade främst i Nordöst- och Östeuropa. KA fanns även på 

Åland och det finns även spår efter KA och asbestmagrad keramik vid den svenska Norr-

landskusten samt i Nordnorge. KA spreds från söder till norr i likhet med den senare BYK. 

Att spridningen av kulturen skedde från söder till norr är något som KA delade med ett 

flertal nordiska stenålderskulturer. Den tidigaste finska keramiken nådde Åland cirka 5000 

år f.v.t., därefter upphörde spridningen under cirka 1 000 års tid. Detta fenomen visar lik-

heter med det skandinaviska jordbruket som spreds från Sydskandinavien för att plötsligt  

avstanna, innan det åter började spridas i samband med STY. Vid KA-gravar är det vanligt 

att det spridits rödockra, detta beteende är även vanligt under mesolitikum samt hos GRK 

men ovanligare bland TRB, inom STY förekom spridning av rödockra extremt sparsamt. 

4.2 Trattbägarkulturen
Sydskandinaviens första nyframträdda kultur under neolitikum var Trattbägarkultur. TRB's 

namn kommer från att kulturens folk brukade kärl med trattformsmynningar. TRB's folk var 

troligen först i Norden med ett väletablerat jordbruk och en väletablerad boskapsskötsel. 

En utmärkande företeelse inom TRB var kulturens stora palissadinhägnade lokaler (Sarup-

anläggningar). Anläggningarnas syfte är oklart, arkeologiska undersökningar har visat att  

folk har samlats men inte bott där (Malmer 2002:47f). Under TRB blev sannolikt den släkt-

skapsbaserade hierarkin tydligare och statusföremål blev allt mer vanligt förekommande. 

TRB's inledning har bland arkeologiska kretsar debatterats under en lång period och än 

idag råder delade åsikter kring kulturens uppkomst. Idag finns det två uttalade teorier som 

beskriver hur kulturen fick fotfäste i Nordeuropa. Den ena teorin beskriver hur Ertebölle-

kulturen anammade den neolitiska livsföringen från bandkeramikerna och övergick efter 

drygt 1 000 år med kontakter med den  Bandkeramiska kulturen i Nordtyskland till TRB. 

Den andra teorin beskriver hur TRB uppstod i samband med att folk migrerade till Syd-

skandinavien och medförde jordbruksekonomin (Malmer 1989; Skoglund et al. 2012).
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4.3 Gropkeramiska kulturen
I likhet med KA kommer GRK's namn från sin kulturtypiska ornamentik, det vill säga grop-

intrycken som återfinns på en stor del av kärlen. Tidig GRK-keramik uppvisar flera likheter 

med Vråkulturkeramiken. Den tidiga östsvenska GRK-keramiken hade dock även flera sär-

drag i sin ornering som inte fanns på TRB's kärl, ornament som dock förekom på finska 

KA-kärl och rysk gropkamkeramik (Hallgren 2011:38). Efterhand fick även GRK's kärl ett 

kamornament som var mycket ovanligt i södra Sverige, men  det var desto vanligare ju 

närmare Åland GRK levde (Larsson 2011). Kulturens folk livnärde sig främst på jakt, fiske 

och insamling, men möjligen även tamboskap (sannolikt främst i form av svin men även 

får- och nötben förekommer i sparsamma mängder på undersökta GRK-lokaler) i en ringa 

skala (Artursson 2007:267). Endast längs östra Sverige förekommer figurplastik på ett fler-

tal GRK-lokaler, vilken uppvisar flera likheter med KA. Det råder även delade åsikter kring 

hur GRK kom att framträda. Det finns idag två teorier som i likhet med TRB's fall, disku-

terar om det var ett invandrande folk eller om det var människor i Sverige som skapade 

kulturen.  GRK huserade främst  längs den svenska östkusten och de tidigaste  spåren 

arkeologer funnit efter kulturen är belägna på Åland (Stenbäck 2003:200f) och i anslutning 

till den tidigneolitiska Vråkulturens lokaler i östra Mellansverige. Lokalerna har daterats till 

ca. 3 400 - 3 200 f.v.t., vilket lett till att flera arkeologer har dragit slutsatsen att GRK fram-

trädde ur Vråkulturen (Stenbäck 2003:121; Palmgren 2013:36). Kulturen spreds även vid 

ett tidigt skede till Gotland, därefter spreds kulturen ner till Skåne, den svenska västkusten 

samt nordöstra Danmark och sydöstra Norge. Gropkeramik har även påträffats vid ett fåtal 

lokaler i sydvästra Finland (Miettinen 1999:71f).  14C-dateringar visar även att GRK fram-

trädde i Danmark ungefär samtidigt som EGK (Amundsen 2000:133). Med andra ord hus-

erade GRK främst vid Östersjön och eventuellt främst tack vare Gotlands kalkrika jord som 

medger goda bevaringsförhållanden, har också några av kulturens största lokaler (Ajvide, 

Västerbjers m.fl.) återfunnits på den centralt belägna ön i det bräckta innanhavet. GRK var 

en kultur som högst sannolikt hade mycket goda interregionala kontakter. På flera GRK-

lokaler har ett flertal attiraljer påträffats som visar tecken på långväga handel och goda 

kontaktnät. Två av GRK's lokaler i Mårtsbo i Gästrikland innehöll bl.a. asbestkeramik, ett 

skifferbryne, en sydskandinavisk stridsyxa och en slipsten av sandsten (Björck 1998:15f). 

Vad som skedde med den Gropkeramiska kulturens folk i samband med att kulturen upp-

hörde är ännu en omdiskuterad fråga. Det arkeologer inte kunnat enas om är huruvida 

hela eller delar av Gropkeramiska kulturen övergick till Stridsyxekulturen eller om kulturens 

folk övergick direkt till den Senneolitiska kulturen (Hallgren 1996:90f; Artursson 2007:289).
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4.4 Snörkeramiska kulturen
Inledningen på SNK skedde cirka 2 900 f.v.t. (Edenmo 2008:21). Vandkilde ansåg att SNK 

var en sorts elitkultur med ett stort europeiskt nätverk (Vandkilde 2007:65f). Oavsett vad 

SNK representerade, var det en kultur som idag har fått många olika namn och det finns 

en uppsjö av olika uppkallade varianter av denna kultur utspridda över stora delar av Öst-, 

Central-, och Nordeuropa vilket också är tydligt återspeglat i natur- och kulturlandskapet.

Alltjämt är det ett stort mysterium rörande kulturens ”vagga” men enligt Kurt Bengtsson 

härstammar de äldsta fynden av SNK från den holländska Protruding footbeaker culture 

(1988:51). Kivikoski skrev att flera forskare ansåg att SNK's ursprung kunde spåras till de 

Centraleuropeiska områdena kring  floderna Elbe och Saale  (1961:71).  Det  finns  även 

teorier som menar att SNK härstammar från den östeuropeiska Kurgankulturen som även 

ansetts ha varit den första europeiska kulturen som använde det indoeuropeiska språket 

(Vandkilde 2007:70). Denna språkutvecklingsteori har dock tillbakavisats av flera senare 

forskningsprojekt varav ett av dem menar att det indoeuropeiska språket är en utveckling 

från ett tidigare europeiskt paleolitiskt språk (Alinei 2012). För övrigt ansåg Edenmo att 

SNK's kärl uppstod utan kulturcentrum, de var snarare multicentriska (2008). Bengtsson 

ansåg (1988) att det tog cirka 250 år för Holland att övergå från TRB till SNK i paritet med 

förloppet i Danmark, som hade en övergångsperiod på högst 50 år. Bengtsson ansåg även 

att SNK spreds genom diffusion till f.d. TRB-huserade områden i paritet med tidigare icke-

huserade TRB-områden, där spridningen skedde genom ett mellanting av influenser och 

krigsföring men även tack vare folkförflyttning, möjligen i form av giftermålsutbyten.

SNK är känd för sina kraftfullt standardiserade begravningsseder. I nästan alla fall blev de 

bortgångna gravlagda var för sig, med en liten jordhög som täckte graven. Det är dock inte 

ovanligt  med  dubbelbegravningar  när  barn  blivit  gravlagda  tillsammans  med  en  äldre 

individ.  Bland annat  Deborah Olausson och Vandkilde har  beskrivit  hur  kvinnorna och 

männen blev begravda i hockerställning samt att männen oftast blev gravlagda hopkrupna 

till höger och med huvudet åt väster medan kvinnorna blev oftast gravlagda hopkrupna till  

vänster och med huvudet åt  öster  (Olausson 2000:36;  Vandkilde 2007:67).  I  och med 

hockerpositionen innebar detta att blicken var vänd åt söder eller åt sidan. Gravsamman-

sättningen visar även att det rådde skillnader mellan kvinnors och mäns gravgåvor. Män 

gravlades främst med vildsvinsbetar, stridsyxor, flintyxor, samt dolkar och nålar av horn 

och ben, medan kvinnorna gravlades främst med djurtänder, kopparspiraler, snäckskal och 

kärl (Vandkilde 2007:67). Även matoffer förekommer i gravarna (Haak et al. 2008:18227).
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Figur 2. Rött område avser en av Snörkeramiska kulturens godtyckliga spridningar (efter Haak et al. 2008).

4.4.1 Stridsyxekulturen
STY existerade i Sverige och Norge mellan ca. 2 800 - 2 300 f.v.t. Betydligt mycket mindre 

keramik påträffas vid STY's lokaler i jämförelse med GRK och TRB och kulturen har inte 

namngetts efter sina kärl i motsats till tidigare nämnda kulturer. STY's kärl skiljer sig dock 

från flera tidigare och i viss mån samtida kulturer tack vare chamottemagringen. Granit och 

chamotte var STY's vanligaste magringsmedel (Larsson & Graner 2010:219), i Svealand 

förekom även benmagring i de sena kärlen (von Hackwitz 2012:8). Inom STY gravlades 

människorna med hockerposition och med huvudet vänt mot öster oavsett vilket kön den 

bortgångne hade (Malmer 1975:40f). STY odlade främst korn, dock odlades det mindre 

med spannmål i jämförelse med TRB (Welinder 1998:100f). Troligen fick istället boskap en 

allt  större roll  (Larsson 1994:211f). Enligt Carlsson (1998:59) kom STY att betona djur-

hållning i sina ritualer för att ta avstånd från TRB's ”heliga” åkrar och GRK's ”heliga” hav. 

I likhet med TRB och GRK, råder det delade åsikter kring STY's ursprung och spridning. 

Welinder ansåg att östra Mellansverige befolkades under TN genom kulturimpulser och in-

vandring (1974b:243). Stenberger (1979) och Welinder ansåg dock att STY uppstod i östra 

Mellansverige p.g.a. kolonisering utifrån. Malmer ansåg (1975:111, 1989) att STY ”föddes” 

och spreds norröver från Sydsverige. Andersson skrev att STY varade samtidigt som TRB 

och GRK i Skåne, vilket kan användas som argument för de båda ovan nämnda teorierna 

(2007:320f). Carlsson ansåg (1998) att STY's börd kunde härledas till både TRB och GRK. 

Bägerfeldt (1992), von Hackwitz (2000), Gill (2003) m.fl. funderade på om STY och GRK 

var en och samma kultur. Idag är den gängse åsikten att STY framkom genom diffusion, 

delade åsikter har dock rått kring varifrån diffusionen härstammade. Det har tvistats om 

STY spreds från Finland eller Danmark (Kivikoski 1961; Malmer 1992:242). Numera är 

dock den allmänna uppfattningen som främst bygger på avvikande kärlframställning, att 

STY spreds från Finland. Stridsyxan spreds dock troligen från Skåne (Olausson 2000).
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4.4.2 Båtyxekulturen
BYK's namn härstammar från båtformig hammaryxa (Edgren 1970:9) och används främst 

som kulturnamn i Finland och Baltikum. Enligt Aivar Kriiska uppstod BYK i Estland tack 

vare migration och diffusion (Kriiska 2000:75).  BYK-keramiken dök upp i  Baltikum och 

Finland ca. 3 200 f.v.t. (Stenbäck 2003:83, 121). Vanliga gravgåvor hos BYK var räteggade 

stenyxor, båtyxor, krukor och mejslar (Edgren & Törnblom 1993:89). I likhet med STY och 

GRK visar utgrävningar att Estlands och Finlands BYK levde parallellt med KA (Kriiska 

2000:75). Gällande gravens kroppsposition (östlig hocker och ryggläge) visar Baltikum lik-

heter med STY (Edenmo 2008:22). Finska BYK-kärl skiljer sig dock från STY-kärl i och 

med kärlens fiskbenmönster utöver snörorneringen (Stenbäck 2003:82). Till skillnad från 

STY's kärl, saknar även BYK-kärlen kammönster, dessutom påträffas fler bosättningar än 

gravar samt fler kärl vid BYK-lokalerna (Edgren & Törnblom 1993:89f; Larsson 2009:63).  

BYK's  största  skillnad  gentemot  STY  berör  dock  odling  och  boskap  som  infördes  i 

Baltikum vid  kulturens inledning.  Majoriteten av Finlands BYK uppvisar  emellertid  inga 

liknande spår (Edgren 1970:55; Kriiska 2000:72f; Stenbäck 2003:122; Ebbesen 2006:212). 

4.4.3 Enkelgravskulturen
Enligt  Åberg  gavs  den  första  beskrivningen  av  Enkelgravskulturen  1898  då  Müller 

framlade tesen att Enkelgravskulturen uppkom genom invandrande folkgrupper söderifrån 

(1937:72). Efter osteologiska analyser av humant benmaterial har dock slutsatser dragits  

att det dåvarande folket i Danmark verkar ha tagit till sig kulturen främst via interaktioner,  

men det gick inte att utesluta ett en mindre inflyttning även bidrog till kulturens spridning 

(Petersen 1990:18; Bennike & Alexandersen 2002:299).

Den danska Enkelgravskulturen varade mellan cirka 2 800 - 2 350 f.v.t. Kulturen huserade 

främst på Jylland. Enligt Malmer (1975:102f) och Lars Larsson (1992:111) fortlevde andra 

kulturer i det ö-danska området. EGK's namn kommer från att folken gravlade bortgångna 

var för sig (ibland tre nivåer med individer på varandra så att en låg kulle bildades) till  

skillnad  från  Trattbägarkulturens kollektiva  megalitgravar  eller  SNK  där  folk  gravlades 

under  jordkullar,  men  med  en  individ  under  varje  kulle  (Vandkilde  2007:66;  Edenmo 

2008:22). Att bortgångna gravlades under en låg jordkulle är något som skiljer EGK från 

både STY och BYK. I likhet med STY och BYK  nyttjades dock även stenkistor och på 

Jylland,  i  likhet  med  Bornholm,  förekom  även  gravläggningar  i  träkistor  där  individen 

placerades i en utsträckt ställning med gravgåvor som stridsyxor och kärl (Jensen 2004). 

Vanliga gravgåvor för män och kvinnor var stridsyxor respektive bärnstenspärlor.
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5. Etniciteter och kulturer
Etniciteter och kulturer är två svårarbetade områden bl.a. beroende på att det finns flera 

tolkningar  av  en  etnicitets  och  kulturs innebörd.  Författaren  anser  att  en  arkeologisk 

kontext  inte  kan  förtälja  etniciteter.  Information  kring  tillhörighet  som kan  ges  från  en 

arkeologisk kontext, består enbart av (i bästa fall) kulturtillhörighet och släktskap. Utifrån 

denna etnicitetsdefinition innebär inte detta att om en individ inom STY flyttade till Gotland 

så blev ön koloniserad av Stridsyxekulturen, då en individ sannolikt enbart kan medföra 

släktskap samt en mindre nyansering inom den sociala och materiella kulturen (Vikshåland 

2001;  Welinder  2003).  Denna  individ  fick  för  övrigt  nödvändigtvis  inte  en  annorlunda 

etnicitet i jämförelse med GRK's folk. Det författaren bland annat vill synliggöra i denna 

uppsats är nätverk under MN. Aktionsmönster tillsammans med diffusion kan berätta hur 

Nordeuropas folk lärde sig av varandra och hur influenser och kulturer spreds. Släktskap 

och etnicitet har enligt förf. spelat en mindre roll i just detta fall. Två viktiga aspekter blir då: 

1. Om en Stridsyxekulturindivid/Stridsyxekulturgrupp flyttar till Gotland och fort-

sätter leva det liv den tidigare levt, innebär detta att STY har existerat på ön?

2. Vad krävs för att en region skall anses vara bebodd av folk ur en kultur?

Om en individ/grupp ur STY migrerar och bosätter sig på Gotland och samtidigt blir en del  

av Gropkeramiska kulturen, då har alltjämt inte Stridsyxekulturen existerat på ön. Efter-

lever dock denna individ/grupp ett ”Stridsyxekulturliv” då existerar också STY på ön. Ett 

etnografiskt exempel på detta är hur det åkerbrukande Furfolket kan bli en del av Baggara-

folket. Dessa folk anses ur en socialantropologisk synvinkel vara två folkgrupper med olik-

artad etnicitet i och med folkens olikartade djurhållning. En individ ur Furfolket kan dock bli 

en del av det nomadiska Baggarafolket om individen efterlever den nomadiserande livs-

stilen  (Hylland Eriksen 2010:186f).  Att  finna bevis  för  huruvida  det  har  förekommit  ett 

”Stridsyxekulturliv” på Gotland, är dock en svår uppgift som kräver att redogöranden och 

tankar redovisas på ett tydligt sätt samt att det finns ett digert material att använda sig av.

Frågan kring vad som krävs för att en region skall anses vara huserad av en kultur, be-

svaras mycket kortfattat: Så länge en eller några få individer efterlever en kulturs leverne 

då existerar också kulturen. Om kulturen efterlevs, men bara delvis, då existerar inte den 

efterlevda kulturen till  fullo, istället har en hybridkultur uppstått.  En hybridkultur är med 

andra  ord  en  kulturblandning  bestående  av  minst  två  kulturer  eller  en  kraftfull  kultur-

differentiering som även skulle kunna tolkas som en hybridkultur.
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Enligt författaren har en samtida kulturpluralism förekommit i Nordeuropa under neolitikum. 

Samtidigt som kulturpluralismen har förekommit kan även enskilda individer upplevts ha 

haft en etnicitetspluralism. Etniciteten är något individen bär med sig en form av kollektiv 

tillhörighet. Det är dock inte säkert att alla människor uppfattar en individs etnicitet likadant  

och det  är  inte  säkert  att  alla  människor  upplever  att  individen tillhör  en  och samma 

etnicitet. Därför kunde troligen en individ ha tolkats tillhöra flera etniciteter, samtidigt som 

individen ansåg sig tillhöra endast en etnicitet. Om så var fallet, då innebär det att gravar 

och gravgåvor måste betraktas ur flera aspekter beroende på symbolik, ursprung m.m.

Mats Roslund har bland annat skrivit:

Emotioner och kulturell identitet ersätts inte med rumslig tillhörighet förrän efter 

ett  par  generationer,  om det  någonsin  blir  fallet.  Kanske  är  istället  släktskap 

(bättre formulerat med den engelska termen kinship) en känslomässig ersättning 

för andra gruppidentiteter bortom essentialismen? I familjekretsar finns en kultur-

ell centrifugalkraft som kan öka medvetenheten om det egna mångkulturella för-

flutna, vara sig det är som ingifte eller genom resor [...]. Samtidigt finns känslan 

av samhörighet som inte tar sig territoriellt uttryck (2008:136).

Damm var dessutom av åsikten (2010:12) att ”Ethnicity is a social identity based on real or 

fictive kinship, and where real or perceived cultural differences are important”.

Enligt Halmstads högskola innebär etnicitet: ”[...] att en person ser sig som del i en grupp 

och att det gemensamma består i delad kultur, religion, språk och ofta även blodsband” 

(Halmstads Högskola 2013). Även inom dagens politik används etniska uttryck. Social-

demokraterna skrev (2013) ”De som utsätts för antisemitism och islamofobi kan ha olika 

etnisk tillhörighet. Den outtalade antisemiten eller islamofoben är en etnisk svensk kristen”. 

Med andra ord används ordet etnicitet för att beskriva olika områden, vilket är en konse-

kvens av att etnicitet inte har någon statisk betydelse. Detta har fått följden att debatter  

uppstår kring vad en person eller grupp har åsyftat när ordet använts. Ett sådant exempel  

var när Sveriges statsminister använde uttrycket ”etnisk svensk” (Dagens Nyheter 2012).

Malmer ansåg att Trattbägarkulturen var uppbyggd på religiösa, sociala eller beteende-

mässiga system, eller en kombination av de tre systemen (2002:50). Därför ansåg också 

Malmer  att  Trattbägarkulturen  inte  representerade  en  etnisk  grupp.  Werbart  (tidigare 

Wyszomirska) har varit inne på ett snarlikt men samtidigt kraftfullt annorlunda spår och har  

skrivit att Kamkeramiska kulturen inte var homogen och att det samtidigt heller aldrig har 

existerat någon homogen kulturell identitet (Wyszomirska 1984:13, Werbart 2002:30).
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Lindström (2006:67) och Artursson (2006:43) ansåg att Stridsyxekulturens och den Grop-

keramiska kulturens samexistens kan ha bestått av två skilda sociala/kulturella grupper, 

som hade sådan skild ideologi att man kanske kan tala om avvikande etnicitet.

Österholm skrev (2008:28) i  den preliminära slutrapporten från Ajvideutgrävningarna att 

det folk som tolkats som senmesolitiskt, övergav Ajvide och bosatte sig centralt på ön och 

anammade jordbruket, innan ättlingar till dessa människor återkom under MN som grop-

keramiker. Beroende på hur ordet etnicitet tolkas, skulle flera arkeologer anse att det folk 

som Österholm åsyftar haft samma genetiska ursprung ändå tillhör tre olikartade etnicitet-

er. Detta beror på att det tidigaste Ajvidefolket, som Österholm ansåg var senmesolitiska 

jägare och samlare, flyttade och blev en del av TRB, fram tills att ättlingar återkom till 

Ajvide som folk ur GRK. Stenberger hade dock haft en annorlunda åsikt då han skrev 

(1979:119) att STY tillhörde TRB's etnicitet. En slutsats som byggde på släktskapsteorier.

Inom kulturhistorisk arkeologi har ett samband setts mellan genetisk etnicitet och kulturer.  

Enligt Jensen (2004:476) beskriver dock etniciteten enbart en social konstruktion. Även 

Hallgren ansåg att  etnicitet  inte  hade något  med släktskap att  göra,  då han skrev att  

etnicitet innebar kulturell grupptillhörighet. Hallgren ansåg även att man eventuellt kunde 

avgöra folks etnicitet baserat på folkens materiella kultur (1996:90, 1998:65f).

Även Göran Burenhult (1997a:17f, 1997b:26) och Anders Strinnholm (2001:20) såg kopp-

lingar mellan etnicitet och föremål då Burenhult skrev att Ajvides gravgåvor kunde indikera 

den  avlidnes  etnicitet,  medan  Strinnholm  var  av  åsikten  att  ”det  centrala  är  inte  om 

kulturpluralismen är ett resultat av migrationer eller inte, men den är reell då de etniska  

skiljelinjerna skapar eller upprätthåller olika populationer med olika kulturella särdrag”. 

Inom dagens arkeologi kan etnicitet åsyfta en folkgrupp som nödvändigtvis inte behöver 

ha genetiska band. Hallgren ansåg t.ex. att etniciteten visade endast att en grupp skiljde 

sig  från  andra  grupper  genom  specifika  handlingar  (1996:90).  Även  Jones  ansåg  att 

släktskap inte alltid blev återspeglat i den materiella kulturen (1997:109f). Åsa M. Larsson 

(2003:142) och Jones (1997) har även poängterat att etnicitet kan representera vad en 

grupp inte tillhör.

Etnicitet som uttryck har även tidigare blivit ifrågasatt inom arkeologin. Werbart ansåg att  

det  var  meningslöst  att  klassificera  etniska  grupper  efter  kulturella  drag,  eftersom 

människor passerar in och ut ur de etniska kategorierna (2002:24).                        
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Inom språkvetenskapen berörs bl.a. etnicitet- och kulturfrågor. Niclas Burenhult försökte 

avgöra om Ajvides GRK hade haft ett avvikande språk i paritet med lokalens tidigare folk.  

Enligt Burenhult kan Ajvides GRK ha bytt språk i.o.m. uppkomsten av svinskötsel samt att  

Nordeuropas STY indikerade att folk övergick till ett indoeuropeiskt språk. Tecken på detta  

såg han i det enhetliga begravningsskicket samt den avvikande ekonomin och kärlproduk-

tionen (1997:156f). Renfrew hade en snarlik åsikt, men ansåg att indoeuropeiskan spreds 

med neolitiseringen, m.a.o. kopplade han ihop språket med ekonomiska, demografiska 

och sociala processer (1990:276). Burenhult skrev dock att ett område med en enhetlig 

materiell stil innebär inte ett enhetligt språk samt att språk ändras inte alltid om migrering 

sker till tidigare bebodda regioner med en olikartad etnicitet (1997:160f). Denna åsikt delas 

av  Alf  Hornberg  som  skrev  (2004:321)  ”Material  culture  as  an  important  medium  for 

expressing ethnic specificity, but can as we have seen be shared by several ethnically 

distinct groups speaking different languages”. Helene Martinsson Wallin beskrev (2008:85) 

hur identitetskriser kan uppstå i samband med nya kulturer på Rapa Nui (Påskön) och hur 

språket kan bli en större identitetsmarkör än stenstatyerna, vilket bekräftade Hornbergs tes 

om att språk utgör en djupare del av etniciteten än den materiella kulturen (2004:321).

Figur 3. Rennäring, en ekonomiskt viktig del för många etniska samer (efter Utsi 2013).

Språk,  släktskap  och  etnisk  tillhörighet  är  tre  områden  som har  stor  betydelse  bland 

samerna. I sametingslagens paragraf betr. röstlängd går det att läsa (Sametinget 2013):

2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och

1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i  

hemmet, eller

2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller  morföräldrar 

har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller

3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget, utan 

att länsstyrelsen därefter beslutat annat.

Definitionen av en etnisk same är med andra ord en individ som upplever sig vara same 

och som haft det samiska språket nära till  hands eller har starka genetiska band med 

någon som haft det. Gotlands ev. SNK omfattar dock fler områden än etnicitet och språk.
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Kulturer
Materiella uttryck lämnar olika sorters spår efter sig. Har någon sorts konstruktion byggts 

med stolpar eller om det har eldats på en plats, då kan stolphål och härdar bli återfunna.  

Har folk bedrivit jakt eller fiske, då kan redskap samt dessa aktiviteters restprodukter ha 

blivit efterlämnade. Beroende på vilka aktiviteter som utförts samt var dessa aktiviteter ägt 

rum, kan likartade spår kvarstå. Då några lokaler får en speciell likartad arkeologisk kultur,  

kan problem uppstå kring att definiera olikartade sociala kulturers lokaler från varandra. 

F.ö. vet man inte om förhistoriens människor ansåg att t.ex. en i dagens samhälle tolkad 

boplats, var en boplats, vilket bidragit till att förf. använder uttrycket lokal i denna uppsats.

Två exempel som tydligt visar distinkta avvikelser trots kulturell samhörighet är dels GRK-

lokalerna  i  Åby  samt  de  två  gotländska  GRK-gravfälten  i  Visby  och  Västerbjers.  De 

gotländska gravfälten jämfördes sinsemellan av Paul Wallin, som kunde se att folken hade 

haft avvikande rituella beteenden betr. kropparnas positioneringar i graven samt olikartade 

förhållningssätt kring gravgåvor för barn, kvinnor och män (2010a:71f). Vid Åby där två 

GRK-grupper varit  grannar med varandra, har det iakttagits att  grupperna hade åtskilj-

ande kärlmynningsdekorationer (Larsson M 2003:128). Dessa avvikelser vid Åby, Visby 

och Västerbjers fanns, trots att lokalerna är tillskrivna en och samma kultur, är kronologiskt 

och geografiskt närstående samt att folken livnärde sig på ett likartat sätt. Kulturdifferen-

tiering berör dock inte enbart det rituella eller materialistiska. Papmehl-Dufay har visat med 

hjälp av lipidanalyser att folk inom Gropkeramiska kulturen på Öland har skiljt sig åt betr.  

kärlanvändning. Efter jämförelser mellan två GRK-lokaler som återfanns på öns norra och 

södra del, har han kunnat se att keramiken hade en annorlunda roll och också nyttjades 

olika beroende på om den nyttjats på Ölands norra eller södra halva, dessutom skrev han: 

The archaeological potsherds represent a long-lasting and socially important craft 

tradition, and thus variations are not explained by one single factor. Context of 

production,  context  of  use,  the  individual  potter,  as  well  as  chronology  and 

cultural identity all are relevant to the discussion (2007:30f).

Wallin och Martinsson Wallin (1992) har även visat skillnaderna betr. benrester från olika 

djurarter på Gotlands samtida lokaler och framlade en tes om tre separata klaner på ön.

