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Abstract 

This thesis analyses the Funnel Beaker Culture on the island of Gotland. Since no co-

mprehensive studies of the remains of the pottery have been made, this is one of the 

reasons why I chose to study this topic. The purpose of this study is to analyze the 

pottery and to discuss the chronological and spatial implications. Four sites from the 

Funnel Beaker Culture on Gotland are studied; Mölner/Gullarve, Gräne, Ardags and 

Suderkvie. Ceramic samples are analyzed with respect to its ornament and it is dis-

cussed if the pottery found at various sites are contemporary. This is done by comp-

aring with pottery from Funnel Beaker sites in Scania. A comparison with Öland is also 

made, mainly with the site of Runsbäck. Another well excavated Funnel Beaker site is 

discussed, Skogsmossen in Västmanland. Finally, I have done a detailed spatial ana-

lysis of the site Mölner/Gullarve, with focus on the area of Gullarve, to understand the 

distribution of the ceramics and some of the flint material. This is an attempt to discuss 

the relations between Gullarve and Mölner, as well as all the sites regionally and their 

possible inter-regional relationships with Öland and the Swedish mainland. This thesis 

has shown that it is possible that the site of Mölner/Gullarve might belong to the earlier 

part of the early Neolithic era whilst the sites Gräne and Suderkvie might belong to the 

later part of the same period. Ardags has been a complicated site to date and seem to 

have been of importance to the people for a long time. The spatial analysis of Mölner/ 

Gullarve has shown that some flint-artifacts have seemingly been more common on 

Gullarve whilst ceramics seems to have been more common on Mölner. Other things 

that have been discussed is the possibility of a megalithic tomb near the site of 

Suderkvie and that the site of Ardags should be further discussed out of a persp-ective 

of possible ertebølle-pottery.  

 

Erika Lidman. Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University. 
Box 626, SE – 751 26 Uppsala, Sweden.  
 
Keywords: Funnel Beaker Culture, Gotland, Mölner, Gullarve, Gräne, Ardags, 
Suderkvie, Stone Age, Early Neolithic, ceramic, ornament.  
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1. Inledning  

Denna uppsats är en uppföljning på min kandidatuppsats om neolitikum på Gotland.  

Det tidigare arbetet behandlade den gropkeramiska kulturen på Gotland och dess 

keramik. Genom kandidatuppsatsen fick jag ett intresse att fortsätta arbeta med ker-

amiskt material från neolitikum. Handledare Helene Martinsson-Wallin föreslog där-

med att jag kunde göra en studie över trattbägarkulturen på Gotland. Idén var då att 

studera fyra stycken lokaler från trattbägarkulturen på Gotland; Mölner/Gullarve, 

Gräne, Suderkvie och Ardags. Tanken är att denna studie ska medverka i Martinsson-

Wallins forskningsprojekt ”Skärvor av en forntid” om den tidigaste bondestenåldern på 

Gotland. Studien gav även mig en chans att återigen fördjupa mig i neolitisk keramik 

samt få ökad kunskap om den neolitiska perioden på Gotland, nu med främsta fokus 

på den tidigneolitiska tiden.   

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att studera trattbägarkulturen på Gotland utifrån fyra stycken 

lokaler; Mölner/Gullarve, Gräne, Suderkvie samt Ardags och föra en diskussion kring 

kulturens kronologiska samt rumsliga spridning på ön. Syftet är även att problem-

atisera kring keramikens betydelse för människorna på de olika lokalerna och vilka 

olikheter, likheter och interaktioner som kan speglas genom främst keramikmaterialet.  

Frågeställningarna som har verkat som underlag för att besvara arbetets syfte är 

följande:  

1. Finns det likheter eller olikheter mellan dekoren på keramiken på de olika 

lokalerna både inom och mellan dem? 

2. Kan en kronologisk diskussion av lokalerna föras utifrån främst jämförelser med 

tidigneolitiska, keramikbrukande grupper i Skåne? 

3. Kan en detaljerad korologisk och stratigrafisk fallstudie av Gullarve/Mölner-

områdets keramik och flintan på Gullarve ge en djupare insikt i lokalens/ 

lokalernas betydelse? 

1.2. Material, avgränsning och källkritik  

Här kommer arbetets material att presenteras, samt de avgränsningar som har valts 

och den källkritik som finns.   
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1.2.1. Material  

Detta arbete utgår från källmaterial bestående av ett sample av keramik från de fyra 

lokalerna från trattbägarkulturen på Gotland; Mölner/Gullarve, Gräne, Ardags samt 

Suderkvie. Från Mölner/Gullarve är keramik från Gullarveområdet representerat i mat-

erialet. Anledningen till detta är bland annat att materialet från fastigheten Mölner är 

så pass omfattande att studier av detta bör ske på Sveriges Historiska Museum. Utöver 

detta källmaterial har även rapporter, schaktplaner och fyndlistor från utgrävningar 

samt diverse böcker, artiklar och uppsatser om Gotland och lokalerna studerats och 

använts. Vidare har materialet bestått av litteratur som behandlar följande; trattbägar-

kulturens keramik och flinta samt litteratur med mer teoretisk inriktning om hybrid-

isering, kreolisering, etnoarkeologi samt begreppen habitus och minne.   

1.2.2. Avgränsning  

Detta arbete behandlar främst trattbägarkulturen på Gotland, dock med vissa 

referenser från det svenska fastlandet. De referenser som främst kommer att använd-

as består av de ”skånska grupperna” som kallas för Oxie- Svenstorp- Mossby- samt 

Bellevuegårdsgrupperna. Keramiken från dessa trattbägarkultursgrupper kommer 

fungera som utgångspunkt i den kronologiska diskussionen av lokalerna. Utöver dessa 

referenspunkter kommer lokalen Skogsmossen i Västmanland samt Runsbäck på 

Öland användas. De två lokalerna har valts på grund av att de anses vara bra repres-

entationer för lokaler från Trattbägarkulturen. Dessa är även valda på grund av att det 

är intressant att ha referenslokaler på det svenska fastlandet och på Öland som, från 

Gotland, är en relativt närliggande ö. Ytterligare en lokal från samma kultur kommer 

att diskuteras, Resmolokalen på Öland, utifrån dess keramik.  

Tidsmässigt ligger fokus i uppsatsen på den tidigneolitiska perioden, cirka 4000 – 3300 

f.v.t. (jfr. tabell 1). Vad som dock bör poängteras är att kulturer är ett komplext begrepp 

och det är problematiskt att endast diskutera dem utifrån en viss period. Av denna 

anledning kommer även tidsperioden innan, det vill säga mesolitisk tid, samt tids-

perioderna efter, mellanneolitikum samt senneolitikum figurera i diskussionerna.    

Källmaterial som främst kommer behandlas är keramik från de fyra gotländska 

lokalerna, referering kommer dock återigen ske mot referenslokalerna samt de ovan-

nämnda grupperna inom trattbägarkulturen som fanns i Skåne. Utöver keramiken kom-

mer även flinta från områden kring de gotländska lokalerna att översiktligt diskuteras.  
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Figur 1. Figur över Gotlands socknar idag. Markeringarna visar de arbetets aktuella socknars placering: 
Grön: Ekeby (lokalen Ardags), röd: Väte (lokalerna Mölner/Gullarve och Gräne) samt blå: Grötlingbo 
(lokalen Suderkvie). 

1.2.3. Källkritik  

Vad jag först vill nämna är att det är mina tolkningar utifrån mig och mina erfarenheter 

som ligger till grund för detta arbete, både när det gäller studie av det keramiska käll-

materialet samt schaktplaner, fyndlistor, etc. Med det menar jag att andra människor 

med andra erfarenheter kan uppfatta saker på ett annat sätt. Jag vill dock påpeka att 

jag har gjort mitt bästa samt försökt vara så kritisk och eftertänksam som möjligt, vilket 

jag hoppas resulterar i ett rättvist och korrekt arbete. 

En av de saker som Erik Palmgren (2014) påvisar i sin magisteruppsats Den got-

ländska stridsyxekulturen – Migration, interaktion eller regionalitet? är att det är möjligt 

att människorna på Gotland redan under mellanneolitikum uppvisar en stark, egen id-
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entitet gentemot andra grupper, utifrån bland annat keramiken. Det skulle vara av intr-

esse för vidare studier av den tidigneolitiska keramiken för att se om något liknande, 

möjligtvis i mindre grad, kan påvisas på denna. Av anledningen att det behövs mer stu-

dier kring detta, anser jag att studier gentemot det svenska fastlandets keramik kan ut-

föras. Man måste dock ha i åtanke att det som skedde i Skåne eller på andra platser i 

dagens Sverige, ej behöver ha haft paralleller på Gotland.   

Från Gullarveutgrävningar har materialet bestått av bland annat fyndlistor från utgräv-

ningarna. Vad som då uppfattades som problematiskt var att tolka fyndlistor från en 

bok där dessa var uppskrivna med blyerts, och enligt mitt tycke, svårtydd handstil.   

Ett problem som uppstod vid uppförandet av en databas inför spridningsbilden av 

keramiken på Gullarve området var att informationen från schaktplaner och fyndlistor 

från utgrävningen år 1984 ej helt stämde med den databas som utvecklats av Emma 

Grahn (2012a) från 1984 års utgrävning. Valet föll då på att främst utgå från Grahns 

databas, då hon har gjort en detaljerad studie av fyndmaterialet och framförallt kera-

miken. En fördel med Grahns databas är att keramiken har varit lättare att analysera 

när den torkat istället för att utgå från fältanteckningar till exempel jord har torkat och 

lättare går att avlägsna från skärvorna.  

Inger Österholm (1989: 80) nämner bland annat att det har förekommit en stor mängd 

keramikmaterial från Mölner/Gullarve, cirka 60 000 skärvor (varav de flesta från fastig-

heten Mölner). Hon påpekar att detta även inkluderar spjälkat material. Utifrån det 

keramiska material jag har studerat från Gullarve anser jag att detta material är mer 

fragmenterat än keramiken från Gräne, Ardags och Suderkvie. Jag har dock endast 

besiktat material från Gullarve och kan således inte dra en säker slutsats om att ker-

amikmaterialet från Mölner/Gullarve är högre fragmenterat än materialet från de andra 

lokalerna. Det är dock viktigt att lyfta fram detta problem och det är av stor vikt att tänka 

på detta om man ska diskutera skillnad i mängd keramik från de olika lokalerna. Vad 

som man även bör ha i åtanke är att lager från stenålder kan ha blivit mer eller mindre 

förstörda i och med sandtäkter och att det av mig studerade fyndmaterialet därmed 

kanske inte är representativt för att förstå lokalen som helhet.  

Vad som bör påpekas gällande datering av lokaler utifrån keramikens dekor är att detta 

kan anses vara problematiskt. Fredrik Hallgren och Göran Possnert (1997) påpekar till 

exempel att bland keramiken från lokalen Skogsmossen i Västmanland återfanns både 
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tvinnat snöre och tvärsnodd i alla tre av lokalens faser (det vill säga större delen av 

tidigneolitikum) (1997: 128). Jag kommer dock försöka ge en möjlig bild av lokalerna 

på Gotlands kronologi utifrån keramiken, men även utifrån flintyxors spridning.  

Slutligen diskuterar Johan Norderäng (1997: 11-12; jfr. Norrman 1985: 40) en källkritisk 

problematik att många flintföremål relativt ofta dokumenteras felaktigt som flintavslag 

eller flintavfall i fältdokumentationer.   

1.3. Metod   

Den empiriska studien av keramiken utgått ifrån ett dekorschema som utarbetats av 

Martinsson-Wallin (arkivmaterial n.d.), som sedan har omarbetats något av Amanda 

Kjellberg och Niklas Ytterberg (1996: 93-103) i deras CD-uppsats. Det är den omarbet-

ade versionen som har använts vid denna studie (figur 2). För att få en mer preciserad 

dokumentation av streckens/linjers längd och riktning samt gropar och punktintryck 

kommer dekorschemat översiktligt kompletteras utifrån ett annat dekorschema skapat 

av Paul Wallin, Maria Norrman samt Agneta Scharp (figur 3) (Wallin 1984: 33). Då 

dessa dekorscheman främst har använts på keramik från den gropkeramiska kulturen 

har referenser från andra arbeten med tidigneolitisk keramik använts (jfr. bl.a. Florin 

m.fl. 1958; Stilborg 2002c; Hallgren 2008: 147). Åsa M. Larsson (2009: 243-244) belys-

er i sin avhandling att det är av intresse att studera vilket håll som riktningen är i dek-

oren tvinnat snöre, det vill säga vilket håll man har tvinnat snöret. Detta benämns som 

S-twist (vänsterställda snörornering på keramiken) samt Z-twist (högerställd snör-

ornering på keramiken). Detta är variabler som har förts in i det dekorschema som 

ligger till grund för databasen.  

Jag arbetade med Martinsson-Wallin, Kjellberg & Ytterbergs samt Wallin, Norrman & 

Scharps dekorscheman i min kandidatuppsats (Lidman 2013) och anser att detta är 

ett bra sätt att möjliggöra en utförlig dokumentation av keramiken.  
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Figur 2. Dekorschemat utarbetat av Martinsson-Wallin (arkivmaterial n.d.) och sedan något omarbetat 
av Kjellberg och Ytterberg. Efter Kjellberg & Ytterberg 1996: 96.  

 

Figur 3. Dekorschema framställt av Wallin, Norrman och Scharp. Efter Wallin 1984:33.  

Spridningsbilderna av keramiken och flintan på fastigheten Gullarve utarbetades 

utifrån Grahns (2012a) databas, där hon har studerat materialet från 1984 år utgräv-

ningar. Spridningsbilderna bygger även på schaktplaner och fyndlistor från alla de ut-

grävningar som har tagit plats på Gullarve (Gotlands Länsmuseum arkivmaterial n.d.). 

Dessa spridningsbilder var ej möjlig att skapa för Grahn vid tillfället, men blev sedan 

möjligt för mig att göra utifrån två stycken väl utarbetade schaktplaner som jag hade 

tillgång till. Jag fick ut spridningen genom att se på beteckningen för fyndrutorna, till 

exempel 100E:2:a och utgick då från de schaktplaner som hade ”100” utmärkt på X-

axeln och ”E” på Y-axeln, ”2” uppfattar jag representerar schaktets delruta medan ”a” 

sedan representerar lager.   
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Utöver detta har en jämförande litteraturstudie gjorts där bland annat jämförelser har 

skett mellan Gotland och Sydsverige utifrån keramikens dekor.  

1.4. Definitioner  

Här följer de saker som kan anses bör definieras tidigt för att ge en bättre förståelse 

av detta arbete.      

1.4.1. Neolitikums uppdelning  

Neolitikum delas vanligen upp på följande sätt (se tabell 1).  

Tabell 1. Neolitikums periodindelning. Efter Papmehl-Dufay 2006: 13.  

Periodindelning Tidsspann 

Tidigneolitikum 4000 – 3300 f.v.t. 

Mellanneolitikum A 3300 – 2700 f.v.t. 

Mellanneolitikum B 2700 – 2300 f.v.t. 

Senneolitikum 2300 – 1800 f.v.t. 

 

Tidigneolitikum kan vidare delas upp i två perioder, cirka 3950 – 3650 f.v.t. (tidig-

neolitikum I) samt cirka 3650 – 3300 f.v.t. (tidigneolitikum II) (Rosborn 1999: 35).  

1.4.2. Streck/linjer  

För att underlätta analysen och diskussionen kommer här att redas ut den definition 

som används för streck och linjer i de korrespondensanalyser och tabeller som kom-

mer sedan. Definitionen som har använts är den som ges av Wallin m.fl. (Wallin 1984: 

33) i deras utarbetade dekorschema. Streck anges där som < 20 mm. och linjer som 

≥ 20 mm.   

1.5. Tidigare forskning  

Den tidigneolitiska tiden har komplexa kulturuttryck på Gotland såsom lokaler från tratt-

bägarkulturen och yxboplatser. Detta har bland annat problematiserats av Lars 

Bägerfeldt i hans bok En studie av neolitikum på Gotland: problem och konsekvenser, 

utifrån undersökningen av en dös och neolitiska lösfynd från 1992. I den diskuterar han 

även bland annat den dös som återfanns i Tofta socken. Denna dös behandlas även 

av Wallin & Martinsson-Wallin (1997) och Martinsson-Wallin & Wallin (2010) som även 

nämner en närliggande, eventuell megalitgrav.  

Österholm (1989) diskuterar även hon den neolitiska perioden på Gotland och hon har 

bland annat ett kapitel om Mölner/Gullarve. Som tidigare nämnt har Grahn (2012a; 
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2012b) i sin kandidatuppsats gått igenom materialet från 1984 års utgrävning och gjort 

en djupare studie av denna keramik. Även Helene Karlsson (1993) har skrivit en upp-

sats om Mölner/Gullarve-området där hon har diskuterat området, även runt lokalen, 

för att se hur detta har använts under hela den neolitiska perioden. Materialet från fast-

igheten Mölner har studerats närmare av Harald Danielsson (1979) i dennes magister-

uppsats.  

Marianne Åhlén (1972) har i sin kandidatuppsats skrivit om lokalen Ardags där hon 

bland annat har gått igenom lokalens keramik- och flintmaterial medan Gräne-

materialet har studerats och dokumenterats utförligt av Louise Cederschiöld (1962). 

Bo Gräslund (1964) har dokumenterat de fynd från sten- och bronsålder samt medeltid 

som återfanns i Sudervkie.  

Robert Lang (1985) har gjort en magisteruppsats om Gotlands tunnackiga yxor med 

samma namn.  

Hallgren (2008: 15, 289) behandlar i sin avhandling Identitet i praktik. Lokala, regionala 

och överregionala sociala sammanhang inom nordlig trattbägarkultur främst den tidig-

neolitiska trattbägarkulturen som fanns i östra, centrala Sverige, i områden kring 

Mälardalen och Bergslagen. Han diskuterar bland annat om hur och när olika kulturella 

praktiker såsom keramiktillverkning, odling samt boskapsskötsel introducerades. En 

diskussion som lyfts fram i Hallgrens avhandling är den som behandlar regionala och 

lokala differenser inom trattbägarkulturen.   

Per Persson (1999:11) ägnar sin avhandling Neolitikums början. Undersökningar kring 

jordbrukets introduktion i Nordeuropa till att framförallt diskutera det komplexa 

fenomenet jordbrukets uppkomst i norra Europa. Han arbetar med detta utifrån dis-

kussioner om de äldsta fynden av jordbruket i norra Europa, trattbägarkulturens början 

i dessa regioner, kontakter mellan vad vi idag kallar för kulturer under denna period i 

norra Europa och Centraleuropa, likväl som relationer mellan de sena ertebølle-

människorna och de tidiga människorna inom trattbägarkulturen. Han diskuterar även 

kring relationen mellan jordbrukets uppkomst samt befolkningsmängden i dess om-

råden.  



15 
 

Personer som bör nämnas vid utgrävningarna på Mölner/Gullarve är Agneta Althin-

Modig (Althin-Modig & Lindqvist-Bergqvist 1972a), Greta Arwidsson (1956), Peter 

Manneke (1960), Erik Nylén (1955), Mårten Stenberger (1939) samt Österholm (1989).  

Utgrävningarna i Gräne utfördes av Erik Nylén och Peter Manneke (1960). Nylén och 

Manneke är även de två som främst har skött utgrävningarna på lokalen Suderkvie 

(Manneke 1963).  

På fastigheten Ardags leddes de inledande utgrävningarna Mårten Stenberger (bl.a. 

1936a; jfr. Åhlén 1972: 6). Utgrävningarna återupptogs sedan av Greta Arwidsson 

under åren 1948 – 1954 (se Åhlén 1972: 6). Några år senare skötte Erik Nylén (1959) 

utgrävning på området. Även Sverker Janson (1939) har arbetat med platsen. 

Utgrävningarna på lokalen Skogsmossen utfördes av företaget Arkeologikonsult i sam-

arbete med avdelningen för arkeologi på Uppsala Universitet. Personer som kan 

nämnas vid dessa utgrävningar är: Fredrik Hallgren, Ulrika Djerw, Maarit af Geijerstam 

och Morten Steineke (Hallgren m.fl. 1997: 49-50).   

Runsbäck på Öland grävdes ut av Kalmar Läns Museum där bland annat arkeologerna 

Kenneth Alexandersson och Ludvig Papmehl-Dufay (2009) kan nämnas som verk-

samma vid utgrävningen.   

2. Möte mellan människor – teori 

De teoretiska perspektiv som har valts som utgångspunkt är de som bland annat be-

handlar olika sätt att se på möten mellan människor då detta kan anses som en grund-

pelare för denna uppsats. Det bör trots allt anses att det är genom dessa möten som 

influenser och idéer har förts vidare, till exempel om dekor på keramik. Detta har 

studerats ur framförallt tre olika synvinklar; begreppen hybridisering och kreolisering 

samt etnoarkeologiska studier. Utöver detta har begreppen habitus och minne/historia 

studerats, då dessa kan tillföra intressanta synvinklar till arbetet.  

2.1. Hybridisering 

Caroline Petersson (2011) har skrivit en artikel där hon diskuterar Homi K. Bhabhas 

(1994) begrepp hybridisering utifrån arkeologiskt material. I artikeln används husurnor 

som exempel. Petersson (2011: 167) beskriver hybridisering som ett nyckelbegrepp 

inom postkolonial teori och att det ger oss ett alternativt sätt att se på kulturer, att kult-
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urer inte ska ses som homogena och statiska. Petersson (ibid: 169) menar vidare att 

hybridisering ska ses som en process som är fortlöpande, där det inte läggs vikt vid 

början eller slut. Hon ger en målande bild av denna process genom att beskriva den 

som en flod där vattnet aldrig får möjlighet att frysa till oföränderliga isavlagringar och 

delas upp i statiska element såsom hur vi vanligtvis tänker oss kulturer. Petersson 

(ibid: 173) menar vidare att isavlagringarna/kulturer/samhällen rör sig konstant, 

spricker, smälter och omformas. Kulturen och dess uttryck ska ses som en pågående 

rörelse och det ska även ses som mycket mer komplicerat än att en grupp människor 

gör en viss sorts föremål under flera hundra eller tusen år enbart för att identifiera sig 

som en särskild grupp eller särskilja sig från andra.  

Att se den materiella kulturen utifrån hybridiseringsbegreppet bör således leda till tank-

ar kring möten mellan människor/grupper som just möten, interaktioner och trans-

portering av brottstycken av idéer, inte som kulturkrockar (ibid: 174).  

Hybridisering inom postkolonial teori kan förklaras som kolonisering där interaktioner 

mellan grupper leder till att en ny kulturell form uppstår. Denna nya kulturella form är 

varken helt inhemsk eller utländsk utan man är beroende av varandra och får en ge-

mensam struktur (Liebmann 2008: 83; Petersson 2011: 174). Bhabha menar att det 

uppstår något helt nytt och annorlunda i samband med sådana möten, det är således 

inte endast en korsning mellan gammalt och nytt (Rutherford 1990: 211. Jfr. Petersson 

2011: 174-175; Fahlander 2007: 22).  

En intressant idé, som jag förstår framförs av Petersson (2011), är att till exempel 

utformningen på husurnor kan ses som en blandning av idéer från olika möten mellan 

olika människor. Husurnorna behöver således ej ha varit ett uttryck för kulturella 

identiteter eller skillnader (ibid: 179). Det kan anses som att Petersson då menar att 

materiell kultur på så sätt kan ge uttryck för identifikation mellan människor, men att 

detta ändras eller försvinner genom tid och nya möten.  

När begreppet hybridisering tas in i diskussionen kring kulturer och möten mellan 

människor blir det tydligt hur komplext detta kan vara.  