Även om det går att avgöra hur en lokal har använts återstår problemet med att avgöra  

vilken kulturgrupp som huserat på platsen.  De 13C-analyser som utförts bland flera sten-

åldersindivider har visat att TRB's och GRK's födointag skiljer sig kraftigt åt, vilket tydliggör 

olika folk från två differentiella kulturer (Papmehl-Dufay 2003:185; Lidén & Eriksson 2007).
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Borgebys gravfält med sina barngravar och bärnstensföremål finns utförligt beskrivet av 

Janis Runcis i Bärnstensbarnen (2002) och påvisar problematiken med att definiera vilken 

social kultur som huserat på en lokal. Grav 7 hade en ev. jordkulle och i grav 11 påträff-

ades en gagatminiatyryxa (gagat var bl.a. en handelsvara inom Klockbägarkulturen) med 

ett troligt engelskt eller iberiskt ursprung (2002:71, 92f, 199). Gravfältet innehöll även ett 

stort antal differentiella bärnstensföremål som främst var formade efter dubbeleggade yxor 

och klubbor, föremål som förekommer frekvent bland TRB (Axelsson & Strinnholm 2000) 

men var även vanliga bland STY. Med andra ord hade det varit svårt att kulturdefiniera lok-

alen såvida inte arkeologisk kultur i form av TRB-keramik hade blivit återfunnen i gravarna.

Enligt Werbart (2002:47) behöver dock kärl inte vara kulturbärande, kärlen kanske snarare 

visar att vissa typer av materiell kultur följer med vissa identiteter beroende på relationer 

mellan individer, identitetsgrupper, sociala grupper, samhällen m.m. Detta beteende fanns 

bland  Andernas  U'wa-folk  som  nyttjade  olikartade  kärl  beroende  på  var  de  vistades 

(Osborn 1993:150).  Även Olausson (2000:27)  ansåg att  STY's  kärl  inte  behövde vara 

kulturbärande och Ola Stilborg ansåg att Stridsyxekulturens keramik inte hade fyllt samma 

funktion och roll som TRB's och GRK's keramik, dessutom citerade han Boast som skrev:

We assume that because the design has a certain intuitive similarity to it, that 

there must be some underlying identity that guides the construction, and if there 

are differences then the cultural referent must also have changed....this is not 

always the case (2005:17f).

Enligt Carlsson (1998:64) återspeglas dock STY's och GRK's kulturavskärmningar i kärlen 

och enligt Malmer (1989:9f) förekommer det hushållskeramik bland STY som påminner om 

TRB's och GRK's keramik,  kärlen i  gravarna är  dock främst kulturkaraktäristiska vilket 

enligt Malmer innebär att det är gravkeramiken som är den ideologiskt laddade keramiken.

Enligt Carlsson var GRK en del av TRB och GRK's kustlokaler utgjorde TRB's jakt- och 

fiskelokaler (1998:47f). Ett flertal jakt- och fiskelokaler fanns i Norden under Neolitikum. 

Det som skiljer  TRB's tillskrivna jakt-  och fiskelokaler från GRK's eller STY's,  är bland 

annat annorlunda rituella beteenden, avvikande byggnationer, olikartade och olikornerade 

kärl samt andra föremål (Löfstrand 1974; Welinder 1974a:193; Malmer 2002; Brink 2009). 

Liknande  variationer  återfinns  även  bland  särskiljande  och  närstående  förhistoriskt  nu 

levande människor (Decorse 1989:125; Cameron & Tomka 1993). Carlssons teori beträff-

ande att  den Gropkeramiska kulturen var en del  av Trattbägarkulturen, stödjs dock av 

bland annat Werbart, som skrev att en individ kunde ha flera samtida kulturtillhörigheter.
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Författaren nämnde kortfattat i kap. 4 olika nationers kulturer. Att använda nutida nations-

gränser för att beskriva kulturer är dock inte att föredra och tyvärr finns det flera exempel 

på hur kulturer har misstolkats då grupperingar använt teorier kring t.ex. olika folkgrupper 

för att beskriva mänskliga raser. Raslära berörs dock inte i denna uppsats. F.ö. är det utom 

all tvekan att oberoende vilka alleler som medför feno- eller genotypiska drag som funnits  

bland stenålderns kulturer, tillhör alla då- och nutida människor en och samma ras. 

Högst sannolikt har det dock förekommit relativt ofta både större och mindre kulturella, 

materiella, fenotypiska och genotypiska regionala variationer inom en och samma kultur. 

Sinsemellan kulturer kan även fenotypiska och genotypiska särskiljande drag ha uppstått  

kring t.ex. längd, adult laktostolerans och melaninhalter (Hermanussen 2003; Malmström 

et al. 2010), vilket möjligen bland annat kan ha berott på adaption och sexuell selektion.

Författaren anser att en social levande kultur innefattar folk inom en eller flera regioner 

som har flera allmänna drag eller ett typiskt drag. En levande kultur behöver inte ha likart-

ade släktdrag, nyare aDNA-studier visar dock att individer från TRB och GRK har haft en 

mer lik genuppsättning med individer inom samma kultur än grannkulturerna (Skoglund et  

al. 2012; Skoglund muntligt 2013.11.04).  Kultur är ett ord vars syfte är att förklara flera 

gruppers gemensamma likheter inom ekonomisk och/eller social organisation. En social 

kultur kan bl.a. bestå av en likartad kosmologi. Den arkeologiska kulturen beskriver det 

materiella och handfasta. Enligt författaren kan inte en individ tillhöra flera kulturer sam-

tidigt, däremot kan en individ byta sin kulturtillhörighet. Att beskriva individer och förklara 

handlingar efter namnen på stora levande sociala kulturer är dock opraktiskt, i och med 

alla avvikande regionala kulturdifferentieringar, vilket bl.a. Edenmo tog upp då han skrev:

Att den arkeologiska vetenskapen – med hjälp av kulturbegreppen – felaktigt och 

överdrivet har fragmenterat ett mer enhetligt mellanneolitiskt samhälle, anser jag 

därför är att driva frågan i fel riktning (2008:17).

Även Björck har belyst detta område vid ett flertal tillfällen. Vid ett av dessa skrev han med 

en kraftig underton:

De  neolitiska  kulturindelningarna  har  utvecklats  och  omtolkats  av  arkeologer 

under hela 1900-talet. Förhoppningen var att indelningarna skulle ge en bättre 

förståelse  för  den  neolitiska  perioden,  men  om  detta  blivit  resultatet  kan 

diskuteras (2007:233).

Ebbesen skrev (2006:213) dessutom ”The concept of the Corded Ware Culture must also 

be given up, since there is no uniform archaeological complex in Europe at this period”.
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Det som skiljer individer och grupper inom en och samma kultur åt, berör enl. förf. främst 

etnicitet och avsiktlig/oavsiktlig kulturdifferentiering. Som tidigare nämnts går det dock inte 

att avgöra en etnicitet ur ett arkeologiskt material, det är dock värt att poängtera att det  

finns inte någon anledning att tro att etnicitet inte har funnits bland förhistoriska samhällen.

Ett sätt att komma runt problematiken med kulturbegreppet skulle möjligen kunna vara att  

det vida kulturbegreppet behålls men därefter nyttjas ett begrepp som visualiserar lokala 

och regionala platser, till exempel Skånska Trattbägarkulturen, Gotländska Gropkeramiska  

kulturen och så vidare. Som redan visats och kommer även fortsättningsvis i uppsatsen att 

uppmärksammas är det synnerligen opraktiska med att använda sig av enbart ett kultur-

namn utan att lägga till regionen eller platsen, i och med alla ”kulturtypiska” avvikelser.

Det är egentligen inget fel med ordet  kultur så länge det är underförstått att det inte bör 

användas utan någon lokal eller regional hopkoppling. Det är t.ex. inte lämpligt att bara 

skriva  Snörkeramiska kulturen,  däremot går det bra att skriva Jylländska Snörkeramiska 

kulturen och så vidare. Andra platser har dock en större regional skillnad vilket innebär att  

man måste snäva av området än mer, vilket skulle innebära Nordölands Gropkeramiska 

kultur. Detta uppdelningssätt är att föredra än att ge varje region ett eget kulturnamn efter  

orter, regioner eller föremål i och med att det då skulle leda till att vi får hundratals olik-

artade namn på nordeuropeiska stenålderskulturer.

Efter klargöranden kring författarens syn på kultur och etnicitet samt klargöranden kring 

problematiker som kan uppstå kring definitioner av platser, regioner och lokaler, återstår 

fortfarande några viktiga pusselbitar för att avgöra hur det gotländska materialet skall bear-

betas. Det är ofrånkomligt att notera att det gotländska mellanneolitiska materialet bland 

annat utgörs av föremål som främst återfinns bland de olika varianterna av den vida SNK.  

Den stora utmaningen ligger därmed i  hur man ser på materialet.  Nästan alla tidigare 

publicerade verk har dock tolkat Gotlands SNK-föremål som gåvor och/eller handelsvaror.

 Går det utifrån rituella handlingar och föremål avgöra om någon STY-individ 

har existerat på Gotland då gravgåvorna nedlagts av andra individer?

 Hur stort utrymme gavs individen?

 Kan en grav bestå av gravgåvor  från både Gropkeramiska kulturens och 

Stridsyxekulturens människor, hur ser i sådana fall en sådan grav ut?

För att  kunna besvara frågor av denna och liknande karaktär,  krävs slutligen ett  redo-

görande kapitel som behandlar föremåls och företeelsers kulturanknytningar.
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6. Föremåls och företeelsers kulturanknytningar
Materiell kultur bär mening och är en form av medveten (Vandkilde 2000:4f) och ibland 

omedveten kommunikation mellan folk (Larsson Å. M. 2003:143). Materiell kultur kan ses 

som mode inom en social grupp, men den kan även ses som en länk inom den sociala  

strategin (Larsson M 1998:88). Tillhörighet har under en lång tid visats i form av symboler, 

vilket även sker idag (Hallgren 2008:34f). Att skriva ett kapitel om föremål och företeelsers 

kulturanknytningar kan misstas för att det bara skall handla om en uppräkning av olika 

kulturers yttringar. Kapitel 6 handlar dock om mer än så. Istället för att bara ha en kultur-

historisk eller processuell syn på materialet skall författaren även lyfta fram en mer post-

processuell syn. Som inledning citeras några meningar skrivna av Anders Högberg:

Föremål är betydelsefulla […]. De skapar en omgivning att identifiera sig med 

[…]. Föremålen är våra attribut, våra kodade signaler till omvärlden om vem och 

vad vi är och vår uppfattning om oss själva. Men ett föremål är aldrig något i sig 

självt. Trots att tingen i vardagligt samtal vanligen tillskrivits ett eget självständigt 

innehåll [...] existerar de i sin betydelse endast i en situation och är då knutna till 

den eller de personer som formar och deltager i denna (2000:12).

En viktig sak att poängtera beträffande föremål är också att: en vikingagrav som rymmer 

turkiskt silver innebär inte att vikingen besökte, handlade med eller kom från Turkiet.

Larsson  skrev  att  gamla  symboler  kan  ha  haft  en  annan  symbolik  än  vad  de  verkar 

föreställa, samtidigt som han också skrev att en symbol kan ha haft olika innebörder i olika 

delar  av  världen  (1999:49f).  Dessutom skrev  Tilley  (1992b:338)  ”[...]  equally,  material 

culture does not simply consist of a set of signs to be read in which inheres a theology of  

intentional meaning”. Enligt förf. kan detta betyda att kulturer som t.ex. GRK och STY som 

också haft regionala skillnader, kan ha haft en annorlunda syn på symboler och föremål.  

Troligen finns det flera anledningar till varför en individ fick med sig vissa föremål i graven  

samt flera betydelser kring  hur man positionerat individen men även  vart man placerat 

graven. I denna uppsats kommer emellertid inte en djupgående diskussion kring dessa 

gravläggningsfenomen diskuteras. Viktigt att poängtera är dock att nödvändigtvis behöver 

det inte finnas endast ett rätt svar angående varför vissa föremål följt med i graven som 

gravgåvor, varför en grav fått den placeringen i landskapet som den getts eller varför en 

människa fått  den positionen i  graven som den getts.  I  och med att  arkeologiska och  

levande kulturer skiljer  sig både inom och från varandra kan det med stor sannolikhet 

finnas ett flertal anledningar till dessa rituella gravläggningsbeteenden.
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6.1 Stridsyxor
Enl. Olausson återfinns stridsyxan i ca. hälften av STY's gravar (2000). Yxan förekommer 

dock nästan aldrig i dubbelgravar och den återfinns enbart som gravgåva bland männens 

gravar. Det faktum att det knappt finns några depåfynd på den Skandinaviska halvön med 

stridsyxor antyder just att stridsyxan var ett ovanligt och betydelsefullt objekt.  Stridsyxan 

hade  ett  högt  symboliskt  värde,  vilket  den  långväga  exporten  vittnar  om  (Lindström 

2003:152). Utöver stridsyxan nyttjade även STY ett flertal olikartade yxor. Bägerfeldt skrev 

(1989:258) att  STY's flintyxor uppvisade ett annorlunda stilideal i  paritet  med TRB och 

EGK i.o.m. att flintyxorna är tvär- och ibland håleggade medan de jylländska är räteggade.

Det finns ett stort antal teorier kring vad stridsyxan har haft för funktion. Edenmo skrev 

(2008:259) att stridsyxan var ett högt värderat föremål inom ett nätverk av människor som 

ingick i  ett  gåvoutbytessystem (en modifierad Kulacirkel).  Olausson skrev (2000:27) att  

yxans uppgift  var  att  visa dess ägares SNK-tillhörighet,  Olausson ansåg dessutom att 

varje  stridsyxa i Sydsverige skapades av sin bärare. Stina Andersson skrev (2005:100f) 

mer försiktigt att ”stridsyxan var mannens statussymbol”. Malmer ansåg att stridsyxan var 

ett  kraftigt  dyrbart magiskt eller religiöst objekt som visualiserade dess bärares sociala 

position i samhället (1975). Även Jensen ansåg att stridsyxan markerade dess bärares 

position i samhället men att EGK's stridsyxas funktion som statussymbol, minskade i slutet 

av EGK (2004:486f). Enligt Emelie Häfker representerar stridsyxan, tillhörighet, erfarenhet 

och kunskap (2010:33). En gemensam nämnare för de ovan nämnda teorierna är att ingen 

teori åsyftar att stridsyxan har nyttjats som yxa. Enligt teoriskaparna figurerade stridsyxans 

betydelse kring någon form av status i jämförelse med flera tidigare arkeologer som ansett 

att den användes som vapen. Det är även frestande att ifrågasätta ev. likheter i använd-

andet av den dubbeleggade yxan, TN's mångkantsyxa, MN's stridsyxa och SN's flintdolk.

Utöver de ”normalstora” stridsyxorna finns även en grupp kallad miniatyrstridsyxor med en 

längd på <15 cm.  samt  mycket  små yxavbildningar  som fungerat  som amuletter  eller 

smycken (von Hackwitz 2012:3f). I Sydsverige, i jämförelse med Mellansverige, förekom-

mer miniatyryxan ofta som våtmarksdeponeringar (Lindström 2006). Von Hackwitz reson-

erade kring miniatyryxans funktion och framlade en teori om att miniatyrstridsyxan hade 

fungerat som ett ceremoniredskap. Efter att en individ hade blivit kremerad involverades 

miniatyrstridsyxan i ett rituellt syfte då den nyttjades tillsammans med de kremerade benen 

(von Hackwitz 2012:8). Teorin stödjs av det faktum att Mellansveriges miniatyrstridsyxor 

påträffas främst vid mellanneolitiska brandgravar (von Hackwitz 2009:57).
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Det råder även skillnader mellan EGK's, STY's och BYK's stridsyxor. Totalt 2 500 strids-

yxor som uppdelats i tre utformningar har påträffats i Danmark. EGK's tidigaste stridsyxor  

hade en konvex översida och konkav undersida. Efterhand uppstod en ny utformning som 

kunde ha både en plan ovan- och undersida, eller en lite lätt konkav undersida och var ofta 

graverad med lister och linjer. Slutligen kom en tredje version vars största skillnaden mot  

den senaste modellen var att skafthålet flyttades mot nacken, yxhuvudet kunde även vara 

kortare (Jensen 2004). På Jylland förekommer stridsyxan främst i gravar, i östra Danmark 

påträffas  den dock främst  i  våtmarker  vilket  visar  regional  funktionsavvikelse (Larsson 

2007). De enda gravfunna EGK-yxorna i Sverige är från Västerbjers och Visbys gravfält, 

enligt Larsson förekommer dock inga andra spår efter EGK/STY i gravarna (2009:70).

Figur 4. Olika utformningar av Enkelgravskulturens tre huvudvarianter av stridsyxan (efter Jensen 2004:487).

Även i Sverige har det påträffats cirka 2 500 stridsyxor. Ytterligare cirka 150 st. stridsyxor 

har påträffats i Norge och 17 stridsyxor har återfunnits på Bornholm (Malmer 2002:154f). I 

Skåne och Blekinge som är Sveriges allra fyndrikaste STY-region har det påträffats över 

600 stridsyxor varav 42 st. är singelfynd och två av dessa är våtmarksfynd från Burlöv av 

övergravs- och undergravstyp, d.v.s. de två yxorna är från den tidiga och senare delen av 

EGK (Karsten 1994:73). I totalt 250 funna STY-gravar har 120 STY-stridsyxor påträffats 

som  gravgåvor  (Malmer  1975).  Bara  ett  fåtal  stridsyxor  har  tidigare  rapporterats  från 

Gotland, ingen yxa har dock kopplats till någon STY-grav bland annat på grund av utebliv-

en hocker. Enligt Lindström antyder det lilla antalet stridsyxor på Gotland att de var främst 

importerade (2003:148).  Även på Öland har stridsyxor blivit återfunna. Några av Ölands 

stridsyxor har återfunnits i anslutning till hällkistor varav den ena förmodade kistan, som 

låg granne med två flatmarksgravar tillhörande GRK, innehöll keramik från både GRK och 

STY (Papmehl-Dufay 2010:43). De allra tidigaste STY-stridsyxorna uppvisar stora likheter 

med Jyllands stridsyxor, därefter uppstod distinkta skillnader vilket enl. Bägerfeldt indikerar 

att STY och EGK utvecklades efter olika stilideal (1989:98). Malmer daterade STY's strids-

yxor, till sin hjälp använde han gravar som innehöll både stridsyxor och STY-keramik. Då 

Malmer sedan tidigare hade kronologiskt daterat kärlens utformningar och ornament, fick 

han fram en tänkbar ålder på de olika modellerna av stridsyxorna (Malmer 2002:156).
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Malmer skapade även en indelning  (1975:94f)  av de olika utformningarna av Stridsyxe-

kulturens stridsyxor, denna indelning ser ut, mycket förenklad, på följande sätt:

Grupp A (Gillhög) Skuldror, saknar skaftholk och nackknopp, runt nacktvärsnitt.

Grupp B (Barrsjö) Skuldror, skaftholk eller nackknopp eller bådadera, runt 
nacktvärsnitt.

Grupp C:1a (Sösdala 1a) Skuldror, saknar nackknopp, markerade smalsidor vilka inte är 
konkava i tvärriktningen.

Grupp C:1b (Sösdala 1b) Skuldror, nackknopp, markerade smalsidor vilka inte är 
konkava i tvärriktningen.

Grupp C:2 (Sösdala 2) Helsvängda smalsidor med varken ås på över- eller undersidan, 
nacktvärsnitt.

Grupp  D:1a (Hurva 1a) Skuldror, rundovalt nacktvärsnitt.

Grupp  D:1b (Hurva 1b) Skuldror, spetsovalt nacktvärsnitt.

Grupp  D:2 (Hurva 2) Helsvängda smalsidor, spetsovalt nacktvärsnitt.

Grupp  E:1 (Vellinge 1) Helsvängda och i tvärriktningen konkava smalsidor.

Grupp E:2 (Vellinge 2) Helsvängda och i tvärriktningen inte konkava smalsidor som 
antingen har ås på över- och/eller undersidan eller har ett 
nacktvärsnitt.

Edenmo har i sin avhandling delat upp Malmers olika stridsyxmodeller i tre kronologiska 

avsnitt. Det första avsnittet består av A- och B-modellen. Det andra avsnittet består av C:1-

D:2 modellerna. Medan de två E-modellerna utgör det sista avsnittet (2008).

Figur 5. Malmers typologier av stridsyxan (efter Edenmo 2008:84).
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I Östfold (sydöstra Norge) har tolv EGK-stridsyxor och 22 STY-stridsyxor påträffats. I Bus-

kerud (väster om Östfold) och Telemark (väster om Buskerud) har åtta EGK-stridsyxor och 

elva STY-stridsyxor resp. en EGK-stridsyxa och tio STY-stridsyxor påträffats (Reitan 2005).

I Finland har omkring 900 stridsyxor påträffats (Edenmo 2008:28). På Åland har dock bara 

två  stridsyxor  påträffats  och  de  båda  har  till  sitt  ursprung  tillhört  den  norsk-svenska 

Stridsyxekulturen  (Lindström  2003:149).  Stridsyxorna  i  Finland  hade  inledningsvis  en 

avrundad genomskärning, rak profil och plan rygg. Därefter ändrades utseendet på yxorna 

vilket  även sammanföll  med att  yxorna började tillverkas av den lokala olivindiabasen. 

Olivindiabasen förekommer i naturen blott i nedre Satakunta inom området Björneborg-

Raumo-Pyhäjärvi.  Den  andra  typen  av  finländska  stridsyxor  fick  en  mer  skarpkantad 

genomskärning, böjd profil, en holk runt skafthålet och en nedåtböjd nacke med hammarlik 

ända  (Kivikoski  1961:74f).  Även estniska  och  skandinaviska stridsyxor  har  påträffats  i 

Finland. De estniska stridsyxorna skiljer sig dock från de finska genom deras spetsnackiga 

utformning. Efterhand kom emellertid de finska grupperna att ta efter denna utformningsstil  

(Kivikoski 1961:76). 

Figur 6. Finska Båtyxekulturstridsyxor (efter Meinander 1961:38).

Totalt har cirka 870 stridsyxor påträffats i Baltikum (Edenmo 2008:38). I Estland har både 

finska BYK's stridsyxor och ryska Fatjanova-stridsyxor blivit återfunna och i både Estland 

och Lettland har STY's stridsyxor påträffats (Loze 1997:141; Ebbesen 2006:207f).

Figur 7. Estnisk stridsyxa (efter Kivikoski 1961).
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6.2 Bärnstens- och bensmycken
Bärnsten var inte ett nytt material som kom till Norden med SNK. Yxformade bärnstenar 

förekom redan under mesolitikum men också under TN och MN hos bland annat TRB, KA 

och GRK. Emellertid är det vanligare med bärnstensyxor som gravgåvor bland STY i jäm-

förelse med GRK. Bärnstensyxornas utseende skiftar under stenåldern men det finns ännu 

inga exakta dateringsmetoder för dem (Axelsson & Strinnholm 2000:57f). Enligt Malmer 

(1975:57)  hade  det  1975  återfunnits  19  fyndplatser  med  bärnstenspärlor  hänförda 

Stridsyxekulturen varav Skåne var den fyndrikaste regionen följt  av Gotland (5 st.).  De 

skånska pärlornas utformningar  har  i  likhet  med den danska EGK's pärlor,  en likartad 

procentuell fördelning gällande antal och utseende, oavsett pärlornas form eller storlek.

Figur 8. Många gånger kan långväga och långtida föremål påminna om varandra. Gullrumskammen till  

vänster har påträffats bland den Gropkeramiska kulturen på Gotland, bärnstensansiktet i mitten har tillskrivits  

Västergötlands Stridsyxekultur och bärnstensansiktet till höger har påträffats bland Kamkeramiska kulturen i  

sydöstra Finland (från vänster, efter Palmgren 2013; Historiska 2013; Meinander 1961).

I jämförelse med bärnstensyxan är bärnstensringen mycket mer ovanlig bland STY. Bärn-

stensringar  träddes företrädesvis  på ett  snöre/rem och skall  inte  förväxlas med finger-

ringar. 1975 hade ett trettiotal ringar påträffats på Jylland där också bärnstensförekomsten 

är  som rikast  bland  Skandinaviens  länder  (Taffinder  1997),  i  övriga  Skandinavien  har 

endast en bärnstensring påträffats. Ringen framkom i grav 62 vid en hockerlagd individ i 

Virentofta. En grav som dessutom innehöll en stridsyxa (Malmer 1975:55; Brink 2009:185).

1975 hade det utöver ringar av bärnsten, även återfunnits 25 st. benringar som uppvisar  

en likartad form och storlek som bärnstensringarna (Malmer 1975:61). Snarlika ringar av 

skiffer  har  även  återfunnits  i  bland  annat  finska  Karelen,  Estland  och  norra  Lettland 

(Zagorska 1997:436f; Malmer 2002:159). Den skånska benringens mediandiameter 31,5 

mm. skiljer sig dock i jämförelse med norra Götalands och södra Svealands benringar som 

har ett medianvärde på 23 mm. I och med benringens geografiska medianavvikelse ansåg 

Malmer att ”bärnstensindustrin är uppenbarligen till sitt ursprung skånskt” (1975:61).
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Vad som kan tala emot Malmers slutsats är att bärnstensyxornas storlek inte förändrades 

norr om Skåne, enbart antalet avviker, vilket kan betyda att bärnstensråmaterialet import-

erades främst till Skåne. Dessutom bygger Malmer sin ”bärnstensindustrislutsats” på fakta 

rörande mediandiametern  bland benringar  vilket  eventuellt  inte  är  det  bästa  empiriska 

materialet. Bärnsten förekommer dock som naturlig råvara i just Skåne vilket innebär att 

det trots allt är mycket sannolikt att det har funnits bärnstensindustrier i sydligaste Sverige.

Figur 9. Klubba och dubbeleggad yxa från den Gropkeramiska kulturens lokal i Visby (efter Palmgren 2013).

Två ytterligare prydnadsföremål som Malmer ansåg skulle tillskrivas Stridsyxekulturen var 

den tre- och fyrsidiga benplattan och bärnstensskivan. Den tre- och fyrsidiga benplattan 

framkom bland annat på de GRK-associerade gotländska gravfälten i Västerbjers och Ire. 

Västerbjersgraven som innehöll två fyrsidiga benplattor hyste även en stridsyxa tillskriven 

den tidiga Enkelgravskulturen (Malmer 1975:63f). Totalt åtta benplattor har återfunnits på 

Gotland (Österholm 1997). Snarlika benplattor, tolkade som handledsskydd, har påträffats 

i Baltikum (Loze 1997:140). Sveriges enda påträffade bärnstensskiva framkom i Skåne. På 

Jylland är dock bärnstensskivan och benplattan vanliga gravföremål (Malmer 1975, 2002).

6.3 Slipstenar
STY's facetterade slipsten har associerats med slipning av stridsyxor (Malmer 1975). STY 

föredrog ett annat slipstensmaterial i jämförelse med GRK som gärna använde sandsten. 

Enligt Lindström (Lindström & Boije 2000) är STY's slipstenar nästan uteslutande gjorda 

av  kvartsit  men  även  kristallinisk  kvarts  och  kvartsitisk  sandsten  utgör  relativt  vanliga 

material. Lindström ansåg även att STY brukade nästan aldrig rundade slipstensytor. En 

intressant parentes är att bruket av kvarts och kvartsit  verkar öka vid södra Norrlands-

kusten när GRK upphör cirka 2 300 f.v.t. (Lindqvist 2007). Totalt 887 facetterade slipstenar 

som tillskrivits som STY-föremål hade återfunnits i Sverige år 1994, varav 21 st. (2%) var 

gravgåvor (Karsten 1994).  Enligt  Brink (2009) är dock både stridsyxor  och facetterade 

slipstenar användbara som indikatorer på gravar. Bland de övriga 866 slipstenarna var det 

bara fem st. som för övrigt kunde hänföras till STY's sista del, som var funna i våtmarker.
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6.4 Keramik 
Det tog drygt 1 000 år för Mälardalen att anamma kärltillverkning trots reguljära kontakter  

med kärltillverkande folk i öst. Enligt Welinder (1992:58) beror långsamma förändringar på 

att folk skapar materiell efter traditionsbundna normer. Hallgren byggde på Welinders tes 

då han skrev att Mälardalens regionalt avvikande kärl kunde bero på kvinnligt nedärvande 

släktdrag och att nygifta par kan ha bosatt sig hos brudens mor (2008). Björck skrev dock 

att det tvärkulturellt mest utbredda systemet är att sonen låter sin gemål flytta till sig och  

sina föräldrarnas boplats (2007:262). Även Jan Apel kan ha sett saken annorlunda då han 

skrev att Mälardalsfolk under SN använde sydskandinavisk flinta istället för lokala berg-

arter som tillåter bifaciala avslag, därför ansåg Apel att Mälardalens folk visade sin tillhörig-

het med syd (2001:61). Efter att introduktionen av kärltillverkning hade skett i Sverige upp-

stod efter tid olikheter både inom och mellan olika kulturers kärl. STY's kärl skiljde sig t.ex. 

från andra SNK. Bland TRB-, GRK- och KA-kärl finns flera likheter som delades men bland 

annat på grund av var kulturerna huserade, skiljde sig kärlen åt. Tack vare utseendet på 

STY's kärl och kärlens kraftigt differentiella hantverkstraditionen (i jämförelse med TRB 

och GRK) ansåg Graner och Larsson att den tidiga Stridsyxekulturen fick in keramiker från 

en annorlunda keramisk tradition, troligen från öst (2005:118; Larsson 2009:343).