Det som kan anses som särskilt intressant i diskussionen kring hybridisering är att 

idéer kan ha färdats lång väg genom möten mellan människor innan det fastnat på det 

vi idag ser som materiell kultur (Petersson 2011: 179). Det är dock inte säkert att 
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människor använder sig av materiell kultur för att särskilja sig från andra människor, 

inte heller att det användes för att identifiera sig till en viss ”kultur” (Ibid: 173).  

2.2. Kreolisering  

Ordet kreolisering kan slås upp på Nationalencyklopedin och beskrivs då bland annat 

som ett begrepp som används för att förklara mer eller mindre fullständiga föreningar 

mellan två eller flera kulturformer (Nationalencyklopedin 2014).  

En artikel som behandlar kreolisering är Susanne Thedéens (2012) artikel Box Broo-

ches beyond the Border. Femaile Viking Age Identities of Intersectionality. Där diskut-

erar hon begreppet utifrån dosformiga spännen funna utanför Gotland samt ur ett 

genderperspektiv. Thedéen (ibid: 67) belyser att spännena frekvent återfinns i gravar 

knutna till speciella platser där möten mellan människor tog plats. Thedéen stödjer sitt 

resonemang på Ingrid Gustins (2004) diskussion kring att en funktionell handel mellan 

olika grupper under vikingatiden vilade på att dessa grupper under en tid hade haft en 

tillitsfull relation till varandra (Thedéen 2012: 78; Gustin 2004: 242-243). Thedéen 

menar därmed att kvinnorna som har fått spännena i sina gravar på dessa platser 

sannolikt har agerat en viktig roll i att bevara och främja relationer mellan olika etniska 

grupper. I och med detta bör grupperna ha bytt föremål med varandra och därmed har 

identiteter förändrats. Det är just då som till exempel handelsplatser bör ha fungerat 

idealiskt för att forma/kreolisera identiteter på grund av möten mellan människor och 

påverkan på varandra (Thedéen 2012: 78).  

Utifrån kreoliseringsbegreppet kan individer inom grupperna fått omformade identiteter 

genom relationer, möten och utbyten av gåvor med andra grupper (Thedéen 2012: 

78). Individerna får således en identitet som är en blandning av ”sin” grupp, det vill 

säga där individen är uppvuxen och andra grupper. Genom exogami kan individen 

vidare haft två grupper som denne har haft en starkare relation till.  

Begreppet kreolisering bör kunna beskrivas som en användning av färger. Vi kan 

exempelvis använda färgerna röd och gul. Om dessa färger enbart skulle blandas ihop 

ytterst lite kan det se ut som en röd färg med gula fläckar i. Den röda färgen är således 

identiteten från ”grundgruppen” medan den gula färgen är identitet från en annan 

grupp. Färgerna kan vara mer eller mindre fördelade och det kan vidare finnas andra 

färger/identiteter i blandningen.  
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Detta exempel kan ställas i motsats till hybridisering (se kapitel 2.1.) där den röda 

färgen och gula färgen istället är så pass blandade att ingen av färgerna finns kvar. 

Istället uppstår färgen orange – således en helt ny identitet alternativt en helt ny idé. 

Kreoliseringsbegreppet kan i detta arbete tillföra ett sätt att se på till exempel keramik-

en och dess dekor väg till Gotland. Detta begrepp kan vara ett sätt att förklara den 

process som introduktion av keramik och/eller dekorer innebar.  

2.3. Bourdieu och habitus  

I boken Kultursociologiska texter behandlas Pierre Bourdieus habitus-begrepp. Hab-

itus beskrivs som ett grundbegrepp som frambringar objektivt grupperbara praktiker 

men som även fungerar som ett system för att faktiskt klassificera dessa praktiker. 

Fortsättningsvis så skapar skilda existensförutsättningar olika habitus (Bourdieu 1993: 

298-299). Bourdieu (1993) menar följaktligen att habitus är ett inlärt system för männ-

iskor som ger dem en omedveten kunskap om hur de ska uppträda (ibid: 46) och att 

detta, genom upprepning under en längre period, blir naturligt för människorna 

(Bourdieu 1977: 78).  

Utifrån detta kan begreppet habitus ses som en slags praktik, till exempel att göra 

speciellt utformad keramik med tvinnat snöre. Denna praktik kan speglas hos männ-

iskorna, som vi idag benämner trattbägarkulturen och att de i vissa tider använde sig 

av en slags dekor, för att det var så man ”alltid har gjort”. Det är således detta som kan 

påvisa vilken period en lokal kom, till exempel att en lokal med majoriteten av keramik-

en dekorerad med tvinnat snöre möjligtvis speglar en tidigare lokal än en sådan med 

keramik som har tvärsnodd som främsta dekor.  

2.4. Etnoarkeologiska studier 

Ian Hodder gav år 1982 ut sin bok Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of 

material culture. I denna bok redovisas en studie utförd på ön Kokwa, tillhörande 

Kenya. Där intervjuade Hodder (1982: 41) en kvinna som tillverkade keramik. Kvinnan 

berättade att hon tillverkade keramiken på ett sådant sätt som hon hade lärt sig från 

sin mor, som i sin tur lärt sig tillverkningssättet från sin mor. Detta gick således i arv 

inom familjen och tillverkningssättet hölls hemligt. Anledningen till detta var för att 

keramikern skulle förlora pengar om människor på ön skulle lära sig keramik-

tillverkningen, då hon samt hennes mor vid detta tillfälle var de enda keramikerna på 
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ön. Hodder leder en diskussion kring varför kvinnan fortsätter forma och dekorera 

keramiken på samma sätt som hon har lärt sig, då hon kommer i kontakt med annan 

keramik och dess dekoration och form. Detta kan bero på sociala och ekonomiska 

faktorer inom samhället men det kan även spegla rivalitet till andra grupper. Det blir 

således ett tillvägagångssätt att identifiera sig till en särskild grupp (ibid: 41-42). Att 

använda sig av materiell kultur och dylikt för att identifiera sig till en viss grupp är något 

som Hodder (ibid: 26-27) även har sett hos ett folk i Baringodistriktet i Kenya. 

Kvinnorna bar en viss typ av klädnad och anledningen varför de inte bar en annan typ 

av klädnad med annan dekoration var oftast att de inte ville riskera att bli sedda som 

främlingar i sin egen stam. En kvinna hade till exempel blivit tillsagd av stammens 

hövding att bära en viss klädnad så att hon skulle bli igenkänd som vän och inte som 

en främling utifall att det skulle bli oroligheter med andra grupper. Om en kvinna 

däremot skulle gifta sig med en man från en annan stam och flytta dit skulle hon byta 

klädnad enligt den nya stammens sedvänjor. Vid besök till den gamla stammen skulle 

hon dock byta tillbaka till tillhörande klädnad.  

Detta perspektiv, såsom habitus, bör kunna knytas till att olika lokaler under tidig-

neolitikum på Gotland. Det som dock bör finnas i åtanke är att dessa etnoarkeologiska 

exempel synes vara i och mellan grupper där det tycks finnas oroligheter och komplexa 

relationer. Det är således inte säkert att symboler och materiell kultur har använts på 

samma sätt under Trattbägarkulturen eller av samma anledning. Jag anser att det är 

möjligt att människorna använde sig av materiell kultur för att identifiera sig till en viss 

grupp, men det behöver inte betyda att det alltid var av samma defensiva orsak som i 

dessa exempel.  

2.5. Minne och historia 

Minne och historia är två begrepp som diskuteras av Pierre Nora (2001). Han (2001: 

366) menar att i dagens samhälle har minne i stort sett blivit ersatt av historia. Han 

beskriver minne som det fenomen där kollektivet minns händelser/saker och åter-

berättar dessa. Det är således ett socialt och opåverkat fenomen och det är sådant 

som idag kan ses ibland annat traditionella samhällen. Begreppet historia är istället det 

förflutna som sorteras av vårt moderna samhälle. 

I sin text tar Nora (ibid: 387) upp två stycken synsätt på minnesplatser; dominerande 

och dominerade. Han menar att de förstnämnda minnesplatserna är platser som kan 
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vara storslagna, men att det finns en bakomliggande pliktkänsla i dessa. På dessa 

platser kan ceremonierna upplevas ha en kylig och högtidlig anda och de kan även 

vara uppförda eller styrda av en nationell myndighet.  

De andra minnesplatserna däremot, de dominerade, är de platser där det faktiska min-

net lever kvar. Dessa är platser dit människor färdas för tillflykt, vallfärd eller andakt 

(ibid: 387).  

Även Joakim Wehlin (2011) diskuterar kring begreppet minne genom att till viss del 

utgå från Nora. Han (ibid: 73) diskuterar detta begrepp från en plats som faktiskt är av 

intresse för detta arbete, nämligen området kring megalitgraven i Tofta där det även 

finns en sekundärgrav vid megaliten samt skeppssättningar i området. Wehlin belyser 

att de olika strukturerna har uppmärksammats i enskilda studier och att han då vill se 

dessa i samma kontext. Han (ibid: 82) menar att platsen bör ha varit funktionellt för det 

kollektiva minnet under en lång tidsperiod där minnet togs om hand av människorna 

och hölls levande. 

Platser där minnet kan ses ha levt kvar under lång tid är något som är av stor relevans 

att diskutera i denna uppsats. Detta kan vi se utifrån megalitgravar och andra platser 

som har haft stor betydelse för människor under längre tid och detta kan bäst app-

liceras på lokalen Suderkvie och dess keramik.  

3. Trattbägarkulturen  

Kulturen som föregick trattbägarkulturen i Skåne och Danmark kallas idag för erte-

bøllekulturen och fanns under den ungefärliga perioden 5000 – 4000 f.v.t. Människorna 

inom denna kultur hade en näringsekonomi som utgick från insamling av vegetabilier, 

jakt på vilt samt fiske. Det var således cirka 4000 f.v.t. som den kultur vi idag kallar för 

trattbägarkulturen uppkom, det kan anses vara en tvär brytning mellan den tidigare 

jakt/fiske/insamlingskulturen och den nya agrara kulturen. Denna brytning tycks ha 

inträffat samtidigt i hela södra Skandinavien. Förutom en ny näringsekonomi kan vi 

även se andra ekonomiska faktorer som särskiljer trattbägarkulturen från den tidigare 

kulturen, det vill säga ”lyxvaror” såsom väl utarbetade flintyxor, bärnsten samt koppar 

(Bägerfeldt 2009: 7).  

En pågående diskussion om trattbägarkulturen är dess uppkomst och ursprung. En 

teori som finns (Burenhult 1991: 103-104) är att övergången till den agrara ekonomin 
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hade två orsaker; sociala samt miljöförsämringar som ledde till försämrade levnads-

standarder. I Kristina Jennberts (1984: 22, 43) avhandling kan vi se att under utgräv-

ningar på lokalen Löddesborg vid Öresund har fynd av tidigneolitisk keramik återfunnits 

i samma lager som ertebøllekeramik. Kulturlagren från denna lokal, har enligt henne 

(Jennbert 1985: 196) bedömts som ostörda. Jennbert (2011: 92) menar vidare att det 

är vanligt förekommande på lokaler i södra Sverige att keramik från både ertebølle-

kulturen samt trattbägarkulturen förekommer på samma lokal. Hon (bid: 99-100) lyfter 

fram problematiken kring dessa två kulturer; existerade de två typerna av keramik på 

samma plats endast under en kort period och på lokaler längs kusten? Kan vi verkligen 

se det som att ertebøllekeramiken endast fanns under mesolitikums slut, likväl som att 

tidigneolitikum endast innefattade vad vi idag anser som ”tidigneolitisk keramik”? 

Jennbert (1984: 133; 1985: 196) menar att keramiken från de båda tillverkningstradi-

tionerna på Löddesborglokalen har sådana likheter, samt att de återfinns i samma 

lager, att de skulle kunna vara tillverkade av samma grupp. Hon (1984: 133-134) men-

ar vidare att de båda keramiktraditionerna har funnits sida vid sida under några hundra 

år och att det är en successiv förändring mot ett byte mot den senare keramiken. Hon 

menar således att förändringen i keramiken kan sättas i relation till förändringen av 

näringsekonomin och att keramikens form och dekor kan spegla människornas före-

ställningsvärld. Jennbert (1985) belyser slutligen att, för att förstå varför människorna 

gick från fångst/jakt/samling till jordbruk, bör vi se till den sociala sfären och det nät-

verk och utbyte av föremål medan både lokala ertebøllegrupper och framförallt de 

grupper på kontinentala Europa som redan brukade jorden (Jennbert 1985: 197). DNA-

analyser av individer från en megalitgrav från Falbygden tycks påvisa att jordbruket 

introducerades genom invandrande bönder från södra Europa som bosatte sig här 

med de tidigneolitiska människor som redan var bosatta i området (Skoglund m.fl. 

2012: 466, 469). 

Ett kännetecken för trattbägarkulturen under perioden cirka 3600 – 3300 f.v.t. är de gr-

avar som kopplas till människorna under denna tid. Dessa gravar, framväxta från de 

så kallade långhögarna, utgjordes av stora stenblock som tillsammans skapade en 

kammare. Konstruktionerna kallas för megalitgravar och de som byggdes inom tratt-

bägarkulturen delas idag in i två typer; dösar (cirka 3600 – 3360 f.v.t.) och gånggrifter 

(cirka 3350 – 3000 f.v.t.) (Bägerfeldt 2009: 6-7, 26). Vad som dock bör påpekas är att 

dessa monument återfinns i Sydskandinavien, och att byggnationen av megalitgravar-
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na inte skedde i östra Mellansverige (Carlsson 2011: 7). De megalitgravar som åter-

finns i dagens Sverige återfinns princip alltid vid sådana platser som tyder på att de 

har varit kustbundna (Bägerfeldt 2009: 22). Ett fenomen som dock bör noteras är de 

gånggrifter som finns i Falbygden. Dessa är istället placerade i inlandet (ibid: 11).  

Utanför megalitgravarna var det vanligt att rikt dekorerad keramik (således inte ”var-

dagskeramik”) krossades och lämnades av trattbägarkulturens människor (jfr. figur 4 

och 6) (Carlsson 2011: 7).   

3.1. Trattbägarkulturens keramik  

Under denna rubrik kommer trattbägarkulturens keramik redovisas. Observera att 

detta är hämtat från litteratur med fokus på Sydskandinavisk keramik, men detta 

kommer ändå vara en utgångspunkt i detta arbete.  

3.1.1. Uppbyggnadsteknik  

Uppbyggnadstekniken av keramiken under neolitikum karaktäriseras främst av 

teknikerna den outvecklade N-tekniken samt den utvecklade N-tekniken. Den först-

nämnda tycks höra till övergången mellan senmesolitikum och tidigneolitikum men har 

även förekommit under senare perioder. Inom denna teknik lades sneda rullar av lera 

på varandra och sammanfogades genom att kärlets utsida pressades och skrapades 

ihop. Med denna teknik kan således rullarnas synas och kännas tydligt på kärlets 

insida. Detta är något som förändras under den senare, utvecklade N-tekniken, där 

materialet pressades och skrapades på både in-och utsidan. Här är det även möjligt 

att man har använt sig av ett konkavt träföremål på utsidan och en rundad sten på 

kärlets insida för att banka väggen till att bli ännu tunnare och mer kompakt 

sammanfogade remsor. Denna teknik skapade starka och relativt lätta kärl och var den 

vanligaste tekniken under senmesolitikum fram till medeltid (Stilborg 2002a: 21-23).  

3.1.2. Tidigneolitikum 

Ole Stilborg (2002c: 60) skriver att keramiken från tidigneolitikum i Sydsverige återfinns 

på boplatser samt stationer som var ämnade för jakt. Det var först under andra period-

en som den började lämnas i gravar, i form av dösar, långhögar och flatmarksgravar. 

I vissa, ovanliga fall, återfinns keramiken som våtmarksoffer.   

Under tidigneolitikum fanns kärl med trattformad hals och rundad buk samt plan/rund 

botten. Dessa kunde variera markant i storlek, vissa formades även till att ha öron vid 
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mynningen. Det fanns även kärl eller flaskor med öron och cylindrisk hals. Dessa hade 

även rund botten och vid mötespunkten mellan buk och botten fanns en ring av öron. 

Även dessa kärl/flaskor fanns i varierande storlekar.  En annan typ av flaska var den 

så kallade kragflaskan, som hade en krage mitt på den snäva, cylindriska halsen och 

med en rundad buk. Dessa flaskor var av mindre storlek. Slutligen fanns det även skål-

ar, minitatyrkärl och lerskivor (Stilborg 2002c: 60).  

 

Figur 4. Keramik av större betydelse från den äldre trattbägartiden (cirka 4200 – 3200 f.v.t.). Efter 
Österholms avbildningar i Burenhult 1991: 112-113.  

Stilborg (2002c: 60) listar de allmänt vanligaste dekorerna under tidigneolitikum, varav 

vissa var intryck i mynningen eller intryckta eller inristade linjer under mynningen eller 

på halspartiet. Dessa kan ha varit skapade av olika verktyg som till exempel pinne eller 

snöre. Det kunde även förekomma rader med intryck av till exempel pinne eller 

djurben. Utanpå mynningen kunde det finnas så kallade vulster, dessa kunde seder-

mera vara försedda med finger- eller pinnintryck. Vulster kunde dock även förekomma 

i lodrät rad på bukens övre del. På den övre delen av buken kunde det även finnas 

lodräta linjer av intryckta eller inristade ornament av till exempel tvärsnodd, snöre eller 

pinne.  Under period II av tidigneolitikum förekom dessutom koncentriska halvbågar 

som var i hängande läge under mynningen. Dessa var oftast skapade av intryck från 

en tvärsnoddsstämpel. Ytterligare ett karaktäristiskt drag som kom under period II var 

att halsen och/eller buken på kärlen kunde få en yttäckande dekor. Dessa kunde bestå 

av vågräta och lodräta rader av intryck av bland annat tvärsnodd, snörornamentik, 

pinne och djurben. 
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Figur 5. Exempel på dekorer och redskap för att skapa dem. Bland annat intryck av tvinnat snöre (första 
exemplet till vänster längst upp) samt tvärsnoddsintryck (andra exemplet till vänster längst upp). Efter 
Österholms avbildningar i Burenhult 1991: 146.  

Kärlen magrades av leror utan kalksten och det var vanligt med en magring med granit. 

Mängden magring varierade mellan 10 – 25 % (ibland användes dock ingen magring 

alls) och storleken på kornen kunde vara i storleken 1 – 9 mm. Även till lerskivorna an-

vändes krossad granit, dock med 20 – 30 % magringsandel (Stilborg 2002c: 60).  

Stilborg (2002c: 60) skriver även upp vilka funktioner de olika kärltyperna kan ha haft. 

De krukformade kärlen har förmodligen använts till förvaring eller jäsning och mat-

lagning. De små trattbägarna kan ha använts vid mjölkning och skålarna har för-

modligen haft olika funktioner. Öronkärlen har möjligen använts till att hämta vatten i. 

Kragflaskorna kan däremot ses som en tvistad fråga, där Stilborg menar att de kan ha 

använts till vätskor, medan Persson (1999: 149) menar att möjligheten finns att dessa 

har använts till förvaring av medikamenter.  

Ett karaktärsdrag för den tidigneolitiska trattbägarkulturen är skapandet och bruket av 

öron på kärlen. Dessa öron utgjordes då av knoppar med genomborrning där sedan 

ett snöre kunde fästas (Stilborg 2002a: 23-24).  

3.1.3. Mellanneolitikum 

Liksom under den tidigare perioden bestod även de mellanneolitiska keramikkärlen av 

kalkstensfria leror samt hade vanligtvis följande form; trattformad hals med rundad buk 

samt plan eller rund botten. Storlekarna kunde vidare variera. Vad som dock skiljer de 

senare kärlen inom kulturen åt de tidiga är kärl med rakare halsar, konisk buk samt 

plan botten. Även följande föremål av keramik förekom; skålar, fotskålar (framförallt 

under mellanneolitikum period I och II), trummor (detta var dock en väldigt ovanlig ut-

veckling från fotskålar), minitatyrkärl och lerkärl samt brämbägare (under mellan-

neolitikum period II och III). Ett kärl med grovt utåtböjd mynning, hög cylindrisk mittdel 
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samt en rundad buk/botten. Ytterligare en variant av bägare uppkom under kulturens 

slut, ett S-format kärl med rund botten och i mindre storlek (tulpanbägare). Slutligen 

kan lerskedar samt kraghalsflaskan nämnas, den sistnämnda försvann dock under 

första delen av mellanneolitikum (Stilborg 2002b: 64-65).  

 

Figur 6. Keramik av större betydelse under den yngre trattbägartiden (cirka 3200 – 2800 f.v.t.). Efter 
Österholms avbildningar i Burenhult 1991: 144-145.  

När det gäller ornamentiken uppstår det en tydlig skillnad mellan hushållskeramik från 

boplatserna som var begränsad och simpel dekoration i motsats till gravkeramik som 

var rikt dekorerad. Dekorer som kunde förekomma var; vinkelband under mynning 

skapade av breda instick (så kallade mejselinstick), fyllda romber, ”blixtlås”, schack-

bräde. Hängande trekanter var också vanligt förekommande, dessa var vanligtvis 

skapade av tandstämpel (Stilborg 2002b: 64-65). 

Utav de nytillkomna föremålen kan det anses som att brämbägarna kan ha använts till 

dryck och att fotskålarna, lerskedar samt vissa av de senare tillkomna kärlen inom 

kulturen kan ha spelat en rituell roll (Stilborg 2002b: 65).  

3.1.4. De skånska grupperna 

För att kunna föra en diskussion om keramikens kronologi på lokalerna kommer en 

utgångspunkt vara på keramiken från den tidigneolitiska trattbägarkulturen i Skåne och 

dess grupper belysas. Det bör självklart observeras att detta kan vara rumsligt betingat, 

men för att ha möjlighet att föra en diskussion behövs likväl en utgångspunkt att 

jämföra med.  

Gruppindelningen av följande grupper baseras främst på olikheter i kärlens ornamentik 

och form (Larsson 1997: 95).  
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Mossbygruppen, Oxiegruppen och Svenstorpsgruppen kan dateras till första delen av 

tidigneolitikum, det vill säga cirka 3950 – 3650 f.v.t. medan Bellevuegårdsgruppen här-

rör till den senare delen av tidigneolitikum, 3650 – 3300 f.v.t. (Rosborn 1999: 35). 

Mossbygruppen har dock 14C-dateringar som daterats till inom perioden 4233 – 3900 

f.v.t. och hör således till den äldst daterade fasen i Skåne (Larsson 1992: 74-75).  

 

Figur 7. Figur över ornerade skärvor från kärlets buk, fördelat procentuellt på det beräknade antalet av 
kompletta kärl. Blå markering påvisar Svenstorpgruppen, röd färg påvisar Bellevuegårdsgruppen. Vad 
som bör nämnas är att Stolpalösa har två faser varav en från tidigneolitikum samt en från mellan-
neolitikum. Efter Larsson 1984: 158. Kompletterad information från Larsson 1984: 95, 249.  

 

Figur 8 . Figur över ornerade keramikskärvor (mynningsbitar) med en procentuell fördelning uträtknat 
från det beräknade antalet kompletta kärl. Efter Larsson 1984: 157. 
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3.1.4.1. Oxiegruppen 

 

Figur 9. Keramik från Oxiegruppen. Efter Kristenssons fotografi i Larsson 1997: 95. 

Mats Larsson (1997: 95) menar att Oxiegruppen karaktäriserades av trattbägare som 

var utformade med korta halsar och som framförallt dekorerades med instick av pinne, 

kortare streck eller gropar av mindre slag som var placerade vid mynningen. Mats P. 

Malmer (2002: 19) belyser att keramikkärlen som återfanns i Oxiegruppen hade stora 

likheter med ertebøllekulturen med sina korta halsar utan snördekoration. Larsson 

(1984: 159) menar dock att det har återfunnits vissa keramikskärvor ornerade med 

tvinnat snöre i Oxiegruppen, han påpekar vidare att frekvensen av denna dekor kan 

ha varit lokalt betingat inom Oxiegruppen.   

3.1.4.2. Svenstorpsgruppen 

 

Figur 10. Keramik med dekor från Svenstorpsgruppen. Efter Kristensson fotografi i Larsson 1997: 96.  
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I Svenstorpsgruppen kan det skönjas en mer komplex ornamentik än i Oxiegruppen, 

då det där, utöver instick av pinne, fanns tvinnat snöre och olika varianter av stämpel-

intryck. Denna grupp hade även kragflaskor (Larsson 1997: 95). Tvärsnodd har före-

kommit, denna ornamentik tycks dock endast ha återfunnits på en väldigt låg frekvens 

av skärvor. På vissa lokaler inom Svenstorpsgruppen är det vanligt med en buk-

ornamentik av dragna linjer. Förutom trattbägare (som hade samma form som de i 

Oxiegruppen), hade denna grupp även öronbägare- och kärl, lerskivor samt kragflask-

or (Larsson 1984: 159-160).  

3.1.4.3. Mossbygruppen 

Mossbygruppen uppvisade stora likheter med Svenstorpsgruppen, det som skiljde 

dem åt var dock att Mossbygruppen hade en högre frekvent ornerning med snörorn-

amentik (Larsson 1997: 95).  

  

Figur 11 och 12. Figur 11. Exempel på keramik från Mossbygruppen. Efter: Larsson 1992: 72. Figur 12. 

Ytterligare exempel på keramik från Mossbygruppen. Efter: Larsson 1992: 73.   

3.1.4.4. Bellevuegårdsgruppen 

I den senare Bellevuegårdsgruppen, likt tidigare grupper, förekom pinnstick och 

pinnintryck, dock betydligt mindre frekvent. Intryck av tvinnat snöre samt tvärsnodd var 

ett vanligt sätt att dekorera kärlen inom dessa grupper, där framförallt den sistnämnda 
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dekoren var betydligt mer vanlig än i tidigare grupper. Även inom denna grupp var en 

vanlig bukdekor linjer. Detta varierar dock betydligt mellan olika lokaler. Bellevuegårds-

gruppen hade samma varianter av keramik som Svenstorpsgruppen, det som dock 

skiljde dem åt var att i den förstnämnda gruppen hade trattbägarna en högre hals med 

en klart markerad övergång mellan hals och buk. Det förekom även större kärl än i tid-

igare grupper (Larsson 1984: 159-161).  

 

Figur 13. Exempel på trattbägare från Bellevuegårdsgruppen. Efter Larsson 1984: 30.  

 

Figur 14. Exempel på keramik från Bellevuegårdsgruppen. Efter Larsson 1984: 29.  

3.2. Flint- och bergartsföremål 

För att kunna föra en diskussion kring lokalernas placering i tid gör följer här en över-

gripande beskrivning och diskussion om vissa av de flint- och bergartsföremål som 

förekommit eller kan ha förekommit på eller vid lokalerna och som kan ge en hän-

visning om deras datering.  

Poul Otto Nielsen (1978) har utformat en indelning av danska, neolitiska föremål. 

Bägerfeldt har behandlat denna i sin bok, detta följer här nedan. Bägerfeldt är här ref-
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ererad som Blomqvist 1989, då detta var hans namn vid publiceringen av boken. In-

delningen av de danska föremålen är av en kronologisk art, vilket kan vara till hjälp för 

att få djupare insikt i de gotländska lokalernas kronologi. Självklart bör det även här 

belysas att det kan ha varit annorlunda på Gotland.  

3.2.1. Yxor 

Yxorna delas ofta in i tre olika grupper; spetsnackiga yxor, tunnackiga yxor samt 

tjocknackiga yxor. Detta är dock en konstruerad indelning, det vill säga, yxor i vissa 

undertyper från till exempel spetsnackiga yxor kan likna yxor i andra undergrupper från 

till exempel tjocknackiga yxor. Det tycks dock som att denna ordning av grupperna 

samt med två eller fler undertyper stämmer väl in på trattbägarkulturen och det tycks 

även ha varit en långsam utveckling (Blomqvist 1989:56).  

De spetsnackiga yxorna utvecklades i och med neolitiseringen och kontakter söderut 

och de utgjorde början på en ny tillverkningstradition. Dessa yxor började förmodligen 

tillverkas under den tidigaste delen av tidigneolitikum och utvecklades under tidig-

neolitikums mellersta del till tunnackiga flintyxor (Blomqvist 1989: 56). Den tunnackiga 

formen på yxorna varade sedan under en längre tid, då det tycks ha varit först under 

mellanneolitium period II/III som dessa utvecklades till de tjocknackiga flintyxorna 

(Blomqvist 1989: 58, 65).  

Parallellt med de tunnackiga yxorna uppkom även de tunnbladiga yxorna under tidig-

neolitikums mellersta period och de tycks ha fortsatt tillverkas och användas av männ-

iskorna inom trattbägarkulturen fram till dess slut (Blomqvist 1989: 59).  

Ytterligare en typ av yxor som kan kopplas till bland annat trattbägarkulturen är mång-

kantsyxor. Bägerfeldt menar att dessa kan härledas till en stor del av, om inte hela, 

den tidigneolitiska perioden (Blomqvist 1989: 81).  

3.2.2. Mejslar 

Det var inom trattbägarkulturen som mejslarna gjorde entré. ”Yxkroppen” på dessa var 

jämna i både tjocklek och bredd men i och med en markant mindre bredd på kroppen 

i motsats till yxorna kan dessa två typer lätt åtskiljas. De som var aktuella för trattbägar-

kulturen började tillverkas under mellanneolitikum period III (Blomqvist 1989: 65-66).  
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Figur 15. Exempel på de olika föremålstyperna. Från vänster; spetsnackig arbetsyxa, tunnackig flintyxa, 
tunnbladig yxa, tjocknackig yxa, mångkantig stridsyxa samt mejsel. Efter Österholms avbildningar i 
Burenhult 1999: 273, 301. 

3.3. Skogsmossen, Västmanland 

 

Figur 16. Dagens läge för lokalen Skogsmossen. Från Riksantikvarieämbetet (2014d), i samband med 
Google Earth.  

Valet att studera Skogsmossen något utförligare var på grund av att den kan ses som 

en bra beskrivning om hur en lokal från trattbägarkulturen kan ha sett ut och fungerat, 

samt att den bör ge en bra bild av en fastlandslokal. Vad som dock bör poängteras är 

att denna lokal grävdes ut på ett utförligt och strukturerat sätt och i forskningssyfte, 
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vilket skiljer sig från åtminstone Ardags, Suderkvie samt Gräne. Skogsmossen tycks 

ej heller ha varit lika skadat som dessa lokaler. Det är således svårt att jämföra Skogs-

mossen med lokalerna på Gotland, utan denne får utgöra en slags bakgrund om hur 

lokalerna från trattbägarkulturen kan ha fungerat.  

Skogsmossen var en tidigneolitisk lokal i Fellingsbro socken i Västmanland (Hallgren 

& Possnert 1997: 113, 128). Under lokalens aktiva tid var denne placerad på en större 

halvö med en ungefärlig sträcka till havet på cirka 1-2 kilometer. Området som påvisar 

påverkan av mänsklig aktivitet påvisar en storlek på cirka 11 000 m², det är dock stor 

variation i frekvens av fynd inom detta område (Hallgren m.fl. 1997: 51, 98). Hallgren 

(2008) beskriver Skogsmossen som en landvänd lokal. Med detta menar han att 

boplatsen kan haft gångavstånd till stranden. Landvända lokaler har dock haft mer 

fokus på verksamheter knutna till fastlandet istället för stranden, det vill säga odling, 

jakt på skogsdjur samt boskapsskötsel i motsats till bland annat fiske och säljakt. 

Människorna på Skogsmosselokalen har dock förmodligen använt sig av marina när-

ingsresurser istället för sötvattensresurser, då närmaste insjö låg cirka en mil ifrån 

lokalen (Hallgren 2008: 87, 92). Skogsmossen tycks ligga på en höjd av 35-40 meter 

över havet. Den centrala delen av boplatsen är placerad på sandiga jordar (Hallgren 

m.fl. 1997: 50-51).  

Skogsmossen är intressant av många anledningar, varav det främsta förmodligen är 

på grund av det kärr som återfanns i området. Där har bland annat keramik påträffats 

och kärret tolkas att ha fungerat som en rituell deponeringsplats. Keramiken från kärret 

påvisar ett större procentantal ornerad keramik gentemot den keramik som återfunnits 

från bosättningen, 18% vs. 9%. Detta bidrar till diskussionen kring att keramik vid 

rituella verksamheter är alltjämt mer dekorerad än den keramik som använts vid 

vardagliga sysslor (Hallgren m.fl. 1997: 64, 72). Den vanligaste dekoren på keramiken 

från kärret är tvärsnodd (40%) följt av snörornering (17%) (Hallgren & Possnert 1997: 

117). I kärret återfanns dessutom stolphål som kan härröra från en plattform (Hallgren 

m.fl. 1997: 73). På lokalen påträffades även lämningar efter ett hus i områdets centrala 

del. Bredvid huset återfanns områden som förmodligen har varit uppdelade efter olika 

ändamål, bland annat ett område för matlagning etc. med härdar och sadelformade 

malstenar samt ett område för yxtillverkning. I periferin återfanns även en yta som tycks 

ha fungerat som ett avfallsområde. Författarna påpekar att det kan ha funnits ytter-
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ligare minst en husliknande konstruktion i området, då fynd pekar på detta trots att 

lämningar från själva huset fattas (Hallgren m.fl. 1997: 51, 101-102).  

Förmodligen har Skogsmossens aktivitetsperiod varit indelad i 3 faser med 5-25 aktiva 

år i varje fas och med 50-200 år då bosättningen har varit övergiven; första fasen cirka 

3780-3705 f.v.t., andra fasen cirka 3640-3530 f.v.t. och den tredje fasen cirka 3500-

3340 f.v.t. (Hallgren m.fl. 1997: 104-105; Hallgren & Possnert 1997: 128). Utifrån kera-

mikens homogena dekor och särskiljande från närliggande boplatsers keramik kan det 

sägas vara troligt att det var samma grupp människor, i olika generationer, som åter-

kom till bosättningen i olika perioder. Detta territoriala tänk stöds även upp med att 

stenföremål på boplatsen kommer från en särskild brytningsareal. Skogsmossen kan 

således ha ingått i ett socialt system som även närliggande lokaler som Skumpar-

berget, Tjugestatorp och Hjulberga kan ha varit en del utav (Hallgren & Possnert 1994: 

132-133; Hallgren m.fl. 1994: 106-107; Hallgren 2008: 195).  

Något som kan anses vara av intresse är att, vad jag förstår, det inte tycks ha påträffats 

liknande gropar som på lokalerna på Gotland (se nedan), utan de gropar som har 

funnits har tolkats som stolphål. Detta ska dock inte tolkas som att liknande gropar ej 

förekom på fastlandet, då Bägerfeldt (1992) belyser att dessa gropar kan ses som någ-

orlunda vanligt förekommande inom trattbägarkulturen i Sverige och på vissa ställen i 

Danmark. Dessa gropars roll är oklart, de kan dock ha en rituell betydelse (Bägerfeldt 

1992: 130). Bland annat på trattbägarkulturslokalen Fågelbacken, även denna i Väst-

manland, återfanns gropar som innehöll bland annat brända människoben, keramik 

samt skörbrända stenar. Dessa gropar tolkas som rituella. Det bör dock påpekas att 

hela lokalen Fågelbacken kan betraktas att ha haft en rituell betydelse (Apel m.fl. 1995: 

67, 81, 95). Jag kan dock inte se att det framgår i litteraturen om groparna innehöll lik-

nande mörk, ibland sotfärgad sand som på Gotland och Öland.   

På lokalen Tjugestatorp i Närke, som härrör från den tidigneolitiska trattbägarkulturen, 

återfanns en grop med svart siltlager som innehöll kol och sot. I gropen påträffades en 

spetsnackig flintyxa, tvärpil i flinta, flintavslag, kvartsavslag samt brända ben. Detta 

tolkas som en medveten deponering och att detta kan betyda att lokalen hade even-

tuellt en rituell betydelse, kanske som en samlingsplats (Artursson 1996: 29, 31, 82). 

På området har ytterligare gropar, varav vissa med föremål, återfunnits. Dessa tycks 

dock haft annan färg och karaktär än de på Gotland och Öland, de tycks ej haft den 
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mörka, nästan sotfärgade färgen. Förutom den ovannämnda gropen från Tjugestatorp 

nämns en annan grop med liknande karaktär, denna har dokumenterats som avfalls-

grop (ibid: 98-102).  

3.4. Trattbägarkulturen på Gotland 

Österholm (1989: 191-192) når i sin avhandling fram till konklusionen att det är klimat-

förändringar som har stått bakom alla de större förändringar som har skett i stenålders-

människornas liv. Hon belyser att tillväxten av skog på Gotland förmodligen gav männ-

iskorna anledning till att börja använda sig av yxan, som förmodligen i slutet av 

mesolitisk tid ledde till utveckling av en röjningsfas och möjligtvis svedjebruksfas. 

Människornas näringsekonomi hade tidigare bestått av fiske och fångst, men genom 

röjningen av skogen, under tidig tidigneolitisk tid, uppstod en begynnelse till en odlings-

fas.  Detta blev slutligen de tidigneolitiska människornas nya näringsekonomi, som en 

följd av klimatförändringar som även tvingade dem att flytta från kusten inåt land. Hon 

(ibid: 26-27) påpekar dock att på grund av det magra fyndmaterialet av ben från de 

tidigneolitiska lokalerna, bland annat på grund av jordens sura pH-värde, återfinns 

inget benmaterial från nötkreatur förrän under mellanneolitisk tid och den gropkeram-

iska kulturen. Lindqvists (1997) artikel styrker upp att detta kan räknas som miss-

visande information, eftersom det hittats nötkreatur i Stora Förvar och Överstekvarn-

lokalen som räknas som lokaler med både mesolitiska och neolitiska lämningar 

(Lindqvist 1997). Österholm skriver vidare att fynd av ben från svin har hittats på meso-

litiska lokaler och det är möjligt att de var domesticerade redan under slutet av meso-

litisk tid och/eller början av tidigneolitisk tid (1989: 26-27). Hon (1989: 191-192) menar 

att förutom odling så gjorde boskapsskötseln och keramiken entré på Gotland genom 

kontakten med Sydskandinavien under tidigneolitisk tid. Odlingsfasen på Gotland 

pågick fram till tidigt mellanneolitikum, då klimatet återigen gjorde sådan påverkan på 

människorna att de på nytt, gradvis, återvände till kusterna och den näringsekonomi 

som de tvingades till att ge upp under början av tidigneolitikum. Ett exempel kan ses i 

Österholms avhandling (ibid: 127, 159) där hon diskuterar kring att människorna från 

lokalen Suderkvie samt de som bodde i området vid denna tid sedan under mellan-

neolitikum samlades på den närliggande, stora gropkeramiska lokalen Gullrum.  
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Figur 17. Figur över Gotland under tidigneolitikum med dösen i Ansarve, eventuella dösen i Lickesarve 
samt övriga lokaler kopplade till trattbägarkulturen markerat. Efter Martinsson-Wallin & Wallin 2010: 78.    

En annan teori är att de tidigneolitiska jordbrukarna, och byggarna av Gotlands enda 

(alternativt de enda två) megalitgraven/megalitgravarna, var en grupp människor som 

vandrade in och bosatte sig på ön. Dessa människor kan ha kommit från Öland i syd-

öst, västra Skandinavien eller norra Tyskland (Martinsson-Wallin & Wallin 2010: 77, 

80).  

Bägerfeldt (1992: 105) diskuterar kring hur landskapet öppnas upp för odling och bet-

esmark och menar att det framförallt skulle vara i områden i socknarna Tofta och Roma 

som detta skedde, cirka 3950 – 3750 f.v.t.  
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När det gäller benmaterial från individer har inget sådant påträffats på Gotland från 

tidigneolitiska lokalerna som undersöks i denna uppsats (Bägerfeldt 1992: 81) men i 

en megalitgrav som är belägen i Tofta socken, cirka 2 mil söder om Visby har cirka 30-

talet individer begravts (Martinsson-Wallin & Wallin 2010: 78-79). Denna megalitgrav 

klassificeras som en dös från senare delen av tidigneolitikum (Bägerfeldt 1992: 9). För 

tillfället är tolv individer från dösen daterade. Dessa är daterade till cirka 3300 – 2800 

f.v.t. Alla daterade individer påvisar även ett 13C-värde som indikerar terrestrial föda 

(Wallin, muntl. medd. 2014). Det har återfunnits fynd av bland annat sydskandinavisk 

flinta och en skrapa som kopplats till trattbägarkulturen vid megaliten, men det har inte 

påträffats något fynd av keramik (Bägerfeldt 1992: 10, 27).  

På Gotland har två stycken mossfynd av trattbägarkeramik påträffats; ett i Lokrume 

socken och ett i Martebo socken (Becker 1948: 188).  

När det gäller kontakter runt Östersjön skriver Österholm (1989: 186-187) i sin avhand-

ling om ett experiment som utfördes där en stockbåt tillverkades och sedan användas 

för att ta sig till fastlandet. Experimentet påvisade att det var fullt möjligt att färdas vart-

hän till fastlandet runt om Östersjön. Det var dock betydligt närmare och bekvämare 

att först paddla till Öland för att sedan fortsätta resan söder- eller norrut. 

3.4.1. Keramik 

Vad som är intressant med keramiken från trattbägarkulturen på Gotland i jämförelse 

med den efterföljande gropkeramiska kulturen är att magringen skiljer sig åt. Tratt-

bägarkulturens kärl är främst magrade med granitkross och ej kalksten, vilket är en 

dominerande magring i den gropkeramiska keramiken (jfr. bl.a. Österholm 1989: 81). 

Österholm (ibid: 81-82) diskuterar detta och menar att anledningen till frånvaron av 

kalksten kan bero på två faktorer: Att människorna inom trattbägarkulturen använde 

sig av en mer ytlig, kalkstensfattig/kalkstensfri lera eller att kalkstenen har försvunnit i 

och med jordens låga pH-värde, på samma sätt som benmaterialet. Vidare skickade 

Österholm (1989) tre stycken keramikskärvor från Mölner/Gullarve till det keramiska 

laboratoriet i Lund där Birgitta Hulthén bedömde att dessa keramikskärvor var till-

verkade av en icke gotländsk lera (Österholm 1989: 81 och där anförd muntlig 

referens). Martinsson-Wallin har nu gjort ett större urval av skärvor från de tidig-

neolitiska lokalerna på Gotland som analyseras för att utröna om Hulténs bedömning 

är korrekt. 
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3.4.2. Flinta 

För att människorna på ön skulle kunna överleva menar Österholm (1989: 181) att de 

bör haft kontakter med varandra över mer eller mindre hela ön. När det gäller kontakter 

utanför ön har fynd av Sydskandinavisk flinta diskuterats. Norderäng (1997: 11) och 

Gunborg Janzon (1974:119) menar att typen och mängden av flintföremål talar för att 

importerade, mer eller mindre färdigtillverkade redskap, har förts till ön. Det återfinns 

även för få fynd som talar för att det faktiskt har skett tillverkning av föremål av syd-

skandinavisk flinta på ön. Även Österholm (1989: 187) kommer fram till att avståndet 

till fastlandet är så pass långt att det vore onödigt att frakta större mängder, obearbetad 

flinta över havet. Hon menar vidare att flintan kom som färdiga föremål alternativt så 

pass färdiga att endast slipning behövdes. Vidare förekommer det, på de tidig-

neolitiska, gotländska lokalerna, att dessa föremål sedan har återanvänts till mindre 

redskap.   

Bägerfeldt (1992: 105-106) noterar att två av tre kända flintyxedepåer från neolitikum 

har påträffats i området mellan socknarna Tofta och Roma. Det är, som tidigare nämnt, 

även i Tofta socken som Gotlands enda kända megalitgrav har återfunnits. Denna 

socken tycks således ha haft stor betydelse under neolitikum, då även senare tidig-

neolitiska mångkantsyxor har påträffats i området. Även Norderäng (1997: 27) belyser 

att Toftaområdet sticker ut något från Gotlands andra områden under neolitikums 

början. Han påpekar att här tycks man ha funnit fler flintföremål och belyser vidare 

områdets geografiska läge som var väl gynnsamt för förflyttningar till och från Syd-

skandinavien. Han (ibid: 27, 29) fortsätter med att skriva att Mölner tycks vara den 

enda tidigneolitiska lokal som påvisar bearbetning av sydskandinavisk flinta. Vidare 

menar han att det är möjligt att Tofta/Mölner-området har fungerat som en centralplats 

som har haft utbyte av föremål med Sydskandinavien för att sedan distribuera vidare 

detta på övriga Gotland. Norderäng (ibid: 26) kommer i sin uppsats fram till att det är 

möjligt att det är med människor i dagens Malmöområde som de dåtida gotlänningarna 

hade varuutbyte med.  

Även Kalle Thorsberg (1997) har studerat den importerade flintan från fastigheten 

Mölner och menar att det, om Mölner kan anses representera den gotländska tratt-

bägarkulturen generellt, påvisar det att den importerade flintan kan ha spelat en roll i 

människornas vardag, likväl som i rituella kontexter. Han menar att detta kan ställas i 
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kontrast mot den gropkeramiska kulturen där flintan tycks ha haft en större roll i rituella 

sammanhang än i människornas vardag (Thorsberg 1997: 54-55).  

 

Figur 18. Karta över lösfynd av yxor kopplade till trattbägarkulturen. Efter Österholm 1989: 68, komp-
letterad karta efter Lang 1985: 49.  Lokalerna (Ardags: Röd, Gräne: Grön, Mölner/Gullarve: Gul samt 
Suderkvie: Blå). Lokalerna är utplacerade av mig, efter jämförelse med karta av Lang 1985: 49. 
Utplaceringen är mycket generell, men bör vara tillräcklig för ändamålet. 

Bägerfeldt (1992) menar att fynd av flintyxor minskar betydligt under brytningspunkten 

mellan tidig- och mellanneolitikum, cirka 3350 f.v.t. Från perioden cirka 3350 – 3000 

f.v.t. har endast fyra stycken flintyxor återfunnits, dessa är av tunnackiga samt tjock-

nackiga varianter. Från den efterföljande perioden, 3000 – 2800 f.v.t. återfinns yxor 

som kan härröra från människor som Bägerfeldt kallar ”post-TRB”. Han påpekar att nu 

tycks inte Tofta/Roma-området haft samma betydelse, utan att fynden börjar koncent-
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rera sig kring Visbyområdet. Utifrån materialet är det möjligt att dra tolkningen att skog-

sröjningen hade avstannat (Bägerfeldt 1992: 106).  