Welinder (1974a:196) och Malmer (2002:145) ansåg att STY's skärvor vid GRK's lokaler 

berodde på handel mellan GRK och STY. Larsson (2009, 2011) m.fl. har dock med hjälp 

av etnografiska studier, visat att folk är oerhört traditionsbundna gällande kärltillverkning 

och kärlanvändning. Kan Welinder och Malmer ändå på sätt och vis ha haft rätt? De kärl 

som förekommer hos GRK måste inte ha varit huvudvaran, dessutom har kärlhandel före-

kommit bland neolitiserade kulturer (Renfrew & Bahn 1989:339; Orme 1992:178). Bland 

annat Stenbäck (2003:120) och Kihlstedt  (2011) ansåg att STY's kärl blev enklare och fick 

ev. en minskad betydelse. Om kärlens värde minskade, kan vissa varor då ha levererats i 

kärl vid handel mellan GRK och STY? Welinder skrev att handel kan ha förekommit mellan 

GRK och STY, då GRK bytte från sig tran och fisk mot öl och korn (1998:186). Stämmer 

detta, då är det möjligt att dessa varor levererats i keramikkärl. Det skulle i sådana fall 

kunna vara en förklaring till varför det finns mindre mängder med STY-keramik på GRK's 

lokaler. På bl.a. Öland, i Finnmark, Mölner och Karlsfält har kärl påträffats vid GRK-, KA-, 

och TRB-lokaler som framstår som regionfrämmande (Österholm 1989; Larsson L 1992; 

Papmehl-Dufay 2009:421f; Pesonen & Leskinen 2009). Det är dock svårt att avgöra om de 

kärl som påträffats vid dessa lokaler finns där p.g.a. handel, exogami, mötesplatser m.m. 
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Malmer inrättade ett system där han delade in och daterade Stridsyxekulturens keramik i 

olika grupper mellan bokstäverna A-O, det vill säga 14 grupper i och med att ”I” inte an-

vändes. I de olika bokstavsgrupperna fanns det också flera olika undergrupper. Stridsyxe-

kulturens främsta keramiktyper representeras av gruppera: A, B, G, H och J, tillsammans 

med den  grövre  brukskeramiken  av  typ  E:1  som förekommer  fyra  gånger  så  ofta  på 

boplatser än i  gravar samt keramik av typ F. Grupperna A-E skiljs genom ornamenten 

medan grupperna F-L skiljs genom olika utformningar på kärlbottnen (Malmer 1975:19f).

Edenmo kunde iaktta viss regional differentiering bland Stridsyxekulturens kärl och skrev: 

Andelen av olika keramiktyper skiljer sig åt mellan olika områden. Den geograf-

iska koncentrationen till  Skåne/Blekinge-området  är  exempelvis  mer  framträd-

ande för den senare gruppen av keramik (G, H, J) än vad den är för den tidiga 

gruppen (A, B). F-keramiken är den enda som inte har en huvudsaklig koncentra-

tion till Skåne/Blekinge. F-keramiken förekommer istället rikligast i Götaland, och 

som nämndes ovan har F-keramiken ornamentala drag som påminner både om 

den äldre A-B-keramiken och om den yngre G-H-J-keramiken (2008:91).

Efter analyser av främst skånska STY-gravar kom Malmer fram till att kronologin för STY's 

keramikgrupper var: A-B-G-H-J (1975:23). Edenmo menade (2008:90) att Malmer ansåg 

att  keramiktypernas kronologi avspeglar mode. Gällande STY-kärlens magring uppvisar 

även de sydskandinaviska lokalerna en tydlig regional differentiering (Stilborg 2005:14).

Edenmo lyfte även fram Hulthéns studier av Stridsyxekulturens kärl då han skrev:

Hulthén [...]  har genom studier  av skånsk båtyxekeramik konstaterat  vad hon 

kallar ett kontinuitetsbrott i keramiktillverkning i och med G-keramikens uppträd-

ande.  Vid jämförelser med skånska gropkeramiska kärl  är  skillnaderna mellan 

dessa och båtyxekulturens A-B-keramik enligt Hultén inte så framträdande, utan 

kan främst ses i  form och dekor.  Beträffande G-kärl däremot finns tydliga av-

vikelser i jämförelse med den gropkeramiska keramiken, som rör bland annat rå-

materialval,  magringsteknik,  kärluppbyggnadsmetod,  bränningstyp  och  kärl-

funktion  [...].  G-kärlen  representerar  därför  enligt  Hulthén  en  ny,  avancerad 

keramikteknologi, som nått Sydsverige utifrån. Enligt Hulthén utvecklas från G-

kärlen sedan H-kärlen, vilka är magrade inte bara med chamotte (som G-kärlen) 

utan även med krossad  bergart.  J-kärlen är  i  sin  tur  återigen  mer  lika  grop-

keramiskt gods; i valet av lera, magring av enbart bergart och bränning i öppen 

eld  [...].  Den lokala  keramiktraditionens assimilering av det  nya  demonstreras 

därmed av G-H-J-sekvensen (2008:90).
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Enligt Mats Larsson avspeglar GRK's keramik tre områden: 1. individualism 2. ägarskap 

3. identifikation (2003:128).  Som tidigare nämnts är det vanligt med differentiell kulturell 

keramik på GRK's lokaler. På Bollbacken hade 60 kilo neolitisk keramik påträffats 1996, 

varav ett kilo med STY-keramik (Hallgren 1996:90). Övriga skärvor utgjordes av GRK's 

keramik samt några få skärvor med hybridkeramik mellan STY och GRK (Artursson 2006). 

Främst  senare  Fagervik  V-keramik  som  tillskrivits  STY återfinns  bland  GRK's  lokaler 

(Larsson 2009:339). I samband med E22-ans nya vägsträckning utfördes utgrävningar i 

Blekinge som åskådliggjorde stenåldersmaterial. Materialet härstammade från TRB, GRK 

och STY. En intressant detalj  är att STY-keramiken förekom enbart vid de lokaler som 

även  visade  spår  efter  GRK.  Utefter  Malmers  keramikkronologi  härstammade  STY-

skärvorna från slutet av STY då de var dekorerade med vinkelband. Det påträffades även 

lite tjockare STY-keramik vilket kan betyda att de kan även ha varit från början av STY 

(Brorsson 2010). Bland annat Welinder har även iakttagit att TRB-keramik framträder ofta i 

små mängder bland de östmellansvenska GRK-lokalerna (1974a:193).  TRB's  keramik-

förekomster  på GRK's lokaler  har  dock troligen främst  att  göra med att  GRK nyttjade 

tidigare TRB-huserade lokaler eller lokaler vid tidigare närbelägna TRB-vistelseplatser.

Ett flertal studier kring keramik har redovisats då det bl.a. har framförts att keramiker och 

folk inte gärna byter framställningsmetoder, design och magring. Janzon skrev:

Om keramikproduktionen inom ett  område förändras  kan förändringen spegla 

olika skeenden. En autonom utveckling av det lokala hantverket sker kontinuerligt 

och vanligen i långsam takt. Nyheter anammas endast motvilligt. Man förändrar 

ett element åt gången (1986:143).

Hur  mottaglig  en  kultur  är  för  nyheter  utifrån  beror  även  på  organisationens  stabilitet  

(Andersson 2007:309). Med tidens gång sker kulturella förändringar vilket blivit iakttaget 

inom flertalet kulturer. Carlsson (1998:48) och Timofeev (2000:210f) ansåg t.ex. att Grop-

keramiska kulturens kärl var en blandstil av Trattbägarkulturens och KA's kärl. På Åland 

förekom utöver kamkeramik och gropkeramik även snörkeramik och senneolitisk kiukais-

keramik. Stenbäck skrev att Ålands snörkeramik borde tillskrivas STY då den förekom i 

GRK-kontexter, medan Meinander ansåg, enligt Stenbäck, att kärlen hade influerats av 

både svensk och finsk snörkeramik. Stenbäck fann även en keramiksort på Åland som 

han ansåg var en hybrid mellan kamkeramisk och gropkeramisk kulturkeramik (2003:82, 

124). Kiukaiskeramiken som främst förekom i sydvästra Finland, anses f.ö. vara en bland-

ning mellan GRK's och SNK's keramiska stilar (Asplund 2000:31; Stenbäck 2003:43).

38



Enligt Åsa M. Larsson m.fl. förekommer inga renodlad STY-kärl på Gotland utöver några få 

skärvor som påträffats i grottan Stora Förvar på ön Stora Karlsö (Schnittger & Rydh 1940).

Beträffande den uteblivna Stridsyxekulturkeramiken på Gotland, skrev Carlsson att:

På  Gotland,  där  den  gropkeramiska  ideologin  är  särskilt  stark,  får  stridsyxe-

kulturen i ren form ej fäste alls. Västerbjerslokalen visar tydligt de 'blandformer' 

som blir följden [...] exempel på blandformer, t.ex. stridsyxekeramik med gropar, 

hör också till denna bild. Allt i syfte att tona ned motsättningarna [...] (1998:64).

Denna åsikt delades av Bägerfeldt som skrev att:

Utifrån existensen av depåer, och dessa talrelationer, samt bristen på stridsyxor 

och STY-keramik, kan vi sluta oss till att inslaget av STY i Västerbotten inte åter-

speglar en renodlad stridsyxekultur. Detta i likhet med situationen på Gotland och 

i det ödanska området (1989:261). 

Spår efter denna icke renodlade STY och STY-keramik finns bl.a. vid Bollbacken i norra 

Svealand (Artursson 2006:44). Vid Hedningahällan i Enånger påträffades bl.a. en 40 cm. 

lång malsten, tre fragmenterade stridsyxor samt pärlor och figurer av bränd lera (Baudou 

1992:94; Holm 2003:93). Dessutom har över 130 kilo keramik som delvis varit flatbottnad 

och som tolkats som en hybrid av grop-, kam- och kiukaiskeramik grävts fram på lokalen 

(Baudou 1992:94; Björck 1998:41; Stenbäck 2003:114). Även i Gävleborgs län vid Fräken-

rönningen har likartade hybridkärl påträffats, dessutom återfanns några skärvor som avvek 

från övriga 174 kilo med keramik. Ett kärl var flatbottnat, hade en avsatt fot, var nagel-

ornerat och i motsats till de andra skärvorna var det även kvartsmagrat (Björck 1998:41).  

Det övriga materialet (varav en skärva med inristade fiskar samt en porös skärva med 

snördekor)  vittnar  om kontakter  med nord,  syd  och  öst  (Björck  1998:40,  65f).  Även  i 

Bjästamon vid södra Norrlandskusten har hybridkeramik påträffats som påminner om ett 

mellanting av GRK och STY (Lindholm, Olsson & Runeson 2007:201f).  Tredje gruppens 

keramik det vill säga namnet på STY-keramik som uppvisar GRK-element förekommer vid: 

Apalle, Bollbacken, Fagervik, Fågelbacken, Hedningahällan, Kyrktorp, Tibble, Torpaskog, 

Torslunda, Turinge, Täby och Vrå (i Knivsta) (Larsson & Graner 2010:228).

Larsson ansåg dock, till skillnad från bl.a. Carlsson och Bägerfeldt, att det varken förekom-

mit  Tredje gruppens keramik eller  renodlade STY-kärl  på Gotland utöver  Stora Förvar. 

Istället ansåg hon att alla övriga tidigare tillskrivna STY-skärvor och snörornerade hybrid-

keramikskärvor mellan GRK och STY, var i själva verket TRB-keramik (2009:70).
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6.5 Gravpositioneringar                                                                               
För att kunna sätta sig in i förhistoriens samhällen kan bland annat etnografiska studier 

och jämförande studier nyttjas. Jämförande studier är nödvändiga för att förstå sig på ett 

befintligt objekt men även för att förstå sig på variationer över tid och rum. Ett hjälpmedel 

för att  sätta sig in i  Neolitikums samhällen är att granska och bearbeta gravar. I  detta  

kapitel  kommer två företeelser som berör gravläggningar att bearbetas, det gäller före-

komster av föremål och positioneringar av kroppar i gravar.

Enligt Jennbert innehåller en grav en hög grad med mental information. Jennbert skrev att  

en grav kan urskilja: minnen och traditioner, normer och mentalitet,  förnyelse i form av 

släktskap, kontakter, invasioner och immigrationer samt den sociala positionen och åldern 

för barnet, kvinnan eller mannen (1989:88f).

Stridsyxekulturen anses ha varit en kultur som höll hårt på traditioner. Malmer skrev att:

Stridsyxekulturens människor har enligt min hypotes varit intensivt medvetna om 

egenarten hos sitt samhällsskick. Det som ser ut som konservatism kan troligen 

bättre  uttryckas  så,  att  man ändå  till  kulturens slut  lever  kvar  i  en  attityd  av 

protest  mot  eller  avståndstagande  från  trattbägarkulturens  samhällsskick,  och 

säkert också från gropkeramikskulturens (1989:9).

Gravgåvorna som blev nedlagda i den bortgångnes grav kan ha haft flera betydelser. Det  

går dock inte med säkerhet att uttala sig om föremålen tillhörde den bortgångne eller om 

föremålen var gåvor. Dessutom är det osäkert om gåvorna fungerade som indentifierings-

markör  gällande den bortgångnes kultur-  och/eller  etnicitetstillhörighet.  En svår  uppgift 

inom arkeologin är som Jennbert berörde ovan, att förstå tankegångar som förhistoriens 

folk visade i kultur- och naturlandskapet. Renfrew och Bahn skrev (1989:509) ”Different 

communities have very different conceptions about the past which often draw on sources 

well beyond archaeology” och menade därför att denna förståelse kommer först efter att 

frågor  lyfts  fram  som  berör  ”meaning,  significance,  and  interpretation”.  I  och  med 

Stridsyxekulturens tolkade avhållsamma beteende gällande kulturdifferentiella företeelser 

och föremål, är det av mycket stort intresse som tidigare nämnts att det kan ha förekommit 

stridsyxekulturgravar  bredvid  gravar  tillskrivna  den  Gropkeramiska  kulturen  på  Öland 

(Papmehl-Dufay 2010:43). På en mellanneolitisk skärgårds-ö i Göteborg har det även på-

träffats  två  Stridsyxekulturgravar  intill  en  lokal  tillhörande  den  Gropkeramiska  kulturen 

(Persson 1986:268; Andersson 2005). Turinges dödshus visar också att Stridsyxekulturen 

accepterade mindre influenser från den Gropkeramiska kulturen (Lindström 2006:91).

40



Gravar efter två samtida kulturer på samma lokal har även iakttagits i bl.a. Baltikum och 

Finland. BYK-gravar har påträffats vid den finska KA's lokaler (Edgren & Törnblom 1993). 

Inom Lettlands tidiga BYK gravlades individer i enkelgravar och på gravfält tillhörande de 

tidigare lokala stammarna (Loze 1997:143). I Duonkalnis Estland har en dubbelgrav med 

en vuxen kvinna och man påträffats där mannen begravts efter gammal lokal tradition 

(gravgåvor i form av ett flertal älgtänder m.m.) medan kvinnan blev begraven efter BYK's 

traditioner bland annat i form av den typiska BYK-hockerställningen (Butrimas 1992:310). 

Welinder skrev (1974a:150) att vissa föremål skall i första hand ses som boplatsindikatorer 

medan  andra  föremål  skulle  mer  ses  som  offer-  och  gravplatser,  några  av  dessa 

Stridsyxekulturföremål var:

Boplatslägen:
STY-keramik 
Eldslagningsstenar
Offerplatser/gravplatser:
Dubbeleggade yxor
Stridsyxor
Lårbensformade slipstenar                                                                            

Welinder skrev även (1974a:197) ”För Stridsyxekulturens del förutsätter detta att lösfynd-

en, som till största delen härrör från förstörda gravar, utpekar boplatslägen”. Denna åsikt  

delas även av Lindström (1998) och det kan även gälla för Båtyxekulturen då Edgren och 

Törnblom skrev att det är troligt att majoriteten av de lösfunna båtyxorna ursprungligen 

kommer från gravar (1993:89). Enligt Helena Knutssons avhandling (1995) kan Welinders 

slutsats vara korrekt i och med att Stridsyxekulturen troligen var relativt bofasta deltids-

lantbrukare. Knutsson menade då att gravarna indikerade just boplatser.

Västdanska undersökningar har visat att  Enkelgravskulturen främst bodde på områden 

med ofruktbar jord medan kulturens gravar har legat i gränsområdena mellan den frukt-

bara och ofruktbara jorden. 97 av 175 gravhögar i Västjylland låg på den ofruktbara hed-

sanden, men av dessa låg 85 st. bara 0-2 kilometer från moränleran, samtidigt fanns ingen 

gravhög på avståndet 6-10 kilometer från moränleran (Malmer 1986:16f). Om detta bete-

ende även skulle gälla för Gotland skulle det vara intressant att se var det har påträffats  

lösfyndsföremål som associerats med Stridsyxekulturen på ön. Men precis som Malmer 

själv medgav (1986:18), kan gravplaceringsförekomsterna vara en direkt konsekvens av 

att gravar på fruktbar jord har odlats sönder. Det finns till och med tecken på odlad mark 

under megalitgravar från tidigneolitikum (Larsson M 1992:86).
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Gällande kroppens gravpositionering är en regel med få undantag för STY's gravar att den 

gravlagda individen har nedlagts i  en nord-sydlig riktning med ansiktet  vänt  mot öster. 

Armarna på den bortgångne är även vid två av tre fall placerade i samma position (Malmer 

1975:40f). Både norska och svenska STY-gravar placerades relativt ofta i linjegravfält men 

allt som oftast uteblir hockerställning bland de norska STY-gravarna (Ebbesen 2006:171).

Beträffande gravens utformning är det inte ovanligt med stenkonstruktioner kring graven, 

vilka förekommer i flera delar av landet, både bland GRK och STY (Gill 2003). Främst är 

dock stenkonstruktioner en skånsk företeelse bland Stridsyxekulturen (Malmer 1975:36).

I STY's gravar är kärl främst placerade vid fötterna på den bortgångne, såvida inte kärlet 

är rikligt ornerat, då förekommer det främst vid huvudet. De rikligt dekorerade kärlen före-

kommer aldrig i gravar under STY's senare del (Malmer 1992:243f), vilket enligt författaren 

skulle kunna indikera att de minskat i värde. När gravarna innehåller två kärl har dessa 

kärl aldrig samma storlek (Malmer 1975:42). I dubbelgraven på Bergsvägen i Linköping 

återfanns två kärl på varsin sida om kvinnans huvud, med diametrarna 20,8 cm. resp. 16,7 

cm.  och höjden 14,5 cm.  resp 12,2  cm. (Lindahl  & Gejvall  1973).  1975 hade Malmer 

konstaterat att minst 24 kärl hade återfunnits i Stridsyxekulturgravar. Av dessa 24 kärl stod 

sju med kärlbottnen upp och ner och av dessa sju kom fyra kärl från flerkärlsgravar som 

alla uppvisade att det stora kärlet var placerat med bottnen uppåt (1975:42).

Stridsyxan placerades vid mannens huvud i graven. Även ”huggvapen” av horn är främst 

placerade vid huvudet och aldrig i handen såvida inte ett träskaft för yxan och huggvapnet 

var placerat över kroppen. De flintyxor som påträffats i gravarna hade vid dokumenteringar  

fram till 1975 uppvisat i samtliga fall att eggen pekade mot mannens huvud och vid 15 av  

17 fall låg flintyxor och smalmejslar bakom ryggen på den bortgångne (Malmer 1975:42f).

Enligt Malmer fanns det tre rangordnade områden i graven: huvudet, fötterna samt allt där-

emellan. Området vid huvudet var avsett för de mest förnäma föremålen därefter rang-

ordnades de två andra områdena i nedåtgående ordning (1975:44).

Det  förekommer  även  flera  större  regionala  gravsedsvariationer.  Som tidigare  nämnts 

skiljer  sig  STY's  och  SNK's  gravsed  gällande  vilken  riktning  kroppen  gravlagts  mot. 

Jylländska EGK nyttjade små gravkullar medan det ö-danska området fortsatte under en 

lång tid att använda TRB's gamla megalitmonument o.s.v. Trots flera lokala och regionala 

avvikelser inom SNK har det visat sig att inom varje ”subkultur” (EGK, STY m.fl.) upprätt-

hålls relativt ofta vissa generella traditioner kring gravläggningar och föremålstillverkning.
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7. Samband och relationer mellan Neolitikums kulturer
En övergång från en kultur till en annan sker oftast över en längre period. Folk behåller  

sina gamla traditioner samtidigt som nymodigheter anammas etappvis. Samtidigt som det 

dåvarande folket i Norden behöll gamla seder och bruk var det ofrånkomligt att bli influerad 

av övriga Europa bl.a. genom möten och handel som medförde viss diffusion. Arkeologer 

har bl.a. tolkat TRB's mångkantsyxa som en efterliknelse av sydeuropeiska kopparyxor 

(Bägerfeldt 1989). I vissa fall verkar övergångarna från en kultur till en annan även ha lett  

till att folken bytte lokaler. I Skåne finns flera tecken som antyder att introduktionen av TRB 

innebar att folket bosatte sig inledningsvis på nya lokaler (Jennbert 2011). Lars Sundström 

skrev (2004:188) även ”[...] it was necessary to use all sorts of material expressions to 

regulate and manifest social order” då han argumenterade för att TRB framträdde genom 

att bibehålla delar av EBK samtidigt som nymodigheter vävdes in. Efter drygt 1 000 år  

upphörde TRB, kvar fanns GRK och STY i södra Sverige. Enligt författaren kom GRK och 

STY att bildas av människor som främst var ättlingar till den tidigare Trattbägarkulturen, 

det är dock inte troligt att folk som idag tillskrivs GRK och STY är alla ättlingar till TRB, 

bl.a. beroende på den mindre omskrivna nordliga Skifferkulturen, exogami och migration.

Exogamins påverkan under mellanneolitikum är ett omdiskuterat och svårbevisat område 

men flera antropologiska och arkeologiska studier har visat att kulturer och innovationer 

kan ha spridits genom en kombination av diffusion och migration, d.v.s. genom exogama 

äktenskap.  Jennbert  skrev  (2011:100f)  att  kulturutbyten  mellan  Östersjöns  stenålders-

kulturer var vanliga och att exogami blev en betydande del av detta utbyte. Bland annat 

visade hon hur de baltiska kärlen var ornerade med snarlika mönster som fanns hos den 

samtida EBK. Även hybridkeramiken som Stenbäck fann på Åland och som var ett mellan-

ting av GRK's och KA's kärl kan ha tillkommit genom exogami. Larsson skrev (2009:350) 

att likheterna mellan TN's KA-kärl och MN's GRK-kärl kan bero på regionala äktenskaps-

nätverk. Larsson har dessutom redovisat (2011:74f) att keramiker som blev familjära med 

en sorts lera inte gärna bytte lersort därefter om inte gruppen krävde detta eller om inte 

rätt sorts lera fanns tillgänglig. Dessutom skrev hon att keramiker kunde förändra sina kärl  

om exogami skedde till en grupp med ett avvikande hantverk. Keramikern anpassade sig 

således efter gruppens normer beträffande material, dekorationer, formgivning med mera. 

Papmehl-Dufay iakttog avvikande lera och temperatur kring skapandet av vissa Öländska 

GRK-kärl (2009:439). Dessa avvikelser kan bero på att några av Ölands GRK-keramiker 

var upplärda inom en annan tradition och teknik vilket kan ha varit ett resultat av exogami.
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TRB upphörde mer eller mindre samtidigt som STY skapades. De allra flesta lokalerna i  

Sverige visar att STY och TRB inte har existerat parallellt. Det finns dock undantag, dessa 

undantag återfinns  i  Sydskandinavien  där  TRB och STY var  som starkast  (Larsson L 

1992:145f). Bortsett från sydligaste Sverige och det ö-danska området, verkar det som om 

STY inte förekom parallellt med TRB. Bland annat visar 14C-dateringar att STY framträder 

ungefär samtidigt som TRB upphör. Det finns också flera tecken inom STY som antyder att 

kulturen haft  flera fenomen gemensamt med TRB. Fastän TRB's folk övergick till  STY 

valde folket att fortsätta använda gamla TRB-megalitgravar, ett beteende som STY delade 

med flera tidigare kulturer, bl.a. TRB som nyttjade EBK's kökkenmöddingar (Kihlstedt et al.  

1997:94) och boplatser (Tilley 1996:86). Enligt Andersson berodde detta på att:

I  viss  utsträckning  användes  megalitgravarna  fortfarande  för  offer-  och/eller 

gravceremonier under stridsyxekultur, t.ex. gånggrifterna i Fjälkinge, Skeppars-

löv och östra Vram […]. Detta kan ses som ett sätt för de nya makthavarna att  

överta  trattbägarkulturens  heliga  platser  och  därigenom  förstärka  maktskiftet, 

skapa en identitet och politisk sammanhållning. Det tycks ha funnits en vilja att 

visa samhörighet och släktskap med de gamla heliga platserna och att kanske 

mera privata offerritualer fortgick vid monumenten. Det markerar en stabil kärna 

av  tillhörighet  som  försäkrar  människorna  en  kontinuitet  med  det  förflutna 

(2007:328).

STY kom att ta efter en hel del fenomen som redan existerade under TRB t.ex. bärnstens-

smycken, odling och jakt. STY's och TRB's keramik uppvisar även likartade dekorationer 

skapade från snörintryck m.m. Både STY och TRB hade även boskap bland annat i form 

av svin och nötkreatur. Beträffande Stridsyxekulturens förhållande till djur skrev Fornander 

att Skånes STY-lokalers benfragment består främst av djurben tillhörande kronhjort och får  

(2013:14), vilket författaren anser är goda indikatorer på ett främst inlandshuserande.

Sundström  ansåg  (2004:188)  att  Trattbägarkulturen  kan  ha  introducerats  av  enskilda 

individer i södra Sverige. Beträffande teorierna kring TRB's inledning, skrev Andersson:

Det var inte ett fullständigt 'neolitiskt koncept' som anlände till Sydskandinavien 

utan olika intryck från kontinenten, vars mening mottogs och omvandlades på 

skilda  sätt  inom  Sydskandinaviens  olika  regioner.  Dock  var  det  en  likartad 

materiell kultur som anammades vilket bör ses som ett uttryck för en likartad och 

enhetlig identitetsuppfattning – kallad trattbägarkultur (2007:311).
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I flera fall finns det även indikationer på att Stridsyxekulturen inte har uppstått i de om-

råden Lindström kallar för storbygderna (områden i östra Mellansverige med en utsträck-

ning på vanligen 70-90 kilometer längs kusten) genom en större inflyttning, medan det är  

en öppen fråga i  andra storbygder. Stridsyxekulturen tycks överlag ha introducerats av 

enskilda individer eller hushåll inom det gropkeramiska samhället (Lindström 2006:67).

Med andra ord verkar det som om Skandinaviens nytillkomna neolitiska kulturer uppkom 

främst genom interaktioner. Troligen har interaktionerna inneburit att folk har fortsatt med 

gamla seder och bruk samtidigt som nya fenomen vävts in i grupperna. Enligt förf. kan 

detta vara en betydande faktor till varför TRB skiljer sig i Sverige mot Tyskland eller varför 

det finns flera andra kulturer på nordeuropeisk mark som skiljer sig mot andra regioners 

och länders kulturer, trots att kulturerna verkar ha ett gemensamt ursprung. Diffusionen 

och den avsiktliga kulturdifferentieringen har på så sätt skapat ett flertal olika grupper inom 

en och samma kultur. Grupper som möjligen definierat sig själva efter etnicitet men som 

trots allt haft en sorts större tillhörighet för vilken arkeologin i dagens samhälle kallar kultur.

Förutom nytillkomna kulturer finns det även tecken över hela Nordeuropa på att ett flertal  

samtida kulturer haft goda kontakter med varandra. Exotiska material som: bärnsten, horn, 

djurtänder, skiffer, flinta m.m. visar de väletablerade kontaktnäten under mellanneolitikum.

I finska Rukkijoki i Pemar har bland annat en svensk STY-stridsyxa återfunnits i en grav 

tillsammans med kamstämplad keramik vilket tyder på västliga kontakter då svensk STY-

keramik till  skillnad från finsk, ofta var kamstämplad. Samtidigt råder det estetiska och 

materiella skillnader mellan svenska och finska stridsyxor (Edgren & Törnblom 1993:90). 

Som tidigare nämnts visar flera lokaler i Nordeuropa tecken på att en kulturpluralism har 

försiggått inom samma område. Båtyxegravar vid KA-gravfält är ett exempel, den öländska 

STY-graven bredvid GRK-gravarna samt de två STY-gravarna vid GRK-lokalen på den 

göteborgska skärgårdsön är två andra. Persson skrev dock att de två STY-gravarna som 

förekommer inom det stora GRK-boplatsområdet på skärgårdsön i Göteborg, inte tyder på 

två skilda etniska grupper (1986:268). Persson ansåg även att Västerbjers gravfälts gravar  

bestod av bara en etnicitet. Vad Persson dock inte säger är vad han åsyftar med begrepp-

et  etnicitet.  Författaren antar att Persson menar att de två ovan nämnda STY-gravarna 

bestod av individer som hade ett snarlikt ursprung som skärgårdsöns GRK, vilket då skulle 

kunna tydas som att de två STY-individerna hade mycket nära och starka band med GRK. 

Denna möjliga slutsats kan även dras från t.ex. den ovan nämnda STY-graven på Öland.
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På grund av kraftfulla kulturdifferentieringar ansåg Aksdal att det var olämpligt att jämföra 

sydvästra Norges STY-material med det sydskandinaviska STY-materialet (2000:107). MN 

i sydvästra Norge uppvisar en hel del företeelser som har sina ursprung hela vägen till-

baka till  mesolitikum,  bland annat  lokalkontinuiteten  med utpräglade fiske-  och fångst-

lokaler. Det finns även föremål och material som antyder att norska STY haft kontakter  

med nordnorska jägare och samlare och bland annat bytt till sig skifferpilspetsar (Olsen 

1994:92; Edenmo 2008:30). Depåer och offer visar också en lång kontinuitet likaså före-

mål som associeras med samlande och jakt. Som tidigare nämnts förekommer det i södra 

Norge både EGK- och STY-stridsyxor, men enligt Aksdal förekommer det i Rogaland och 

Hordaland i sydvästra Norge två lokala stridsyxvarianter. Hordalands stridsyxa skiljer sig 

dessutom kraftigt från STY's stridsyxor då den saknar skafthål (2000:108f). Det finns dock 

inte någon säkerställd STY-grav i Hordaland, däremot har ett flertal Stridsyxekulturföremål 

återfunnits i marken. Upp emot 34 tjockbladiga stenyxor och 31 flintyxor har påträffats ut-

över regionens skafthålslösa stridsyxevariant (Aksdal 2000:113). Aksdal skrev dessutom:

The appearence of local battle axe forms may alternatively indicate that the local 

groups in western Norway adopted sets of symbols from the Swedish-Norwegian 

Battle-axe Culture, and placed these into their own normative system (2000:115).

Citatet ovan påminner med andra ord om Anderssons beskrivning av TRB's introduktion 

(s. 44).  Under Senneolitikum kom kontakter och handelsnätverk att utökas allt mer. Apel 

skrev att de fåtal formella artefakter i flinta från SN i Norrland har sitt ursprung på norra 

Jylland och har färdats dit via det norska Västlandet och Tröndelag. Apel skrev vidare att  

om flintans väg till Norrland representerar ett senneolitiskt kontaktnät, så tycks det som att  

befolkningen i Norrland haft närmare förbindelser med den norska västkusten och norra 

Jylland, än med Mellansverige (2001:62). Denna tes stöter dock på svårigheter t.ex. efter 

att man i närheten av Robertsfors återfunnit några av Sveriges allra nordligaste STY-före-

mål. Lokalen innehöll bl.a. en tjock flintyxa som var tillverkad av sydskandinavisk flinta, 

spånkniv, tvärpilspetsar samt ett fragment av en stridsyxa av hurva-typ (Huggert 1992:90f).

Apels teori  kan dock stämma om främjandet av de norska kontakterna uppstod främst 

efter  mellanneolitikum. Fynden från Stridsyxekulturen i  Norrland visar  på överlag goda 

kontakter med södra Sverige (Edenmo 2008:46). De mellanneolitiska flintdepåerna som 

påträffats i Västerbotten, visar också att exporten av sydskandinavisk flinta skedde både i 

form av råmaterial och färdiga föremål (Malmer 1986). 
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8. Neolitikum på Gotland
Neolitikum på Gotland är främst känt för de stora GRK-gravfälten i Västerbjers, Visby och 

Ajvide. TRB på Gotland kom att bli både liten och kortvarig, dock finns det alltjämt tecken 

kvar av den i form av en säkerställd och en ev. dös i Tofta (Wallin & Martinsson Wallin 

1997; Wallin 2010b:39f). Renfrew och Bahn skrev (1998:335f) att handel involverar både 

materiellt och icke-materiellt material. Bland ett flertal kulturer framstår mötet egentligen 

som minst lika viktigt som själva handelsvaran. Trobriandernas Kulacirkel är ett välkänt 

antropologiskt exempel som visar hur smycken byter ägare och att det är mer prestige i att 

ge än att ha, samt att mötet är kanske viktigare än handeln (Orme 1992). Liknande byten  

kan ha bidragit till stridsyxans stora utspridning över Nordeuropa, samtidigt kan snarlika ut-

byten vara grund till hur olika kulturer, symboler, ritualer, designer m.m. kom att spridas.

Österholm skrev att 14 stora områden med cirka 2 mil till närmsta granne var bebodda på 

Gotland under tidigneolitikum och mellanneolitikum (1989). Därutöver finns några mindre 

lokaler som Österholm inte tog med i avhandlingen som visar spår från tidigneolitikum och 

mellanneolitikum (Rundkvist,  Lindqvist  &  Thorsberg  2004:6).  Österholms 14  stora  om-

råden representerar:

Bungeområdet: Strå

Lärbroområdet: Gisslause och Rangvide

Gothemsmrådet: Västerbjers, Svalings, Simunde II, Sudergårde, Hoffmans 
i Bara, Snauvalds, Stora Mörby, Simunde I, Medbys II, 
Nygårds, Medebys I, Ardags och Backers Backe.

Kräklingboområdet: Stenstuge och Katthammarsvik

När-Lauområdet: Gumbalde, Hemmor och Gannor

Hablingbo-Näs- Barshaldershed, Gullrum, Suderkvie, Stora Domerarve I, 
Grötlingboområdet: Brunns och Stora Domerarve II

Hoburgsområdet: Skoga, Hoburgen I och Hoburgen II

Ekstaområdet: Stora Förvar, Ajvide, Snausarve och Jakobs

Toftaområdet: Prästgården, Alvena, Stora Homa, Kroks, Nasume, 
Krokstäde, Sallmunds och Mafrids

Visbyområdet: Visby, Visborgs Kungsladugård, Fridtorp och Vibble

Lummelundaområdet: Kambs, Stora Mörby, Kinner och Östra Verstekvarn

Ire-Lickershamnområdet: Ire, Binge, Lickershamn, Bäcks, Grausne,  
Sudergårds I och Sudergårds II

Hallområdet: Västös, Norrbys I, Norrbys II och Västerbys.

Väteområdet: Mölner-Gullarve, Gräne och Gullarve 
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Figur 10. De 14 olika stenålderscentrumen på Gotland (efter Österholm 1989:167).

I  paritet  med det sydsvenska fastlandet finns det få lokaler efter Trattbägarkulturen på 

Gotland.  Gotlands största lokal tillskriven Trattbägarkulturen återfinns i Mölner Väte. På 

lokalen  har  bland  annat  ett  flertal  snörornerade  keramikskärvor  framkommit  (>60  000 

skärvor). Mölners keramik magrades främst med, för Gotlands del, det ovanliga materialet 

granit. Stora Domerarve i Hablingbo utgör ytterligare en lokal efter Trattbägarkulturen på 

Gotland. På lokalen återfanns bland annat två gravläggningar med gravgåvor i form av 

snörornerad keramik, fragment av benspetsar och bergartsyxor (Österholm 1989:136). 

På Mölner-lokalen har företrädesvis den ordoviciska flintan brukats vid redskapstillverkning 

men även sydskandinavisk flinta, dessutom har det framkommit tunnackiga flintyxor av 

sydskandinavisk flinta som sönderdelats för tillverkning av mindre ting. Mölners sönder-

delade flinta  har  till  skillnad från Västerbjers-lokalen skett  på ett  sydskandinaviskt  sätt  

(Thorsberg  1997)  och endast  små  mängder  med  redskap  av  bergart  har  påträffats 

(Österholm 1989). Angående den ordoviciska flintans egenskaper skrev Thorsberg (1997) 

att den gotländska flintan var ett utmärkt råmaterial och att det var enklare att arbete med 

den orodoviciska flintan i jämförelse med den skånska kritflintan
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Beträffande STY eller någon annan form av SNK, har det inte påträffats någon lokal efter  

kulturen på Gotland vilket kan jämföras med grannön Öland där arkeologer undersökt ett 

flertal STY-tillskrivna gravar. Gotland var istället tillsammans med Mälardalen de två allra 

starkaste regionerna inom den nordeuropeiska GRK med ett flertal  stora lokaler. Enligt 

Österholms teori  representerar öns 14 definierade områden av en majoritet  med kust-

lokaler tillskrivna Gropkeramiska kulturen som hade varsina lokalcentra (Österholm 1989).

De gotländska lokalerna visar även kontinuitet över en lång period. Vid t.ex. Ajvide-lokalen 

finns den yngsta dateringen invid stranden på tolvmeterskurvan, där har kunnat påvisas 

säljakt och annan aktivitet vid mitten av bronsåldern omkring år 1 000 f.v.t., 500 meter inåt  

land vid Jakobs har även ett långhus från bronsåldern återfunnits (Burenhult 1997a:21). 

Ajvides äldsta indikator som bygger på stratigrafi, utgörs av en keramik- och 14C-materialfri 

yxboplats som har tolkats varit i bruk under SM och/eller TN (Bägerfeldt 1992, 2010).

Troligen besöktes Gotland allt mer frekvent under neolitikum vilket bl.a. långväga varor 

vittnar om. Kontakterna med Sydskandinavien innebar att bl.a. bärnsten, smyckesplattor 

av ben, flinta och stridsyxor av dansk och svensk typ fann vägen till ön (Österholm 1989). 

Gotlands GRK-kärl fick även en speciell prägel och motsvarade inte fastlandets vanligaste 

gropkeramik Fagervik III-IV (Nielsen 1979:37; Edenmo et al. 1997). Betr. gropkeramikens 

utseende rådde det även stora skillnader bland andra GRK-regioner (Ebbesen 2006:263).

Utöver den ordoviciska flintan går det oftast inte att närmare säga varifrån flintan kom, 

men på två GRK-lokaler har det påträffats vit Falsterflinta. Falsterflintan återfinns främst på 

ön Falster men ev. även på Jylland och Fyn. Det ena föremålet, en skrapa, återfanns på 

Västerbjers gravfält. Det andra föremålet var ett bipolärt avslag från grav 4 i Ire (Thorsberg 

1997). Skiffer, som inte förekommer naturligt på Gotland, kom sannolikt från Norrland. 

Svealand och Norrland kan även ha varit regioner som bl.a. bytte från sig brynen av 

röd Gävlesandsten (mindre sandstensmängder fanns även på södra Gotland), dellenit 

från Hälsingland (Stenberger et al. 1943) samt tänder och horn från vilda djur som bäver, 

älg och räv. Gullrumskammen kan t.ex. ha varit en nordlig eller östlig handelsvara.

Gotlands GRK bytte bl.a. till sig fyrsidiga flintyxor, vilka är uteslutande tillverkade av syd-

skandinavisk flinta och påträffas främst i GRK-tillskrivna gravar. På Västerbjers-lokalen har 

flera sönderdelade flintyxor påträffats som främst haft en sydskandinavisk härkomst, även 

öns GRK-spånpilar är uteslutande tillverkade av sydskandinavisk flinta (Thorsberg 1997).
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Grausne i Stenkyrka är en av Gotlands lokaler som vittnar om STY-kontakter tack vare 

fynd av en tresidig benplatta och en fragmenterad stridsyxa (Österholm 1989). Vid bland 

annat Fridtorp, Västerbjers och Västerbys gravfält har det framkommit räteggade stenyxor,  

vilket enligt Malmer indikerar STY-mansgravar. Malmer skrev (1975:85f) dock att Väster-

bjers yxor hade mycket ringa likhet med STY och att yxan inte hade haft samma funktion 

då Västerbjers räteggade yxor  förekom i  kvinnogravar  i  paritet  med STY's  gravar  och 

Visbys  GRK-gravar,  där  den  räteggade  yxan  uteslutande  har  påträffats  i  mansgravar. 

Eventuellt kan Västerbjers yxor visualisera en varierande arbetsfördelning (Almlöv 2001).

Michael Petrén skrev angående Västerbjers räteggade stenyxor att:

Malmer påvisar en överensstämmelse mellan flint- och bergartsyxornas grupp-

indelning  hos  STY,  stora  likheter  mellan  de  gotländska  flintyxorna  och  STY-

yxorna har också kunnat påvisas, men ingen överenskommelse kan iakttagas 

mellan  de gotländska flintyxornas grupper  och bergartsyxorna.  Detta visar  att 

bergartsyxorna bör ses som en från flintyxorna självständig redskapsform och 

förhållandet  stöder  ett  antagande  om att  mer  eller  mindre  egen  tillverknings- 

tradition av bergartsyxor kunnat utvecklas på Gotland (1992:35).

Även Klaus Ebbesen har omnämnt Västerbjersgravfältets yxor där han dessutom iakttagit 

differentiella flintyxor som han daterade från cirka 2 850 f.v.t. (2006:29) och skrev:

Thick-butted axes of  Type B are known from fifteen Jutlandic  Single Graves, 

where they are dated to the Underground Grave Period […].  By contrast,  no 

certain examples have ever been found in the Jutlandic stone-packing graves. 

The type is not known in the graves of the Swedish-Norwegian Battle Axe Culture 

[…] but is in the graves of the Pitted Ware Culture on Gotland, such as grave 39 

of the Västerbjers cemetery (2006:34f).

Ebbesen skrev att EGK's håleggade typ A-flintyxor förekommer i Gotlands GRK-gravar till-

sammans med EGK's ”medium-bladed flat axes” (2006:36). I grav 7 och 10 på Västerbjers 

gravfält  påträffades  även  tunneggade  tjocknackiga  flintyxor  som  påminner  om  EGK's 

(Stenberger et al. 1943). Med andra ord jämförde Petrén Gotlands bergartsyxor med både 

EGK- och STY-flintyxor medan Malmer endast jämförde STY's bergartsyxor med STY's 

flintyxor. I  Västerbjers grav 7 återfanns GRK's spånpilspets av flinta som även har på-

träffats bland EGK (Ebbesen 2006:46) samt i de ö-danska TRB-megalitgravarna (Iversen 

2013:23). På Kalvö i den jylländska skärgården har det för övrigt påvisats jakt på fågel och 

säl samt svinboskap, m.a.o. flera likheter med GRK (Edenmo et al. 1997:139, 149).
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Invid ett grustag i Väte har det påträffats en förmodad grav som innehöll en STY-stridsyxa, 

sex perforerade svinbetar samt ett ovanligt föremål i form av en hjorthornsdolk (Stenberger 

1939). Graven visar likheter med bl.a. Linköpings STY-dubbelgrav med tanke på att grav-

gåvorna bestod bl.a. av en stridsyxa och en hjorthornsdolk (Lindahl & Gejvall 1973).

Enligt Eriksson hade åtminstone 180 gotländska mellanneolitiska gravar påträffats 2004 

varav ett flertal var dubbelgravar och trippelgravar (2004:136). Det höga antalet gravar och 

den gotländska gravseden saknas inom den övriga GRK (Papmehl-Dufay 2003:186).

Enligt Fahlander existerar STY-associerade linjegravläggningar och så kallade ”T-gravar”  

på Ajvidegravfältet, vilket innebär att två gravar pekar mot olika väderstreck men ligger så 

tätt att bokstaven T bildas. Om T-graven är medvetet utförd, så är Ajvides gravfälts grav-

läggningar, enligt Fahlander, unika bland den Gropkeramiska kulturen (2006:213, 219f).

Att Gotland haft speciella gravläggningstraditioner visualiseras även under yngre brons-

åldern då husurnor nyttjades i samband med gravläggningar. I Sverige har husurnor utöver 

Gotland, främst  återfunnits  i  Halland,  Blekinge och Skåne (Burenhult  2005).  För  övrigt 

finns ett av Nordeuropas största bronsåldersrösen (Uggarde Rojr) på ön.

Bland kvantifierbara kustlokaler i Sverige finns det sex lokaler som skiljer sig från övriga 

GRK i och med att sälben utgör hälften eller mindre än hälften av benen. Alla dessa lokaler 

har associerats till Gotlands GRK (Björck 2007:240). Erikssons isotopanalyser från Väster-

bjers visar dock att fisk utgjorde endast en liten del av dieten, säl var den huvudsakliga 

födan (Eriksson 2004). För övrigt visar 13C-prover att Gotlands svin inte levde på mat från 

havet vilket antyder att svinen fick inte rester från fiske eller säljakt (Eriksson 2003).

Ludvig Papmehl-Dufay refererade (2003:187) till en text skriven av John Evans på 70-talet  

där Evans listade distinkta ökaraktärer. Enligt Papmehl-Dufay var tre av dessa:

1.  Relative insular  isolation,  makeing rapid and arbitary cultural  and/or  ethnic 

change less likely to occur

2. Limited range of resources, encouraging the 'allure of the exotic' and at the 

same time enhancing the identification by the archaeologist of foreign material 

influences

3. Exaggeration of certain, preferably cermonial, aspects of culture (for exampel 

the building of monuments), due to long periods of 'uninterrupted community life'
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Ö-folk har oftast mer utbredda nätverk än folk på fastlandet, vilket betyder en mer varierad 

och komplex arkeologisk situation (Papmehl-Dufay 2007). Samtidigt som nätverken var 

mer  spridda  kan  de  också  ha  varit  mindre  kontinuerliga  i  jämförelse  med  fastlandets 

lokaler. I och med att Gotland inte var isolerat under mellanneolitikum, kan sannolikt Evans 

idéer bara i en mindre grad appliceras på ön.

Enligt Evans första punkt borde TRB fortlevt under en betydligt mycket längre period, vilket  

dock inte skedde. Naturliga omständigheter eller en inre kulturkris kan dock ha haft en stor 

betydelse i  detta fall  (Gräslund 1980; Hedemark, Samuelsson & Ytterberg 2000). GRK 

fortlevde på Gotland under en lång tid. De tidigare omnämnda aDNA-analyserna visar 

också att det ev. har rått en mycket stor genetisk variation mellan öns och fastlandets folk.  

Tidigare tillskrivna exotiska föremål har ev. haft en stor betydelse på Gotland, vilket skulle  

kunna förklara alla STY-associerade föremål på ön. Samtidigt kan också föremålen vara 

tecken på t.ex. en gotländsk STY eller rik handel. Ajvides gravfält bekräftar dock den tredje 

punkten fullt ut och ev. även Uggarde Rojr, såtillvida inte Uggarde Rojr är ett tecken på 

rikedomar och makt som det finns goda belägg för, kom att prägla ön under brons-åldern.  

Att de ovan nämnda företeelserna har skett på grund av isolering, blir dock svårt att be-

kräfta, i.o.m. alla flertaliga tecken på kraftfulla kontinuerliga Östersjökontakter vid MN.

Även Papmehl-Dufay resonerade kring Evans punkter och skrev därefter att Gotland var 

en speciell plats som skiljde sig från andra GRK-grupper, bland annat skrev han:

This is clearly seen in the pitted ware material on Gotland, with its concentrations 

of  elaborate  cemeteries  and  settlements  around the island  […],  and  a  burial 

practice  not  evident  on  the mainland.  The Gotland  identity  did  not,  however, 

develop as a result of insular isolation, as seen by numerous finds of imported 

character […], rather it was connected to the role of insularity, and the sea in the 

cosmology of the pitted ware culture (2003:191).

I och med den Gropkeramiska kulturens stora inbördes differentieringar skrev Andersson 

(2007) ”Eftersom det gropkeramiska materialet i så hög grad skiljer sig mellan de olika 

delarna av Skandinavien är det också tveksamt om den gropkeramiska kulturen verkligen 

ska betraktas som en enhet över det stora område där den uppträder”. Flera arkeologer 

har under 1900-talet ansett att den Gropkeramiska kulturen skall indelas i mindre grupper, 

bland annat föreslog Welinder 1973 att den Gropkeramiska kulturen skulle indelas i en 

östsvensk, sydsvensk, gotländsk och en Nordsjögrupp (Edenmo et al. 1997:136).
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Som tidigare nämnts framstår GRK på Gotland som en mycket speciell del av kulturen. Då 

GRK på Gotland skiljer sig från andra GRK-grupper samt i.o.m. öns lokalisering, är det 

ofrånkomligt att ifrågasätta lämpligheten att t.ex. likställa öns GRK med fastlandets GRK. 

Precis som Aksdal ifrågasatte om Sydvästnorges STY, som idag geografiskt sett framstår 

som en av de yttersta regionerna av kulturen, skulle jämföras med Sydskandinaviens STY.

Om förf. än en gång skulle citera det Andersson skrev (2007:311) fast denna gång byta ut 

Sydskandinavien till  Gotland och  Trattbägarkulturen till  Gropkeramiska kulturen samt ta 

bort ordet neolitiskt ur ”neolitiskt koncept”, då skulle det ge ytterligare bränsle kring ifråga-

sättandet hur man kan jämföra det gotländska materialet med typiska fastlandslokaler. 

Det var inte ett fullständigt 'koncept' som anlände till  Gotland utan olika intryck 

från kontinenten,  vars  mening mottogs  och omvandlades  på  skilda  sätt  inom 

Gotlands olika regioner. Dock var det en likartad materiell kultur som anammades 

vilket bör ses som ett uttryck för en likartad och enhetlig identitetsuppfattning - 

kallad Gropkeramisk kultur.

Trots att det ovanstående stycket skulle ge en extra dimension till denna uppsats, anser 

förf. att Anderssons slutledning är kraftfullt fragil då den enbart bygger på likartade före-

mål och som Kihlstedt, Larsson och Nordqvist (1997:89) förklarade ”Att äga t ex en yxa, en 

ko eller att begrava någon på ett specifikt sätt gör inte någon till en neolitisk människa”. 

Ett föremåls existens på en lokal säger enl. förf. främst bara att föremålet finns där. Det 

existerar inga likamedtecken mellan kulturförekomst och funna kulturassocierade föremål, 

då ”kulturexklusiva” föremål inte har förekommit. Således bör det inte ses som en likartad 

och enhetlig identitetsuppfattning  enbart tack vare en likartad materiell kultur. Dessutom 

kan föremål från plats A som byts bort på plats B, bli bortbytta vid ytterligare tillfällen för att 

slutligen hamna på plats E. Även Björck ansåg (2007:233) att hela kontexten måste bear-

betas  och  skrev  ”Artefakterna  måste  därför  värderas  tillsammans  med  kontexten  på 

respektive plats innan man tar ställning till föremålens eventuella betydelse.”.

Vissa föremål kan emellertid ha haft  en mer speciell  betydelse (Olausson 1998),  vilket 

medför att betydelsen av Stridsyxekulturens stridsyxor på Gotland kan ha skiljt sig i jäm-

förelse med förekomsten av Stridsyxekulturens flintyxor. Olsen skrev dock att en svårighet 

inom dagens arkeologi är att se ett föremål som bara ett föremål (2012:21f), med andra 

ord riskerar dagens arkeologi att överanalysera betydelsen av vissa föremåls förekomster.
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Anderssons skrev (2007:308) även: ”Samhällets kulturella och sociala form utformas inte i 

isolering och i huvudsak som en respons på de lokala ekologiska faktorerna. Detta synsätt 

är att förenkla kulturella skillnader.” vilket författaren anser är helt korrekt uppfattat. Folk 

ska inte kulturassocieras enbart efter ekologifaktorer. Gotlands folk blev formade efter sin 

fauna och flora men sannolikt  även genom exogami,  nätverk,  handel,  Östersjöposition 

med mera. Barth skrev dessutom:

The important thing to recognize is that a drastic reduction of cultural differences 

between ethnic groups does not correlate in any simple way with a reduction in 

the organizational relevance of  ethnic identities,  or  a breakdown in boundary-

maintaining processes (1969:32f).

Hillerdal förtydligade detta då hon skrev:

Ethnic groups are not static, but dynamic and constantly redefined. Despite this, 

ethnic affilations can persist through time, and even though the definitions of the 

culture may change, the idea of community lives on (2009:11).

Främst tack vare 13C-analyser ansåg dessutom Eriksson att:

I  would argue that the Pitted-Ware Culture on Gotland in fact  did  represent a 

separate group with a cultural  identity of  their  own,  and that  seals played an 

important role not only in their diet but also in their identity (2004:135).

Författaren anser att det skall ifrågasättas om det är klokt att utföra jämförande studier  

mellan en mer generell Stridsyxekultur med en ev. inledning av Stridsyxekulturen eller en 

eventuellt kraftfullt differentierad Stridsyxekultur på en ö som Gotland. Nielsen menade att 

inslagen av Stridsyxekulturen på Gotland kunde inte enbart förklaras genom gåvor och 

handel. Istället ansåg Nielsen att Gotlands slutskede av den Gropkeramiska kulturen var 

så kraftigt influerat av Stridsyxekulturen att det var omöjligt att åtskilja kulturerna (1979).

En majoritet av STY's material som idag är återfunnet och som utgör grunderna på måtten 

för vad som anses ”normalt” inom kulturen har påträffats i  södra Sveriges inland bland 

gravlagda individer som sannolikt främst varit ättlingar till folk inom den tidigare TRB. Att  

jämföra dessa folks seder och bruk med en eventuell nytillkommen STY längs kusterna på 

ön Gotland, bland folk som har tillhört en av GRK's starkaste regioner och som uppvisade 

en kraftig kulturdifferentiering, ter sig opraktiskt och ologiskt. Som redan nämnts vid upp-

repade tillfällen i uppsatsen skiljer sig olika GRK- och STY-regioner inom områden som 

bl.a. berör geografi, föremål, design, material, ekonomi, kontaktnät och rituellt beteende. 
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9. Snörkeramiska kulturindikationer på Gotland
Då författaren visat inom ett flertal områden att Gotlands mellanneolitiker uppvisar tydliga 

kulturdifferentieringar  gentemot  den mer  generella  GRK,  innebär  detta  att  stora  fråge-

tecken kretsar kring hur kapitel 9's underkapitels resultat skall tolkas och jämföras. 

Kapitel  9.1-9.4  berör  författarens  primära  och  sekundära  materialstudier.  Allt  påträffat 

gotländskt material som också associerats med någon form av SNK fanns inte att tillgå när 

uppsatsen skrevs. Detta har dels med att göra att stora delar av MN's Gotländska material  

förvaras i Stockholm. Främst beror det dock på att Gotlands Länsmuseums magasin flytt-

ade 2013 vilket medförde att personalen på magasinet inte kunde ta emot forskare under  

sommaren och hösten. Således innebar detta att förf. enbart hade tillgång till Fornsalens 

utställda  material  samt  det  material  Uppsala  Universitet  Campus  Gotland  (C.Go.)  för-

valtade. Med andra ord består kapitel 9.1-9.4's primära materialstudier enbart av Forn-

salens utställda föremål, material från Ajvideutgrävningarna samt C.Go.'s referensmaterial.

Sekundära materialstudier har även skett  beträffande granskning av föremål  från Riks-

antikvarieämbetets  fornminnesregisters  webtjänst  (FMIS),  Statens  Historiska  Museums 

samlingars webtjänst (S.H.M.), Gotlands Länsmuseums samlingars webtjänst (G.M.) samt 

diverse olika arkeologiska publikationer.

De primära materialstudierna har främst ägt rum på Uppsala Universitet Campus Gotlands 

arkeologilaboratorium men även på Gotlands Länsmuseum Fornsalen.

Flera redan tidigare redovisade föremål skall enligt förf. inte tillskrivas som kulturtypiska för 

Gotlands mellanneolitiker. Bara för att ett föremål inte är kulturtypiskt innebär dock inte att  

föremålet  samtidigt  är  kulturfrämmande.  Flera  av kapitlens  föremål  förekommer främst 

bland andra kulturer vilket kan betyda att MN's Gotlandsbor som handskats med sådana 

föremål har kommit över dem genom att antingen efterlikna det han eller hon tidigare har 

åskådat eller att föremålet utgör en gåva eller handelsvara. Viktigt att poängtera är också 

att  MN's  Gotlandsbor  kan  vid  ett  tidigare  skede  i  sitt  liv  tillhört  en  annorlunda  kultur  

och/eller etnicitet och har tack vare migration eller exogami tagit med sig annorlunda före-

mål, seder, kunskaper, betydelser och mode till Gotland och sin nya grupp. Dessutom kan 

dessa människor vara en bidragande orsak till varför det finns flertalet föremål på Gotland 

skapade av icke-gotländskt material, då materialen och/eller föremålen kan ha fått den nya 

Gotlandsbon att fortfarande känna en sorts samhörighet med sitt tidigare liv och grupp.
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Kapitel 9.1-9.4 utgörs av föremål och företeelser som eventuellt kan tillskrivas SNK's olika 

varianter. En parentes är att t.ex. Västerbjers och Ajvide också visar ev. kontakter österut 

bl.a. i  form av figurplastik, kalkstenspärlor och störplattor.  Flera lösfynd, gravgåvor och 

beteenden utgörs av föremål och rituellt förknippade seder som främst påträffas hos STY 

och EGK. Ett flertal av kapitlens föremål utgör inga starka specifika kulturindikatorer vilket  

innebär att det inte går att säga från vilket kulturkomplex de härstammat, dock går det att  

säga om föremålen och beteendena utgör generaliteter bland SNK eller Gotlands GRK. 

Efter övervägande har förf. valt att inte belysa stenkonstruktioner vid gravläggningar som 

SNK-fenomen då stenkonstruktioner förekommer även sporadiskt bland den mer generella 

GRK. Hockerposition i gravar kommer dock som gotländskt fenomen tas upp i kapitel 9.4.

I Lindkvists Stridsyxekulturen på Gotland nämns 24 gravar med föremål från STY samt 20 

lösfynd i form av stridsyxor och en facetterad slipsten. Utöver Lindkvists framtagna listor 

fanns en förteckning med 14 föremål tillhörande Gotlands Länsmuseums samlingar varav 

13 föremål var hela eller halva STY-stridsyxor medan ett föremål var en facetterad slip-

sten. Utöver dessa fynd har Lindkvist även en lista med vad han anser vara alla hela och 

halva lösfunna stridsyxor på Gotland som uppgår till det totala antalet 32 st. (1993). Alla de 

föremål som är med i Lindkvist uppsats bevittnades av Lindkvist själv genom besök på 

museer, magasin och personliga hembesök på Gotland (Lindkvist muntligt 2013.12.01). 