3.4.3. Yxplatserna 

Yxplatserna är lokaler på Gotland där, som namnet antyder, yxor av bergart har åter-

funnits, dock ingen keramik. Till formen liknar dessa yxor trindyxorna, vilka kan tillhöra 

både mesolitikum och neolitikum. Dessa platser kan dock dateras till cirka 4500 – 3500 

f.v.t., vilket omfattar en del av äldre neolitikum. Antalet av dessa lokaler samt antalet 

fynd av bergartsyxor utan skafthål tycks koncentreras till områden kring Tofta socken, 

Hall socken (Bägerfeldt 1992: 92, 104-105) samt Lina myrområdet (Martinsson-Wallin 

muntl. medd. 2014a). Bägerfeldt skriver att det tycks som att södra och västra Gotland 

är underrepresenterade (Bägerfeldt 1992: 104).  Han (1992: 129) har gjort beräkningen 

att 60 % av yxplatsernas trindyxor eller yxor som liknar trindyxor bör komma från neo-

litikum. Bägerfeldt (ibid: 105) påvisar att dessa platser tycks ha varit lokaliserade till 

den dåtida kusten. 

4. Presentation av materialet 

Här följer en närmare presentation av de fyra lokalerna från trattbägarkulturen på 

Gotland. Även referenslokalen på Öland kommer presenteras här.  

4.1. Ardags, Ekeby socken 

Denna lokal är placerad på gården Ardags i Ekeby socken som numera återfinns i 

princip på centrala Gotland. Gården är placerad cirka två kilometer ost-syd-ost om 

sockenkyrkan samt cirka 800 meter norr om ett stort gravfält som ligger på en grusås 

(Åhlén 1972: 3). Stenålderslokalen har således legat på grusåsens sydsida (Åhlén 

1972: 24). Det var vid användningen av en grustäkt tillhörande Gotlands vägstyrelse 

som forntida gravkonstruktioner påträffades och en arkeologisk utgrävning blev så-

ledes nödvändig. Målet med utgrävningarna blev följaktligen att gräva ut ett antal 

gravanläggningar som utifrån kontext förmodligen härstammade från äldre järnålder 

(Stenberger 1936b: 159). 
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Figur 19. Bild över Ardagslokalens närområde. Mörkblå färg påvisar vattendrag och våtmarker medan 
de ljusblå områdena representerar sandjord. Efter bild upprättad av Arvidsson och Frykler i Frykler 
(2004: 10).  

I Ann Fryklers (2004: 10) uppsats finns en bild över Ardags närområde (jfr. figur 19). 

Denna är dock från 2004 och det finns numera ny data för sådana här kartor, vilket är 

av intresse att utveckla för lokalerna i framtiden.  

Ardags återfinns idag på en höjd av 25 meter över havet (Riksantikvarieämbetet 

2014b), dock har grusåsens höjdrygg en höjd på cirka 30 meter över havet (Åhlén 

1972: 24). Cirka 1,5 kilometer österut ligger, den numera utdikade, Tallmyr som under 

en period av stenåldern var en del av en havsvik. Numera ingår den i ett stort myrkomp-

lex med Lina myr och Källunge myr (ibid: 24; Nihlén 1927: 54). Detta bör dock studeras 

igen, då informationen kan anses daterad. Under stenåldern fanns det ett flertal lokaler 

vid den då aktuella Linaviken (Åhlén: 24; Nihlén 1927: 35, 53).    

Åhlén (1972: 3, 7) menar att lämningarna från stenålderslokalen inte tycks ha gestaltat 

ett sammanhängande boplatslager då fynden återfanns i avgränsande gropar i grus-

lagret samt under vissa av gravfältets gravar. Ett flertal gropar innehöll ett mörkt kultur-

lager som benämns som brandlager. 

Utifrån keramiken på lokalen menar Åhlén (1972: 33) att det har varit kontinuerlig 

aktivitet i området under tidigneolitisk tid och större delen av resterande neolitikum. 

Hon menar att keramiken från lokalen härrör från trattbägarkulturen, gropkeramiska 

kulturen samt stridsyxekulturen. Hon betonar således att boplatsens aktivitetsperiod 

bör dateras till tidig- och mellanneolitikum.  
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De fynd från stenåldern som återfanns var avslag och delar av ordovicisk flinta, ett 

antal trindyxor och slipade grönstensyxor samt keramik. Åhlén belyser att utifrån de 

fynd av flintavslag som återfanns så bör platsen agerat rum för tillverkningsaktiviteter. 

Vad som dessutom är av värde att uppmärksamma är att det ej har återfunnits fynd av 

importerad flinta på lokalen (Åhlén 1972: 3, 33).  

De vanligaste dekorerna på keramiken är tvärsnodd i vinkellinjer, som Åhlén dock 

menar bör härröra till stridsyxekulturen. Detta tycks följas av tvärsnoddsornering, ej 

vinklad samt gropornering av runda och oregelbundna intryck (ibid: 21, 23). Åhlén (ibid: 

28) har räknat ut att från Ardagslokalen finns 1290 stycken oornerade skärvor och 101 

stycken oornerade. Enligt mina beräkningar representerar detta att cirka 7,2 % av ker-

amiken är ornerad. 

Det tycks ej ha förekommit några skörbrända stenar i groparna på lokalen Ardags eller 

anläggningar som kan ses som stolphål från undersökningarna (Åhlén 1972).  

4.2. Mölner/Gullarve, Väte socken 

Lokalen ligger på fastigheterna Mölner 1:5 och Gullarve 1:13 (Österholm 1989: 73). På 

gården Mölner har, utöver kulturlager från stenåldern, även ett gravfält från förromersk 

järnålder samt vikingatid undersökts (Nylén 1961: 1). Det var vid en sandtäkt som 

sedan ytterligare ett kulturlager från stenålder påträffades på den intilliggande fastig-

heten Gullarve 1:13, vilket resulterade i fortsatta undersökningar på denna fastighet 

(Österholm 1989: 73-75). Lokalen Mölner/Gullarve har genom 14C-datering daterats till 

cirka 4500 f.v.t. (Nylén m.fl. 1981: 29, 31-32), detta bör dock anses vara en förlegad 

datering. Österholm (1989: 82) har gjort 14C -dateringar där den äldsta påvisar 5230 

f.v.t. Felmarginalen på denna datering ligger dock på +/-100 år, men detta visar ändå 

på en mesolitisk datering. Hon (ibid: 92) menar således att lokalen bör ha varit på-

verkad av mänsklig aktivitet sedan mesolitikum och att den till en början bör ha varit 

en strandboplats. Österholm (1989) beräknar att lokalens yta kan ha varit cirka 200 

meter i längd och 60 meter i bredd (Österholm 1989: 72).  
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Figur 20. Mölner/Gullarves placering i landskapet. Efter Horvaths bild i Grahn 2012b: 8.  

Nylén, Danielsson och Stig Englund (1981: 31) menar att platsen bör ha varit idealisk 

för trattbägarkulturens jordbrukare. De syftar då på platsens miljö och ekologi, bland 

annat fanns en sjö på den västra sidan för fiske samt en förmodad skog på lokalens 

östra sida som gav möjligheter till jakt och fångst. Norr om lokalen fanns moränjord 

som toppades av lerig jordyta och söderut fanns en bäck med rent källvatten. Jorden 

var förmodligen passande för jordbrukarna då den var självdränerande, vilket bör ha 

underlättat för dem när kunskapen om dränering genom dikning inte ännu existerade. 

Österholm (1989: 72) belyser att lokalen låg på en plan sandhöjd som idag är 34 meter 

över havet.  

Under utgrävningen av Mölner/Gullarveområdet framkom bl.a. stolphål, gropar med 

skörbränd sten och sot, härdar samt olika typer av aktivitetsytor i varierande storlek. 

Det fanns dessutom gropar i olika storlekar och variationer som innehöll större kon-

centrationer av flinta och keramik. I dessa gropar återfanns återigen skörbränd sten, 

men även en fyllning av sand som var mörk, ibland till och med sotfärgad (Althin 1967: 

40; Österholm 1989: 75). Fynd av flintavslag från Sydskandinaviska flintyxor, det vill 

säga importerad flinta, har påträffats på området, dock återfanns även ordovicisk 

(gotländsk) flinta. Det har även påträffats stora mängder keramik från Mölner/Gullarve, 

cirka 60 000 skärvor, varav vissa var av mindre, mer fragmenterad art. Keramiken på 

fastigheten Mölner uppvisade en variation av ornament, bland annat intryck av enkelt 

tvinnat snöre, tvärsnoddsintryck samt grop- och stämpelintryck. På gården Gullarve 

var det inte lika stor variation utan där utgjordes dekoren av främst intryck av tvinnat 
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snöre samt gropintryck varav de flesta var av konisk form (Althin 1967: 40; Österholm 

1989: 80).  

 

Figur 21. Schaktplan över Mölner/Gullarvelokalen. Efter Österholm 1989: 74.  

Efter Danielssons (1979: 61-66) fyndförteckning från majoriteten av fynden från 

Mölnerlokalen har jag gjort följande beräkning: Keramikmaterialet består av cirka 

58 243 stycken oornerade keramikskärvor och cirka 1302 stycken ornerade. Detta ger 

ett märkbart lågt procentvärde av ornerade skärvor, endast 2,1 %.  

För att få en rättvis bild av Gullarve bör en större genomgång av all keramik göras, då 

även den oornerade keramiken räknas. För tillfället kan det tyvärr anses att det är för 

mycket keramik som ännu väntar på att studeras noggrannare.  
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Figur 22. Exempel på dekortyperna och tvärsnoddsornering (Gräne) och tvinnat snöre (Mölner/ 

Gullarve).  

Stolphål på fastigheten Mölner grävdes ut år 1967 (Althin-Modig & Lindqvist-Bergqvist 

1972b: 18-21) och Österholm (1989: 82) reflekterar över att dessa kan representera 

två stycken mindre fyrkantiga hus alternativt ett långhus. Hon diskuterar även kring de 

stolphål som har återfunnits på Gullarveområdet och menar att dessa antyder att det 

har funnits olika typer av hus på Gullarve. Det är dock endast möjligt att typbestämma 

ett slags hus; denna typ har varit uppbyggda av virke med inåtlutande riktning som 

möttes i husets mitt.  

4.3. Gräne, Väte socken 

Gräne ligger cirka två kilometer från Mölner/Gullarve (Österholm 1989: 73). Det var i 

samband med en besiktning av en skeppssättning samt undersökningar av ett gravfält 

på gården Gräne, även denna i Väte socken, som boplatslämningar från stenålder 

uppdagades. Dessa återfanns i en sandtäkt lokaliserad cirka 50 meter sydväst om 

skeppssättningen och cirka 100 meter sydväst om Gräne gård. Den bedrivna 

sandtäkten hade en oregelbunden yta på cirka 30 meter (öst-väst) x 50 meter (norr-

söder) och var placerad strax sydost om den nuvarande vägen. Sandtäkten användes 

av de närboende och endast vid behov till dessa hushåll. Den var enbart ytligt använd, 

cirka en meters djup och i dess yta återfanns ”öar” och ”uddar” av orörda områden 

(Nylén & Manneke 1960: 1). Lokalen är idag på en höjd av 35 meter över havet (Riks-

antikvarieämbetet 2014a).  
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Figur 23. Mölner/Gullarves placering i landskapet. Efter Horvaths bild i Grahn 2012b: 8.  

 

Figur 24. Relationen mellan Mölner och Gräne. Efter bild upprättad av Arvidsson och Frykler i Frykler 
2004: 8.  

Jag har tyvärr ej hittat någon bild som visar Gräne och dess närområde under neo-

litikum som är nyare än tio år. Det har tyvärr ej heller funnits tid för att upprätta sådana 

över lokalerna under detta arbete. Av denna anledning har valet fallit på att återigen 

visa den bild som finns i Grahns arbete (2012b: 8). Då det endast är ett avstånd på två 

kilometer mellan Mölner/Gullarve och Gräne (Österholm 1989: 73) kan det möjligtvis 

anses att denna bild även visar närmiljön till Gräne på ett tillfredsställande sätt. Genom 

att jämföra Johan Arvidsson och Ann Fryklers (Frykler 2004: 8) bild av området får vi 

en bra uppfattning om lokalernas relationer till varandra.  

I sandtäktens västra schaktvägg utgjordes lämningarna efter stenålderslokalen av ett 

tämligen tunt lager av mörkfärgad jord under torvlagret. Under detta mörka lager kom 
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ett sandlager som i sin tur bestod av nedgrävda gropar med markant mörkfärgat 

innehåll. I dessa gropar återfanns keramik, flinta samt brända ben. Nylén och Manneke 

misstänkte dock att de brända benen samt artefakterna i groparna kunde härstamma 

från ett eventuellt brandgravfält i området (Nylén & Manneke 1960; Cederschiöld 

1962).  Den markyta inom området som hade en svag, förhöjd lutning mot sydost var 

märkbart jämn och kan ha varit påverkad av modernare åkerbruk (Nylén & Manneke 

1960: 1).  

Undersökningar utfördes av de kvarvarande delarna av boplatslagret och provschakt 

uppfördes i närheten för att få en bild av boplatsens utbredning. Dessa provschakt 

påvisade dock att boplatslagrets största del förmodligen hade gått förlorat i och med 

brukandet av sandtäkten (ibid: 1-2).  

Gräne är beläget strax norr om Mölner/Gullarve och på Gräne har det påträffats 

keramik av samma typ och ålder som på Mölner/Gullarve (Nylén m.fl. 1981: 32-33). 

Österholm (1989: 82, 84) har i sin avhandling tagit med en 14C -datering från lokalen 

som påvisade att området har varit av betydelse för människor redan under mesolitisk 

tid, då 14C påvisade en datering på 4570 f.v.t. Denna har dock en felmarginal på +/- 

150 år.  

 

Figur 25. Bild över avståndet mellan Mölner/Gullarve och Gräne. Efter Österholm (1989: 72).  

Nylén med flera (1981: 29) menar att det finns vissa likheter mellan lokalerna Mölner/ 

Gullarve och Gräne. De är båda placerade på Gotlands inland samt var rika på arkeo-

logiska fynd, tyvärr var de också båda väldigt skadade. Genom att se på keramiken 
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tycks dessa båda lokaler varit aktivitetsytor för olika skeden i trattbägarkulturen och 

anses vara de första lokalerna för Gotlands tidigaste jordbrukare. Utöver detta har de 

även gemensamt att deras flintredskap tillverkades utifrån fragmenterade tunnackiga 

yxor av Sydskandinavisk flinta.   

Då det enbart är vissa flintartefakter i rapporterna (Nylén & Manneke 1960; 

Cederschiöld 1962) som benämns vara utav importerad flinta, kan det antagas att de 

resterande flintföremålen utgörs av ordovicisk flinta.  

För att se vilken keramikdekor som var vanligast från Gräne har Cederschiölds rapport 

(1962) legat som grund, där hon har gjort en noggrann genomgång av fynden från 

lokalen. Den påvisade att den klart vanligaste dekoren var tvärsnodd, 37 av 62 orn-

erade skärvor hade denna dekor (antingen som ensamt element eller i komposition 

med andra dekorelement). Detta följdes av snörornering, det vill säga tvinnat snöre (12 

av 62 skärvor) samt olika typer av enklare intryck, till exempel pinnintryck (10 av 62 

skärvor).  

Utifrån Cerderschiölds (1962) rapport har en beräkning utförts som påvisar att av totalt 

cirka 709 keramikskärvor från Gränelokalen är 62 stycken ornerade. Då är 16 stycken 

skärvor borträknade, då de utgjorde samma kärl som vissa andra. Detta ger en 

procentuell andel av den ornerade keramiken på cirka 8,7 %.   

 

Figur 26. Ytterligare ett exempel på tvärsnoddsornering. Skärva med ID-nummer 96 från Gräne.  

Det tycks inte ha återfunnits några säkra stolphål på Gräne, vilket kan ha sin förklaring 

i att lokalen var så pass förstörd på grund av grustäkten. Det tycks ej heller förekomma 
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skörbrända stenar i de gropar som har återfunnits (Nylén & Manneke 1960; Cedersch-

iöld 1962).  

4.4. Suderkvie, Grötlingbo socken 

Denna lokal ligger på fastigheten Suderkvie 1:14 i Grötlingbo socken (Manneke 1963: 

1), ett område med dominerande sandjordar (Österholm 1989: 159). Området ligger 

idag på en höjd över havet som motsvarar 10 meter (Riksantikvarieämbetet 2014c). 

Det var vid en arkeologisk undersökning av en hällkista som ett kulturlager från sten-

åldern uppdagades (Manneke 1963). Sven och Inger Österholm fosfatkarterade sten-

ålderslokalen (Österholm & Österholm 1983: 16) och Lang menar i sitt arbete (1985: 

38) att området med förhöjda fosfatvärden hade en ungefärlig area på 150 x 200 meter. 

Enligt mina beräkningar, genom att mäta samma karta, är området med förhöjda 

fosfatvärden cirka 120 x 200 meter.  

 

Figur 27. Bild över Suderkvie (markering) och dess närområde. Efter Rundkvist, Lindqvist & Thorsberg 
2004: 7.  

Bilden ovan visar närområdet kring Suderkvie. Denna kan möjligtvis vara den bäst 

lämpade bilden över Suderkvies närområde för tillfället. Vad jag förstår så är det den 

nedre strandlinjen som vi har idag, medan den som är ovanför Suderkvie är strand-

linjen från 5000 f.v.t. (Rundvist et al. 2004: 7). Denna bild är dock 10 år gammal, så en 

ny karta med ny information om närområdet är av intresse att uppföra.  

Manneke (1963) nämner i sin rapport att delar av stenåldersmaterialet förekom, i den 

sterila sanden, i gropar fyllda med svart sand. Fynden bestod av bland annat keramik, 

flintavslag (varav vissa benämns vara av importerad flinta), brända ben, kolfragment 
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samt nötskal. Det fanns ett antal gropar som innehöll sten på lokalen, varav åtminstone 

en grop hade två stycken eldpåverkade stenar. Det nämns dock ingen information om 

anläggningar som tolkats specifikt som stolphål i rapporten, däremot har härdar åter-

funnits.  

Österholm belyser ett karaktärsdrag för Suderkvielokalen, nämligen dess högklassiga 

keramik (jfr. figur 28) (Österholm 1989: 159). Suderkvies speciella keramik omnämns 

även av Althin (1967: 42) som formar förslaget att den nämnda keramiken kan vara 

importerad till lokalen från lokaler som fanns söder om Östersjön.  

 

Figur 28. Exempel på keramik och dess dekor från Suderkvie. Skärvorna 117, 125 och 108.   

Utifrån Gräslunds (1964) genomgång av materialet från Suderkvie kan vi se att antalet 

oornerade keramikskärvor är 1275 stycken och antalet ornerade skärvor är 150 styck-

en. Detta ger en procentuell andel på cirka 10,5 % ornerad keramik.  

4.5. Runsbäck, Öland 

Om vi blickar mot ön som ligger västerut så finner vi på de öländska fastigheterna, i 

Torslunda socken, Runsbäck 5:2 och Runsbäck 7:9 som motsvarar södra respektive 

norra delen av en lokal från trattbägarkulturen. Inom delområde C (jfr. delområde A i 

samma rapport) påträffades bra med fynd från tidig- och mellanneolitisk trattbägar-

kultur, bland annat keramik och flinta, vilket har gett en möjlighet att datera boplatsen 

till denna tid. Störst aktivitet tycks ligga under sen tidigneolitikum, det vill säga cirka 

3600 – 3300 f.v.t. I boplatsens närområde finns dock fynd som tyder på att platsen har 

varit vittne till mänsklig aktivitet redan från mesolitikum fram till cirka 2000 f.v.t., det vill 

säga en tidsperiod som sträcker sig under cirka 6000 år (Alexandersson & Papmehl-

Dufay 2009: 10-11).  
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Figur 29. De öländska lokalerna Runsbäck (Torslunda 262) samt Resmo (Resmo 159) från trattbägar-

kulturen. Dagens placering. Från Google Earth/FMIS.  

Hela undersökningsområdet, det vill säga båda de ovannämnda fastigheterna samt 

ytterligare en fastighet, har en storlek på cirka 45 000 m² (cirka 400 x 75-150 meter) 

och höjden över havet ligger inom ramen för 10-15 meter. Den sydöstra delen, som är 

på en av de högre nivåerna, skär i strandvallen som bildats efter Ancylussjön och om-

rådets del som ligger lägre topografiskt beläget skär i en strandvall från Litorinahavet 

(ibid: 22). Delområdet C, lokalen från trattbägarkulturen, återfanns i undersöknings-

områdets östra del på västsluttningen av strandvallen efter Ancylussjön. De geologiska 

jordarterna på området är främst sand men som har vissa inslag av grus och grovsand. 

Det förekommer även klappersten på delområdets lägre nivåer. Idag ligger Runsbäck 

på en höjd av 13,5-15 meter över havet (ibid: 57-58). 

Alexandersson och Papmehl-Dufay (2009) menar att Runsbäck kan beskrivas som en 

ordinär neolitisk boplats på Öland (2009: 11) vilket är anledningen till att den kan anses 

utgöra en bra referenslokal till de gotländska motsvarigheterna.  

På området (delområde C) fanns resterna av ett tvåskeppigt, stolpburet hus (ibid: 11) 

samt ett flertal gropar utan känd funktion, såsom ett flertal säkra eller osäkra stolphål. 

Även här, på en öländsk boplats, tycks de flesta groparna innehålla mörk, ibland sotig 

sand. Vissa innehöll även stenar (ibid: 58, 117-125). Flintföremålen återkommer mest 

frekvent i form av sydskandinavisk, importerad flinta som följs av den lokala (ordovi-

ciska) flintan. Ett stenföremål som också är av intresse är fyndet av en del av en 

sadelformad malsten, vilket är ett föremål som påträffas på trattbägarboplatser från 
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tidigneolitikum i östra Mellansverige. Liknande malstenar har återfunnits på detta arbe-

tes andra referenslokal, Skogsmossen, och även där i närheten av ett liknande hus s-

om på Runsbäck (ibid: 61, 70; Hallgren m.fl. 1997: 51).  

Utav den totala keramikmängden som har tillvaratagits från Runsbäck uppvisar cirka 

20% av dessa dekor, varav den klart vanligaste dekoren är tvärsnodd som motsvarar 

84% av den ornerade keramiken, följt av snörintryck (Alexandersson & Papmehl-Dufay 

2009: 73).   

5. Analys 

Analysen har delats upp på följande sätt; först förs en analys/diskussion kring 

skillnader och likheter mellan keramiken på lokalerna. Detta följs av en kronologisk 

analys där ett försök att datera de gotländska lokalerna utifrån deras keramik samt 

närliggande fynd av flintyxor. Detta följs sedan av diverse rumsliga analyser som är 

följande; lokalt Gullarve – lokalt Mölner/Gullarve – lokalt Mölner/Gullarve och Gräne – 

regionalt Gotland och slutligen Gotland – Öland – svenska fastlandet.  

5.1. Skillnader och likheter mellan lokalernas keramik  

De följande korrespondensanalyserna och tabellerna kommer att bygga på det ker-

amikmaterial som har legat till grund för den empiriska studie som har utförts i detta 

arbete. Inför de följande analyserna plockades vissa skärvor bort på grund av att deras 

dekor ansågs för osäker för att ge en rättvis analys. Efter denna gallring blev följande 

antal skärvor kvar för respektive lokal: Suderkvie (172 stycken), Ardags (69 stycken), 

Gräne (69 stycken) samt Gullarve (40 stycken). På grund av den markanta skillnaden 

i antalet skärvor utfördes ett sample inför analyserna. Analysen fick utgöras av 50 

stycken skärvor från Suderkvie, Ardags och Gräne och 40 stycken från Gullarve. För 

att få detta plockades 122 skärvor bort från Suderkvie, dessa valdes genom att de 61 

första respektive 61 sista skärvorna som är dokumenterade i databasen togs bort. 