Det finns en risk att föremål i kapitel 9.1-9.3 är felaktigt medtagna då förf. personligen inte 

har  bevittnat  eller  sett  fotografier  på  alla  föremål.  MN's  gotländska  föremål  i  S.H.M.'s 

samlingar  har  dock  nyligen  ånyo  definierats  inom  Accessprojektet  (Taffinder  muntligt 

2013.12.13) vilket medfört att förf. utgått ifrån att föremålen är korrekt definierade. Det är  

alltid en risk att  arbeta med sekundära materialstudier vilket exemplet nedan visar.  På 

FMIS Roma 58:1 finns en 3,5 cm. bred bärnsten avritad. Efter en hel del arbete fick förf. 

fram ett fotografi på bärnstenen. Utifrån FMIS teckning och att det påträffats en stridsyxa i 

grannåkern misstänkte förf. att det ev. var en bärnstensskiva, vilket i sådana fall hade varit  

det första fyndet på Gotland. Men som bilden från auktionsfirman visar, stämde inte detta.
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Figur 11.  ”Bärnstensskivan” 

(efter FMIS 1976).
Figur 12. ”Bärnstensskivan”  

(efter Smågårde 2013). 



9.1 Snörkeramiska kulturtillskrivna lösfynd och lokalfynd
Kapitel 9.1 utgörs av lösfynd och lokalfynd men inte gravar. Kapitlet skulle kunna bestå av 

fler föremål än de som medtagits då innehållet främst är baserat på föremål vars design 

tillskrivits Stridsyxekulturen och Enkelgravskulturen istället för vilket råmaterial som kan ha 

kommit från en variant av den Snörkeramiska kulturen, med andra ord har inte föremålen 

av  Falsterflintan  medtagits.  Räteggade  bergartsyxor  har  också  uteslutits  på  grund  av 

Gotlands egna tillverkningstradition av bergartsyxor. Ingen tjocknackig flintyxa utan hålegg 

är medtagen på grund av förväxlingsrisk med TRB. Följaktligen innebär detta att flera av 

S.H.M.'s  och G.M's  flint-  och bergartsyxor  inte  är  medtagna.  Tabellerna har  skapats  i 

alfabetsordning efter de socknar där föremålen har påträffats. Palmgrens (författaren) och 

Lindkvists typologiserade slipstenar och stridsyxor (utefter Malmers definitioner), är mark-

erade med ett ”P” respektive ett ”L”. Lösfyndens fyndplatsgeologi skrivs ut om tillräcklig 

data funnits. C.Go.'s föremål består bland annat av lånat material från G.M. Geologin är  

främst baserad på FMIS jordartskarta från S.G.U. Främst har lösfynden påträffats i åkrar 

varav flera av dem har tidigare varit våtmarker. Några yxor har varit kraftigt vittrade vilket 

Lekberg anser (2002) kan vara en direkt konsekvens av att yxan har blivit påverkad av lik-

vätskor i graven. Ytterligare faktorer har högst sannolikt också påverkat bevaringsgraden.

Viss källkritik råder kring detta kap. i.o.m. svårigheterna att ibland avgöra skillnader mellan 

t.ex. en egg på en stridsyxa och en skafthålsyxa (Lekberg 2002). Denna källkritik gäller i  

allra högsta grad på Gotland som verkar ha haft  en egen mellanneolitisk tillverknings-

tradition av bergartsyxor. Dessutom är några av föremålen efterskänkta långt efter de på-

träffades av icke-yrkessamma arkeologer, vilket medför källkritik beträffande fyndplatsen. 

Tabell 1. Gotlands snörkeramiska kulturtillskrivna lösfynd och lokalfynd.

Nr. Identi-
fierings- 
nummer

Lokal Socken Fynd-
platsens 
geologi

Föremål och modell Referens

1 191 Boters Anga Moränlera L Stridsyxa, förarbete FMIS

2 11026 3 Röstäde Ekeby - Stridsyxegghalva S.H.M.

3 31590 Ajvide Eksta - Bärnsten Österholm 2008

4 31916 Ajvide Eksta - Bärnsten Österholm 2008

5 32211 Ajvide Eksta - Bärnsten Österholm 2008

6 32213 Ajvide Eksta - Bärnsten Österholm 2008

7 34050 Ajvide Eksta - Bärnsten Österholm 2008

8 46000 Ajvide Eksta - Bärnsten Österholm 2008

9 46003 Ajvide Eksta - Bärnsten Österholm 2008
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Nr. Identi-
fierings- 
nummer

Lokal Socken Fynd-
platsens 
geologi

Föremål och modell Referens

10 107845 Ajvide Eksta - Bärnsten Opublicerad 
uppgift

11 200727 Ajvide Eksta - Bärnsten Opublicerad 
uppgift

12 Främst 
från ett 
provschakt 
50 m. väst 
om grav-
fältet

Ajvide Eksta - Omkring 100 snörornerade 
skärvor. Flera skärvor har 
både snör- och gropornering. 
Påsarna innehöll även varg-
tandmönster (Fagervik IV).

Opublicerad 
uppgift

13 - Stora Förvar på 
Stora Karlsö

Eksta Grotta Minst en STY-keramikskärva Schnittger & 
Rydh 1940

14 20305 Bringsarve Eskelhem - L Stridsyxa ev. E:2 S.H.M.

15 C5172 Sigvards Eskelhem - L Stridsyxnackhalva ev. C:2 G.M.

16 92 Alvne 1:2 IV Eskelhem Moränlera L Stridsyxa E:2 FMIS

17 C8890 - Follingbo - P Stridsyxa D:2 G.M.

18 - Västerbjers Gothem - På lokalen har utöver grav-
fynden, påträffats tre flintyxor 
samt ett flintyxförarbete

Stenberger et al. 
1943. Tabell 31, 
nr. 2, 3, 4 och 5

19 54 Rojrhage Grötlingbo Sand, grus STY-keramik, sju skärvor 
från tre förmodade kärl

FMIS, Rund-
kvist et al. 2004

20 9961 Hallegården Halla - Stridsyxa S.H.M.

21 - Ire Hangvar - Två tresidiga benplattor och 
ett spetsverktyg framkom vid 
avtorvningen. Ett trettiotal 
hjärtmusslor mellan gravarna 
4, 5 och 6.

Janzon 1974

22 86 Kvinnegårde Havdhem Morän 
(f.d. myr)

L Stridsyxförarbete ev. E FMIS

23 103 Solstäder Havdhem Moränlera L Stridsyxa E:2 FMIS

24 B1542 Ytterskog Hejdeby - L Stridsyxegghalva med 
nyborrning ev. C:2 

G.M.

25 199 Riddare Hejnum Moränlera L Stridsyxa E:2 (miniatyryxa) FMIS

26 199 Riddare Hejnum Moränlera L Stridsyxa ev. E 
(miniatyryxa)

FMIS

27 199 Riddare Hejnum Moränlera L Stridsyxa, förarbete FMIS

28 199 Riddare Hejnum Moränlera L Facetterad slipsten, typ B 
(skapad ur en röd bergart)

FMIS

29 19332 Lilla Ire Hellvi - Stridsyxegghalva S.H.M.

30 C4635 - Hemse - L Stridsyxegghalva ev. C:2 G.M.

31 Dep856 - Hörsne - P Stridsyxegghalva ev. D:2 
med nyborrning

G.M.

32 C2637 - Källunge - P Facetterad slipsten typ B C.Go.

33 - Mallgårds 1:28 Levide - Stridsyxegghalva Östergren 2004
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Nr. Identi-
fierings- 
nummer

Lokal Socken Fynd-
platsens 
geologi

Föremål och modell Referens

34 10274 Lummelunda myr Lumme-
lunda

- L Stridsyxa ev. D:1b S.H.M.

35 7225 - Lumme-
lunda 

- Stridsyxegghalva S.H.M.

36 359 Norrbys Lärbro Lera, silt L Stridsyxa C:2 FMIS

37 446 Pavals Lärbro Tunn jord L Stridsyxa, förarbete FMIS

38 - Hemmor När - På lokalen har det påträffats 
fragment av ett bärnstens-
smycke och en benring samt 
en snörornerad GRK-
associerad keramikskärva 

Hedemark et al. 
2000; Lidman 
2013

39 65 Ejmunds Roma Moränlera L Stridsyxa E:2 FMIS

40 19333 Jacobs Rone - Stridsyxegghalva med 
nyborrning

S.H.M.

41 11028 Hakuse Sanda - Stridsyxegghalva S.H.M.

42 9254 Gardrung Stenkumla - Stridsyxnackhalva S.H.M.

43 - Grausne Stenkyrka - Del av en stridsyxa, äldre typ Österholm 1989

44 C9717 Mos Stenkyrka - P Stridsyxa ev. E G.M.

45 - Smiss Stenkyrka - Stridsyxa Österholm 1989

46 100 Maldes Stånga Moränlera L Stridsyxa FMIS

47 18529 Smiss Tingstäde - Håleggad tjocknackig flintyxa S.H.M.

48 12210 Krokstäde Tofta - L Stridsyxa ev. E:2 S.H.M.

49 15455 2 Nasume Tofta - Stridsyxans mittdel S.H.M.

50 6873 Kue Träkumla - Stridsyxa (ovanlig sen form) S.H.M.

51 C6527 - Vallstena - P Stridsyxa E:2 G.M.

52 C2344 Bjers Vallstena Grusåskrön L Stridsyxa ev. C:2 G.M.

53 C7763 Norrgårda Vallstena - L Stridsyxa, förarbete A-D G.M.

54 C9112 Nygårds Vallstena - L Stridsyxnackhalva ev. C:2 G.M.

55 7678 3 Gudings Vallstena - Stridsyxegghalva S.H.M.

56 8781 1 Hägvalds Vallstena - Stridsyxnackhalva S.H.M.

57 155 Bilds Vamlingbo Sand, grus L Stridsyxa C:2 FMIS

58 4905 Hägvide Vamlingbo - L Stridsyxa ev. C:2 S.H.M.

59 - Visby Visby - Utöver gravarna har det på 
stenålderslokalen påträffats 
50 tandsnäckspärlor och 
elva hjärtmusslor

Nihlén 1927

60 C2750 Visby Visby - L Stridsyxnackhalva ev. C:2 G.M.

61 22054 Stora 
Mickelsgården

Väskinde - Stridsyxa S.H.M.

62 8902 Mickelgårds Väskinde - Stridsyxa S.H.M.

63 C2615 - Västergarn - P Stridsyxegghalva ev. C:2 G.M.

64 B268 - - - L Stridsyxa E:2 G.M.
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Nr. Identi-
fierings- 
nummer

Lokal Socken Fynd-
platsens 
geologi

Föremål och modell Referens

65 Dep853 - - - Stridsyxa G.M.

66 Dep854 - - - P Stridsyxegghalva 
nyborrning, sen design

G.M.

67 Dep1089 - - - L Stridsyxnackhalva E:1 G.M.

68 Dep1093 - - - L Stridsyxnackhalva ev. D:2 G.M.

69 C9364:2 - - - Stridsyxegghalva G.M.

70 13000 1 - - - Stridsyxegghalva S.H.M.

71 15145 15 - - - Stridsyxegghalva S.H.M.

72 25177 B32 - - - EGK-stridsyxa S.H.M.

73 25177 B33 - - - Stridsyxnackhalva S.H.M.

74 6757 1 - - - Stridsyxa S.H.M.

75 C9490 2 - - - Håleggad tjocknackig flintyxa G.M.

76 C9229 7 - - - Håleggad tjocknackig flintyxa G.M.

77 C9229 35 - - - Håleggad tjocknackig flintyxa G.M.

78 2976 
471968

- - - Stridsyxegghalva S.H.M.

79 2976 
471987

- - - Stridsyxfragment S.H.M.

80 2976 
472029

- - - Miniatyrstridsyxa S.H.M.

81 2976 
472032

- - - Stridsyxnackhalva S.H.M.

82 11962 - - - Stridsyxegghalva S.H.M.

83 Ev. C856 - - - P Stridsyxegghalva ev. D:1 C.Go.

Enligt FMIS har en stridsyxa återfunnits på Burs:121 och Vamlingbo:158. Efter att Lindkvist  

personligen bevittnat  yxorna avfärdade han dock denna uppgift  och  skrev  därefter  att 

Burs:121 var en dubbeleggad miniatyryxa och Vamlingbo:158 var en skafthålsyxa (1993). 

Författaren har inte haft möjlighet att gå igenom all keramik från Ajvide, då mer än 3 ton  

med keramikskärvor har framkommit  vid  utgrävningarna. Endast keramik från ett  prov-

schakt samt alla Ajvides inmätta keramikkoncentrationer har genomgåtts. Drygt 75% av nr. 

12's skärvor har vänsterställd snörornering och en kraftfull majoritet av nr. 12's skärvor var  

från  2001 års  3  x  3  meter  stora  provschakt.  Enligt  Larsson  (2009:243f)  är  Stridsyxe-

kulturens snörorneringar sannolikt uteslutande vänsterställda medan Trattbägarkulturens 

snörorneringar är främst högerställda. Stridsyxekulturens snörorneringar brukar dock inte 

vara diagonala och så oregelbundna som den genomgångna keramiken. Två fotografier 

med ett samplat material av nr 12's keramik återfinns i bilaga 1.
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9.2 Snörkeramiska kulturtillskrivna gravföremål
Detta kapitel består av de föremål som påträffats i Gotlands mellanneolitiska gravar och 

som eventuellt kan härledas till någon av den Snörkeramiska kulturens varianter.

Tabell 2. Gotlands Snörkeramiska kulturtillskrivna gravföremål.

Nr. Lokal Föremål Socken Litteraturhänvisning
1 Ajvide Fyra pärlor av bärnsten och en tjock- alt. 

tunnackig tväreggad flintyxa (svårdefinierad)
Eksta Österholm 2008, grav 1

2 Ajvide Fyra pärlor av bärnsten varav två var 
formade som dubbeleggade yxor

Eksta Österholm 2008, grav 2

3 Ajvide Ett bärnstensföremål Eksta Österholm 2008, grav 5

4 Ajvide En tjocknackig håleggad flintyxa Eksta Österholm 2008, grav 7

5 Ajvide En tjocknackig tväreggad flintyxa, två flint-
mejslar varav en håleggad

Eksta Österholm 2008, grav 13

6 Ajvide En halv tväreggad flintyxa och en tvär-
eggad flintmejsel

Eksta Österholm 2008, grav 18

7 Ajvide En facetterad sandstenslipsten (typ A) Eksta Österholm 2008, grav 19

8 Ajvide En pärla av bärnsten Eksta Österholm 2008, grav 20

9 Ajvide En pärla av bärnsten Eksta Österholm 2008, grav 21

10 Ajvide En dubbeleggad yxa av bärnsten Eksta Österholm 2008, grav 34

11 Ajvide Snör- och gropornerad keramikskärva Eksta Opublicerad uppgift, grav 36

12 Ajvide En tväreggad halv flintyxa Eksta Österholm 2008, grav 38

13 Ajvide En dubbeleggad yxa av bärnsten och en 
halv tväreggad flintyxa

Eksta Österholm 2008, grav 45

14 Ajvide Pärlfragment av bärnsten Eksta Österholm 2008, grav 55

15 Ajvide Pärlfragment av bärnsten Eksta Österholm 2008, grav 60

16 Ajvide En tjocknackig tväreggad flintyxa Eksta Opublicerad uppgift, grav 66

17 Ajvide Två pärlor av bärnsten Eksta Opublicerad uppgift, grav 67

18 Ajvide En pärla av bärnsten Eksta Norderäng 2007, grav 79 A

19 Ajvide Dolk av älgben Eksta Norderäng 2007, grav 82

20 Västerbjers Två bärnstenspärlor och två flintyxor Gothem Stenberger et al. 1943, grav 4

21 Västerbjers Två pärlor och fragment till sex eller åtta 
ytterligare pärlor av bärnsten, en tjocknackig 
håleggad flintyxa och en tjock flintyxa

Gothem Stenberger et al. 1943, grav 5

22 Västerbjers En STY-stridsyxa och en tunneggad tjock-
nackig EGK-flintyxa

Gothem Stenberger et al. 1943, 
Ebbesen 2006 grav 7

23 Västerbjers Två tjocknackiga flintyxor, en tjockbladig rät-
eggad yxa och en tunnbladig tväreggad yxa

Gothem Stenberger et al. 1943, grav 8

24 Västerbjers Fyra tjocknackiga flintyxor. Tre var tjock-
bladiga, en var håleggad, två var tväregg-
ade, den fjärde var tunnbladig och räteggad

Gothem Stenberger et al. 1943, grav 9

25 Västerbjers En tunneggad tjocknackig EGK-flintyxa Gothem Ebbesen 2006, grav 10

26 Västerbjers Två tjocknackiga flintyxor, ena var 
tväreggad, den andra var räteggad

Gothem Stenberger et al. 1943, grav 11

61



Nr. Lokal Föremål Socken Litteraturhänvisning
27 Västerbjers Två tjocknackiga flintyxor, ena var 

tväreggad, den andra var räteggad
Gothem Stenberger et al. 1943, grav 22

28 Västerbjers En miniatyrbenplatta av svinbete Gothem Stenberger et al. 1943, grav 24

29 Västerbjers Ett ”huggvapen” av kronhjortshorn Gothem Stenberger et al. 1943, grav 36

30 Västerbjers Två fyrsidiga benplattor, en EGK-stridsyxa 
och en tjocknackig typ B EGK-flintyxa

Gothem Stenberger et al. 1943,
Ebbesen 2006, grav 39

31 Västerbjers En tjocknackig tväreggad flintyxa Gothem Stenberger et al. 1943, grav 42

32 Västerbjers Två tjocknackiga tväreggade flintyxor Gothem Stenberger et al. 1943, grav 59

33 Västerbjers En tjocknackig håleggad flintyxa Gothem Stenberger et al. 1943, grav 61

34 Västerbjers Två tresidiga benplattor, två pärlor och två 
pärlfragment av bärnsten, en tandsnäcka 
och en tjocknackig tväreggad flintyxa

Gothem Stenberger et al. 1943, grav 62

35 Västerbjers Ett ”huggvapen” av kronhjortshorn Gothem Stenberger et al. 1943, grav 65

36 Västerbjers Ett ”huggvapen” ? Gothem Janzon 1974, grav 76

37 Västerbjers Ett ”huggvapen” av kronhjortshorn och sex 
benringar

Gothem Stenberger et al. 1943, grav 87

38 Västerbjers En håleggad mejsel alternativt yxa, av flinta Gothem Janzon 1974, grav 93

39 Ire Ett eventuellt förarbete av en hjorthornsdolk, 
tre hjärtmusslor och en tväreggad tunn-
bladig tjocknackig flintyxa

Hangvar Janzon 1974, grav 2

40 Ire En pärla av bärnsten och en chamotte- och 
kalkstensmagrad keramikskärva

Hangvar Janzon 1974, Hulthén 1997 
grav 3

41 Ire 210 tandsnäckor och en tväreggad 
tunnbladig tjocknackig flintyxa

Hangvar Janzon 1974, grav 4

42 Ire Två hjärtmusslor Hangvar Janzon 1974, grav 5

43 Ire A: En hjärtmussla. B: 20 tandsnäckor. C: En 
fyrsidig benplatta och en räteggad tunn-
bladig flintyxa

Hangvar Janzon 1974, grav 6 
(trippelgrav)

44 Ire En bärnstenspärla och fyra hjärtmusslor Hangvar Janzon 1974, grav 7, skelett B

45 Ire En chamottemagrad keramikskärva Hangvar Hulthén 1997, grav 10

46 Grausne En tresidig benplatta Stenkyrka Hallin Lawergren 1989

47 Visby En EGK-stridsyxa Visby Janzon 1974, grav 3

48 Visby En tjocknackig tväreggad tjockbladig flint-
yxa, 50 tandsnäckor och elva hjärtmusslor

Visby Janzon 1974, grav 6

49 Visby En tjocknackig tväreggad flintyxa Visby Janzon 1974, grav 8 skelett B

50 Visby Ett ”huggvapen” av kronhjortshorn Visby Janzon 1974, grav 11

51 Visby Ett spetsverktyg av kronhjorts- eller älghorn Visby Janzon 1974, grav 21

52 Visby En facetterad sandstenslipsten (typ A) Visby Janzon 1974, grav 32

53 Visby En dubbeleggad yxa och klubba av 
bärnsten

Visby Flyg & Olsson 1985, grav 42 
(se figur 10, sid 35)

54 Visby Pärlor av bärnsten Visby Zerpe 1984, grav 46

55 Fridtorp Hjärtmusslor Västerhejde Englund 1982, grav 15

56 Fridtorp Pärlfragment av bärnsten Västerhejde Englund 1982, grav 24

57 Mölner En STY-stridsyxa och en kronhjortshorndolk Väte Stenberger 1939
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Beträffande nr. 7 och 52 var slipstenarna placerade vid männens högra axel.

Hjärtmusslan nyttjades som orneringsverktyg på kärl och som smycke (Österholm 1989). 

Författaren har dessutom funnit ett tidigare okänt mönster skapat med en mussla. Tand-

snäckor och hjärtmusslor lever på havsbottnar först vid Sydskandinaviens västkust. 

Ires grav 7, Grausnegraven och Ajvides grav 60 framstår som mycket speciella då ett stort 

antal svinunderkäkar återfanns vid gravarna (Janzon 1974; Hallin Lawergren 1989; Öster-

holm 2008). Denna gravsed tolkade Janzon som en ev. influens från Klotamforakulturen. 

Designen på de fyrsidiga benplattorna som återfanns i grav 39 på Västerbjers gravfält har 

inte påträffats bland EGK (Janzon 1974:67), vilket kan betyda att benplattan var tillverkad 

på Gotland. Möjligen kan benplattan ha identifierat ett mellanting av GRK och EGK. Denna 

symbolik är även möjlig betr. Västerbjers grav 24's borrade miniatyrplatta av svinbete.

Efter tunnslipsanalyser av keramik från Ire framkom två kraftigt avvikande skärvor. Från 

grav 3 noterades den enda skärvan med en mjukt profilerad skuldra och rak mynning. 

Skärvans råmaterial var uppbyggd på kalkhaltig finlera (Hulthén 1997). Finlera är den van-

ligaste leran i alla GRK-regioner förutom på Gotland och Öland (Larsson 2011). Magringen 

bestod av krossad kalksten och chamotte. Chamottegodset i skärvan överensstämde med 

den chamottemagrade skärvan från grav 10 som för övrigt var helt fri från kalkmagring och 

kom högst sannolikt inte från Gotland (Hulthén 1997).

Larsson och Graner skrev (2010:239) angående STY-element på GRK-keramiken ”[…] the 

same does not really apply to the Pitted Ware vessels: they do not contain grog temper nor 

are they decorated with cord, whipped cord or tooth stamps.” På Bollbacken har det dock  

påträffats en GRK-tillskriven chamottemagrad skärva (Larsson 2009:209).

Skärvan från grav 3 kan med andra ord vara ett av de första fallen med chamottemagrad 

keramik  som  tillskrivits  Gropkeramiska  kulturen.  Att  skärvan  består  av  chamotte  och 

krossad kalksten kan bero på att kärlet har magrats av både den gotländska kalkstenen 

och ett f.d. kärl, möjligen för att väva in en del av det gamla i det nya (det vill säga kärlet  

kan ha nyttjats  i  liknande syfte  som Stridsyxekulturen nyttjade gamla Trattbägarkultur-

megalitgravar med mera). Då Ires chamottegods undersöktes på 80-talet råder dock en 

viss kritik beträffande resultatet på grund av mindre säkra analysresultat (Stilborg 2005). 

För övrigt har snörornerade kärl påträffats på ett flertal av Gotlands lokaler tillskrivna den 

Gropkeramiska kulturen (Nihlén 1927; Janzon 1974; Österholm 1989). 
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Figur 13. Ajvides grav 19, facetterad typ A-slipsten av sandsten. Författarens fotografi.

Figur 14. Ajvides grav 36, drygt 8 cm. bred snör- och gropornerad keramikskärva. Bilden till höger visar alla  

skärvor som återfanns på samma plats i graven och fick samma fyndnummer Noterbart är att den snör-

ornerade skärvan har en högerställd snörornering, återfanns vid lårbenen på en hockerlagd kvinna och var  

magrad med kalksten. Författarens fotografier.

Figur 15. Ajvides grav 5, bärnstensfigur, drygt 1 cm. bred, sprucken på höger sida. Författarens fotografi.
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9.3 Övriga indikationer efter de snörkeramiska kulturerna
Flera föremål i detta kapitel anses av förf. vara mer osäkra SNK-indikatorer än kapitel 9.1  

och 9.2's föremål p.g.a. osäkra källor, svårdefinierade eller att föremålen inte har påträffats  

i S.H.M.'s samlingar trots uppgifter om att de varit inregistrerade. Författaren har inte tagit 

med Gotlands räteggade bergartsyxor som Malmer ansåg var indikatorer på STY bl.a. 

p.g.a. Gotlands regionala design på bergartsyxor. Enligt Janzon (1974) hade totalt 20 tvär-  

och räteggade stenyxor påträffats i gravar på lokalerna i Visby, Västerbys och Västerbjers.

Tabell 3. Gotlands mer osäkra föremål tillskrivna en variant av den Snörkeramiska kulturen.

Nr. Lokal Föremål Socken Litteraturhänvisning
1 - Stridsyxa E:1 (originell form enligt Bägerfeldt) Ekeby Bägerfeldt 1992

2 Ajvide Eventuellt fragment av en E-stridsynacke Eksta Österholm 2008 grav 19

3 - Eventuell egghalva av stridsyxa eller mångkantsyxa Hogrän S.H.M. 11228

4 Kroks Stridsyxa Tofta Nihlén 1927

5 Kroks Eventuellt förarbete till stridsyxa Tofta S.H.M. 13440

6 - Stridsyxa C-E Tofta Bägerfeldt 1992

7 Stora 
Gudings

Eventuell stridsyxegghalva med två påbörjade skafthål 
på översidan och ett påbörjat hål på undersidan

Vallstena S.H.M. 16709 1

8 Tune Eventuell stridsyxa eller skafthålsyxa Viklau S.H.M. 8725

9 Björkome Eventuell stridsyxa eller skafthålsyxa Väskinde S.H.M. 6183

10 - Stridsyxa B (inte samma yxa som kapitel 9.2 grav 57) Väte Bägerfeldt 1992

11 - Eventuell stridsyxa - G.M. C16958

12 - Eventuell stridsyxa eller skafthålsyxa - G.M. C18568

Eventuellt innehåller kapitel 9.3 en dubblett betr. yxorna från Tofta. Enligt Nihlén framkom 

vid utgrävningarna 1914 i Kroks Tofta en båtyxa som påminner om figur 309 i Montelius 

Minnen från vår forntid. Möjligen tillhör yxan en privatsamling (Nihlén 1927) vilket skulle 

kunna förklara varför den ej påträffats. Några av Bägerfeldts stridsyxor (1992) hamnade i 

tabellen då förf. har inte kunnat finna dem återgivna i andra publikationer, bland någon av 

S.H.M.'s och G.M.'s samlingars webtjänst eller i FMIS, dessutom saknar yxorna direkta 

referenser. Enligt Norderäng (2003) påträffades ett stridsyxfragment på Ajvide 2002, men 

som framgår på bilden nedan stämmer inte detta, då det är en mångkantsyxegg.

Figur 16. Smal yxegg med rännor på över- och undersidan, d.v.s mångkantsyxa. Författarens fotografi.
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Figur 17. Kapitel 9.3 nr 3. Fram- och baksida på ett eventuellt fragment av en polerad E-stridsyxnacke,  

placerad några cm. nedanför den facetterade slipstenen. Författarens fotografier.

Malmer  skrev att  möjligen förekommer  början på nya skafthål  på  STY's  stridsyxeggar 

enbart i ett symboliskt syfte (1975). Enligt förf. är det även möjligt att kapitel 9.3 nr. 7 är  

skapad av en nybörjare på stridsyxtillverkning. Det går inte att uttala sig om yxan sprack 

vid tillverkningsprocessen, däremot går det att se att ett av hålen är placerat för nära den  

nya nacken. Huruvida det är en stridsyxa eller ej är svårt att avgöra, men, då det före-

kommer en antydan till ås på översidan men ej på undersidan samt med tanke på hur  

sidorna är slipade, utgår förf. ifrån att det rör sig om en stridsyxegghalva. Eventuellt kan 

eggen visualisera att Gotlandsbor var mindre bra på att borra skafthål vilket skulle kunna 

förklara förhållandet mellan hela och halva stridsyxor. Dock måste det poängteras att en 

sådan slutsats är enl. förf. mindre sannolik samt omöjlig att dra utifrån en ev. stridsyxegg.

Figur 18. Kapitel 9.3 nr. 7 över- och undersida på en eventuell stridsyxegg (efter Historiska 2013b). 

Figur 19. Innan den svårdefinierade yxeggen (nr. 7) blev fotograferad december 2013, fanns bara denna  

skiss som dock visar kantens slipning på ett bra sätt (efter Historiska 1921).
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9.4 Mellanneolitiska hocker- och hockerliknande gravar på Gotland
Malmer  skrev  att  Västerbjers  hocker  avvek från  STY's  hocker  då  summan av vinkeln 

mellan lårben och underben samt  bål  och lårben översteg ”vanligen”  STY's  maximital 

140°, därför menade Malmer att Västerbjers hockergravar representerade GRK (1975). 

Tabellens skelettpositioner åsyftar om det är en ”fullvärdig” STY-hocker eller om det är en 

gotländsk ”svag hocker”. Väderstrecken visar kroppens riktning med huvudets riktning som 

första angivelse. ”STY-hocker” bygger delvis på ögonmått om den ej är tidigare uppmätt.

I tabellens kolumn Kön förkortas kvinna med ett ”K” och man med ett ”M”. I de fall då könet 

inte gått att fastställa (främst på grund av ung ålder), har dessa markerats med ett ”?”.

Tabell 4. Mellanneolitiska hocker- och hockerliknande gravar på Gotland. 

Nr. Lokal Skelettposition Kön Socken Litteraturhänvisning
1 Ajvide STY-hocker, kraniet fragmenterat, knä-

skålarna med riktning mot nordöst S-N
K Eksta Österholm 2008, grav 28

2 Ajvide STY-hocker, blicken mot norr, V-NÖ K Eksta Österholm 2008, grav 36

3 Ajvide STY-hocker, blicken mot norr V-Ö M Eksta Österholm 2008, grav 51

4 Ajvide Sidoläge med ev. STY-hocker ? Eksta Norderäng 2001, grav 69

5 Ajvide STY-hocker, blicken mot norr SV-NÖ M Eksta Norderäng 2002, grav 73

6 Västerbjers Ryggläge, svag hocker,  Ö-V K Gothem Stenberger et al. 1943, grav 6

7 Västerbjers Ryggläge, svag hocker, blicken mot 
öst, S-N

M Gothem Stenberger et al. 1943, grav 9

8 Västerbjers Ryggläge, svag hocker, NNÖ-SSV K Gothem Stenberger et al. 1943, grav 20

9 Västerbjers Ryggläge, svag hocker, NV-SÖ ? Gothem Stenberger et al. 1943, grav 68

10 Västerbjers STY-hocker, blicken mot öst, N-S K Gothem Stenberger et al. 1943, grav 88

11 Ire Skelett B STY-hocker, låg på vänster 
sida, blicken mot väst, N-S.
Skelett C sidoläge med svag hocker, 
kroppen och blicken mot väst, S-N

?

M

Hangvar Janzon 1974, grav 6 (trippel-
grav, en i sidoläge, en i hocker 
och en i ryggläge med huvudet 
vänt mot väst)

12 Ire Trippelgrav, alla tre i STY-hocker. 
Skelett A låg på vänster sida, blicken 
mot öst, VSV-ÖNÖ. Skelett B låg på 
höger sida, blicken mot Skelett A 
(väst), VSV-ÖNÖ. Skelett C låg på 
vänster sida, kraniet saknades, V-Ö

M

?

M

Hangvar Janzon 1974, grav 7 
(trippelgrav)

13 Ire Ryggläge med STY-hockervinkel på 
benen, låg på vänster sida med 
blicken mot syd, ÖNÖ-VSV

K Hangvar Janzon 1974, grav 8

14 Hemmor STY-hocker, kroppen låg på höger 
sida med blicken mot väst, NNÖ-SSV

? När Janzon 1974, grav 2

15 Hemmor STY-hocker, kraniet saknades, 
sidoläge med knäriktning mot syd, V-Ö

K När Janzon 1974, grav 3

16 Visby Underkroppen ej påträffad, låg på 
höger sida med blicken mot väst, N-S

M Visby Janzon 1974, grav 5
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Nr. Lokal Skelettposition Kön Socken Litteraturhänvisning
17 Visby Eventuell STY-hocker, låg på vänster 

sida dock kranium på högersida med 
blicken mot norr, SÖ-NV

? Visby Janzon 1974, grav 19

18 Visby Ryggläge, svag hocker, underkroppen 
och kranium låg på höger sida, blicken 
mot syd, VNV-ÖSÖ

K Visby Janzon 1974, grav 22

19 Visby Ryggläge med STY-hockervinkel, S-N M Visby Janzon 1974, grav 29

20 Visby Dubbelgrav ev. hocker, båda över-
kropparna och kranierna låg på 
vänster sida, S-N

?

M

Visby Janzon 1974, grav 30 B & C

21 Visby STY-hocker, vänster hand skall ha 
legat på den facetterade slipstenen 
intill huvudet, kranium och nedre 
extremiteter på höger sida, blicken 
mot syd, ÖSÖ-VNV

M Visby Janzon 1974, grav 32

22 Visby Hocker eller sidoläge, NNV-SSÖ ? Visby Flyg & Olsson 1985, grav 37

23 Fridtorp STY-hocker, kroppen och blicken mot 
höger sida (norr), ÖNÖ-VSV

K Västerhejde Englund 1982, grav 16 A

24 Fridtorp Svag hocker, sidoläge mot syd, saknar 
huvud, ÖNÖ-VSV

K Västerhejde Englund 1982, grav 17

25 Fridtorp Sidoläge, benen parallellt utsträckta 
med svag riktning mot syd, blicken och 
överkroppen vänd mot syd, ÖNÖ-VSV 

K Västerhejde Englund 1982, grav 22

26 Fridtorp Svag hocker, ryggläge, kraniet låg på 
vänster sida, knän pekade åt syd,  V-Ö

K Västerhejde Englund 1982, grav 24

27 Fridtorp Huvud och vänster ben på höger sida i 
svag hocker, ryggläge, ÖNÖ-VSV

K Västerhejde Englund 1982, grav 26

Som tabellen visar förekommer hocker främst på Gotlands norra halva (Fridtorp, Visby, 

Västerbjers och Ire). Förutom grav 51, förekommer alla Ajvides hockergravar i de södra 

och östra ytterkanterna av det utgrävda gravfältet.

Beträffande  gravpositioner  märks  tydliga  gotländska  differentiella  beteenden  då  t.ex. 

Fridhem-lokalens gravar har en jämn könsfördelning men det är bara kvinnorna som lagts i 

hockerliknande  positioner.  Dessutom förekommer  det  främst  en  östlig  till  västlig  grav-

riktning. Västerbjers och Ajvide domineras av N-S medan nästan hälften av Ires säkra 

gravpositioner var tydlig STY-hocker.

Enligt författaren är det möjligt att Västerbjers svaga hocker visar att den inte symboliserar 

Stridsyxekulturen. Gotlands svaga hocker kan också vara en konsekvens av medvetet 

eller omedvetet regionalt differentiellt  beteende. Det är även möjligt att Gotlands svaga 

hocker motsvarar en medveten positionering för att markera ett mellanting av den Grop-

keramiska kulturens mer vanliga raklånga ryggläge och Stridsyxekulturens tydliga hocker.
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9.5 Analys och sammanställning av kapitel 9.1-9.4  
Tabellen nedan är en sammanställning av föremålen från kapitel 9.1-9.2. I Västerbjers grav 

93 återfanns ett håleggat föremål som var svårt att skilja mellan en yxa och en mejsel. I  

denna tabell  har föremålet tillskrivits  Håleggade flintyxor.  Den tväreggade flintyxan från 

grav 1 i Ajvide har tillskrivits Tjocknackiga tväreggade flintyxor.

Tabell 5. Sammanställning av föremål från kapitel 9.1-9.2.

Föremål Lokalfynd Gravfynd Lösfynd Totala antalet
Bärnstensföremål 10 41 0 51

Tjocknackiga räteggade flintyxor 0 4 0 4

Tjocknackiga tväreggade flintyxor 3 22 0 25

Tjocknackiga håleggade flintyxor 0 5 4 9

Flintmejslar 0 3 0 3

Stridsyxor 0 4 26 30

Stridsyxförarbeten 0 0 5 5

Halva eller fragmenterade stridsyxor 1 0 29 30

Facetterade slipstenar 0 2 2 4

”Huggvapen” 0 5 0 5

Tandsnäckor 50 281 0 331

Hjärtmusslor 41 23 0 64

STY-keramik 8 0 0 8

Hybridkeramik 101 3 0 104

Horn/ben-dolkar och spetsredskap av hjorthorn 1 4 0 5

Nedanstående tabell består av en sammanställning av kapitel 9.4. När det inte gått att av-

göra ett skeletts exakta sidoposition har dessa tillskrivits Svårklassificerade sidolägen. 

Tabell 6. Sammanställning av kapitel 9.4's kroppspositioner.

Skelettposition Ajvide Fridtorp Hemmor Ire Visby Västerbjers Totala antalet
Sidoläge med STY-hocker 4 1 2 4 1 1 13

Sidoläge med svag hocker 0 2 0 1 0 0 3

Svårklassificerade sidolägen 1 0 0 0 5 0 6

Ryggläge med STY-hocker 0 0 0 1 1 0 2

Ryggläge med svag hocker 0 2 0 0 1 4 7

Shanks och Tilley (1987:74) med flera anser att ”[...] signs, codes, symbols and categories 

may always  take  on  new meanings  because  their  meanings  have  their  realization  in 

relation to specific political projects and strategies”.
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STY-associerade föremål behöver således inte representera en kulturtillhörighet vilket kan 

förklara Gotlands avsaknad av stora mängder med karaktäristisk STY-keramik under MN. 

Samtidigt betyder även detta att en avsaknad av stora mängder med chamottemagrade 

och snörornerade kärl eller att det inte finns starka tecken på odling och boskap (precis 

som Finlands tidiga BYK), behöver inte betyda att Gotland saknar en variant av SNK.

Malmer ansåg att det hade framkommit 16 gravar på Gotland som uppvisade typiska STY-

föremål (2002:137) medan Lindkvist kom fram till 24 gravar. I kapitel 9.2 har dock förf. med 

57 gravar. Det stora antalet beror bl.a. på att förf. har med mussel- och snäckskal, yxor  

från EGK samt bärnstenar som möjliga SNK-föremål. Det är dock ingen garanti att skalen 

och bärnstenarna kommer från en renodlad variant av SNK. De kan även komma från det  

ö-danska området. På det ö-danska området har ett flertal föremål från GRK påträffats  

vilket kan betyda att det bl.a. förekommit utbyten mellan de två regionerna. Om gravarna 

som enbart består av mussel- och snäckskal eller bärnsten togs bort från 9.2's lista skulle 

dock listan fortfarande bestå av mer än dubbelt så många gravar som Malmer hade listat.

Österholm åskådliggjorde 78 olika ornament bland Ajvides keramik. Ett ornament som hon 

noterade var heltäckande vertikal, lodrät och vågrät snörornering (1989, 2008). Vågrät hel-

täckande snörorneringen förekommer bland sen STY-keramik t.ex. i östra Mellansverige 

(Olsson & Edenmo 1997). Bland annat Shanks och Tilley menade att det var gruppens 

vilja som reflekterades i det materiella (1987). Som tidigare redovisats tyder förändringar 

beträffande kärls skapande många gånger på mer än bara mode (Larsson 2009:2011). 

Västerbjers-lokalen framstår som en mycket speciell lokal på Gotland främst tack vare det 

stora antalet flintföremål som av allt att döma haft sitt ursprung från Sydskandinavien. Den 

lokalen som förf. finner mest intressant, utifrån uppsatsens frågeställningar, är dock Ire. På 

Ire-lokalen (som ligger intill Grausne) har flertalet STY-associerade föremål påträffats. Det 

är  eventuellt  en  av  Sveriges  första  lokaler  där  ett  GRK-definierat  kärl  med  chamotte-

magring påträffats. Ire är också med sina tio gravar det enda större klassificerade GRK-

gravfältet i Skandinavien som uppvisar en sådan stor procentuell fördelning med hocker-

positioner.  Enligt  Malmers definition (1975:52)  skall  en STY-boplats innehålla  minst  en 

STY-skärva som inte kommer från en grav eller depå. Då det framgår att Ire-lokalen ev. 

hyst chamottemagrade kärl samt flera andra STY-associerade föremål och rituella bete-

enden, till vilken kultur hade då Malmer klassificerat Ire-lokalen? Utöver det materiella och 

rituella skiljer sig även Ire på ytterligare sätt från Gotlands resterande GRK-lokaler.
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Nihlén skrev (1923:1) att Ire-lokalen låg en bit från kusten och i nära anslutning till sump-

marker eller små insjöar. Även Österholm noterade Ire-lokalens speciella position i land-

skapet och efter fosfatanalyser framtagna genom spot test-metoden skrev hon: 

Den har på en avsevärd sträcka legat utmed Ireån, och man har uppenbarligen 

inte bara utnyttjat  havet utan också de speciellt  gynnsamma förhållanden som 

åmynningen erbjöd med strömmande sött vatten som mötte det saltare vattnet i 

Litorinahavet (1989:158).

STY's lokaler på fastlandet återfinns aldrig i sådan direkt anslutning till havet som GRK's 

lokaler, det finns dock ett flertal STY-lokaler som varit placerade i nära anslutning till havet  

(Fornander 2011:21f). I och med Ires position i det gotländska landskapet framstår lokal-

ens läge som ett mellanting av en GRK- och STY-placering. Även Västerbjerslokalen ligger 

en bit från kusten, men även Västerbjers hade kontakt med havet tack vare ett smalt sund.

Figur 20. Ires tunnslipsanalyserade keramik. På grund av a- och e-skärvans ornament tillskriver inte  

författaren dem som STY-keramik, a = grav 3, e = grav 10 (efter Hulthén 1997:137).

Det är inte bara Ires keramik som är högintressant. På Ajvide-lokalen finns endast fem 

hockerlagda  individer  trots  att  det  är  Nordens  största  GRK-tillskrivna gravfält.  De fem 

individerna framstår också som lite speciella i och med det låga antalet gravgåvor. Den 

enda hockerlagda individen som också fick en normal kvantitativ uppsättning av föremål i 

förhållande till gravfältets övriga gravar, var grav 36. Grav 36 är dessutom den enda av 

gravfältets gravar där förf. kunnat identifiera en snörornerad skärva. Även på Hemmor-

lokalen vid öns sydöstkust har det påträffats snörornerad keramik. Hemmorskärvan på-

minner dessutom om Ajvides sena heltäckande diagonala snörornering (Österholm 2008).

Figur 21. Vänsterställd snörornerad keramik från Hemmor, funnen vid ytkartering (efter Lidman 2013).
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Graner och Larsson skrev 2005/2010 att det inte existerar några snörornerade GRK-kärl  

och att  Tredje gruppens keramik representerar STY-keramik med GRK-inslag. Kalkstens-

magring, grovlek och ornamentik antyder att skärvan från Ajvides grav 36 inte är ett STY-

kärl. Kan denna skärva tillsammans med Hemmor-skärvan vara bland de första fallen med 

dokumenterad snörornamentik på GRK-kärl eller representerar skärvorna delar av hybrid-

kärl mellan GRK och en variant av den Snörkeramiska kulturen? Att den snörornerade 

skärvan var placerad vid benen på den hockerlagda kvinnan skulle kunna tolkas som en 

medveten placering då hocker och snörornament är två karaktäristiska STY/EGK-drag.

Figur 22. Den snörornerade skärvans placering har markerats med en röd ring (efter Österholm 2008:242).

Enligt Eriksson fanns det åtminstone 180 GRK-gravar på Gotland år 2004. Antalet funna 

mellanneolitiska gravar är dock fler än så, idag ligger siffran på drygt 200 gravar. Bland 

dessa gravar har det enligt förf. funnits STY/EGK-associerade föremål i mer än var fjärde 

grav. Detta är en märkbart hög siffra i jämförelse med fastlandets GRK. Siffran är synner-

ligen notabel då GRK existerade i drygt 1 000 år medan STY enbart existerade i 500 år.

Ett mycket stort antal STY-associerade föremål har påträffats oerhört långt från kusterna, 

dessutom  förekommer  en  majoritet  av  dessa  föremål  på  platser  där  det  aldrig  har 

påträffats några GRK-associerade föremål.  Att  t.ex.  försöka förklara varför den tolkade 

graven i Väte som innehöll en stridsyxa och en hjorthornsdolk fanns på denna lokal blir  

inte det enklaste. Kanske hade den eventuella bortgångne önskat att bli begraven nära 

sina gamla förfäder. Om så var fallet, varför har då den bortgångne begravts med typiska 

Stridsyxekulturföremål istället för typiska Gropkeramiska kulturföremål? Förvisso bestod 

graven även av bearbetade svinbetar som figurerar som gravgåva både bland Stridsyxe-

kulturen och Gropkeramiska kulturen. Enligt  Stenberger var  dock svinbetarna från den 

troliga Vätegraven relativt små i jämförelse med Västerbjers svinbetar (1939). Kanske till-

hörde Väteindividen en regional gotländsk kultur som nyttjade både typiska GRK-föremål 

och typiska STY-föremål, som både vistades en bra bit från havet och vid kusten och som 

ansåg sig tillhöra en hybridkultur mellan GRK och STY. Det skulle i sådana fall förklara 

förekomsten av alla föremål associerade till Stridsyxekulturen i det gotländska inlandet.
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En eventuell likhet mellan MN's Gotländska gravar och STY, är att enbart hela stridsyxor  

påträffas i gravarna (Knutsson 1995:195). Det är dock inte enkelt att bilda slutsatser betr. 

stridsyxans  betydelse  och  funktion  utifrån  informationen från  kapitel  9.1-9.4.  Olausson 

skrev  att  tillverkningsprocessen  har  orsakat  ett  flertal  av  alla  påträffade  stridsyxhalvor 

(1998) i och med att STY's stridsyxor var som mest fragila kring skafthålet (Malmer 1989).  

Det totala antalet stridsyxor från kapitel 9.1 uppgår till totalt 65 poster med 30 hela och 30 

fragmenterade yxor, varav nio nackhalvor och 18 egghalvor. Dessutom har det påträffats 

fem stridsyxförarbeten.  Bland kapitel  9.2's  gravar  återfanns fyra  hela  stridsyxor.  Bland 

kapitel 9.3's mer osäkra identifikationer finns åtta hela stridsyxor, två stridsyxegghalvor, ett 

stridsyxnackfragment och ett förarbete. Skulle relationen mellan hela och halva stridsyxor 

jämföras med Malmers data (2046 säkert definierade hela stridsyxor, 346 resp. 151 egg- 

och nackhalvor) är den gotländska relationen mellan nack- och egghalvor nästan helt i  

linje, däremot stämmer inte relationen gällde antalet hela och halva yxor (1975). 

Efter personlig kontakt med Edenmo skrev han: 

Jag  har  vidare  tolkat  båtyxans  värde  som  tillkommet  i  en  mellangruppslig 

aktivitet.  Jag menar  därför  att  det  inte borde ha funnits  ett  primärt  intresse i 

trasiga båtyxor (inte heller på Gotland). Det förefaller mindre troligt att man på 

Gotland skulle ha importerat trasiga båtyxor (Edenmo muntligt 2013.11.25).

Edenmo har även skrivit (2011:64) ”Båtyxan var aldrig del av den gropkeramiska kulturen”. 

Om Edenmo har rätt i att stridsyxan aldrig var en del av GRK, vilka har då nyttjat alla  

Gotlandsfunna stridsyxor, stridsyxförarbeten, stridsyxeggar med ofullständiga skafthål och 

facetterade slipstenar som Malmer ansåg (1975) blev använda vid slipning av stridsyxor?

Bägerfeldt skrev (1989) att Gotlands STY-associerade föremål skall betraktas som kultur-

främmande element. Om Bägerfeldt åsikt stämmer beträffande ”kulturfrämmande element” 

varför har det då i arbetet med kapitel 9.1-9.2 framkommit förarbeten, hela och fragment-

erade stridsyxor samt tjocknackiga flintyxor till det totala antalet 103 st.? Därutöver har det 

påträffats ett stort antal ytterligare föremål som kan härröra från olika varianter av den vida 

SNK. Det förefaller enligt författaren att Gotlands STY-associerade föremål var tvärtemot 

Bägerfeldts  åsikt,  kulturvanliga.  Dessutom skrev  von Hackwitz (2000:26)  att  Gotlands-

borna nyttjade inte stridsyxan på samma sätt som fastlandets Gropkeramiska kultur ”Den 

har  antagligen inte  riktigt  samma innebörd  här  som på fastlandet,  där  den påträffas  i 

samband med de gropkeramiska lokalerna som ett mer utpräglat deponeringsföremål”.
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Den facetterade slipstenen i bilaga 1 och i figur 14 har smala skåror. Författaren tolkade 

först bilaga 1's facetterade slipstens skåror som tecken på att den eventuellt hade nyttjats i  

senare tid. Emellertid har även den facetterade slipstenen i figur 16 ytliga skåror, vilket kan 

tolkas som att de facetterade slipstenarna på Gotland hade i jämförelse med fastlandet, 

fler användningsområden. Alla facetterade slipstenar som påträffats i gravar är av typ A. 

De två lösfynden av facetterade slipstenar kommer från platser som inte uppvisar några 

tecken efter den Gropkeramiska kulturen och är av typ B.

Ingen av Gotlands facetterade slipstenar är tillverkad av kvartsit som enl. Lindström är det 

vanligaste råmaterialet för de facetterade slipstenarna. Detta kan bero på att kvartsit inte 

finns naturligt på Gotland. Att inte ha tillgång till  en inhemsk råvara hindrade dock inte 

Gotlandsborna från att komma över råmaterial under mellanneolitikum. Att de facetterade 

slipstenarna inte är gjorda av kvartsit kan även bero på att de inte är handelsvaror/gåvor 

och att Gotlandsborna gjorde sin egen version av den facetterade slipstenen. Eventuellt  

visualiseras även detta genom skårorna samt att de tidiga typ A-slipstenarna tillverkades 

troligen från gotländsk sandsten medan typ B-slipstenarna skapades från hårdare bergart.

Thorsberg skrev att den ordoviciska flintan var ett utmärkt råämne att arbeta med. Det 

stämmer som han skrev att det är enkelt att arbeta med den gotländska flintan, men det  

innebär också att den spricker lättare än den sydskandinaviska flintan. Eventuellt är detta  

anledningen till varför det finns så många yxor av sydskandinavisk flinta på Gotland. En 

annan tänkbar anledning skulle kunna vara att mellanneolitikums Gotlandsbor undvek att 

skapa yxor ur den ordoviciska flintan för att på så vis markera en tillhörighet med Syd-

skandinavien, liknande Apels tidigare omnämnda teori (s. 36).

Enligt Hodder (1992) var föremåls utformningar och material medvetet valda, vilket skulle 

innebära  att  Gotlands  facetterade  slipstenars  material  och  smala  skåror  är  medvetna 

handlingar. Samtidigt innebär även detta att den gotländska oregelbundna  snörornamen-

tiken också kan vara en medveten handling likaså det ev. tillverkandet av stridsyxor. Om 

Hodder har rätt då innebär detta att Gotlandsborna har medvetet markerat en förändring i  

sin materiella kultur vilket beror på att ytterligare förändringar har skett i samhället.

Förändringarna berör dock inte enbart den materiella kulturen. Ire-lokalen är mindre än 

t.ex. Ajvide, Västerbjers och Visby. Sannolikt har detta att göra med att lokalen är yngre än 

de övriga lokalerna. Ire-lokalen visar att gruppen som vistades där, valde medvetet en 

geografisk placering som skiljer från tidigare Gropkeramiska kulturlokaler.
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10. STY-indikationernas förhållande till landskapet.
Kapitel 10.1 innehåller en karta som visar var kapitel 9.1's föremål blivit återfunna. Före-

målen från kapitel 9.4 är inte medtagna på kartan. 20 fynd från kapitel 9.1 saknar fyndplats 

och socken, vilket innebär att de inte är medtagna. Tabellen nedan innehåller en fyndplats-

fördelning  bland  Gotlands  lokaler  av  alla  icke-lösfunna  föremål  samt  föremål  med  en 

okänd  fyndplats.  Beträffande  bärnstenspärlorna  från  Visbys  grav  46  har  ingen  skrift  

publicerats som uppgett det exakta antalet. Samma sak gäller musselskalen från grav 15 i  

Fridtorp. Detta har lett till att författaren har i brist på data satt två st. föremål i båda fallen.

Tabell 7. Fyndplatsfördelning av alla icke-lösfunna föremål samt föremål med okänd fyndplats.

Föremål Antal 
lokalfynd

Fyndplats Antal 
gravfynd

Fyndplats Okänd 
fyndplats

Tandsnäckor (T) 
och hjärtmusslor (H)

41 H 50 T Ire 30 H
Visby 50 T, 11 H

23 H 281 T Fridtorp 2 H
Ire 230 T, 10 H
Visby 50 T, 11 H
Västerbjers 1 T

0

Föremål tillverkade 
från bärnsten

10 Ajvide 9
Hemmor 1

41 Ajvide 18
Fridtorp 1
Ire 2
Visby 4
Västerbjers 16

0

Benringar 1 Hemmor 1 6 Västerbjers 6 0

Hela stridsyxor 0 - 4 Mölner 1
Visby 1
Västerbjers 2

5

Halva stridsyxor 1 Grausne 1 0 - 12

Tjocknackiga 
flintyxor

4 Västerbjers 4 29 Ajvide 6
Ire 3
Visby 2
Västerbjers 18

3

Flintmejsel 0 - 3 Ajvide 3 0

”Huggvapen” 0 - 5 Visby 1
Västerbjers 4

0

STY-keramik-
skärvor

8 Rojrhage 7
Stora Förvar 1

0 - 0

Hybridkeramik 101 Ajvide 100
Hemmor 1

3 Ajvide 1
Ire 2

0

Facetterade 
slipstenar

0 - 2 Ajvide 1 (typ A)
Visby  1 (typ A)

0

Benplattor (inkl. 
miniatyrbenplattan)

2 Ire 2 7 Grausne 1
Ire 1
Västerbjers 5

0

Ben/horn-dolk och 
spetsverktyg av 
hjorthorn

1 Ire 1 4 Ajvide 1
Ire 1
Mölner 1
Visby 1

0
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Tabellen nedan visar en fördelning av kapitel 9.1's lösfynd. Kartans symboler på nästa sida 

bygger med andra ord enbart på tabell 8's data.

Tabell 8. Sockenfördelning av medtagna lösfynd från kapitel 9.1.

Socken Fyndplats Föremål och totala antalet
Anga Boters 1 Stridsyxförarbete

Ekeby Röstäde 1 Stridsyxegghalva

Eskelhem Bringsarve och Alvne 1:2 IV
Sigvards

2 Stridsyxor
1 Stridsyxnackhalva

Follingbo Okänd 1 Stridsyxa

Halla Hallegården 1 Stridsyxa

Havdhem Kvinnegårde
Solstäder

1 Stridsyxförarbete
1 Stridsyxa

Hejnum Riddare 2 Miniatyrstridsyxor
1 Stridsyxegghalva
1 Facetterad slipsten typ B

Hellvi Lilla Ire 1 Stridsyxegghalva

Hemse Okänd 1 Stridsyxegghalva

Hörsne Okänd 1 Stridsyxegghalva

Källunge Okänd 1 Facetterad slipsten typ B

Levide Mallgårds 1:28 1 Stridsyxegghalva

Lummelunda Lummelunda myr
Okänd

1 Stridsyxa
1 Stridsyxegghalva

Lärbro Norrbys
Pavals

1 Stridsyxa
1 Stridsyxförarbete

Roma Ejmunds 1 Stridsyxa

Rone Jacobs 1 Stridsyxegghalva

Sanda Hakuse 1 Stridsyxegghalva

Stenkumla Gardrung 1 Stridsyxnackhalva

Stenkyrka Mos och Smiss 2 Stridsyxor

Stånga Maldes 1 Stridsyxa

Tingstäde Smiss 1 Håleggad tjocknackig flintyxa

Tofta Krokstäde
Nasume

1 Stridsyxa
1 Stridsyxmittdel

Träkumla Kue 1 Stridsyxa

Vallstena Nygårds och Hägvalds
Okänd och Bjers
Norrgårda
Gudings

2 Stridsyxnackhalvor
2 Stridsyxor
1 Stridsyxförarbete
1 Stridsyxegghalva

Vamlingbo Bilds och Hägvide 2 Stridsyxor

Visby Visby 1 Stridsyxnackhalva

Väskinde Mickelgårds och Stora Mickelsgården 2 Stridsyxor

Västergarn Okänd 1 Stridsyxegghalva
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10.1 Spridningskarta över STY-associerade lösfynd
Nedan visas en spridningskarta över STY-associerade lösfynd. Svarta bokstäver markerar 

endast sockenfynd. Övriga färger visar en mer exakt lokalisering bortsett från fynden i Vall-

stenas och Hejnums socken då bokstäverna inte fick plats på den mer korrekta positionen.

Figur 23. Spridningskarta över lösfynd, de grå linjerna markerar dagens sockengränser.

Vad som framgår tydligt på kartan är att människorna som bodde på Gotland under MN 

inte enbart huserade vid kusterna. Ett stort antal av dagens gotländska åkrar utgörs av f.d. 

våtmarker. Då ett stort antal av lösfynden påträffats i åkrar är det möjligt att en betydande 

andel av alla lösfynd utgörs av våtmarksoffer (utöver ev. sönderplöjda gravar). Detta sam-

band har dock inte förf. grundligt analyserat men det är en företeelse som bör undersökas.
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Den lokalen på Gotland som består  av flest  föremål  associerade till  en  Snörkeramisk 

kulturvariant är Västerbjers, därför är det också intressant att den mindre grannsocknen 

Vallstena är den socknen som uppvisar flest lösfynd i form av hela och halva stridsyxor.