Detta blev följande skärvor: 1-2, 97-155, 206-255 samt 352-365. Från Ardags utfördes 

urvalet genom att plocka bort 19 stycken, de 10 första och 9 sista i databasen. Följande 

skärvor togs bort från analysmaterialet: 3, 256-275, 326-333 samt 366. Slutligen 

samplades även 19 skärvor från Gräne bort, även här valdes de 10 första och 9 sista 

i databasen bort. Detta var skärvorna 4, 41-50 samt 342-351.  
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Förhoppningen är att detta ska bli en representativ analys trots att det är 10 färre skär-

vor som representerar Gullarve än de andra lokalerna.  

Vid analys av spridningen av dekoren mellan lokalerna plockades dekorer bort om de 

endast representerade en skärva, detta för att få en klarare korrespondensanalys då 

dessa har en tendens att bli svårtydd med alltför många variabler. Följande dekorer 

gallrades bort; F1 (cylindrisk grop ≥7 mm.), F3 (cylindrisk grop ≥1,5 - 3 mm.), I (sned 

grop), K (rombiska fält), N (”enkelt” intryck, mynning), R2 (tjock ”lansettform”), T 

(”halvcirkel”), U (yttäckande, oregelbundet intryck), Z (parstämplade intryck), Ä (runt 

intryck på mynning), Ö (vulst). För vidare information om dekorernas beteckningar, se 

12.1 Bilaga 1.  

Detta ledde vidare till att följande skärvor togs bort, då dessa enbart hade de 

ovannämnda dekorer; 18, 23, 31, 334 samt 336 från Gullarve, 68 från Gräne samt 158 

från Suderkvie. Detta betyder att Gullarve endast kommer ha 35 stycken skärvor 

representerat mot 49 från Gräne, 49 från Suderkvie samt 50 från Ardags.  

Vid analys av kompositioner var utgångspunkten samma sample som det första, det 

vill säga att lokalerna Suderkvie, Gräne och Ardags hade 50 stycken skärvor och 

Gullarve hade 40 stycken. Utav dessa uppvisade Gullarve 10 stycken med kom-

positioner, Gräne 14 stycken, Suderkvie 21 stycken samt Ardags 17 stycken.   

På grund av, särskilt vid spridningsbild över kompositioner, att det endast är ett mindre 

antal skärvor med i analyserna bör man ha i åtanke att en komposition kan se vanligt 

förekommande ut på spridningsbilden, dock endast representeras av en skärva. Valet 

att ta med korrespondensanalyser över kompositioner som återfinns på lokalerna är 

av en särskild anledning. Trots att det är möjligt att en komposition endast rep-

resenteras av en skärva så kan det ändå komma fram värdefull information. Utifrån 

kompositioner kan vi bland annat få en bild av de dekorer som förekommer på 

lokalerna mindre frekvent än andra dekorer, de som lätt blir osynliga i analyser.  
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Figur 30.  Korrespondensanalys över spridningen av skärvorna från de fyra lokalerna; Gullarve (svart 
färg), Suderkvie (lila färg), Ardags (röd färg) samt Gräne (grön färg).  

 

Figur 31. Korrespondensanalys över spridningen av dekorerna mellan lokalerna.  

Figur 30 påvisar direkt en faktor av intresse; keramikmaterialet påvisar en tydlig grupp-

ering mellan Suderkvie och Gullarve vs. Gräne och Ardags. Genom att se på spridn-

ingsbilden över dekorerna (figur 31) kan vi då se att den dekor som främst återfinns 

mellan Gullarve och Suderkvie är tvinnat snöre (A). Raka streck (C2) tycks finnas på 

båda, dock med mer dragning mot Gullarve. Det tycks som att hål rakt genom 

kärlväggen (S) förekommer mer frekvent i Suderkviematerialet än från de andra 

lokalerna, likväl som dekorerna konisk grop ≥ 3-7 mm. samt cylindrisk grop ≥ 3-7 mm. 
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Dekoren streck i okänd riktning (E2) återfinns närmare mitten av spridningskartan, 

detta kan således tolkas som att denna dekor återfinns hos alla lokaler och i nästan 

lika hög frekvens (dock något mer i Suderkvie). Spetsformigt intryck/streck (O) åter-

finns i Gullarve, men denna tycks även ha dragning mot Gräne.  

Vad som bör nämnas om Suderkviematerialet och dess dekor tvinnat snöre är att det 

snöret var, på vissa skärvor, väldigt fint tvinnat i jämförelse med andra skärvor samt 

de andra lokalerna (jfr. figur 32).  Någonting annat som upplevdes under arbetet med 

materialet var att det från Suderkvie fanns vissa skärvor som hade en markant större 

tjocklek än övriga skärvor från lokalen, dessa hade även mycket magring. Någon 

alternativt ett fåtal skärvor uppvisade även semi-porösa tillstånd med gropintryck (figur 

33), varav en upplevdes även svallad. Det kan således anses vara möjligt att det finns 

en blandning av keramik från olika tidsperioder i detta material.  

   

Figur 32 och 33. Skärva 117 (figur 32) och skärva 98 (figur 33) från Suderkvielokalen.  

Gräne däremot representeras av dekorerna rektangel (J), ovalt intryck (X1) och sned-

streck (D), snedstreck och eventuellt ovalt intryck kan dock delas lite grann med 

Gullarve. Vi återfinner punktintryck ≤1, 5 mm. närmare mitten, vilket bör tolkas som att 

denna dekor är relativt jämt fördelat mellan de fyra lokalerna, dock med viss mer 

förekomst på Gräne och möjligtvis även Ardags. Linje i okänd riktning kan anses vara 

relativt jämt fördelat mellan Gräne och Ardags, men det är framförallt dekoren 

tvärsnodd som vi kan se är en gemensam dekor för dessa lokaler.  

Ardags har en särskild dekor som kan vara av intresse att diskutera. Denna valdes att 

skriva som ”Taggtrådsornering?” för att uppmärksamma dess utseende. Den upplevs 

för olik vad jag uppfattar som taggtrådsornering, dock anser jag att den skiljer sig från 

annan tvärsnodd som jag har arbetat med. Det är möjligt att vad jag kallar för ”Tagg-

trådsornering?” bör klassas som tvärsnodd, men det kan ändå vara av intresse att dis-
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kutera att det kan anses att en viss del av framförallt Ardags tvärsnoddsornering skiljer 

sig från den övriga. Möjligtvis kan detta ses som en lokal företeelse.  

  

Figur 34 och 35. Skärva 287 (figur 34) och skärva 288 (figur 35) från Ardagslokalen.  

Grovt draget kan det anses att de vanligaste dekorerna på keramiken från lokalerna 

är: Tvinnat snöre (Mölner/Gullarve, Suderkvie) och tvärsnoddsintryck (Gräne, Ardags, 

Runsbäck, Skogsmossen). När det gäller den högklassiska keramiken från Suderkvie 

kan denna främst jämföras med lokaler på Öland. I relation till Runsbäck påvisar de 

likheter med skillnaden att tvinnat snöre är mer vanligt på Suderkvie och tvärsnodd på 

Runsbäck (figur 36 och 37). Om man dock ser på en annan öländsk lokal från tratt-

bägarkulturen, Resmo (RAÄ 159), så ser vi stora likheter med Suderkvie och även här 

är tvinnat snöre den vanligaste dekoren (figur 38) (Papmehl-Dufay 2009: 46-47) 

 

Figur 36. Exempel på keramik och dess dekor från Suderkvie. Skärvorna 117, 125 och 108.   
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Figur 37 och 38. Figur 37. Exempel på keramik och dess dekor från den öländska referensboplatsen 
Runsbäck. En komposition av tvärsnodd och snöre. Efter: Alexandersson & Papmehl-Dufay 2009: 73.  
Figur 38. Exempel på keramik och dess dekor med tvinnat snöre från den öländska boplatsen Resmo.  
Efter: Papmehl-Dufay 2009:46.  

Tabell 2. Tabell över dekoren tvinnat snöre från Suderkviematerialet och dess twists riktning; högerställd 
(Z-twist) och vänsterställd (S-twist) (Information om Z- och S-twist från Larsson 2009: 243). 

 

Tabell 3. Tabell över dekoren tvinnat snöre från Gullarvematerialet och dess twists riktning; högerställd 
(Z-twist) och vänsterställd (S-twist) (Information om Z- och S-twist från Larsson 2009: 243). 
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Tabell 4. Tabell över dekoren tvinnat snöre från Gränematerialet och dess twists riktning; högerställd 
(Z-twist) och vänsterställd (S-twist) (Information om Z- och S-twist från Larsson 2009: 243). 

 

 

Tabellerna 2-4 behandlar vilken riktning dekoren tvinnat snöre har i materialet från 

Suderkvie, Gullarve och Gräne. Ardags hade ingen skärva med dekoren tvinnat snöre. 

Vad vi kan se i tabellerna är att Z-twist är vanligare än S-twist på lokalerna Gullarve 

och Gräne medan S-twist är något vanligare än Z-twist i Suderkviematerialet. Sud-

erkvie skiljer sig således något från de andra lokalerna när det gäller detta. Vi kan även 

se att i Gränematerialet är det en markant skillnad i antalet, då det tycks som att bara 

en skärva har S-twist. 

Nedan kommer kompositioner på de olika lokalerna redovisas och diskuteras. För att 

få ytterligare överblick över de olika kompositionerna som påträffades under arbetet 

med keramikmaterialet, se 12.2. Bilaga 2.   

Figur 39 visar ytterligare en möjligt intressant faktor; Suderkvie och Gullarve skiljer sig 

åt mycket medan Gräne och Ardags fortfarande tycks ha större likheter, dock ändå 

fördelade kompositioner.  
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Figur 39. Korrespondensanalys över spridningen av kompositionerna mellan lokalerna.  

 

Figur 40. Bättre överblick kompositioner Gullarve vs. Suderkvie.  

För att få en tydligare överblick har jämförelsen av kompositioner brutits ned i två styck-

en korrespondensanalyser, en med Gullarve och Suderkvie samt en med Gräne och 

Ardags.  

I figur 40 ser vi att tvinnat snöre + streck/linje (I), Mandelformade intryck + oregel-

bundet, yttäckande intryck (XXIX), parstämplade intryck + ovala intryck (XXX) samt 

tvinnat snöre på mynning + tvinnat snöre på skärvan (XXXI) är kompositioner som vi 

kan se tycks representera Suderkvie. Övriga kompositioner är tvinnat snöre olika håll 



59 
 

+ streck/linjer (XIX), tvinnat snöre olika håll (XVII), streck på mynning + tvinnat snöre 

på skärvan olika håll (XXVII) samt tvinnat snöre + punktintryck + streck/linjer olika 

riktningar (XXVIII).  

Mellan Suderkvie och Gullarve (figur 40) (med dragning mot den sistnämnda) finner vi 

kompositionen streck/linjer i olika riktningar (IX). Kompositioner som återfinns från 

Gullarve är streck/linjer som är yttäckande (VIII) samt streck/linjer utsida + Streck/linjer 

insida (XXIV). Övriga kompositioner är streck på mynning + streck på skärvan ena 

sidan + tvinnat snöre skärvan andra sidan (II), tvinnat snöre + ovalt intryck (III), tvinnat 

snöre + grop samt tvinnat snöre mynning + streck/linje på skärvan (V), den sistnämnda 

är dock en bra bit utanför ”klustret”.  

Vad som slår kan skönjas av detta är att dessa två, trots att de tycks skilja sig mycket 

på spridningsbilden, har en stor likhet; de flesta kompositionerna har dekoren tvinnat 

snöre. Detta stödjer då upp föregående analys om dekoren (se figur 31) där tvinnat 

snöre var vanligast på dessa två lokaler. Detta är något som kommer diskuteras mer 

nedan.  

Vad som kan ses skiljer lokalerna åt är att det är något mer streck i kompositioner från 

Gullarve. En komposition som återfinns i Gullarvematerialet är en som har blivit ned-

tecknat som streck/linjer som är yttäckande.  

Yttäckande dekor på hals och/eller buk var ett karaktäristiskt drag under tidigneolitikum 

period II. Detta kunde vara intryck från bland annat tvärsnodd, snörornamentik, pinne 

och djurben (Ole Stilborg 2002c: 60). Då det endast återfanns ett fåtal skärvor från 

Gullarve i analysen betyder detta att det är möjligt att endast en skärva återfinns med 

denna dekor/komposition.  
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Figur 41. Bättre överblick kompositioner Gräne vs. Ardags.  

Denna figur påvisar att kompositionerna streck på mynning + streck/linjer på skärvan 

+ tvärsnoddsintryck på skärvan (XI) samt tvärsnodd på mynning + tvinnat snöre på 

skärvan olika håll (XV) återfinns i den centrala delen av spridningsbilden, men med 

någorlunda dragning mot Gräne. I Gräne återfinns sedan följande kompositioner; 

streck/linjer olika riktningar (IX), bågform + streck (Möjligt från samma intryck/redskap) 

(XLIII), ovala/runda intryck (~pinnintryck) på mynning + tvärsnodd på skärvan (XIII), 

tvinnat snöre på mynning + tvinnat snöre på skärvan (XXXI), sneda streck på mynning 

+ tvinnat snöre på skärvan (XII), streck på mynning + tvinnat snöre på skärvan + 

mejselintryck på skärvan (L). Ute i periferin av Gränes spridning kan vi sedan se föl-

jande kompositioner: Ovala intryck + streck/linje + grop (XLV), tvärsnodd + streck/linjer 

+ halvcirkel (XIV), ovala/runda intryck (~pinnintryck) på mynning + tvärsnodd på 

skärvan + rektangulärt intryck (XLIX) samt tvärsnodd i ”ramkomposition” (XLVIII). 

I Ardags, med lite dragning mot den centrala delen av spridningsbilden förekommer de 

två kompositionerna tvärsnodd + streck/linjer (XXXVI) och tvärsnodd i vinkelkom-

position (XXXVII). Övriga kompositioner i Ardags är; punktintryck + tvärsnodd + 

streck/linjer (XXXIX), triangulära intryck + grop (XL), streck/linjer + grop/punktintryck 

(XXVI), snedstreck på mynning + mejselintryck på skärvan (LV), streck i vinkelliknande 

komposition (XLI), tvärsnodd olika håll (XXXVIII) och slutligen gropar + hål genom kärl-

väggen + oregelbundet formade gropar (LVI).  
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Det som blir extra tydligt här är att dekoren tvinnat snöre förekommer i vissa fall i 

Gränematerialet, men ej i Ardagsmaterialet. I övrigt är, som tidigare analys påvisat (jfr. 

figur 31) tvärsnodd en vanligt förekommande dekor på båda lokalerna.  

På Ardags förekommer dock istället två stycken kompositioner i vinkelform, varav en 

utav dessa kommer diskuteras nedan. I detta material finns även tre stycken komp-

ositioner som innehåller gropar i jämförelse med Gräne där endast en komposition 

innehåller grop.  

Tabell 5 och 6. Tabell över skärvtjockleken från Ardagsmaterialet (tabell 5) samt från Gränematerialet 
(tabell 6). 

  

Tabell 7 och 8. Tabell över skärvtjockleken från Gullarvematerialet (tabell 7) samt från Suderkvie-
materialet (tabell 8). 

  

Normen på skärvtjockleken på lokalerna tycks ligga på 8-10 mm. (se tabeller 5-8). Alla 

har dock både tjockare samt tunnare skärvor. Ardags har snäppet tjockare skärvor (≥ 

14 mm.). Något av intresse att tillägga är att det inte var ovanligt för ertebøllekeramik 

att ha kärlväggar på 15-20 mm. (Stilborg 2002d: 54). Detta bör dock ställas i relation 

till Jennberts avhandling (1984: 47-49) som påvisar att keramiken från tidigneolitikum 

kan variera mellan 4-17 mm.  
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Vad som är intressant är att se att Gullarve och Suderkvie påvisar tunnare skärvor. 

Vad beror detta på? Skärvtjockleken genom tidigneolitkum var rätt konsekvent om jag 

förstår det rätt, så talar detta istället för att kärlen hade funktion som ej behöver tjockare 

kärlväggar? Återigen ser vi att Gullarve och Suderkvie följs åt.  

5.2. Kronologisk analys – ett försök till datering 

Som tidigare belyst diskuterar Norderäng (1997: 26-27, 29) att området kring Tofta/ 

Mölner/Gullarve kan ha fungerat som en centralplats som har haft utbyte av flintföremål 

med Sydskandinavien (möjligtvis med grupper i dagens Malmöområde) för att sedan 

distribuera dessa vidare till andra människor på Gotland.  

 

Figur 42. Karta över lösfynd av yxor kopplade till trattbägarkulturen. Efter Österholm 1989: 68, 
kompletterad karta efter Lang 1985: 49.  Lokalerna (Ardags: Röd, Gräne: Grön, Mölner/Gullarve: Gul 
samt Suderkvie: Blå. Lokalerna är utplacerade av mig, efter jämförelse med karta av Lang 1985: 49. 
Utplaceringen är mycket generell, men bör vara tillräcklig för ändamålet. 
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Med denna teori kan det anses som en relativt stor chans att människorna på tidig-

neolitiska Gotland blev påverkade gällande keramiken från de skånska grupperna 

(Oxie-, Svenstorps-, Mossby- samt Bellevuegårdsgrupperna). Vi kan bara gissa hur 

denna eventuella övergång av information tog plats. Kanske är det möjligt att keramik-

en först blev importerad, såsom tre skärvor från Mölner/Gullarve kan påvisa, nämligen 

av icke-gotländsk lera (Österholm 1989: 81). Vid det scenariot kan det vara så att de 

tidigneolitiska (eller möjligen de senmesolitiska) gotlänningarna började använda och 

importera kärl från Skåne (jfr. Österholm 1989: 81). Dessa influenser som möjligtvis 

kom från Skåne att börja använda keramik kan kanske ses som ett tillvaratagande av 

en ny, keramikbrukande identitet, då man utifrån möten, relationer och utbyten av gåv-

or med en annan grupp/andra grupper får en omformad identitet. Detta skulle således 

kunna relateras till kreoliseringsbegreppet (jfr. Thedéen 2012: 78).  

De bör vid någon tidpunkt senare ha börjat tillverka egna då det kan anses opraktiskt 

att importera keramik (jfr. Österholm 1989: 81). Man tycks dock av någon anledning 

valt att fortsätta med samma slags magring, trots att det är ont om kalkstensfria leror 

på Gotland (Österholm 1989: 81). Österholm (ibid) diskuterar kring att de tidigneolitiska 

människorna kan ha använt sig av en ytlig, kalkstensfri lera.  

Vad som kan diskuteras är om varför man valde detta till skillnad från de efter-

kommande människorna inom den gropkeramiska kulturen som använde kalksten. 

Kan kalkstensfri magring vara en omedveten handling inom hantverket, ett habitus (jfr. 

Bourdieu 1977: 78; 1993: 46), eller påvisar detta en identitet?  

Om vi fortsätter att se området kring Mölner/Gullarve som ett möjligt distributions-

område på Gotland (Norderäng 1997: 29), så är det även möjligt att det är härifrån som 

idéer om keramikens magring och dekor sprids vidare till de andra tidigneolitiska 

lokalerna på ön. Detta kan möjligen diskuteras utifrån hybridiseringsbegreppet, där vi 

kan se att idéer kan ha färdats lång väg genom möten mellan människor innan det 

fastnat på den materiella kulturen (Petersson 2011: 179), i detta fall keramiken. Detta 

kan leda till eftertankar om hur dekor- och magringsstil kan ha spridits långa vägar 

innan den fann sin väg till Gotland.  
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5.2.1. Ardags  

Utifrån figur 42 med kartan över lösfynd av yxor kopplade till trattbägarkulturen kan vi 

se att i området vid Ardags återfinns ett fynd av spetsnackig yxa, cirka tre-fyra stycken 

fynd av tunnackig yxa samt ett fynd av mångkantsyxa.  

Som diskuterat tidigare utifrån Bägerfeldt (Blomqvist 1989: 56, 58, 81) kan spetsnackig 

yxa härledas till den tidigaste delen av tidigneolitikum, tunnackig yxa är sedan 

utvecklingen av den tidigare yxan och uppträder under mitten av tidigneolitikum. Den 

mångkantiga yxan kan anses härstamma till hela tidigneolitikum. Detta möjliggör att 

denna lokal kan ha varit aktuell under hela tidigneolitikum. Det är intressant att fynden 

tycks gå som en radie runt Ardagslokalen.   

Tabell 9. Vanligt förekommande dekor från Ardagsmaterialet. 

 

Som tabellen ovan visar så var tvärsnodd det vanligast förekommande dekoren i ker-

amikmaterialet. Detta följdes av streck i okänd riktning och triangulära intryck. Vad som 

bör observeras är att denna dekor möjligtvis kan vara från samma kärl då de återfanns 

i samma kontext. Jag ansåg dock vid genomgång att vissa skärvor skiljde sig åt i 

magring och skärvtjocklek. Intressant med denna dekor är att inom mellanneolitisk 

trattbägarkultur var en vanligt förekommande dekor något som Stilborg benämner som 

hängande trekanter, vanligtvis skapade av tandstämpel (Stilborg 2002b: 64-65).  
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Figur 43. Skärva 325 från Ardags. Skärvan uppvisar triangulära intryck.  

Kan denna dekor härröra till denna kultur i denna period? Kan keramiken ifråga vara 

importerad eller är detta en dekor från den gropkeramiska kulturen? Åhlén (1972: 9) 

benämner dessa skärvor som gropkeramik. Efter erfarenheter från arbetet med min 

kandidatuppsats (Lidman 2013) vill jag påstå att ett kriterium för att med större säkerhet 

kunna benämna neolitisk keramik på Gotland som gropkeramik är att den bör vara 

magrad med kalksten. Gotländsk gropkeramik behöver dock inte alltid ha kalkstens-

magring och det har förekommit fynd av keramik från denna kultur som har varit 

magrad med kvarts (jfr. Palmgren 2014b). Då, som tidigare nämnt, denna dekor 

möjligtvis kan härstamma från den mellanneolitiska trattbägarkulturen är det möjligt att 

skärvorna kommer från kulturens slutfas då trattbägarkulturen försvann under början 

av mellanneolitikum (jfr. bl.a. Österholm 1989: 191-192). Utifrån kontext med den an-

dra keramiken är det dock svårt att säga att dessa skärvor härrör från den grop-

keramiska kulturen.  

Om man ska koppla dekoren tvärsnodd till de skånska grupperna så påvisar denna 

likheter med Bellevuegårdsgruppen där det blir vanligare med tvärsnodd (Larsson 

1984: 159-161), vilket kan ge en datering till tidigneolitikums senare del, 3650 – 3300 

f.v.t. (Rosborn 1999: 35). 

Följande mynningsdel av ett kärl har varit intressant under arbetets gång, som i detta 

arbete har fått ID-numret 282. På grund av frånvaro av annan dekor kan det vara av 

intresse att ha i åtanke om denna keramik kan härstamma från tidigneolitikums tidiga 

period. Utifrån formen (se figur 45) tycker kan denna mynning anses ha en klar tratt-
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bägarform. Intryck av gropar har återkommit i det keramikmaterial som har använts vid 

den empiriska studien, varav vissa har varit snett intryckta. I litteraturen finns även 

tecknat att gropar förekom under mynningen på tidigneolitisk keramik (Stilborg 2002c: 

63). Detta kan även ses på under denna mynning, som har gropar, oregelbundet 

formade gropar (varav dessa har dokumenteras som skapade av sneda intryck) samt 

hål genom kärlväggen. Den bör inte kunna klassificeras som mesolitisk keramik, då 

utifrån litteraturen (Larsson 1997: 95; Jennbert 1984: 54-58; Stilborg 2002d: 55-56) 

förekom det gropar inom ertebøllekulturen, dessa tycks dock ha varit ytligare, olik-

formade och i vissa fall djupa punktintryck. 

  

Figur 44 och 45. Figur 44. Del av ett kärl från Ardags med en ojämn rad av gropar (varav vissa bildar 

ett hål rakt genom kärlväggen). Figur 45. Kontur av mynningen / ”skärva” 282. Efter Åhlén 1972: 22.  

Sedan återfanns några skärvor i Ardagsmaterialet med mönster liknande figur 46, det 

vill säga vinkelmönster. Från Ardags återfanns detta mönster i framförallt tvärsnodd. 

På denna bild (figur 46) tycks dekoren dock utgöras av kamstämpel, men som jag 

förstår det är det formen på botten som fokus ligger på i denna grupp, samt vinkel-

mönstret (Malmer 1975: 20, 143). Således bör detta vinkelmönster kunna utgöras av 

tvärsnodd likväl som kamstämpel och att dessa skärvor således kan höra till strids-

yxekulturen. Även Åhlén (1972: 21) argumenterar för att dessa skärvor kan härröra till 

stridsyxekulturen.  
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Figur 46. Keramik från stridsyxekulturen grupp G:1. Efter Malmer 1975: 143.  

För att komplicera denna lokal ytterligare uppmärksammade återfanns en skärva i 

Ardagsmaterialet som kan ställas i relation till Stilborgs (2002d: 54-55) text och figurer 

om ertebøllekeramik samt ertebøllekeramik i Jennberts (1984) avhandling. Skärva 332 

(figur 47) har en tjocklek på 16-17 mm. och uppvisar märken som, enligt mig, kan liknas 

med dekor på ertebøllekeramik (jfr. figur 48). Utifrån mängden av skärvor med större 

tjocklek har det, vid möte med handledare, diskuterats om Ardags skulle kunna påvisa 

keramik från senmesolitisk tid (Martinsson-Wallin 2014b, muntl. medd.) På bilden bred-

vid ser man att de större intrycken sitter mycket tätare och är mer yttäckande, men 

som jag förstår det kan dekoren även förekomma med större mellanrum (jfr. Stilborg 

2002d: 55). Det är dock möjligt att detta är för glest. Denna skärva kan möjligtvis anses 

som osäker, dock känns den för intressant för att inte ta med i arbetet och diskutera.  

    

Figur 47. Skärva 332 från Ardags. Skärvans tjocklek är cirka 16 mm. Markeringen påvisar intressanta 
märken på skärvan. Foto av Erika Lidman 2014. 
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Figur 48. Exempel på ertebøllekeramik. Efter Centervalls avbildningar i Jennbert 1984: 56.  

Som vi ser i tabellen nedan har vissa skärvor en relativt stor tjocklek, bland annat ett 

fåtal med cirka 16 mm. tjocklek. Efter diskussionen ovan är det frestande att jämföra 

de tjockare keramikskärvorna med ertebøllekulturen. Kärl från denna kultur kunde ha 

en stor tjocklek, det var inte ovanligt att den låg på 15-20 mm. (Stilborg 2002d: 54). 

Jennbert (1984: 47-49) har dock sett, i samband med sin avhandling Den produktiva 

gåvan: Tradition och innovation i Sydskandinavien för omkring 5300 år sedan, att kärl-

tjockleken kan variera stort inom både ertebøllekulturen och den tidigneolitiska ker-

amiken. Hon uppmärksammade att keramikskärvor från ertebøllekulturen kunde ha en 

varierande skärvtjocklek på mellan 8 mm. till 27 mm. och att skärvor som kom från den 

tidigneolitiska perioden kunde variera från 4 mm. till 17 mm.  

Tabell 10. Mer precis tabell över skärvtjockleken från Ardagsmaterialet. 

 

Om vi dock ska sätta Ardags i relation till de andra lokalerna så uppvisar denna lokal 

en markant egenskap av större skärvtjocklek.  
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Den frekventa förekomsten av tvärsnodd kan tala för tidigneolitikums senare del 

(Larsson 1984: 159-161; Rosborn 1999: 35). Tvärsnodd förekom även under mellan-

neolitisk stridsyxekeramik (Stilborg 2002e: 75), det fanns dock vissa skärvor som 

utifrån formen kan anses bör ha suttit på trattbägarkeramik och ej stridsyxekeramik (jfr. 

Stilborg 2002c: 61-63; Stilborg 2002e: 76-77). 

Utifrån Jennberts (2011: 92) artikel kan vi se att det är vanligt förekommande på lokaler 

i södra Sverige att keramik från ertebøllekulturen samt trattbägarkulturen förekommer 

på samma lokal. Om det är möjligt att skärva 332 (figur 47) skulle kunna härröra från 

sen mesolitikum skulle en preliminär bedömning kunna vara; sen mesolitikum – början 

av tidigneolitikum (stora mynningen) – senare delen av tidigneolitikum – strids-

yxekulturen. Det känns dock hellre säkrare att säga början av tidigneolitikum – senare 

delen av tidigneolitikum – mellanneolitikum. Fler studier kring eventuell ertebøllekultur 

på lokalen skulle vara av intresse.  

Denna lokal kan således ha använts under olika tidsperioder. Det kan då vara 

intressant att diskutera platsens betydelse, då människorna möjligtvis valde att komma 

tillbaka dit. Med tanke på att det sker miljöförändringar under dessa tidsperioder är det 

av intresse att göra närmare studier (med de nya data som finns) av miljön, såsom 

strandlinjer etc.  

5.2.2. Mölner/Gullarve 

Tabell 11. Vanligt förekommande dekor i Gullarvematerialet. 
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Som vi ser på tabellen ovan var tvinnat snöre den vanligaste förekommande dekoren 

från fastigheten Gullarve, följt av streck och linjer. Detta kan relateras till framförallt 

Svenstorpsgruppen och Mossbygruppen (Larsson 1984: 159-160; Larsson 1997: 95) 

vilket i sin tur skulle kunna ge aktiviteten på Gullarve en datering till första delen av 

tidigneolitikum, det vill säga cirka 3950 – 3650 f.v.t. (jfr. Rosborn 1999: 35). Österholm 

reflekterar över att den magra variationen av dekor på fastigheten Gullarve kan bero 

på att de yngre, tidigneolitiska skärvorna har blivit bortschaktade och att endast de 

äldre (de med tvinnat snöre eller gropintryck) är representerade (Österholm 1989: 80). 

Keramiken på fastigheten Mölner påvisar även den att den vanligaste dekoren är 

tvinnat snöre, dock följt av tvärsnodd (Althin 1967: 40). Att tvinnat snöre, möjligtvis föga 

förvånande, förekommer även på fastigheten Mölner talar för att även där bör en tidig 

datering ges, det vill säga cirka 3950 – 3650 f.v.t. (jfr. Larsson 1984: 159-160; Larsson 

1997: 95; Rosborn 1999: 35).  Detta kan stötta upp Österholm (1989: 82, 92) och 

hennes teori om att Mölner/Gullarve har varit påverkad av mänsklig aktivitet sedan 

tidigt skede, som hon menar kan vara redan från mesolitisk tid. 

Att tvärsnodd var den näst vanligaste dekoren på Mölnerområdet påvisar att lokalen 

har ytterligare en anledning att påvisa likhet med Svenstorpsgruppen i Skåne, där tvär-

snodd förekommit (dock förmodligen endast på en låg frekvens av skärvor). Det kan 

även tala för att lokalen möjligtvis användes kanske under en kortare period av tidig-

neolitikums senare del, 3650 – 3300 f.v.t. och således påvisa likheter med Bellevue-

gårdsgruppen (jfr. Larsson 1984: 159-161; Larsson 1997: 95; Rosborn 1999: 35).  

Enligt Danielssons (1979: 61-64) genomgång av, vad jag förstår, större delen av ker-

amikmaterialet tycks det dock som tvärsnodd inte var så vanligt förekommande som 

Althin menade. Det tycks istället som att det enbart var ett mycket litet antal tvärsnodd, 

i Danielssons genomgång endast sex stycken skärvor med denna dekor, till skillnad 

från den markant större mängden tvinnat snöre; 855 stycken. De nästföljande, vanlig-

aste dekorerna från Mölnermaterialet är: Stämpelintryck av olika slag (175 skärvor), 

gropar av olika slag (runda, grunda, djupa, snett instuckna etc.) (cirka 131 skärvor), 

streck/linjer (90 skärvor) och slutligen taggtrådsornering (20 skärvor).  

Stämpelintrycken skulle kunna relateras till Svenstorpsgruppen och Mossbygruppen, 

där detta sätt att dekorera tycks ha varit vanligt (jfr. Larsson 1997: 95).  
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Groparna förklarar Danielsson (1979: 88) liknar Mogetorps gropdekor, men att den har 

även delvis kan jämföras med den gropkeramiska kulturen. Enligt Florin (1958: 38) kan 

Mogetorps keramik anses härröra till ett tidigt skede av tidigneolitikum. Detta skulle då 

kanske även kunna gälla groparna på den stora mynningsbiten från Ardags (figur 44-

45)?   

Linjer kan härröra till både Svenstorpsgruppen och Bellevuegårdsgruppen (Larsson 

1984: 159-161) vilket betyder att denna dekor ej bör kunna användas för en hypotetisk 

datering av Mölner/Gullarve.  

Det kan tyckas som att Mölner/Gullarve skulle kunna ha en datering som härrör till den 

tidiga delen av tidigneolitikum efter diskussionen ovan. Vad som dock komplicerar 

denna bild är fyndet av taggtrådsornering (Danielsson 1979: 61-64). Enligt Stilborg 

(2002f: 78-79) är detta en dekor som uppkommer under senneolitikum. Detta kan 

stämma bra med Karlssons (1993: 30) teori, som menar att det var ett avbrott i området 

efter tidigt mellanneolitikum men att människor kan ha återvänt till området under sen-

neolitikum.  

En skärva som både jag och Grahn (2012b: 17) har studerat från Gullarvematerialet 

och som vi båda belyser är en tunn, fint magrad skärva med rombiskt fält. Denna 

skärva bör härledas till en senare tid och jag instämmer med Grahn (ibid) som menar 

att skärvan kan härröra till tidigneolitikums senare del alternativt början av mellan-

neolitikum.  

 

Figur 49. Skärva 18 från fastigheten Gullarve.  
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Tabell 12. Mer precis tabell över skärvtjockleken från Gullarvematerialet. 

 

Skärvtjockleken på materialet från Gullarve stämmer relativt bra överens med tjock-

leken från de andra lokalerna. Vad tabellerna 5-8 tyder på tycks dock vara att keramik-

en från Gullarve och Suderkvie möjligtvis drar mot ett tunnare håll än Gräne och Ar-

dags.  

När det sedan gäller yxor tycks det främst vara tunnackiga yxor som återfinns utmed 

lokalen (se figur 42). Dessa yxor dateras, som tidigare nämnt, till att dyka upp under 

mitten av tidigneolitikum (Blomqvist 1989: 58). De yxor som man kan anse bör finnas 

i närheten, de spetsnackiga som härrör till första delen av tidigneolitikum (ibid: 56) lyser 

med sin frånvaro. Bägerfeldt (1992: 106) påvisar dock att det tycks, efter Österholms 

publikation, ha framkommit ett fynd av spetsnackig flintyxa som kan anses vara i relativ 

tillräcklig närhet till lokalen. Utifrån denna studie kan det dras tolkningar om 

Mölner/Gullarve bör härröra till den tidiga perioden av tidigneolitikum. Det är möjligt, 

utifrån färre variation av dekor på fastigheten Gullarve, att denna del av lokalen ej bruk-

ades i lika stor omfattning som Mölnerdelen, eller att det finns någon annan anledning 

till att det återfanns mindre keramik och dekor där (jfr. Österholm 1989: 80). Denna 

lokal kan möjligtvis dateras till cirka 3950 – 3650 f.v.t. (jfr. Rosborn 1999: 35).  
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Figur 50. Schaktplan över Mölner/Gullarvelokalen. Efter: Österholm 1989: 74. 

5.2.3. Gräne 

Som vi kan se i tabellen nedan, och som tidigare nämnts, är tvärsnodd den vanligaste 

dekoren från Gräne, följt av tvinnat snöre. Detta bör kunna relateras till Bellevue-

gårdsgruppen och tidigneolitikums senare del då tvärsnodd blev vanligare men även 

tvinnat snöre återfanns (Larsson 1984: 159-161; Rosborn 1999: 35). I en senare del 

av uppsatsen (se kapitel 5.3.3.) kommer en diskussion kring Mölner/Gullarves och 

Gränes spatiala såsom kronologiska relation föras. 
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Tabell 13. Vanligt förekommande dekor från Gränematerialet. 

 

Tabell 14. Mer precis skärvtjocklek från Gränematerialet. 

 

Som vi ser tycks det vara något större tjocklek på skärvorna från Gräne i jämförelse 

med Gullarve, dock tunnare än i Ardags.  

Det har nämnts tidigare att Gräne har fått en tidig 14C -datering (Österholm 1989: 82, 

84), detta kan dock ej ses i keramiken. Jag menar istället att det är möjligt att detta är 

en lokal från tidigneolitikums senare del med en jämförelse med Bellevuegårds-

gruppen (jfr. Larsson 1984: 159-161; Rosborn 1999: 35).  

Om vi ser på figuren 42 samt jämför med Bägerfeldt 1992: 106 gällande spridningen 

av flinta kan det anses att det finns ett fynd av spetsnackig yxa relativt nära Gräne 
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snett ovanför lokalen. Om även den som diskuterades i förhållande till Gullarve ska 

räknas in kan vi således anse att det finns två stycken spetsnackiga flintyxor i närheten 

av Gräne. Om någon av dessa ska räknas härröra till Gräne och dess människor kan 

diskuteras. Keramiken kan tala emot detta, men det går ej att neka till möjligheten. 

Klart är i alla fall att det finns ett flertal tunnackiga yxor (figur 42) i närheten av Gräne. 

Detta kan således stödja upp att Gräne kan räknas som en sen tidigneolitisk lokal (jfr. 

Blomqvist 1989: 58).  

5.2.4. Suderkvie 

Tabell 15. Vanligt förekommande dekor från Suderkviematerialet. 

 

Den vanligaste dekoren på Suderkvie är dekor följt av streck och gropar. Utifrån detta 

kan det anses att lokalen bör dateras till första delen av tidigneolitikum (cirka 3950 – 

3650 f.v.t.) och relateras till Svenstorps- och Mossbygrupperna (jfr. Larsson 1984: 159-

160; Larsson 1997: 95; Rosborn 1999: 35). Det återfanns ingen keramikskärva med 

dekoren tvärsnodd i det material som studerades i detta arbete, vilket skulle stärka upp 

teorin att denna lokal kommer från en tidig period.  

Det återfanns två stycken skärvor i keramikmaterialet som dokumenterades som 

”knäckebrödsdekor (?)” just efter att det var mer oregelbundna gropar och ”skrovlig” 

yta.  Knäckebrödsdekor är en dekor som påträffats på lokalen Skogsmossen (bl.a. 

Hallgren 2008) Jag är dock osäker på att skärvorna från Suderkvie kan klassificeras 

som riktig ”knäckebrödsdekor”. Denna dekor skulle i sådana fall kunna dateras till cirka 
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3500 – 3340 f.v.t. (jfr. Hallgren 2008: 147; Hallgren & Possnert 1997: 131-132), det vill 

säga den senare delen av tidigneolitikum (jfr. Rosborn 1999: 35). 

En skärva (figur 51) som bör lyftas fram är den med ID-nummer 242. Denna skärva är 

dokumenterad i detta arbete att vara dekorerad med triangulära intryck samt svängda 

triangulära intryck. I databasen från den empiriska studien benämndes de svängda, 

triangulära intrycken tidigt som eventuella sädeskornsavtryck. Det kan dock anses att 

formen är för osäkra för att de skulle kunna ha den benämningen. Som tidigare nämnt 

är, i Sydskandinavien, intryck med hängande trekanter förekommande under mellan-

neolitiskt trattbägarkultur (Stilborg 2002b: 64-65). Vad som kan diskuteras är om denna 

skärva är importerad eller om den möjligtvis härrör från den gotländska trattbägar-

kulturens absolut sista skede? 

 

Figur 51. Skärva 242 från Suderkvie.  

Tabell 16. Mer precis skärvtjocklek från Suderkviematerialet. 
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Skärvorna från Suderkvie visar en relativt tunn tjocklek, det förekommer dock lite tjock-

are skärvor.  

Studerar vi figur 42 vidare ser vi att det finns ett stort antal spetsnackiga yxor, likväl 

som några tunnackiga, relativt nära lokalen. Den stora mängd yxor som återfinns över-

huvudtaget i närheten av Suderkvie kan möjligtvis påvisa att detta område har varit av 

stor betydelse för människorna. Som tidigare diskuterat har keramiken från Suderkvie 

ett väldigt särskilt utseende med dess rika, högklassiga dekor.  

Österholm (1989: 159) benämner Suderkvie som en tidigneolitisk/mellanneolitisk lokal. 

Jag anser att Suderkvie, utifrån dekoren, bör räknas som en lokal från första delen av 

tidigneolitikum (jfr. Larsson 1984: 159-160; Larsson 1997: 95; Rosborn 1999: 35). Det 

bör dock ställas i relation till områdets möjliga kronologiska betydelse, vilket även kan 

förklara den skärva som återfanns i materialet (skärva 98, figur 33) som kan ses som 

något vittrad och som uppvisar gropornamentik. Kan detta möjligt vara en skärva av 

gropkeramiskt slag vars kalkstensmagring har försvunnit? Denna lokal kommer att dis-

kuteras vidare utifrån andra faktorer som kan påverka tolkningen kring dess krono-

logiska placering.  

5.2.5. Runsbäck 

Som tidigare nämnts tycks området kring Runsbäck varit påverkad av mänsklig 

aktivitet under cirka 6000 år, dock med störst fokus under senare tidigneolitikum (3600 

– 3300 f.v.t.) (Alexandersson & Papmehl-Dufay 2009: 10-11). Vad som är intressant 

är att den vanligaste dekoren från lokalen var tvärsnodd som representerar 84 % av 

den ornerade keramiken. Den näst vanligaste var tvinnat snöre (ibid: 73). Detta kan 

därmed anses som ett bra exempel på liknelse med Belleveuegårdsgruppen, där tvär-

snodd börjar bli en vanlig dekor likväl som tvinnat snöre. Som tidigare nämnt dateras 

denna grupp till den senare delen av tidigneolitikum, 3650 – 3300 f.v.t. (Larsson 1984: 

159-161; Rosborn 1999: 35).   

5.3. Rumslig analys 

Under denna rubrik kommer analyser göras utifrån ett rumsligt perspektiv. Detta 

kommer delas upp i att först göra en analys av fastigheten Gullarve och dess fynds 

spridning. Detta kommer följas av en analys där en jämförelse sker mellan fastig-

heterna Gullarve och Mölner för att försöka få en bättre bild av lokalen Mölner/Gullarve. 
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Mölner/Gullarve kommer sedan diskuteras i relation till den närliggande lokalen Gräne. 

Slutligen kommer en analys/diskussion föras kring alla fyra lokaler på Gotland som se-

dan följs med jämförelse och diskussion mot referens-lokalerna på Öland och i Väst-

manland.   

5.3.1. Lokalt Gullarve 

Under denna rubrik kommer fynden på fasigheten Gullarve analyseras och diskuteras 

utifrån spridningsbilder. Fynden i fråga är keramik samt flintavslag och flintavfall/ flint-

skärvor.  

Följande spridningsbilder av keramik och flinta har utarbetats genom två stycken scha-

ktplaner som återfanns efter utgrävningarna (Gotlands Länsmuseum arkivmaterial 

n.d.). För att få fram fyndens spridning och fördelning har utgångspunkten varit från 

Grahns (2012a) databas av 1984 års utgrävningar samt de fyndlistor och schaktplaner 

som finns att tillgå (Gotlands Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Genom att slå ihop de 

två schaktplanerna har en tydligare bild av Gullarvegrävningen utvunnits, samt en 

större exakthet för var fynden härrörde. Schaktplanen visar de undersökta ytorna åren 

1978 – 1984. Spridningen av fynden bör med hög sannolikhet stämma, dock återfinns 

vissa fynd utanför utritade områden. De som återfinns vid vallen står oftast dokum-

enterade att de var schaktade ur vallen, vilket bör gälla alla skärvorna från det området. 

Vidare kan det dras tolkningar om att de fynd som återfinns utanför markerade om-

råden möjligen kommer från provgropar eller dylikt.  

5.3.1.1. Keramik 

Vid analysen av keramiken bör det påpekas att i figur 52 återfinns i södra delen ett gul-

markerat område, detta är ett område som i schaktplaner kallas för ”Gudruns grav”. 

Namnet till trots verkar det inte vara någon grav, det stod dock dokumenterat om ett 

eventuellt stolphål. Det upplevdes något problematiskt att placera ut detta område på 

schaktplanen, det som redovisas bör dock vara en något sånär korrekt tolkning, möjl-

igtvis att den täcker ett något större område.  
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Figur 52. Spridningsbild över ornerad och oornerad keramik i alla lager.  

Utifrån figur 52 tycks det som att keramiken återfinns med ganska jämn spridning, dock 

något mindre keramik i södra delen och något mer i norra delen.  

  
Figur 53 och 54. Spridningsbild över ornerad och oornerad keramik i lager A (figur 53). Spridningsbild 
över ornerad och oornerad keramik i lager B (figur 54).  
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Figur 55 och 56. Spridningsbild över ornerad och oornerad keramik i lager C (figur 55). Spridningsbild 
över ornerad och oornerad keramik i lager D (figur 56).  

  
Figur 57 och 58. Spridningsbild över ornerad och oornerad keramik i lager E (figur 57). Tolkning av 
spridningsbilderna över ornerad och oornerad keramik i alla lager (figur 58). De markerade områdena 
tycks vara rikare på keramik än övriga.  

Vad som blir tydligt när man tittar på keramiken i de olika lagren är att det finns två 

områden som utmärker sig rikare på keramik än övriga (se figur 58). Österholm (1989: 

80) belyser, som tidigare nämnt, risken för att keramik kan ha blivit bortschaktat. Att 

det finns risk att kulturlagret har blivit stört problematiserar definitivt analysen av sprid-

ningen av fynd på Gullarve och detta är något som man måste ha i åtanke vid tolk-

ningen. Det kan således finnas områden som har haft mer keramik än vad vi kan se 
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på bilderna. Det är dock intressant att se de markerade områdena som påvisar keramik 

i alla lager.  

  

Figur 59 och 60. Spridningsbild över ornerad och oornerad keramik i alla lager (figur 59). Spridningsbild 
över enbart ornerad keramik i alla lager (figur 60).   

Genom att jämföra spridningsbilden över både ornerad och oornerad keramik med 

enbart den ornerade keramiken kan vi se att samma område som diskuterats tidigare 

tycks vara av relativt stort intresse. Längst norrut går en rad med keramikfynd som 

möjligtvis är av intresse. I de centrala delarna ser vi dock att det tycks vara ganska lite 

keramik, men relativt mycket ornerad keramik. Längst söderut på bilden finns det inte 

någon ornerad keramik, där det även återfinns relativt lite keramik överhuvudtaget.  
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Figur 61 och 62. Spridningsbild över ornerade skärvor i alla lager (figur 61). Spridningsbild över dekoren 
tvinnat snöre i alla lager (figur 62).  