De allra flesta fynden av stridsyxor har framkommit på Gotlands norra halva. För övrigt är  

det värt att notera att en förhållandevis liten mängd stridsyxor är påträffade vid den mellan-

neolitiska kusten, trots att alla lokaler associerade till den Gropkeramiska kulturen är ute-

slutande funna i närheten av den dåtida strandlinjen.

Den platsen som författaren finner mest anmärkningsvärd är området kring Tingstädeträsk. 

Av fynden vid sjön går det att urskilja två lösfyndtyper som ej gått att lokalisera i något 

annat  sammanhang  på  Gotland;  en  håleggad  tjocknackig  flintyxa  och  två  minitatyr-

stridsyxor. Dessutom har en av Gotlands blott två funna typ B-facetterade slipstenar och 

ett stridsyxförarbete påträffats. Fynden kan komma från sjöns mellanneolitiska våtmarks-

områden. Det vill säga fynden kan utgöra våtmarksoffer eller strandnära vistelseplatser. På 

Riddare har  det  även återfunnits  enkla skafthålsyxor  men inte ett  karaktäristiskt  GRK-

föremål. I och med att de flesta av MN's exotiska föremål visar på kontakter med Syd-

skandinavien, är det rimligt att anta att MN's Gotlandsbor främst mottog sydskandinaviska 

influenser.  Då förf.  har  redovisat  att  sydsvenska miniatyrstridsyxor  ofta  påträffas  i  före 

detta våtmarker, stödjer detta författarens hypotes att Riddare kan ha varit en våtmarks-

offerplats under MN. Enligt FMIS har det även återfunnits en 27 cm. lång tunnackig flintyxa 

på  Riddare.  Fotot  i  FMIS  visar  ett  långsmalt  föremål  som eventuellt  kan  vara  TRB's 

välslipade tunnackiga ”flintyxa” som främst påträffas som depåfynd eller våtmarksoffer

Figur 24. Jordartskartan visar att Riddare ligger på moränlera i en dalgång. Enligt FMIS har stenålders-

föremålen påträffats i den västra högre belägna delen, medan bronsföremål har påträffats i dalens djupare  

mittersta del. Detta kan möjligen betyda att dalens mittersta del var otillgänglig under MN (efter FMIS 2013). 
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11. 14C-dateringar på gravar från kapitel 9.2 och 9.4
Kapitel 11 innehåller alla publicerade 14C-dateringar som berör gravarna som författaren i 

kap. 9.2 och 9.4 möjligen kunde associera med Enkelgravskulturen eller Stridsyxekulturen.  

Alla Ajvides 14C-dateringar är hämtade från Wallin och Martinsson Wallin (2014). Inga 14C-

dateringar har utförts på Fridtorpmaterialet. Inga  14C-dateringar har utförts på någon av 

gravarna i Hemmor. Varken graven i Mölner eller Grausne har 14C-daterats. Ett flertal 14C-

dateringar har utförts på Visbys gravar, men bara på en av uppsatsens medtagna gravar. 

Det okalibrerade värdet har ibland korrigerats på grund av reservoareffekten (Eriksson 

2004). Alla dateringar har genomgåtts och kalibrerats med  Calib Rev 7.0.2.  Mer utförlig 

data beträffande 14C-dateringarna återfinns längst bak i uppsatsen, i bilaga 3.

Ajvide

Lokal Gravnr. Dateringsmaterial SNK-association 14C-dateringar
Ajvide 1 Människoben & 

svinben
Fyra bärnstenspärlor och en flintyxa 2932-2620 f.v.t.

2580-2460 f.v.t.

Ajvide 2 Människoben & 
igelkottsben

Fyra bärnstenspärlor 2905-2569 f.v.t.
2892-2572 f.v.t.

Ajvide 13 Människoben En flintyxa och två flintmejslar 3107-2856 f.v.t.

Ajvide 19 Människoben Facetterad sandstenslipsten (typ A) 2696-2193 f.v.t.

Ajvide 28 Människoben STY-hocker S-N 3105-2617 f.v.t.

Ajvide 36 Människoben Snör- och gropornerad keramik samt STY-hocker 2896-2565 f.v.t.

Ajvide 73 Människoben STY-hocker SV-NÖ 2497-2297 f.v.t

Ajvide 79A Människoben En bärnstenspärla 2902-2665 f.v.t.

Ajvide 82 Människoben Dolk av älgben 2914-2744 f.v.t.

Tabellen visar att bärnsten kom relativt tidigt till Ajvide, vilket indikerar en lång och konti-

nuerlig kontakt med Sydskandinavien.

De tre dateringarna på människoben som kan vara yngst är från gravar med hocker, den 

snörornerade keramikskärvan och den facetterade slipstenen. Detta skulle kunna tolkas 

som att GRK på Ajvide blev med tidens gång allt mer påverkade av Stridsyxekulturen. 

Denna hypotes stödjs av att  Ajvides Gropkeramiska kultur tillät  snörornering vilket kan 

tolkas som att hela eller delar av den grupp som vistades på Ajvide hade blivit allt mer villig 

till  att visualisera en sorts SNK-tillhörighet. Hockergraven med keramikskärvan som var 

ornerad med både snör- och gropornament, kan dock även tolkas som tecken på exogami 

och att skärvan markerar kvinnans tidigare tillhörighet. Det vill säga skärvan och hocker-

positionen var personliga markörer medan gravens placering var en gruppslig markering.
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Ire

Lokal Gravnr. Dateringsmaterial SNK-association 14C-dateringar 2 Zigma
Ire 2 Människoben Ett ev. hjorthornsdolkförarbete, tre hjärt-

musslor och en tväreggad tunnbladig flintyxa
2704-2194 f.v.t.

Ire 3 Människoben Bärnstenspärla & chamottemagrad keramik 3027-2557 f.v.t.

Ire 4 Människoben Tandsnäckor och en tväreggad flintyxa 2924-2468 f.v.t.

Ire 5 Människoben Två hjärtmusslor 2474-1939 f.v.t.

Ires 14C-dateringar indikerar att lokalen brukades vid MN's senare del och eventuellt även 

under SN, vilket placeringen i landskapet även ger ett sken av. Skärvan med eventuell  

chamottemagring gav en relativt tidig datering vilket ökar misstankarna om att den är fel-

analyserad (s. 63). Det går dock inte att utesluta att skärvan kommer från slutet av MN.

Då Ire består nästan till  hälften av hockerlagda individer,  kan detta  betyda att  hocker-

positionen på norra Gotland blev vanligare ju närmare inpå SN folk gravlagts. Det skulle 

dock behövas 14C-dateringar på de hockerlagda individerna för att bekräfta denna hypotes. 

Visby

Lokal Gravnr. Dateringsmaterial SNK-association 14C-dateringar 2 Zigma
Visby 30 B & C Människoben Dubbelgrav ev. hocker, båda överkropparna 

och kranierna låg på vänster sida, S-N
B 2889-2199 f.v.t.
C 3113-2470 f.v.t.

Västerbjers

Lokal Gravnr. Dateringsmaterial SNK-association 14C-dateringar 2 Zigma
Västerbjers 4 Människotand Två pärlor av bärnsten och två 

tjocknackiga flintyxor
2885-2616 f.v.t.

Västerbjers 6 Människoben Ryggläge, svag hocker, Ö-V 2891-2200 f.v.t.

Västerbjers 11 Människoben Två tjocknackiga flintyxor, 
tväreggad och räteggad

2578-2029 f.v.t.

Västerbjers 20 Människoben Ryggläge, svag hocker NNÖ-SSV 2621-2026 f.v.t.

Västerbjers 24 Människoben & 
människotand samt en
svinbete

En miniatyrplatta av svinbete 2862-2473 f.v.t.

2872-2568 f.v.t.

Västerbjers 61 Människoben & 
människotänder

En tjocknackig håleggad flintyxa 3104-2665 f.v.t.

Västerbjers 65 Människotänder Ett ”huggvapen” av kronhjortshorn 2898-2627 f.v.t.

Västerbjers 76 Människotänder Ett ”huggvapen” ? 2917-2626 f.v.t.

Västerbjers 87 Människoben & 
sälben

Ett ”huggvapen” av kronhjortshorn 
och sex benringar

2866-2473 f.v.t.
2895-2617 f.v.t.

Västerbjers 88 Människotänder STY-hocker, blicken mot öst, N-S 2875-2565 f.v.t.

Västerbjers 93 Människoben Håleggad mejsel eller yxa av flinta 2872-2135 f.v.t.
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Tabellen ovan visar att Västerbjers enda STY-hocker i sidoläge kan vara äldre än de två  

ryggpositionerna med svag hocker. Anledningen till detta är inte det enklaste att svara på,  

men den sidopositionerade individen kan även vara yngre eller så kan det vara resultatet  

av exogami. Att de två andra gravarna visar på ev. mycket sena dateringar kan tolkas som 

att  den svaga hockervinkeln är en medveten position för att markera ett mellanting av 

GRK's  mer  vanliga ryggläge och STY's  tydliga  hocker,  eller  att  Västerbjers människor 

influerades genom mer än bara det materiella av STY. Det är dock inte säkert att STY-

hockerpositionen har någon signifikant kulturbetydelse. Det skall även påpekas det oerhört  

svåra med att bilda en uppfattning betr. Västerbjers hockerpositioner baserad på tre 14C-

dateringar. Fler hockergravar måste 14C-dateras för att undvika overifierbara spekulationer.

Malmer  ansåg  (1962)  att  ”huggvapnen”  hade  samma funktion  som stridsyxan.  Hugg-

vapnens dateringar tangerar varandra och indikerar att de härstammar från STY's början.

Flera av dateringarna är oerhört gamla vilket visar att Västerbjerslokalen har brukats under 

en mycket lång period och utifrån gravarnas dateringar finns det inga tecken på att kon-

takterna med Danmark eller Sverige skall ha skett under vissa tidsperioder. Snarare tyder  

dateringarna på att  kontakterna med Danmark och Sverige har  varit  kontinuerliga från 

EGK's och STY's början till slut. Utifrån kvantiteten av vissa föremål verkar dock kontakt-

erna med södra Sverige ha varit mer kraftfulla under MN's slutskede i jämförelse med EGK 

vilket även indikeras av att två av tre Gotlandsfunna EGK-stridsyxor är av tidig design.

De premisser von Hackwitz utgick efter i sin avhandling (2009:111), var att en förekomst av 

Stridsyxekulturen kunde härledas till  facetterade slipstenar,  stridsyxor  och tjocknackiga 

håleggade flintyxor. I och med att Västerbjers grav 61 fick en mycket tidig datering bör 

dock detta innebära att gravens håleggade flintyxa skall härledas till Danmark.

Sammanfattning av 14C-dateringar

Utöver miniatyrbenplattan finns ingen 14C-daterad grav med benplatta. Ingen 14C-datering 

finns från någon stridsyxgrav. Blott en datering finns från en grav med facetterad slipsten. 

De flesta daterade gravarna med bärnsten är relativt  tidiga. Mycket  svaga indikationer 

finns på att hjärtmusslan främst förekom under slutet av mellanneolitikum. Utifrån gravar-

nas  14C-dateringarna går det inte att dra några generella slutsatser beträffande ett vid-

kommande av en gotländsk variant av den Snörkeramiska kulturen. Med andra ord går det 

inte  att  utesluta  eller  bekräfta  huruvida  det  har  förekommit  en  variant  av  den  Snör-

keramiska kulturen på Gotland enbart med hjälp av kapitel 11's 14C-dateringar.
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12. Avslutande diskussion
Genom hela denna uppsats har jag belyst frågor ur olika utgångspunkter samt lyft fram 

olika sätt att se på ett material. Från uppsatsens början till slut har min intention varit att  

belysa frågeställningarna och uppsatsmaterialet ur flera olika synvinklar. Detta har skett  

eftersom jag menar att det går inte att skapa en trolig slutsats med endast en synvinkel.  

Efter att ha redogjort hur man kan se på fakta och olika enskilda fall, återstår i detta kapitel  

att sammanväga materialet för att slutligen lägga fram vad jag anser är korrekta sätt att se 

på uppsatsens forskningsmaterial. Till att börja med återgår jag till de fyra möjligheterna:

 Utgör det genomgångna materialet en gotländsk Stridsyxekultur?

 Utgör det genomgångna materialet ett försök till kulturbyte som upphört?

 Utgör det genomgångna materialet enbart gåvor och/eller handelsvaror?

 Utgör det genomgångna materialet en hybridkultur mellan GRK och STY?

Jag anser  att  punkt  ett  skall  besvaras med ett  Nej.  Götaland  utgör  måtten  på STY's 

normalitet.  Utifrån Götalands men även Svealands STY framgår det tydligt att  Gotland 

skiljer sig beträffande keramik, odling, boskap och allmänt praktiserande av linjegravfält 

och hockergravar med blick mot öster. Det har påträffats ben från domesticerade djur som 

nötkreatur, får eller get med mera samt STY-associerad keramik på GRK-tillskrivna lokaler. 

Boskapsbenen och keramikmaterialet är dock ytterst marginellt vilket troligen innebär att  

STY-keramiken och boskapen utgjorde en mycket liten del av öbornas leverne under MN. 

Dessutom finns det inga säkra tecken på odling under slutet av MN (Österholm 1989).

Jag anser att även punkt två skall besvaras med ett Nej. Detta beror huvudsakligen på 

stridsyxornas kronologi. Främst i Ire, Västerbjers och Ajvide finns det även tecken på att 

hockerpositionen vävdes in allt mer bland Gotlands Gropkeramiska kultur. Likaså verkar 

föremål  som  främst  associeras  med  Stridsyxekulturen  bli  vanligare  med  tidens  gång. 

Således innebär detta att det inte finns några tecken på att ett kulturbyte har inletts för att  

sedan avslutas.

Punkt  tre  besvaras  också  med  ett  Nej.  Facetterade  slipstenars  råmaterial  och  smala 

skåror, stridsyxförarbeten, unik utformning på fyrsidiga benplattor och stridsyxor, benplatta 

tillverkad från en svinbete, stridsyxeggar med nyborrning, gropornerade keramikskärvor 

med antingen höger- eller vänsterställd snörornering och eventuell chamottemagring an-

tyder att Gotlandsborna på egen hand har skapat STY- och EGK-associerande föremål.
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Då återstår punkt fyra. Den fjärde punkten är betydligt mycket svårare att besvara i jämför-

else med de tidigare punkterna. Det finns troligen minst fyra gotländska gravar där strids-

yxan utgör en del av gravgåvorna. Dessa fyra gravar består av två yxor från STY och två  

yxor  från EGK. Ser  man på antalet  lösfunna stridsyxor  är  inte  fördelningen lika jämn. 

Lösfyndstatistiken innehåller endast en EGK-stridsyxa. Lösfyndstatistiken samt avsaknad-

en av gravhögar utgör några av tecknen på att det inte har förekommit någon regional  

variant av den jylländska EGK på Gotland. Det finns inte några enskilda tecken efter den 

östliga BYK och bara några få mycket vaga tecken efter den östeuropeiska Klotamfora-

kulturen och den centraleuropeiska SNK, vilket innebär att fokusen riktas endast mot STY.

Självfallet går det att rakt av jämföra det gotländska materialet med den generella syd-

skandinaviska Stridsyxekulturen, men som vid upprepade tillfällen har redovisats, skulle 

inte en sådan jämförelse vara gångbar eller ge ett trovärdigt resultat. Detta beror bl.a. på 

Gotlands  geografiska  läge  och  öns  kulturdifferentieringar  gentemot  fastlandet  genom 

tiderna, i synnerhet under mellanneolitikum. Det beror även på alla de exempel författaren 

tagit upp som visar att olika STY-regioner kan skilja sig åt inom ett flertal olika punkter,  

t.ex. stridsyxutseenden, hockerförekomst, kärlorneringsmönster och kärlmagringsmaterial.

Det är möjligt att argumentera för att stridsyxorna inte säkert kan tillskrivas en gotländsk 

hybridkultur mellan GRK och STY, eftersom stridsyxorna har inte påträffats vid någon STY-

keramikförande  lokal.  Malmer  visade  dock  att  endast  0,3%  av  STY's  stridsyxor  före-

kommer vid STY-keramikförande lokaler och endast 5% av alla påträffade stridsyxor har 

förekommit  i  konstaterade  STY-gravar  (1975:98).  Dessutom har  bl.a.  Larsson  påpekat 

(2009) problemen med att finna STY-lokaler på grund av få fynd och tunna kulturlager.

De största svårigheterna att  acceptera att  en hybridkultur mellan Stridsyxekulturen och 

den Gropkeramiska kulturen har existerat på Gotland berör: avsaknaden av boskap, typisk  

Stridsyxekulturkeramik, tecken på odling samt vägvinnande argument varför föremål som 

associerats med Stridsyxekulturen markerar en hybridkultur, till skillnad från tidigare teorier 

som menat att föremålen endast består av gåvor och/eller handelsvaror.

Att  Gotlandsborna handskades med STY-associerade föremål innebär som jag tidigare 

förklarat, inte att människorna hade övergått till en ny levande kultur. Men, om Gotlands-

borna har  börjat  tillverka  STY-associerade föremål  och tagit  efter  både materiella  och 

rituella fenomen, då visar detta att människorna på Gotland blev influerade av Stridsyxe-

kulturen och att Gotlands gropkeramiska samhälle genomgått förändringar.
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Sydskandinaviens tidiga STY visar spår efter odling och boskap, dock visar inte Finlands 

tidiga BYK några tecken på varken odling eller boskap. I och med att STY efterträder TRB,  

utgjorde odling och boskap ingen större förändring. Detta bör ha inneburit att boskap och 

odling assimilerades som en del av den levande kulturen utan komplikationer. Finlands 

BYK skiljer sig dock från Sydskandinaviens tidiga STY då BYK efterträder en jägare- och 

samlarekultur (KA) som uppvisar många fler likheter med Gotlands GRK än TRB. Analyser 

av aDNA har också visat att Gotlands GRK var laktosintoleranta vilket minskar värdet av 

boskap av naturliga skäl (Malmström et al. 2010). Med andra ord kan inte en boskaps- och 

odlingsavsaknad indikera om Gotlandsborna höll på att förändra sin levande kultur.

Oerhört få fynd efter STY-keramik har påträffats på Gotland. Enligt Larsson (2009) har det 

varken  påträffats  STY-keramik  vid  Ajvide,  Västerbjers,  Rojrhage  eller  Ire.  Den  enda 

Gotlandsfunna keramiken som Larsson tillskrev STY, utgörs av keramik från Stora Förvar.

Gotlands GRK-keramik skiljde sig från fastlandets GRK-keramik. Enligt Österholm består 

Ajvides keramik av minst 78 olika orneringsvarianter och sannolikt har nästan alla kärl haft  

gropar tillsammans med ytterligare olikartade mönster (2008:21f).

Trots att det finns ett stort antal olikartade varianter av orneringsmönster, påträffas extremt 

få gotländska snörornerade skärvor från mellanneolitikum. Avsaknaden av snörornerade 

kärl bör således inte tillskrivas mode. Gotlandsborna undvek medvetet att ornera sina kärl  

med snörintryck. Enligt Österholm förekommer Ajvides snörorneringar först i slutet av GRK 

vilket skulle kunna förklaras med att efter en lång period av STY-influenser började kärlen 

snörorneras.  Gotlands  Gropkeramiska  kultur  hade  försvagats.  Avsaknaden  av  snör-

ornament kan visualisera en grupp, på samma sätt som att en etnicitet kan representera 

vad en grupp inte tillhör, det vill säga Gotlandsborna kan ha visat genom att undvika att 

använda snörornering att de inte tillhörde TRB/STY. Då just undvikandet av snörornament 

satt så djupt rotat bland Gotlands GRK, är det också sannolikt att snörornamentiken var ett 

av de sista visuella materiella uttrycken som ändrades om GRK började närma sig STY. 

Då undvikandet  av att  snörornera kärl  sannolikt  var  ett  av de sista  visuella  materiella 

stegen bort  från den traditionella gotländska Gropkeramiska kulturens keramik, går det 

inte att sätta ett likamedtecken mellan en avsaknad av stora mängder med snörornerad 

keramik  och  en  avsaknad  av  en  hybridkultur  mellan  GRK  och  STY.  Dessutom  kan 

Gotlands mellanneolitiska diagonala och oregelbundna snörorneringar vara medvetna då 

Gotlandsborna önskade att fortfarande visa att de skiljde sig från Sydskandinaviens STY.
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Då  återstår  att  klargöra  om  de  Gotlandsfunna  företeelserna  och  föremålen  som 

associerats med Stridsyxekulturen innebar en hybridkultur.

Trots  regelbunden kontakt  med Sydskandinavien finns det  i  de konstaterade gravarna 

endast tidiga designer på stridsyxor och facetterade slipstenar. Alla facetterade slipstenar  

och stridsyxor i form av lösfynd är dock av den mittersta eller sena designen. Ett flertal av 

dessa yxor och slipstenar har påträffats vid mellanneolitiska vattendrag vilket kan indikera 

strandnära lokaler och/eller att de offrats i sjöanslutna våtmarker, varav Riddare kan vara 

en av dessa platser. En majoritet av Gotlands lösfunna stridsyxor har påträffats i inlandet. 

Som tydligt framgår på kartan i kapitel 10.1, förekommer det en påfallande stor spridning 

av STY-associerade föremål mellan olika GRK-lokaler inom Gotlands inland som aldrig 

uppvisat spår efter Gropkeramiska kulturen. Gotland uppvisar också en kraftig ökning av 

stridsyxor vid mellanneolitikums absoluta slutskede. Dessutom finns det indikationer på att 

snörornamentiken och hockergravpositionen bli allt vanligare vid GRK's slutskede.

Jämför man var hela och halva stridsyxor påträffats, visar det sig att en majoritet av alla  

stridsyxfynd funna i anslutning till MN's vattendrag, främst utgörs av hela stridsyxor. Detta 

tolkar jag som att det var den hela stridsyxan som blev offrad i våtmarker. Gotlands halva 

stridsyxor verkar inte ha någon speciell geografisk förankringsplats. Att främst hela strids-

yxor återfinns vid MN's vattendrag kan tolkas som slumpartat men det förefaller mindre 

troligt. Våtmarksoffrade stridsyxor är vanliga bland Stridsyxekulturen vilket troligen innebär 

att det är en sed som spreds till Gotland. Ett allmänt praktiserande av våtmarksoffer kan 

f.ö.  vara  nytillkommet  på  Gotland,  då  de färre  fynden  av  mångkantsyxor  och  dubbel-

eggade yxor inte förekommer i samma utsträckning vid vattendrag (Österholm 1989:68f).

Hodders åsikter beträffande definitionen av en kultur var som jag tidigare skrivit:

Rather than seeing culture as normative, static and invariant, hindering adaption, 

post-processual  approaches  see  culture  as  being  the  medium through  which 

adaption accurs and as being transformed in the process.  Culture,  norm and 

meaning are processes, not things, integral to all practical action (1992:84f).

Jag anser att det finns tydliga tecken på att GRK förändras med tidens gång, processen i  

form av påverkan från STY vävs sakta in bland ö-borna. Som Barth (1969) och Hillerdal  

(2009) förklarade kan Gotlands mellanneolitiker slutligen ha sett sig som en del av STY, 

men fortfarande såg de sig själva tillhöra en annorlunda etnicitet. Gotlandsbornas etnicitet 

var således en förklaring till varför de skiljde sig från fastlandets GRK men även från STY.
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Som Hylland Eriksen skrev är det fullt möjligt att Gotlandsborna medvetet har valt att skilja 

sig från både GRK och STY för att just framhäva den egna identiteten. Som Wallin visade 

(2010a) har det även förekommit skillnader mellan öns GRK-lokaler. Detta kan betyda att 

Gotlands Gropkeramiska kultur tog inga gemensamma beslut betr. kulturtillhörighet samt 

att Gotlands olika grupper kan ha närmat sig Stridsyxekulturen i olika takt och på olika sätt.

Inledningsvis finns den Gropkeramiska kulturen på Gotland. Efter att STY och EGK fram-

trädde började delar av EGK's och STY's arkeologiska kultur spridas till Gotland. Till en 

början verkar de danska kontakterna vara minst lika starka som de sydsvenska, men i 

slutet av STY/EGK påverkas Gotlandsborna främst av Sydsverige. I  och med att  sam-

hörigheten inom Gotlands GRK var så stark, går det en lång period innan STY's levande 

kultur börjar få fotfäste på ön. Tack vare den starka gotländska Gropkeramiska kulturen blir  

inte Gotlandsborna helt assimilerade inom STY, innan den Senneolitiska kulturen tar över.

Jag anser att det aldrig har existerat någon renodlad Stridsyxekultur på Gotland, men det  

är troligt att en hybridkultur som innefattar både en materiell och levande kultur mellan den 

Gropkeramiska kulturen och Stridsyxekulturen, uppstod innan senneolitikum.

Denna magisteruppsats frågeställningar är:

 1. Har Gotlands uttalade Stridsyxekulturföremål tillhört Gotlandsbor  
inom den norsk-svenska Stridsyxekulturen?

 2. Varför förekommer det föremål tillskrivna olika varianter av den vida 
Snörkeramiska kulturen på Gotland?

 3. Hur såg relationerna ut mellan den gotländska Gropkeramiska  
kulturen och fastlandet?

 4. Vilka slutsatser går att förtälja utifrån det gotländska mellanneolitiska 
materialet som skiljer från den Gropkeramiska kulturens normalitet?

Den första frågeställningen har redan besvarats genom svaren på de fyra möjligheterna. 

Jag anser att det inte har förekommit någon renodlad Stridsyxekultur på Gotland på grund 

av att det saknas alldeles för många arkeologiska och levande kulturfenomen.

Den andra frågeställningen besvaras med att inledningsvis förekom stora mängder med 

föremål från Sydskandinavien på Gotland tack vare en rik handel och interaktioner. Flera 

av föremålen från Sydskandinavien var exotiska och troligen också mycket eftertraktade. 

Sannolikt kan även exogami ha förekommit och medfört exotiska föremål och råmaterial. 

Eventuellt är dessutom exogamin visualiserad genom tidiga dateringar på hockergravar.
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Alla gotländska gravar med facetterade slipstenar, stridsyxor och ”huggvapen” kan härled-

as till STY's och EGK's inledning. Under STY's mitt och senare skede upphör dock hugg-

vapnen, slipstenarna och stridsyxorna som gravgåvor vilket jag tolkar som att Gotland på-

verkades allt mer av södra Sverige. Det blir inte längre ett utbyte mellan två helt olikartade 

kulturer där alla exotiska prestigeföremål följer med i graven. Den tidigare exotiska strids-

yxan är inte längre exotisk och dessutom har den fått en ny betydelse och/eller funktion.

Gotland påminner således om det östra ö-danska området under slutet av MN. Det ö-

danska folket fortsatte att använda gamla gravplatser precis som Gotlandsborna, strids-

yxorna i det ö-danska området påträffas främst vid våtmarker precis som på Gotland. En 

stor skillnaden mellan det ö-danska området och Gotland är dock att Gotlandsborna tillhör-

de den Gropkeramiska kulturen innan Stridsyxekulturens och Enkelgravkulturens framträd-

ande, till skillnad från det ö-danska området, som främst huserades av Trattbägarkulturen. 

Den tredje frågeställningen är oerhört svår att gradera. Det som går att utläsa från MN's  

gotländska material, är att kontakterna med regioner runt Östersjön var goda. Men det går 

inte att besvara hur goda de var. Dellenit, Gävlesandsten, skiffer m.m. vittnar om nordliga 

kontakter. Bärnsten, sydskandinavisk flinta, snäckor m.m. vittnar om kontakter med Syd-

skandinavien. Figurplastik, störplattor och kalkstenspärlor kan ev. vittna om östliga kontak-

ter. Räv- och bävertänder är svårare att härleda likaså tänder, horn och ben från andra 

djurarter. Eventuellt var Gotlands kontakter exceptionellt goda eller så var de bara goda.

Den fjärde frågeställningen har inte berörts i de fyra möjligheterna eller de övriga tre fråge-

ställningarna. Den fjärde frågeställningen bygger dock på de övriga frågeställningarna. Till  

att börja med upplevs MN's Gotländska GRK ha ett större utbytesnätverk då det inte finns 

några andra lokaler eller regioner som kan uppvisa sådan mångfald av exotiska föremål. 

De gotländska gravarna rymmer bland annat tidiga flint- och stridsyxor från Enkelgravs-

kulturen vilket ingen annan GRK-region gör. Gotland skiljer sig även från den övriga Grop-

keramiska kulturen genom sina bergartsyxutseenden, kärltillverkning, höger- och vänster-

ställda snörorneringar, storleken på lokalerna, gravfälten, antalet hockergravar, det höga 

antalet gravar med mera. Gotlandsbornas gravar uppvisar också betydligt många fler grav-

gåvor än fastlandets gravar tillskrivna den Gropkeramiska kulturen. Antalet gravgåvor kan 

dock förklaras med att den gotländska jorden bevarar föremål bättre än fastlandets kust-

sträckor. Dessutom förekommer ett flertal fragmenterade föremål i de gotländska gravarna 

vilket kan vara en konsekvens av att graven placerades där tidigare aktiviteter ägt rum.
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Med andra ord kan gravplaceringen ha lett till att när graven grävs och fylls igen följer ett 

flertal restprodukter och bortkastade trasiga föremål med i ner i graven. Om man bortser 

från de fragmenterade och organiska föremålen, då skulle de gotländska gravarna fort-

farande bestå av fler gravgåvor i jämförelse med fastlandets Gropkeramiska kultur.