Genom en jämförelse av all ornerad keramik samt keramiken ornerad med tvinnat 

snöre ger detta en insikt över att tvinnat snöre förekommer relativt jämt över de områd-

en där den ornerade keramiken förekommer. Detta kan dock upplevas föga förvånan-

de då tvinnat snöre är den vanligaste dekoren på Gullarve och således påvisas dess 

frekvens i spridningsbilderna.  

  

Figur 63 och 64. Spridningsbild över dekoren tvinnat snöre i lager A (figur 63). Spridningsbild över 
dekoren tvinnat snöre i lager B (figur 64).  
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Figur 65 och 66. Spridningsbild över dekoren tvinnat snöre i lager C (figur 65). Spridningsbild över 
dekoren tvinnat snöre i lager D (figur 66).  

Även vid spridningen av skärvor dekorerade med tvinnat snöre tycks samma område 

som tidigare vara av intresse (se nedan), då det återfinns tvinnat snöre där i lager A, 

men även nere i lager C samt D. Frågor som dyker upp vid detta är: Vad betyder det? 

Är detta ett område av särskild betydelse? Är det ett område med en särskild betydelse 

kopplat till keramik och alternativt även ornerad keramik?  

 
Figur 67. Områden av intresse gällande keramiken.  
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5.3.1.2. Flintavslag och flintavfall/skärvor 

  
Figur 68 och 69. Spridningsbild över flintavslag och flintavfall/skärvor i alla lager (figur 68). Spridningsbild 
över flintavslag och flintavfall/skärvor i lager A (figur 69).  

  
Figur 70 och 71. Spridningsbild över flintavslag och flintavfall/skärvor i lager B (figur 70). Spridningsbild 
över flintavslag och flintavfall/skärvor i lager C (figur 71).  
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Figur 72 och 73. Spridningsbild över flintavslag och flintavfall/skärvor i lager D (figur 72). Spridningsbild 
över flintavslag och flintavfall/skärvor i lager E (figur 73).  

Utifrån föregående spridningsbilder över flintavslag samt flintavfall/skärvor tycks det 

södra området ha någorlunda större betydelse än med keramiken. Keramiken försvann 

efter lager A, medan flintan tycks finnas kvar ner till och med lager B.  

Det norra området, likväl som med keramiken, uppvisar en någorlunda bra fördelning 

av flintföremål. Både keramiken samt flintavslagen och flintavfall/skärvorna tar dock 

slut efter lager B i området.  

Vad vi återigen kan se är ett fokus i området som tidigare diskuterats, där flintföremålen 

når ner ända till lager E i den nedre rutan (se figur 73).  

Nedan följer spridningsbilder av flintavslag för sig och flintavfall/skärvor för sig. Dessa 

har ställts sida vid sida för varje lager för att ge en bättre överblick över likheter och 

skillnader.  
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Figur 74 och 75. Spridningsbild över flintavslag (figur 74) och flintavfall/skärvor (figur 75) i alla lager.  

  
Figur 76 och 77. Spridningsbild över flintavslag (figur 76) och flintavfall/skärvor (figur 77) i lager A.  
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Figur 78 och 79. Spridningsbild över flintavslag (figur 78) och flintavfall/skärvor (figur 79) i lager B.  

 

Figur 80 och 81. Spridningsbild över flintavslag (figur 80) och flintavfall/skärvor (figur 81) i lager C.  
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Figur 82 och 83. Spridningsbild över flintavslag (figur 82) och flintavfall/skärvor (figur 83) i lager D. 

  

Figur 84 och 85. Spridningsbild över flintavslag (figur 84) och flintavfall/skärvor (figur 85) i lager E. 

Utifrån dessa tycks det som att det finns mer flintavslag dokumenterat på lokalen än 

vad det finns flintavfall/skärvor. Det kan även ses att både flintavslag och flintavfall/ 

skärvor återfinns i Gullarves södra område i lager A och B för att sedan i lager C-E 

återfinns båda sorterna enbart i det tidigare diskuterade området.   

Då är frågan, vad är det som vi ser i det diskuterade, fyndrika området? I jämförelse 

med de andra områdena förekommer det där mer frekvent fynd i alla lager, både ker-

amik (ornerad såsom oornerad) samt flintavslag och flintavfall/skärvor.  
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Följdfrågor som uppkommer är: Vad händer i detta område? Varför är det endast här 

som det förekommer fynd i princip alla lager? Är det en avfallsplats? Eller en till-

verkningsplats? Eller en plats för deponering? 

5.3.2. Lokalt Mölner/Gullarve 

Om vi ska sätta fynden från fastigheten Gullarve i relation till själva lokalen Mölner/ 

Gullarve kan vi diskutera detta ur olika utgångspunkter. En av dessa är det faktum att 

det återfinns en mindre varierad dekor på keramiken på Gullarve än Mölner (Österholm 

1989: 80). Hon (ibid) menar att detta kan bero på att de yngre, tidigneolitiska skärvorna 

har blivit bortschaktade och att endast de äldre finns representerade. Genom att se på 

spridningsbilderna över dekoren tvinnat snöre (se figurer 62-66) kan det ses som att 

kulturlagren kan vara omrörda, i och med att denna dekor återfinns i de flesta lagren. 

Detta bör dock inte påverka andra dekorers förekomst. Med andra ord, lokalens dekor 

bör alla vara representerade men det är möjligt att dessa återfinns i ”fel” lager på grund 

av att kulturlagren kan vara omrörda.  Om detta skulle stämma betyder det således att 

det faktiskt förekommer mindre variationer av dekor på keramiken på fastigheten 

Gullarve än på fastigheten Mölner. Det bör dock belysas att Gullarves markant mindre 

mängd av keramik (ornerad och oornerad) kan bero på bortschaktning.  

Utifrån keramikens dekor från de båda fastigheterna anser jag dock att den generellt 

möjligtvis bör kunna dateras till cirka 3950 – 3650 f.v.t. (jfr. Rosborn 1999: 35).  

Genom att studera figuren nedan kan vi försöka sätta in de fyndrikare områdena på 

Gullarve i relation till lokalen Mölner/Gullarve. Det kan anses att dessa två områden 

återfinns relativt lokalt på området. Om vi dock räknar in att den södra delen av 

fastigheten Gullarve var relativt fyndfattigt (förutom flintavslag och flintavfall/skärvor 

samt lite keramik i lagren A och B) så kan det ovan markerade områdena anses ligga 

något söderut på lokalen.  
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Figur 86. Plan över Mölner/Gullarve med markering på vad som kan anses vara de två viktigaste 
områdena på fastigheten Gullarve. Efter Österholm 1989: 74.  

Är det möjligt att området på fastighetens södra del kan anses vara ett, numera omrört, 

avfallsområde av flinta och keramik? Det är intressant att det knappt återfinns någon 

ornerad keramik där. På grund av flintföremålen som återfinns där, är det möjligt att 

detta annars kan spegla en plats för tillverkning av flintföremål?  

Efter rapporten (Althin-Modig & Lindqvist-Bergqvist 1972a) som behandlar stenålders-

lokalen Mölner har jag fått ut att det är 203 stycken flintavslag dokumenterade. 

Danielsson (1979: 61-66) som har gått igenom, vad jag förstår, majoriteten av 

materialet i efterhand har dock dokumenterat 150 stycken flintavslag. Jag har däremot 

fått ut ett betydligt större antal från fastigheten Gullarve, 508 stycken (Grahn 2012b; 
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Gotlands Länsmuseum arkivmaterial n.d.). En källkritik faktor av värde som bör belys-

as och som diskuteras av Norderäng (1997: 11-12; jfr. Norrman 1985: 40) är att i dok-

umentationer från utgrävningar sker det relativt ofta att många flintföremål felaktigt kan 

betecknas som flintavslag eller flintavfall. Detta kan således påverka ovannämnda 

siffror.  

Ytterligare en diskussion som kan föras är om detta betyder att Mölner/Gullarves ker-

amik främst återfinns på fastigheten Mölner medan flintföremål, eller åtminstone flint-

avslag, främst återfinns på fastigheten Gullarve? En jämförelse med Skogsmossen 

(Hallgren m.fl. 1997: 101-102) som påvisar en rumslig uppdelning av lokalen med olika 

aktivitetsytor, skulle kunna ge en, om än fragmenterad, bild av att något liknande kan 

ha funnits på Mölner/Gullarve.  

5.3.3. Lokalt Mölner/Gullarve och Gräne 

Utifrån Mölner/Gullarves och Gränes geografiska placering samt föregående dis-

kussion kring deras respektive möjliga kronologiska placering bör det vara av intresse 

att diskutera lokalernas relationer till varandra.  

 

Figur 87. Bild över avståndet mellan Mölner/Gullarve och Gräne. Efter: Österholm (1989: 72).  

Dessa lokaler ligger cirka två kilometer ifrån varandra (Österholm 1989: 73), vilket bör 

anses som ett relativt kort avstånd. Utifrån den kronologiska diskussion som har förts 

tidigare om respektive lokal kan det vara intressant att tänka på om det är människorna 

från Mölner/Gullarve som sedan återfanns på Gräne? Man kan tänka sig att för 

människorna från Mölner/Gullarve under senare tid väljer att stanna i det närområde 

som de är vana vid. Då bör en plats, endast två kilometer ifrån, kunna anses som ett 
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bra alternativ. Något som dock bör belysas är att man ej bör se människorna på en 

lokal genom en tidsperiod som en homogen och statisk grupp, då de bör haft kontakter 

med andra grupper över ön och att exogami även bör ha förekommit (jfr. Österholm 

1989: 181).  

Det är dock möjligt att Gräne kanske är en lokal med brytningspunkt mellan den första 

och andra delen av tidigneolitikum, med fokus på den senare delen. Då finns det en 

möjlighet att den kan ha varit samtida med Mölner/Gullarve. Detta kan möjligtvis 

förklara dekoren lika väl som att det skulle vara en grupp under den senare delen. Om 

man ser det som att lokalerna var aktiva under samma period bör de haft kontakter 

med varandra. Då kommer valet av keramikens dekor in i en synvinkel som inte har 

diskuterats tidigare i denna uppsats. Dekoren skulle då inte spegla en tidsperiod, den 

skulle då istället kunna ha en mer identitetsförande betydelse. Liknande diskuteras av 

Hodder (1982: 26-27, 41-42) som har sett hos grupper av människor i Kenya där dekor-

er på keramik och andra slags symboler i människornas speglar en identifiering till en 

grupp och möjligtvis även ett särskiljande till andra grupper.  

5.3.4. Regionalt Gotland 

Om man utgår ifrån den kronologiska diskussion som har förts tidigare skulle man 

kunna se det som att Mölner/Gullarve och Suderkvie har härrört till den tidiga delen av 

tidigneolitikum och Gräne till den senare. Ardags bör dock anses som problematisk att 

placera, då den kan härröra till både tidig och sen tidigneolitikum.  

Under den tidiga delen av tidigneolitikum skulle således Mölner/Gullarve, Suderkvie 

och Ardags kunna placeras, alltså cirka 3950 – 3650 f.v.t. (jfr. Rosborn 1999: 35). Detta 

representerar cirka 300 år vilket gör att det är av värde att tänka på att det är skillnad 

mellan lokalerna och människorna på lokalerna, då dessa heterogena, omformade 

grupper även kan ha levt på andra ställen under denna tid. Det är vidare grupper på x 

antal generationer och under tidens gång bör de haft kontakt med varandra.  

När det gäller lokalerna menar jag att Mölner/Gullarve kan anses vara en relativt 

ordinär lokal, medan Ardags och Suderkvie kan spegla lokaler med större betydelse. 

Ardags på grund av diskussionen kring att lokalen möjligtvis har återanvänts genom 

tid och Suderkvie utifrån dess särskilda keramik.  
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En sak som förbryllar med Ardags är att det ej tycks återfinnas någon importerad flinta 

på denna lokal (Åhlén 1972: 30). Sätter vi detta i relation till att Tofta/Mölner-området 

kan ha fungerat som ett område som distribuerar ut Sydskandinaviska föremål, 

möjligtvis prestigeföremål, till övriga Gotland under neolitikum (Norderäng 1997: 27, 

30) kan vi då diskutera kontakten/relationen mellan Ardags och övriga lokaler. 

Tidsmässigt bör det ej vara någon avgörande faktor, då som nämnt ovan, importerade 

föremål förekommer under hela neolitikum på Gotland (Norderäng ibid: 30), det bör 

således vara den spatiala relationen som bör diskuteras. Ardags ligger en bra bit bort 

från de övriga lokalerna, men är det troligt att anledningen är att de ej har kontakt med 

andra grupper på Gotland? Är det möjligt att det är ett val av människorna på Ardags 

att endast bruka inhemsk flinta?  

 

Figur 88. Bild över Suderkvie (markering) och fynd i dess närområde. Fynden kommer från olika 
tidsperioder, således visas ej endast tidigneolitiska fynd. Efter Rundkvist, Lindqvist & Thorsberg 2004: 
7.  

Bilden ovan visar närområdet kring Suderkvie samt olika fynd av föremål i området. 

Vad som bör noteras är att dessa fynd härstammar från olika tidsperioder. Som jag 

förstår det är det den nedre strandlinjen som finns idag, den som är ovanför Suderkvie 

är strandlinje från 5000 f.v.t. (Rundvist et al. 2004: 7). Från denna bild kan vi tolka det 

som att området kring Suderkvie kan ha haft en särskild betydelse för människor gen-

om olika tider. Att sätta det i relation till Suderkvies keramik skapar en intressant bild. 

Kan Suderkvie härstamma till ett område med särskild betydelse och kan dess keramik 

liknas med den efterkommande, ”viktigare” keramiken (jfr. megalitkeramik) (figur 4, 6, 

Burenhult 1991: 112-113; Carlsson 2011: 7). Detta skulle kunna betyda två saker; 

Första alternativet är att denna keramik kan anses rituell (och då är det även möjligt 
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att Suderkvie kan anses ha spelat en rituell roll) och vara föregångare till megalit-

keramiken. Det andra alternativet kan istället vara att keramiken, och lokalen, kan här-

stamma från den senare delen av tidigneolitikum och faktiskt vara megalitkeramik. Vad 

som dock fattas i sådana fall är en megalitgrav. Kan det ha funnits en megalitgrav på 

platsen som nu är borta? Eller har själva området, med eller utan en megalitgrav, haft 

en möjlig rituell betydelse som vi idag kan se på den återfunna keramiken? 

Att se hur området kring Suderkvie tycks ha varit betydelsefullt för människor genom 

en lång tidsperiod är en bra jämförelse med Noras (2001) och Wehlins (2011) dis-

kussioner kring minnet och den betydelse detta tycks haft i ett områdes historia. Det 

bör anses som troligt att människorna genom tid har haft vetskapen, eller känslan, av 

platsens (i detta fall Suderkvie och dess närområde) betydelse och att människorna 

således har fortsatt att värna om detta genom att återkomma (jfr. Wehlin 2011: 82). 

Det kanske har varit en viss känsla som har funnits där, områdets läge till vattnet och 

miljön eller dylikt som har varit en anledning till att människor har återanvänt platsen. 

Detta har sedermera lett till att området har hållits levande genom tid (jfr. Nora 2001 & 

Wehlin 2011).  

Som tidigare diskuterat kan Gräne representera en senare lokal dit människor från till 

exempel Mölner/Gullarve flyttat.  

Något som problematiserar bilden av Gotland under tidigneolitikum är de yxlokaler som 

återfinns på ön (bl.a. Bägerfeldt 1992: 92, 104-105), det vill säga de platser med fynd 

av yxor men utan keramik. Dessa är viktiga att ha i åtanke vid studier av neolitikum på 

Gotland.  

Slutligen bör det noteras att flera av lokalerna har tidigare fått en datering som härrör 

till mesolitikum. Vidare studier av detta bör ske för att se om detta kan stämma eller 

inte.  

5.3.5. Gotland – Öland – det svenska fastlandet 

Det har tidigare påpekats om likheten mellan Suderkvies keramik och keramik från 

lokalen Resmo (RAÄ 159) på Öland (jfr. Papmehl-Dufay 2009: 46-47). Denna lokal är 

belägen endast 250 meter ifrån en megalitgrav (RAÄ 32) som kan anses härröra till 

tiden omkring cirka 3500 f.v.t. (ibid: 57). 14C -dateringar av Resmolokalen påvisar en 
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datering till två perioder, 3900 – 3700 f.v.t. samt 3000 – 2700 f.v.t. (ibid: 7). Papmehl-

Dufay (ibid: 57) för upp frågan om att Resmolokalen eventuellt kan ha ett samband 

med uppförandet och/eller användningen av den ovannämnda megalitgraven.  

Genom att jämföra Resmos keramik med Suderkvie kan detta stödja upp att det möj-

ligen har funnits en megalitgrav i Suderkvies närhet. Med denna jämförelse av keramik 

kan dock även Suderkvies kronologiska härrörande diskuteras, detta möjliggör att 

även Suderkvie kan få en senare datering, möjligtvis till senare delen av tidig-

neolitikum, cirka 3400 – 3300 f.v.t., när dösen i Tofta anses vara upprest (jfr. Bägerfeldt 

1992: 31). Vad som dock bör upprepas är att det inte återfanns någon keramik vid 

megalitgraven dösen i Tofta (Bägerfeldt 1992: 10), vilket problematiserar denna fråga 

ytterligare.  Det är lockande att tänka på möjligheten att det antingen har varit en mega-

litgrav på platsen, eller att keramiken speglar att platsen har haft någon slags betyd-

else, möjligt rituell, men utan en megalitgrav.  

Vi har sett, som tidigare nämnt, att på lokalen Skogsmossen kunde man skönja en 

rumslig uppdelning för olika aktiviteter (Hallgren m.fl. 1997: 101-102). Även på lokalen 

Runsbäck har vissa ytor uppmärksammats utifrån koncentration av keramik bland 

annat väster och norr om det utgrävda, sentidigneolitiska huset (Alexandersson & 

Papmehl-Dufay 2009: 93). Alexandersson & Papmehl-Dufay (2009: 93-94) uppmärk-

sammar de likheter som finns mellan Runsbäck och Skogsmossen och påpekar att det 

ej bör anses som en omöjlighet att det fanns en kontakt mellan de två lokalerna. Detta 

är en intressant syn på neolitikum då vi i sådana fall kan se ett möjligt nätverk mellan 

de gotländska och öländska lokaler som återfinns i detta arbete och att detta möjligtvis 

även sträcker sig till den lokal på fastlandet som har diskuterats. Skogsmossen och 

Runsbäck valdes som referenslokaler då dessa påvisade bra information om hur 

dessa lokaler från trattbägarkulturen kunde ha fungerat, på grund av att det inte finns 

lika mycket information om detta på de gotländska lokalerna. Utifrån dessa eventuella 

kontakter (och influenser), behöver det kanske inte ses som en omöjlighet att de got-

ländska lokalerna kan ha sett ut och fungerat på liknande sätt som Skogsmossen eller 

Runsbäck?  

Nu i efterhand kan det ses som att det möjligtvis även hade varit nyttigt att använda 

Resmo som en referenslokal på Öland, i och med dess likheter med Suderkvie. Detta 

är något som kan vara av värde att studera i framtiden.  



96 
 

6. Diskussion 

För att kunna föra en bra diskussion kommer först en sammanfattning om uppsatsens 

resultat som sedan kommer följas av en diskussion utifrån detta. Detta sker genom att 

ställa resultaten mot uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Syftet med detta arbete är att studera trattbägarkulturen på Gotland utifrån fyra stycken 

lokaler; Mölner/Gullarve, Gräne, Suderkvie samt Ardags och föra en diskussion kring 

kulturens kronologiska samt rumsliga spridning på ön. Syftet är även att problem-

atisera kring keramikens betydelse för människorna på de olika lokalerna och vilka 

olikheter, likheter och interaktioner som kan speglas genom främst keramikmaterialet.  

Frågeställningarna som har verkat som underlag för att besvara arbetets syfte är 

följande:  

1. Finns det likheter eller olikheter mellan dekoren på keramiken på de olika 

lokalerna både inom och mellan dem? 

2. Kan en kronologisk diskussion av lokalerna föras utifrån främst jämförelser med 

tidigneolitiska, keramikbrukande grupper i Skåne? 

3. Kan en detaljerad korologisk och stratigrafisk fallstudie av Gullarve/Mölner-

områdets keramik och flintan på Gullarve ge en djupare insikt i lokalens/ 

lokalernas betydelse?  

1. Det finns olikheter i dekoren på keramiken mellan de olika lokalerna både mellan 

dem och även inom Mölner/Gullarve. Olikheterna mellan lokalerna är att två utav dem 

uppvisar att den främsta dekoren är tvinnat snöre (Mölner/Gullarve och Suderkvie) 

medan de två andra uppvisar en främsta dekor av tvärsnodd (Gräne och Ardags). 

Detta påvisar således även likheter mellan Mölner/Gullarve och Suderkvie, samt 

Gräne och Ardags. Det påpekas även att keramiken från Suderkvie kan anses som 

mer avancerad och särskiljande från de andra lokalerna (jfr. Österholm 1989: 159; 

Althin 1967:42). 

Dekoren tvinnat snöre påvisar vissa likheter och skillnader mellan lokalerna. Detta 

gäller då om denna dekor är högerställd (Z-twist) eller vänsterställd (S-twist) (Larsson 

2009: 243). På Suderkvie finns det något fler skärvor med S-twist än Z-twist. Detta 

skiljer Suderkvie från de andra lokalerna som påvisar en högre frekvens av Z-twist än 
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S-twist, detta är extra tydligt bland materialet från Gräne. Från Gullarve är det endast 

en mindre skillnad mellan Z-twist och S-twist.  

Inom lokalen Mölner/Gullarve skiljer sig dekoren mellan de två fastigheterna. På fastig-

heten Mölner är den vanligaste dekoren tvinnat snöre (Althin 1967: 40; Danielsson 

1979: 61-64). Det tycks sedan vara meningsskiljaktigheter vilken som är den näst 

vanligaste dekoren. Althin (1967: 40) menar att detta är tvärsnodd, medan Danielssons 

(1979: 61-64) genomgång av en klar majoritet av materialet påvisar att tvärsnodd är 

en sällsynt dekor och att de näst vanligaste dekorerna är följande; stämpelintryck av 

olika slag, gropar av olika slag, streck/linjer samt taggtrådsornering. 

Tvinnat snöre är utan tvekan den vanligaste dekoren även på fastigheten Gullarve (se 

tabell 11, jfr. Österholm 1989: 80). Utifrån det material som har studerats i uppsatsen 

har detta följts av streck och linjer, medan Österholm (ibid) skriver att koniska gropar 

är den näst vanligaste. Hon menar också att denna magra variation av dekor kan bero 

på att keramik har blivit bortschaktat, vilket således kan ha lett till att endast äldre 

keramik finns kvar. Det bör dock anses att då flinta återfinns i olika lager kan detta 

betyda att kulturlagret är omrört. Detta betyder dock att ett bortschaktat, omrört mat-

erial ej nödvändigtvis bör påverka frekvensen av äldre och yngre fynd.  

2. En kronologisk diskussion av lokalerna kan föras utifrån främst jämförelser med 

tidigneolitiska, keramikbrukande grupper i Skåne. Detta bör dock stöttas upp med fynd 

av flintyxor i områdena.  

Utifrån sin keramik och dess dekor kan det anses att Ardags skulle kunna härröra till 

tidig tidigneolitikum (jfr. Stilborg 2002c: 63) – senare delan av tidigneolitikum (jfr. 