På den Gropkeramiska kulturens fastlandslokaler  har  det  även påträffats  tolkade hus-

konstruktioner. Flertalet stolphål har framkommit på Gotlands mellanneolitiska lokaler, men 

inga säkert konstaterade hus har återfunnits. Fiskbenmängden på de GRK-associerade 

gotländska lokalerna, är ytterligare en skillnad gentemot fastlandets Gropkeramiska kultur. 

Gotlands fördelar beträffande tafonomi kan dock ha en avgörande betydelse i detta fall.

I  Ajvides  grav  36  återfanns  en  snörornerad  keramikskärva.  Skärvans  snörintryck  var 

högerställt till skillnad från nästan alla snörornerade skärvor från kapitel 9.1 nr. 12. Detta 

kan tolkas som att Ajvides folk närmade sig STY's vänsterställda snörintryck steg för steg.

Gotland skiljer sig på oerhört många olika sätt från fastlandet, vilket troligen till stor del har  

att göra med att det var en centralt belägen Östersjö-ö utan direkta grannar. Då Gotland är 

en f.d. havsbotten, finns det dessutom inte alla de råvaror som människorna inom fast-

landets Gropkeramiska kultur hade tillgång till, vilket i sin tur har lett till olikheter. Dessutom 

skiljde sig Gotlands fauna och flora mot fastlandets, vilket kan ha påverkat öbornas kultur.

Utöver  de  ovan  nämnda  aspekterna  blev  Gotlandsborna  även  påverkade  av  mång-

kulturella samhällen runtom Östersjön. De gotländska kontakterna var inte riktade mot ett 

håll. Levande och arkeologiska kulturimpulser och moden mottogs från flera väderstreck.  

Tack  vare  öns  avsaknad  av  direkta  grannar,  äktenskapsutbyten,  geografiska  position, 

medveten  och  omedveten  kulturdifferentiering,  handelskontakter,  råvarutillgångar  m.m. 

kom mellanneolitikums Gotlandsbor att skilja sig från fastlandets kusthuserande GRK.

Väl värt att poängtera är också att MN's Gotlandsbor skiljer sig även från varandra. Detta 

kan indikera att Gotlands mellanneolitiker valde medvetet att skilja sig från sina grannar på 

ön för  att  just  framhäva den egna gruppen och dess identitet,  i  enlighet  med Hylland 

Eriksens tidigare omnämnda teorier (2010).  Hylland Eriksen skrev att  ju närmare olika 

grupper med snarlika sedvänjor, språk och konventioner står varandra, desto vanligare blir 

det att gruppen framhäver drag som är distinkta för just den gruppen. Detta kan i sin tur ha  

påverkat hur, varför och i vilken takt Gotlandsbornas grupper närmade sig STY samt till  

vilken grad grupperna skiljde sig från normaliteten bland fastlandets kusthuserande GRK.

88



13. Resultat
Punkterna i kap. 13 innehåller konkret hårdfakta som endast i en liten grad är påverknings-

bar av teoretiska tolkningar och åsikter. Punkternas betydelse tolkas dock på nästa sida.

 Alla facetterade slipstenar i form av gravgåvor, är av typ A. Alla facett-
erade slipstenar i form av lösfynd är av typ B.

 Ingen av Gotlands facetterade slipstenar är skapad ur kvartsit. Två av 
fyra slipstenar är skapade ur grå sandsten, både dessa är av typ A. 

 Alla stridsyxor påträffade i gravar är av den kronologiska tidiga design-
en. Alla lösfynd av stridsyxor är av den mittersta eller sena designen.

 Majoriteten av alla lösfunna stridsyxor har påträffats vid MN's våtmarker.

 Inte ett stridsyxförarbete kan med säkerhet härledes till modell A eller B.

 Alla daterade gravar med ”huggvapen” är från STY's inledande period.

 En majoritet  av  alla  lösfynd  associerade  med Stridsyxekulturen  har  
återfunnits i inlandet på norra Gotland.

 En majoritet av alla lösfynd associerade med Stridsyxekulturen har på-
träffats mellan Gotlands lokaler som också uppvisar spår efter STY.

 En majoritet av alla gravfynd associerade med Stridsyxekulturen har  
framkommit på Gotlands norra halva.

 Alla gravar med svag hocker och majoriteten av alla gravar med STY-
hocker har återfunnits på Gotlands norra halva.

 Det  finns  inte  en  14C-daterad  grav  med svag  hockervinkel  som med 
säkerhet kan tillskrivas GRK's första hälft.

 Utifrån de 14C-dateringar som utförts, förekommer hockerpositioneringar 
främst under slutet av mellanneolitikum.

 Utifrån utförda 14C-dateringar, förekommer bärnsten främst i gravar från 
GRK's  första  hälft  samt  svaga  indikationer  finns  på  att  hjärtmusslor 
främst förekom på Gotland under mellanneolitikums slutskede.

 Utifrån det  arkeologiska materialet  är  det  sannolikt  att  Gotlands kon-
takter med Danmark börjar minska efter EGK's första inledande period.

 Det finns ett flertal exempel på att Gotlandsborna har själva tillverkat  
flertalet olikartade föremål som kan associeras med Stridsyxekulturen.

 Det finns ett flertal exempel på att Gotlands keramiker snörornerade  
sina alster under slutet av mellanneolitikum.

 Det finns ett flertal tecken på att Gotlands Gropkeramiska kultur genom-
går förändringar under slutet av mellanneolitikum. Dessa förändringar är 
sannolikt främst tillkomna tack vare kontakterna med Sydskandinavien.
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Vad går då att utläsa från hårdfaktan i kapitel 13? Jag har i denna uppsats gett ett flertal  

exempel på hur kulturskiften går till, visat hur materiella uttryck förändras stegvis, att man 

fortsätter att nyttja förfädernas gamla gravplatser med mera. Kulturella förändringar går 

långsamt, framförallt i regioner där en kultur är särskilt stark.

Jag anser att det finns flera tecken på att förändringar sker inom Gotlands Gropkeramiska 

kultur under mellanneolitikums slutfas. Gravfälten i Ajvide och Västerbjers visar en lång 

kontinuitet. Trots att Ajvide är Nordens i särklass största GRK-gravfält, finns bara en liten 

del av öns STY-associerade föremål på lokalen eller i omnejden, till skillnad från Väster-

bjers. Jag tolkar detta som att Gotlands GRK inte är en enhetlig grupp som tar gemen-

samma beslut. Ajvide-gruppen/grupperna kan ha varit sent ut med att närma sig STY vilket  

ev. visualiseras genom att alla utom en hockergrav återfinns i ytterkanterna av gravfältet.  

Norra Gotland uppvisar fler tecken efter STY och EGK i jämförelse med södra Gotland, det 

gäller både föremål och rituella beteenden. Norra Gotland uppvisar även svaga hocker-

positioner, vilka inte förekommer i Ajvide. De svaga hockerpositionerna har daterats till 

GRK's andra hälft och förekommer främst i Fridtorp, Visby och Västerbjers som även visar 

tidiga tecken på STY/EGK-kontakter. Detta har bidragit till att jag tolkar den svaga hocker-

positionen som en influens. Den mellanneolitiska lokalen på ön som framstår vara yngst, 

är Ire-lokalen. Ire skiljer sig också från öns övriga lokaler genom den procentuella fördel-

ningen med hockerlagda individer, den ev. chamottemagringen och sin landskapsposition.

Alla facetterade slipstenar, ”huggvapen” och stridsyxor som återfunnits i gravar, kan till-

skrivas STY's inledning. Alla stridsyxor och facetterade slipstenar som inte tillhör den tidiga 

kronologiska designen förekommer enbart som lösfynd, dessutom förekommer majoriteten 

av de hela stridsyxorna intill MN's inlandsvåtmarker. Detta kan inte förklaras som slump-

artat.  Detta är klara tecken på att  det sker förändringar inom Gotlands  Gropkeramiska 

kultur. Att förändringarna sker under en tid då hockergravar börjar bli allt vanligare och kärl 

börjar snörorneras, tolkar jag som att Gotlandsborna genomgår ett skifte. Gotlands tidigare 

GRK har anammat allt fler STY-drag och blivit en hybrid mellan de båda kulturerna.

För att kunna verifiera mina hypoteser behövs det ett flertal 14C-dateringar från gravar med 

hocker och STY-associerade gravgåvor. Dessutom behövs strontiumanalyser, XRF- och 

petrografiska analyser av tunnslip på keramik och stridsyxmaterial samt aDNA-analyser för 

att härleda människornas och råmaterialens ursprung. Därutöver behövs mer noggranna 

genomgångar av de arkeologiska materialen från Gotlands mellanneolitiska tidsepok.
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14. Sammanfattning
Denna uppsats har berört  Stridsyxekulturen på Gotland. Jag har arbetet med att försöka 

härleda de gotländska nätverkan under slutet av mellanneolitikum, försökt avgöra huruvida 

det förekom en variant av den vida  Snörkeramiska kulturen på Gotland samt synliggöra 

regionala företeelser.  I  uppsatsen har  jag även visat  på skillnader  mellan kulturer  och 

etniciteter samt visat varför man inom arkeologin inte kan indela folk efter etnicitet.

Efter  ett  stort  arbete  med  informationsinsamling, arbetade  jag  med  att  försöka  finna 

arkeologiska och levande kulturtecken efter Stridsyxekulturen. I mitt arbete fann jag en hel 

del ny information som tidigare inte har publicerats och efter att jag sammanvägt all min 

data stod det klart för mig att det inte var en självklarhet huruvida det hade förekommit en 

Stridsyxekultur eller ej på Gotland.

Nästan all tidigare forskning har konkluderat att det inte har förekommit någon Stridsyxe-

kultur på Gotland. Alla föremål funna på ön som gått  att  tillskriva som  Stridsyxekultur-

föremål, har i nästan alla tidigare fall tolkats som tecken på handel och/eller gåvor.

Det jag dock upptäckt är att de tidiga designerna på stridsyxor och facetterade slipstenar 

enbart förekommer i gravar medan alla senare designer utgörs av lösfynd. Vad jag dess-

utom kunnat se är att en kraftfull majoritet av alla lösfynd av stridsyxor har påträffats vid  

vattendrag vilket väckt frågan om flera av dessa lösfynd utgörs av våtmarksoffer och om 

de tidiga stridsyx- och STY-hockergravarna möjligen enbart utgörs av exogami, gåvor och 

handel. Jag har även visat att hockerliknande gravar tycks bli vanligare ju äldre GRK blir 

och att det förekommer snörornerad keramik på Ajvide som sannolikt inte är tidig- eller 

senneolitisk. Omkring 100 skärvor med snörornerad keramik noterades vid genomgångar 

av alla Ajvides keramikkoncentrationer samt den keramiken som framkom i ett provschakt 

cirka 50 meter väster om det utgrävda gravfältet. Jag har även visat att Gotlands  Grop-

keramiska kultur skiljer sig kraftigt från fastlandets Gropkeramiska kultur. Således verkar 

det som om flera rituella och materiella fenomen från Stridsyxekulturen vinner med tidens 

gång allt  mer kraft hos Gotlands  Gropkeramiska kultur vilket bland annat bidrog till  att 

Gotlands Gropkeramiska kultur skiljde sig från den Gropkeramiska kulturen på fastlandet.

Efter att ha analyserat och utvärderat min data är jag av åsikten att det förekom en hybrid-

kultur på Gotland under slutet av mellanneolitikum, en hybridkultur mellan Gropkeramiska 

kulturen och Stridsyxekulturen som innefattade både en levande och arkeologisk kultur. 
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15.1 Figurförteckning
Figur framsida. Palmgren, E. 2013 Författarens fotografi, taget hösten 2013
Figur 1. Efter Wallebom, U. 2008 Informationen hämtad från 

http://www.simrishamn.se/sv/kultur_fritid/osterlens_museum/arkeologi/arkeologi 
projektet/4-arkeologiprojektet-juli-2008/ Informationen hämtad 2013.11.20 07:45

Figur 2. Efter Haak, W. Brandt, G. de Jong, H. N. Meyer, C. Ganslmeier, R. Heyd, V. 
Hawkesworth, C. Pike, A.W.G. Meller, H. & Alt, K. W. 2008 Ancient DNA, 
strontium isotopes, and osteological analyses shed light on social and kinship 
organization of the later stone age I: Klein, R. G. (red.) 2008 PNAS vol. 105:47 nov 
25 2008 s. 18227

Figur 3. Efter Utsi, C-J. 2013 Figuren hämtad från http://sametinget.se/8390            
Informationen publicerad 2009.04.22, uppdaterad 2013.11.21.              
Informationen hämtad 2014.01.01 11:00

Figur 4. Efter Jensen, J. 2004 Danmarks oldtid stenalder 13.000-2.000 f.Kr första utgåvan 
tredje upplagan Danmark s. 487

Figur 5. Efter Edenmo, R. 2008 Prestigeekonomi under yngre stenåldern gåvoutbyten och  
regionala identiteter i den svenska båtyxekulturen ISBN 978-91-506-2032-0 Edita 
Västra Aros, Västerås s. 84 

Figur 6. Efter Meinander, C. F. 1961 Kivikirves ja hopearisti painettu Kustannusosakeyhtiö 
otavan syvä-, laaka- ja kohopainossa Helsingissä s. 38

Figur 7. Efter Kivikoski, E. 1961 Finlands förhistoria Schildts förlag, Helsingfors s. 76
Figur 8. Efter Meinander, C. F. 1961 Kivikirves ja hopearisti painettu 

Kustannusosakeyhtiö otavan syvä-, laaka- ja kohopainossa Helsingissä 176 sidor; 
Historiska 2013 Informationen och figuren hämtad från: 
http://historiska.se/historia/stenaldern/yngrestenalder/ informationen hämtad: 
2013.11.30 08:55; Palmgren, E. 2013 Den Gropkeramiska kulturens framträdande 
–en kritisk analys gällande tre av de främsta teorierna kring den Gropkeramiska 
kulturens framträdande i Nordeuropa Framsida  

Figur 9. Efter Palmgren, E. 2013 Den Gropkeramiska kulturens framträdande –en kritisk 
analys gällande tre av de främsta teorierna kring den Gropkeramiska kulturens 
framträdande i Nordeuropa Kandidatuppsats s. 52

Figur 10. Efter Österholm, I. 1989 Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern en 
analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur Thesis and papers in 
archaeology 3 Stockholms universitet, Visby s. 167

Figur 11. Efter FMIS 1976 Figuren hämtad från: 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/scanned_ref.pdf?
label=Roma+58%3A1&url=09%2F0980%2F958%2Fdokument%2F958-0058-02-
D.jpg Informationen hämtad 2013.11.14 23:00

Figur 12. Efter Smågårde 2013 Figuren hämtad från: 
http://www.smagarde.nu/itempics/231/11689/10e%20mars%20014.jpg            
Informationen hämtad 2013.11.30 13:30

Figur 13. Palmgren, E. 2013 Författarens fotografi, taget hösten 2013
Figur 14. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografi, taget januari 2014
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Figur 15. Palmgren, E. 2013 Författarens fotografi, taget hösten 2013  
Figur 16. Palmgren, E. 2013 Författarens fotografi, taget hösten 2013
Figur 17. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografi, taget januari 2014
Figur 18. Efter Historiska 2013b Figurerna hämtade från: 

http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=470719                                          
Figuren och informationen hämtad 2014.01.06 05:00

Figur 19. Efter Historiska 1921 figuren hämtad från: 
http://catview.historiska.se/catview/CatViewServlet/?
action=getImage&noforward=true&qualityLevel=2&upptagningsId= 
125222&threshHold=0.0&fitMethod=FIT_OPTIMIZED&width=1201&height=575 
Informationen hämtad 2014.01.06 05:05

Figur 20. Efter Hulthén, B. 1997 Stenålderskeramiken från Ire på Gotland I: Åkerlund, A. 
Bergh, S. Nordbladh, J. & Taffinder, J. (red.) 1997 Till Gunborg arkeologiska samtal 
Stockholm archaeological reports nr 33, Stockholm s.137

Figur 21. Efter Lidman, E. 2013 Gömt bakom symbolen en studie om gropkeramisk dekor  
på Gotland Kandidatuppsats s. 83

Figur 22. Efter Österholm, I. 2008 Jakobs/Ajvide undersökningar på en gotländsk 
boplattsudde från stenåldern Gotland University Press monograph 3, Hässleholm  
s. 242

Figur 23. Palmgren, E. 2014 Författarens karta baserad på information från S.G.U. och 
Lidar Maps Gotland

Figur 24. Efter FMIS 2013 informationen hämtad från: 
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10093601990001                            
Informationen hämtad 2013.12.03 16:36

Figur 25. Efter Historiska 2013a Figuren hämtad från: 
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=473454                                 
Figuren och informationen hämtad 2014.01.06 05:03

Bilaga 1. Palmgren, E. Hösten 2013 & vintern 2014 Alla fotografier är tagna av författaren 
bortsett från figur 25

Bilaga 2. Efter Wallin & Martinsson Wallin 2014 Collective spaces and material 
expressions: ritual practice and island identities in neolithic Gotland in the Baltic 
Sea In press

Webbaserade föremål- och jordartsökningstjänster

FMIS http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 
G.M. http://195.67.126.29/faktarummet/faktarummet/search.php 
S.G.U. http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon-sv.html 
S.H.M. http://mis.historiska.se/mis/sok/start.asp                                                       
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15.2 Tabellförteckning
Nedan redovisas en förteckning och sidhänvisningar till uppsatsens använda tabeller. Alla 

tabeller i uppsatsen är framtagna av författaren.

Tabell 1. Gotlands snörkeramiska kulturtillskrivna lösfynd och lokalfynd. Sidan 57.

Tabell 2. Gotlands snörkeramiska kulturtillskrivna gravföremål. Sidan 61.

Tabell 3. Gotlands mer osäkra föremål tillskrivna en variant av den Snörkeramiska 

kulturen. Sidan 65.

Tabell 4. Mellanneolitiska hocker- och hockerliknande gravar på Gotland. Sidan 67.

Tabell 5. Sammanställning av föremål från kapitel 9.1-9.2. Sidan 69.

Tabell 6. Sammanställning av kapitel 9.4's kroppspositioner. Sidan 69.

Tabell 7. Fyndplatsfördelning av alla icke-lösfunna föremål samt föremål med okänd 

fyndplats. Sidan 75.

Tabell 8. Sockenfördelning av medtagna lösfynd från kapitel 9.1.Sidan 76.

Utöver dessa åtta tabeller finns det även flera mindre tabeller medtagna i kapitel 11 som 

separat redovisar 14C-dateringar på Gotlands mellanneolitiska lokalers gravar. Dessa 

gravar har uppvisat föremål eller företeelser som möjligen gått att associera till någon form 

av den vida Snörkeramiska kulturen och är medtagna i tidigare kapitel. 
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16. Tidsepok-, kultur- och ordförkortningslista

I kapitel 16 redovisas vilka intervaller författaren utgått ifrån betr. stenåldersepoker och 

kulturer. Dessutom redovisas de mer ovanliga förkortningarna som nyttjats i uppsatsen.

Stenåldersepoker

Namn Tidsperiod
Senmesolitikum 5 500 - 4 000 f.v.t.

Neolitikum 4 000 - 1 700 f.v.t.

Tidigneolitikum 4 000 - 3 300 f.v.t.

Mellanneolitikum 3 300 - 2 300 f.v.t.

Senneolitikum 2 300 - 1 700 f.v.t.

Nordeuropeiska tidig- och mellanneolitiska kulturer

Förkortning Kulturnamn Utbredning Tidsperiod
EBK Erteböllekulturen Danmark, Sverige, Norge Ca. 5 400 - 3 900 f.v.t.

KA Kamkeramiska kulturen Sverige, Norge, Finland, Baltikum Ca. 4 200 - 1 800 f.v.t.

TRB Trattbägarkulturen Danmark, Sverige, Norge Ca. 4 000 - 2 800 f.v.t.

GRK Gropkeramiska kulturen Danmark, Sverige, Norge, Åland Ca. 3 300 - 2 300 f.v.t.

BYK Båtyxekulturen Finland, Baltikum Ca. 3 200 - 2 400 f.v.t.

SNK Snörkeramiska kulturen Central-, Öst- och Nordeuropa Ca. 3 000 - 2 300 f.v.t.

STY Stridsyxekulturen Sverige, Norge, Bornholm Ca. 2 800 - 2 300 f.v.t.

EGK Enkelgravskulturen Danmark Ca. 2 800 - 2 300 f.v.t.

Ordförkortningar

Betr. - Beträffande SM - Senmesolitikum
F.v.t.  - Före vår tideräkning TN - Tidigneolitikum
F.ö.  - För övrigt MN - Mellanneolitikum
Förf.  - Författaren SN - Senneolitikum
I.o.m. - I och med
Kap. - Kapitel

  

C.Go. - Uppsala Universitet Campus Gotland
FMIS -     Fornminnesregistret
G.M. -       Gotlands Länsmuseum Fornsalen     
S.G.U. - Sveriges Geologiska Undersökningar
S.H.M. - Statens Historiska Museum  
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17. Bilagor
Under kapitel 17 redovisas tre separata bilagor. Bilaga 1 består av författarens fotografier 

på material  från Gotlands Länsmuseum, Ajvideutgrävningarna, C.Go.'s referensmaterial 

samt ett fotografi hämtat från S.H.M. Bilaga 2 består av en ritning över de utgrävda ytorna 

på Ajvide samt var hockergravar och gravar med STY-associerade föremål har påträffats. 

Bilaga 3 består av en mer utförlig lista av uppsatsens redovisade 14C-dateringar.

Bilaga 1. Fotografier på omnämnda STY- och EGK-associerade föremål 

'

Figur 25. Från kapitel 9.1 nr. 72 (efter Historiska 2013a).

Från kapitel 9.1 nr. 32. Facetterad slipsten typ B, cirka 30 cm. lång.

Från kapitel 9.1 nr. 66. Ovanlig troligtvis sen design på stridsyxa med ås och nyborrning på översidan.  

Ingen ås eller nyborrning förekommer dock på eggens undersida.
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Från kapitel 9.1 nr. 12. Två mynningsskärvor (längst till vänster) båda med diagonala vänsterställda  

snörorneringar och gropar. Från 2001 års 3 x 3 meter stora provschakt.

Keramikskärvor från kapitel 9.1 nr 12. från 2001 års 3 x 3 meter stora provschakt.

Skärva från Ajvide med tidigare okänt orneringsmönster, troligen skapat med hjälp av en mussla.  

Inga musslor har dock påträffats på Ajvide. Funnen vid X +6, Y-128 lager 2.
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De tresidiga benplattorna som framkom vid avtorvningen i Ire. Fotografiet taget på Gotlands Länsmuseum.

Från kapitel 9.2 nr. 19. Dolk skapad från ett älgben.

Undersidan på yxan från den troliga graven i Väte. Fotografiet taget på Gotlands Länsmuseum.

Översidan på yxan från den troliga graven i Väte. Fotografiet taget på Gotlands Länsmuseum.
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Från kapitel 9.1 nr. 17. En mycket vacker och välpolerad stridsyxa från Follingbo.  

Fotografiet taget på Gotlands Länsmuseum.

Från kapitel 9.1 nr. 51. En stridsyxa från Vallstena sedd från sidan.  

Fotografiet taget på Gotlands Länsmuseum

Från kapitel 9.1 nr. 51. En stridsyxa från Vallstena sedd från ovan.  

Fotografiet taget på Gotlands Länsmuseum.

Från kapitel 9.1 nr. 83. Stridsyxegghalva från okänd fyndplats.
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Bilaga 2. Ritning över Ajvides gravfält och dess STY-associerade gravar
Gravar som markerats med blå färg innehöll föremål som möjligen går att STY-associera 

och är medtagna i kapitel 9.1. Gravar som markerats med röd färg innehöll individer som 

gravlagts i hockerposition och är medtagna i kapitel 9.4.

Ritning över utgrävda ytor på Ajvides gravfält (efter Wallin & Martinsson Wallin 2014).

Vad som framgår på ritningen är att alla hockergravar utom grav 51 återfunnits i den södra 

eller östra delen av det utgrävda gravfältet. Detta skulle kunna indikera att de hockerlagda 

individerna har gravlagts vid ett sent skede i jämförelse med gravfältets övriga gravar.
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Bilaga 3. Komplement till 14C-dateringar
Det okalibrerade värdet i tabellen har korrigerats med -70 år på sälben och människoben 

p.g.a. reservoareffekten (Eriksson 2004). 1 Zigma och 2 Zigma bygger främst på det mest 

sannolika tidsspannet, d.v.s. oftast inte alla sammanslagna värden. Kolumnen Sannolikhet 

visar den procentuella sannolikheten att 2 Zigma anger ett korrekt åldersspann.

Lokal Grav Lab-nr. Korrigerat värde 1 Zigma 2 Zigma Sannolikhet
Ajvide 1 Ua-12040 4230 +/-   60 år BP 2811-2746 f.v.t. 2932- 2620f.v.t. 98,93%

Ajvide 1 Ua-41108 3992 +/-   33 år BP 2566-2523 f.v.t. 2580-2460 f.v.t. 99,36%

Ajvide 2 Ua-10429 4150 +/-   65 år BP 2818-2662 f.v.t. 2892-2572 f.v.t. 99,43%

Ajvide 2 Ua-10416 4165 +/-   75 år BP 2818-2663 f.v.t. 2905-2569 f.v.t. 98,67%

Ajvide 13 Ua-12042 4315 +/-   65 år BP 3019-2886 f.v.t. 3107-2856 f.v.t. 91,51%

Ajvide 19 Ua-3791 3945 +/-   95 år BP 2506-2294 f.v.t. 2696-2193 f.v.t. 94,91%

Ajvide 28 Ua-3540 4280 +/-   85 år BP 3024-2858 f.v.t. 3105-2617 f.v.t. 97,34%

Ajvide 36 Ua-12043 4145 +/-   75 år BP 2780-2632 f.v.t. 2896-2565 f.v.t. 96,69%

Ajvide 73 Ua-34356 3935 +/-   40 år BP 2486-2398 f.v.t. 2497-2297 f.v.t. 90,27%

Ajvide 79A Ua-34357 4205 +/-   40 år BP 2809-2753 f.v.t. 2902-2665 f.v.t. 99,55%

Ajvide 82 Ua-41122 4235 +/-   35 år BP 2903-2867 f.v.t. 2914-2744 f.v.t. 91,94%

Ire 2 ST-3780 3955 +/- 100 år BP 2581-2289 f.v.t. 2704-2194 f.v.t. 92,79%

Ire 3 ST-3781 4210 +/- 100 år BP 2820-2658 f.v.t. 3027-2557 f.v.t. 96,26%

Ire 4 ST-3782 4150 +/- 100 år BP 2877-2623 f.v.t. 2924-2468 f.v.t. 100,00%

Ire 5 ST-3779 3780 +/- 100 år BP 2346-2114 f.v.t. 2474-1939 f.v.t. 100,00%

Visby 30B ST-4297 4010 +/- 130 år BP 2696-2393 f.v.t. 2889-2199 f.v.t. 99,78%

Visby 30C ST-4296 4220 +/- 125 år BP 2926-2617 f.v.t. 3113-2470 f.v.t. 97,48%

Västerbjers 4 Ua-19394 4155 +/-   55 år BP 2816-2668 f.v.t. 2885-2616 f.v.t. 94,75%

Västerbjers 6 ST-4304 4015 +/- 130 år BP 2698-2400 f.v.t. 2891-2200 f.v.t. 99,95%

Västerbjers 11 ST-2307 3860 +/- 100 år BP 2469-2200 f.v.t. 2578-2029 f.v.t. 100,00%

Västerbjers 20 ST-4303 3870 +/- 105 år BP 2475-2198 f.v.t. 2621-2026 f.v.t. 100,00%

Västerbjers 24 Ua-19395 4065 +/-   50 år BP 2671-2562 f.v.t. 2862-2473 f.v.t. 93,56%

Västerbjers 24 Ua-19927 4105 +/-   45 år BP 2696-2579 f.v.t. 2872-2568 f.v.t. 95,92%

Västerbjers 61 Ua-19403 4300 +/-   70 år BP 3025-2873 f.v.t. 3104-2665 f.v.t. 98,78%

Västerbjers 65 Ua-19396 4190 +/-   50 år BP 2813-2741 f.v.t. 2898-2627 f.v.t. 100,00%

Västerbjers 76 Ua-19399 4220 +/-   55 år BP 2811-2747 f.v.t. 2917-2626 f.v.t. 100,00%

Västerbjers 87 Ua-19406 4070 +/-   60 år BP 2679-2561 f.v.t. 2866-2473 f.v.t. 99,07%

Västerbjers 87 Ua-19408 4175 +/-   60 år BP 2814-2676 f.v.t. 2895-2617 f.v.t. 96,52%

Västerbjers 88 Ua-19405 4105 +/-   55 år BP 2700-2578 f.v.t. 2875-2565 f.v.t. 94,69%

Västerbjers 93 ST-4300 3950 +/- 125 år BP 2621-2277 f.v.t. 2872-2135 f.v.t. 99,95%

Tabellen är framtagen efter den data som publicerats i Janzon (1974), Eriksson (2004) och 

Wallin och Martinsson Wallin (2014).
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