Larsson 1984: 159-161; Rosborn 1999: 35) samt mellanneolitikum (jfr. bl.a. Malmer 

1975: 20, 143; Åhlén 1972: 9, 21). Det bör dock även finnas intresse för fortsatta stu-

dier på denna lokal, dels för att keramiken påvisar att lokalen har varit intressant genom 

olika tidsperioder, men även för att det skulle vara spännande att diskutera lokalen ur 

ett eventuellt senmesolitiskt/ertebøllekultur-perspektiv (jfr. Stilborg 2002d: 55; Jenn-

bert 1984: 56; Martinsson-Wallin 2014b, muntl. medd.). Detta kan möjligtvis även få 

stöttning av att lokalen även har en relativt stor andel av keramik med större tjocklek.  

Utifrån bland annat keramikens dekor skulle Mölner/Gullarve kunna härröra till den 

tidiga delen av tidigneolitikum (jfr. bl.a. Larsson 1984: 159-160; Larsson 1997: 95; 
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Rosborn 1999: 35; Danielsson 1976: 88) för att sedan återigen bli påverkad av mänsk-

lig aktivitet under senneolitikum (jfr. Karlsson 1993, Stilborg 2002f: 78-79). Det finns 

dock en skärva som skulle kunna härröra till mellanneolitikum (figur 49, jfr Grahn 

2012b: 17).  

Med sin dominerande mängd av tvärsnoddsintryck är det möjligt att Gräne kan vara 

en lokal från tidigneolitikums senare del (jfr. Larsson 1984: 159-161; Rosborn 1999: 

35). Även Suderkvie kan, utifrån sin avancerade keramik, härröra till den senare delen 

av tidigneolitikum och det är vidare möjligt att det även har funnits en megalitgrav i 

området (jfr. Papmehl-Dufay 2009: 7, 46-47, 57; Bägerfeldt 1992: 31). 

3. Det är svårt att för tillfället påstå att den spatiala studien över Mölner/Gullarve som 

har utförts i detta arbete har gjort kan ge en djupare insikt i insikt i lokalens betydelse. 

Det kan dock ses som att det har gett en insikt i en eventuell uppdelning av lokalen, 

möjligtvis för olika aktivitetsytor för främst flinta (jfr. Hallgren m.fl. 1997: 101-102), då 

flintavfall tycks återfinnas främst på Gullarveområdet (Grahn 2012b; Gotlands 

Länsmuseum arkivmaterial n.d.) och en mindre andel på Mölnerområdet (Althin-Modig 

& Lindqvist-Bergqvist 1972a; Danielsson 1979: 61-66). 

Utifrån de spridningsbilder av Gullarveområdet som har upprättats utifrån Grahns 

(2012b) databas samt fyndlistor och schaktplaner från utgrävningarna tycks det som 

att det finns två stycken närliggande områden där fynden återkommer mer frekvent i 

alla lager till skillnad från andra områden. Detta kan då diskuteras om vad dessa 

områden betyder. Möjligtvis har det förekommit en större aktivitet där, vilket har lämnat 

fler fynd. Det har även spekulerats kring om dessa kan ha ingått i en avfallsplats för 

flinta och keramik eller om det ska ses som en deponering. Vidare studier kring fynd-

spridningen på hela Mölner/Gullarve-området är av intresse som sedan kan kasta ett 

bättre ljus över detta.  

Norderäng (1997: 27, 30) har diskuterat kring att vi möjligtvis ska se Tofta/Mölner-

området som ett område med kontakter med Sydskandinavien för import av syd-

skandinavisk flinta, som sedan distribuerats vidare till andra grupper på ön.  

Att kontakter mellan grupper har funnits på ön diskuteras även av Österholm (1989: 

181). Ur dessa synvinklar kan det diskuteras att det är möjligt att de skånska grupp-

ernas dekor på keramiken har spridit sig till Gotland via Tofta/Mölner för att sedan ha 
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spridits vidare till de andra lokalerna på ön. Vad som dock är intressant är att det ej 

återfinns sydskandinavisk flinta på lokalen Ardags (Åhlén 1972: 30) vilket möjligtvis 

kan öppna upp diskussioner kring hur relationer och kontakter har sett ut mellan 

Ardags och de andra lokalerna. Eller ska det ses som ett eget val av människorna på 

Ardags att inte bruka sydskandinavisk flinta? Eller är det möjligt att importerad flinta 

har tolkats som inhemsk, eller att den fortfarande ligger kvar i jorden? 

Detta blev en längre sammanställning av de resultat och diskussioner som främst har 

uppstått i detta arbete. 

Som tidigare nämnt, har studien utgått från en jämförelse med de skånska grupperna 

för att se vilken period de gotländska, tidigneolitiska lokalerna kan härröra. Denna 

metod har haft ett onekligen starkt influerande på arbetets resultat. Källkritik mot detta 

kan anses vara att keramik på lokalen Skogsmossen påvisar tvärsnodd och tvinnat 

snöre genom större delar av tidigneolitikum (Hallgren & Possnert 1997: 128). En annan 

källkritik är att ”keramikkulturen” på Gotland inte med säkerhet kan ses som en parallell 

till keramiken på det svenska fastlandet (jfr. Palmgren 2014a). Det behövs således mer 

studier om detta. Jag har dock diskuterat eventuell kontakt, direkt eller indirekt, mellan 

de skånska grupperna och Gotland (jfr. Norderäng 1997: 26) samt kontakter mellan 

lokalerna (jfr. bl.a. Österholm 1989: 81) och att detta skulle kunna föreligga som 

anledning att tro att de skånska gruppernas påverkan på Gotland skulle kunna anses 

som en möjlighet. Ett försök till att stötta upp den kronologiska frågan har skett utifrån 

fynd av särskilda flintyxor. Av denna anledning bör resultaten kunna anses rimliga, 

utifrån den information som har återfunnits. Som vanligt inom arkeologin går det inte 

att påstå att ens resultat påvisar den faktiska sanningen om hur det var, jag har dock 

diskuterat lokalernas kronologi ur vissa synvinklar som förhoppningsvis kan användas 

vid vidare diskussion av ämnet.  

När det gäller den kronologiska frågan överensstämmer resultaten i detta arbete bra 

med tidigare forskning kring lokalerna. Den största skillnaden är möjligtvis att jag har 

tagit in en diskussion kring ertebøllekeramik på lokalen Ardags.  

Den spatiala studien av Mölner/Gullarve och främst kring fastigheten Gullarve som 

återfinns i detta arbete kan ses som en del av en sammanställning av detta område då 

det ej finns någon klar rapport om området. Det som finns skrivit om Gullarve tidigare 

är diverse uppsatser, bland annat Grahn (2012b), Danielsson (1979) samt Karlsson 
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(1993). Utöver detta så berör Österholm (1989) området och utgrävningarna på 

Gullarve i sin avhandling. Jag anser att detta sätt att arbeta, att göra spridningsbilder 

över fynd i rumslig spridning och djup (det vill säga olika lager) är ett bra sätt att arbeta 

på för att ge en bättre bild av området och dess fynd. Detta är också ett arbetssätt som 

fungerar bra lång tid efter de faktiska utgrävningarna genom att gå tillbaka till 

dokumentationen. Dessvärre kan dokumentationer vara bristfälliga eller ej stämma 

överens med senare materialgenomgånger och fynd kan ha försvunnit under tidens 

gång. Vissa fyndlistor och schaktplaner kan dessutom vara svårtolkade. Detta betyder 

att spridningsbilderna i detta arbete bör ses som ett sample av materialets spridning. 

Detta till trots så är det ett väl fungerande och pedagogiskt arbetssätt.  

Resultaten i mitt arbete ger upphov till nya frågor varav de främsta är:  

 Kan det finnas ertebøllekeramik på Gotland? 

 Har det funnits en megalitgrav vid lokalen Suderkvie? 

 Kan Mölner/Gullarve haft en spatial uppdelning inom lokalen och hur har den 

då sett ut?  

 Vad betyder de två områden på fastigheten Gullarve där fynden tycks 

förekomma mer frekvent i de olika lagren än på andra av fastighetens utgrävda 

områden? 

Detta arbete kan ses vara av värde främst för att det behandlar trattbägarkulturen på 

Gotland, ett ämne som är i behov av forskning. Den lyfter även upp frågan om erte-

bøllekeramik på Gotland, vilket också kan anses som ett viktigt och aktuellt 

diskussionsämne (Martinsson-Wallin, muntl. medd. 2014b). Vidare belyser den att det 

kan ha funnits en megalitgrav i Suderkvie, eller att området har varit av en särskild 

betydelse under tidigneolitikum.  

Enligt mitt tycke bör vidare forskning ske kring Mölner/Gullarve där man fortsätter 

studera spridningen/fördelningen av fyndmaterialet för att se om det kan finnas en 

eventuell fördelning mellan dem. Man bör även studera anläggningars relation till 

varandra på lokalen vilket kan leda till en bättre bild av lokalens utseende och funktion. 

Det är även av intresse att utveckla nya landskapskartor, med ny data, av miljön under 

tidigneolitikum och möjligtvis även andra perioder för att få en bättre bild av dessa 

lokaler och dess användning.  
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Ytterligare studier kring den tidneolitiska keramiken är av värde för att se om vi verk-

ligen kan jämföra keramiken mot det svenska fastlandet, eller om Gotland påvisar 

skillnader inom trattbägarkulturen, som de gör under mellanneolitikum (Palmgren 

2014a). Det kan möjligtvis även vara av intresse att göra jämförelser med samtida 

keramik runtom i Östersjön för att få en tydligare bild. Av denna anledning bör denna 

studie möjligtvis ses som en del av ett pussel som förhoppningsvis i framtiden kan ge 

oss en klarare bild av tidigneolitikum på Gotland.  

Slutligen anser jag att vidare studier av lokalen Ardags bör utföras, då det enligt mitt 

tycke återfinns en sådan komplex sammansättning av keramik på denna lokal. 

7. Resultat  

Finns det likheter eller olikheter mellan dekoren på keramiken på de olika 

lokalerna både inom och mellan dem? 

Det finns olikheter i dekoren på keramiken mellan de olika lokalerna både mellan dem 

och även inom Mölner/Gullarve. Olikheterna mellan lokalerna är att Mölner/Gullarve 

och Suderkvie uppvisar att den främsta dekoren är tvinnat snöre medan Gräne och 

Ardags visar på en främsta dekor av tvärsnodd. Detta påvisar således även likheter 

mellan Mölner/Gullarve och Suderkvie, samt Gräne och Ardags. Det förs även upp till 

ny diskussion om att keramiken från Suderkvie kan anses som mer avancerad och 

särskiljande från de andra lokalerna. 

Dekoren tvinnat snöre påvisar vissa likheter och skillnader mellan lokalerna. Detta 

gäller då om ”skårorna” i denna dekor har en höger riktning eller vänster riktning. På 

Suderkvie finns det något fler skärvor med vänster än höger riktning. Detta skiljer 

Suderkvie från de andra lokalerna som påvisar en högre frekvens av höger riktning än 

vänster, detta är extra tydligt bland materialet från Gräne. Från Gullarve är det endast 

en mindre skillnad mellan de olika riktningarna.  

Inom lokalen Mölner/Gullarve skiljer sig dekoren då Mölner uppvisar en större variation 

på dekorer. 

Kan en kronologisk diskussion av lokalerna föras utifrån främst jämförelser med 

tidigneolitiska, keramikbrukande grupper i Skåne? 
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Ja, det kan det göra. Detta bör dock stöttas upp med fynd av flintyxor i områdena. Man 

bör även ha i åtanke att den tidigneolitiska keramiken på det svenska fastlandet ej 

behöver ha paralleller på Gotland. Detta bör vara av intresse att studera vidare samt 

att möjligtvis studera keramiken runt om i Östersjön. Denna studie kan förhoppningsvis 

dock anses som en del av den grund som krävs för att få en bättre förståelse av den 

gotländska, tidigneolitiska keramiken.  

Ardags upplevs som en problematisk lokal att försöka ge en kronologisk placering. En 

diskussion har lett fram till att se följande datering som möjlig; Ardags skulle kunna 

härröra till tidiga delen av tidigneolitikum – senare delen av tidigneolitikum samt 

mellanneolitikum. Ytterligare något som har diskuterat är att lokalen bör diskuteras ur 

ett perspektiv som även tar hänsyn till eventuella, senmesolitiska influenser i ker-

amiken. Vidare studier kring denna lokal är önskvärda.  

Mölner/Gullarve skulle kunna härröra till tidiga delen av tidigneolitikum är att sedan 

återigen bli påverkad av mänsklig aktivitet under senneolitikum. Det finns dock en 

skärva som skulle kunna härröra till mellanneolitikum 

Gräne kan anses att möjligtvis kan vara en lokal från tidigneolitikums senare del.  

Även Suderkvie kan, utifrån sin avancerade keramik, härröra till den senare delen av 

tidigneolitikum och en diskussion har förts om att det är möjligt att det även har funnits 

en megalitgrav i området. 

Kan en detaljerad korologisk och stratigrafisk fallstudie av Gullarve/Mölner-

områdets keramik och flintan på Gullarve ge en djupare insikt i lokalens/ 

lokalernas betydelse?  

Fallstudien som har förts av Mölner/Gullarve har gett indikationer på en eventuell 

uppdelning av lokalen, till exempel för ytor för olika aktiviteter.  

Utifrån de spridningsbilder av Gullarveområdet som har upprättats tycks det som att 

det finns två stycken närliggande områden där fynden återkommer mer frekvent i alla 

lager till skillnad från andra områden. Vidare studier kring fyndspridningen på hela 

Mölner/Gullarve-området kan eventuellt möjliggöra en bättre förståelse av dessa 

områdens betydelse.  
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8. Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att studera trattbägarkulturen på Gotland utifrån fyra stycken 

lokaler; Mölner/Gullarve, Gräne, Suderkvie samt Ardags och föra en diskussion kring 

kulturens kronologiska samt rumsliga spridning på ön. Syftet är även att problem-

atisera kring keramikens betydelse för människorna på de olika lokalerna och vilka 

olikheter, likheter och interaktioner som kan speglas genom främst keramikmaterialet.  

En empirisk studie av ett sample av keramiken från lokalerna Mölner/Gullarve, Suder-

kvie, Ardags och Gräne har utförts. Det har även gjorts en spatial studie över keramik 

och vissa flintföremål från Gullarve. Detta har gjorts genom uppförande av spridnings-

bilder utifrån data från utgrävningarna, vilket har gett en rumslig spridning samt för-

delningen i olika lager i marken.   

Mölner/Gullarve och Suderkvie påvisar en största frekvens av dekoren tvinnat snöre 

medan Gräne och Ardags har tvärsnodd som främsta dekor. Suderkvie påvisar en 

avancerad dekor som särskiljer lokalen från de andra. Inom lokalen Mölner/Gullarve 

skiljer sig dekoren då Mölner uppvisar en större variation på dekorer.   

Ardags kronologiska placering anses problematisk att diskutera. En eventuell kronologi 

på denna lokal är följande; tidiga delen av tidigneolitikum – senare delen av tidig-

neolitikum samt mellanneolitikum. Vidare studier kring denna lokal är önskvärda, man 

bör då även studera vidare om det eventuellt kan finnas senmesolitisk keramik på 

lokalen. Mölner/Gullarve skulle kunna härröra till tidiga delen av tidigneolitikum och 

påvisar eventuell mellanneolitisk samt senneolitisk påverkan. Gräne kan vara en lokal 

från tidigneolitikums senare del. Även Suderkvie kan härröra till den senare delen av 

tidigneolitikum och det är möjligt att det har funnits en megalitgrav i området. 

Fallstudien som förts om Mölner/Gullarve har gett indikationer på en eventuell upp-

delning av lokalen, till exempel för ytor för olika aktiviteter. Utifrån de spridningsbilder 

av Gullarveområdet som upprättats tycks det som att det finns två stycken närliggande 

områden där fynden återkommer mer frekvent i alla lager till skillnad från andra 

områden. Vidare studier kring fyndspridningen på hela Mölner/Gullarve-området kan 

eventuellt möjliggöra en bättre förståelse av dessa områdens betydelse.  
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10. Figurförteckning 

Figur på framsidan. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat 

våren 2014.  

Figur 1. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren genom GIS och information 
hämtat från kurs från dåvarande Högskolan på Gotland. Upprättat våren 2014. 

Figur 2. Efter Martinsson-Wallin, Helene (arkivmaterial n.d.) och Kjellberg, 
Amanda & Ytterberg, Niklas (1996). Analys av gropkeramik – en metod för urval 
och registrering. CD-uppsats, Uppsala: Arkeologiska Institutionen. Uppsala 
Universitet. S. 96.  

Figur 3. Efter Wallin, Paul (1984). Den gropkeramiska boplatsen Hemmor i När 
socken på Gotland: en studie av topografi, resursområde och fyndmaterial. Uppsats i 
påbyggnadskurs i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Stockholm: Institutionen för 
arkeologi. Stockholm Universitet. S. 33.  

Figur 4. Efter avbildningar uppförda av Österholm, Sven i Burenhult, Göran (1991). 
Arkeologi i Sverige. 1, Fångstfolk och herdar. Höganäs: Wiken. S. 112, 113.  

Figur 5. Efter avbildningar uppförda av Österholm, Sven i Burenhult, Göran (1991). 
Arkeologi i Sverige. 1, Fångstfolk och herdar. Höganäs: Wiken. S. 146.  

Figur 6. Efter avbildningar uppförda av Österholm, Sven i Burenhult, Göran (1991). 
Arkeologi i Sverige. 1, Fångstfolk och herdar. Höganäs: Wiken. S. 144, 145.  

Figur 7. Efter Larsson, Mats (1984).Tidigneolitikum i Sydvästskåne: kronologi och 
bosättningsmönster. Diss. Lund: Lund Universitet. S. 158. Kompletterad information 
från S. 95, 249. 

Figur 8. Efter Larsson, Mats (1984).Tidigneolitikum i Sydvästskåne: kronologi och 
bosättningsmönster. Diss. Lund: Lund Universitet. S. 157.  

Figur 9. Efter fotografi taget av Kristensson, I i Larsson, Mats (1997). Skåne. I: 
Kihlstedt, Britta, Larsson, Mats & Nordqvist, Bengt (1997). Neolitiseringen i Syd- 
Väst- och Mellansverige – Social och ideologisk förändring. I: Larsson, Mats, Olsson, 
Eva & Biwall, Anders (red.) (1997). Regionalt och interregionalt: 
stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Stockholm: Avd. för arkeologiska 
undersökningar, Riksantikvarieämbetet. S. 95.  

Figur 10. Efter fotografi taget av Kristensson, I i Larsson, Mats (1997). Skåne. I: 
Kihlstedt, Britta, Larsson, Mats & Nordqvist, Bengt (1997). Neolitiseringen i Syd- 
Väst- och Mellansverige – Social och ideologisk förändring. I: Larsson, Mats, Olsson, 
Eva & Biwall, Anders (red.) (1997). Regionalt och interregionalt: 
stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. Stockholm: Avd. för arkeologiska 
undersökningar, Riksantikvarieämbetet. S. 96.  
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Figur 11. Efter Larsson, Mats (1992). The early and middle neolithic funnel beaker 
culture in the Ystad area (southern Scania). Economic and social change, 3100-2300 
BC. I: Larsson, Lars, Callmer, Johan & Stjernquist, Berta (red.) (1992).The 
archaeology of the cultural landscape: field work and research in a south Swedish 
rural region. S. 17-90. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. S. 72.  

Figur 12. Efter Larsson, Mats (1992). The early and middle neolithic funnel beaker 
culture in the Ystad area (southern Scania). Economic and social change, 3100-2300 
BC. I: Larsson, Lars, Callmer, Johan & Stjernquist, Berta (red.) (1992). The 
archaeology of the cultural landscape: field work and research in a south Swedish 
rural region. S. 17-90. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. S. 73.  

Figur 13. Efter Larsson, Mats (1984).Tidigneolitikum i Sydvästskåne: kronologi och 
bosättningsmönster. Diss. Lund: Lund Universitet. S. 30.  

Figur 14. Efter Larsson, Mats (1984).Tidigneolitikum i Sydvästskåne: kronologi och 
bosättningsmönster. Diss. Lund: Lund Universitet. S. 29.  

Figur 15. Efter avbildningar uppförda av Österholm, Sven i Burenhult 1999 (red.) 
(1999). Arkeologi i Norden. 1. Stockholm: Natur och kultur. S. 273, 301.  

Figur 16. Hämtat från datorprogrammet Google Earth. Kompletterad med 
information från Riksantikvarieämbetet (2014d). Fornminnessök. 
[http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html]. Sökväg: Landskap: 
Västmanland. Socken: Fellingsbro. Fritext: 633:1. Resultat: Fellingsbro 633:1. 
Hämtat: 2014-05-04. Tid: 16:03.  

Figur 17. Efter Martinsson-Wallin, Helene & Wallin, Paul (2010). The story of the 
only (?) megalith grave on Gotland Island. I: Documenta praehistorica XXXVII (2010). 
(1998-). S. 77-84. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta. Oddelek za 
arheologijo. S. 78.  

Figur 18. Efter Österholm, Inger (1989). Bosättningsmönstret på Gotland under 
stenåldern: en analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur. Diss. Stockholm: 
Stockholms Universitet. S. 68. Kompletterad karta efter Lang, Robert (1985). 
Gotlands tunnackiga flintyxor. Uppsats i påbyggnadskurs i Arkeologi särskilt 
Nordeuropeisk. Stockholm: Stockholms Universitet. S. 49.  

Figur 19. Efter bild upprättad av Arvidsson, Johan och Frykler, Ann i Frykler, Ann 
(2004). Den tidigneolitiska boplatsmiljön – Då & Nu. Fördjupningskurs i Arkeologi. 
Gotland: Högskolan på Gotland. S. 10.  

Figur 20. Efter bild upprättad av Horvath, Andrea i Grahn, Emma (2012b). 
Trattbägarkeramik i Väte: När jordbruket kom till Gotland. Kandidatuppsats i 
arkeologi. Avdelningen för arkeologi. Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: 
Högskolan på Gotland. S. 8.  

Figur 21. Efter Österholm, Inger (1989). Bosättningsmönstret på Gotland under 
stenåldern: en analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur. Diss. Stockholm: 
Stockholms Universitet. S. 74.  
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Figur 22. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014.  

Figur 23. Efter bild upprättad av Horvath, Andrea i Grahn, Emma (2012b). 
Trattbägarkeramik i Väte: När jordbruket kom till Gotland. Kandidatuppsats i 
arkeologi. Avdelningen för arkeologi. Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: 
Högskolan på Gotland. S. 8.  

Figur 24. Efter bild upprättad av Arvidsson, Johan och Frykler, Ann i Frykler, Ann 
(2004). Den tidigneolitiska boplatsmiljön – Då & Nu. Fördjupningskurs i Arkeologi. 
Gotland: Högskolan på Gotland. S. 10. 

Figur 25. Efter Österholm, Inger (1989). Bosättningsmönstret på Gotland under 
stenåldern: en analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur. Diss. Stockholm: 
Stockholms Universitet. S. 72.  

Figur 26. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014. 

Figur 27. Efter Rundkvist, Martin, Lindqvist, Christian & Thorsberg, Karl 
(2004). Rojrhage in Grötlingbo: a multi-component Neolithic shore site on Gotland. 
Stockholm archaeological reports 41. Stockholm: Department of archaeology, 
Stockholm Universitet. S. 7.  

Figur 28. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014. 

Figur 29. Hämtat från datorprogrammet Google Earth. Kompletterad med 
information från Riksantikvarieämbetet (2014d). Fornminnessök. 
[http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html]. Sökväg: Landskap: Öland. 
Socken: Torslunda. Fritext: 262. Resultat: Torslunda 262. Hämtat: 2014-05-04. Tid: 
16:18. 

Figur 30. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren. Upprättat våren 2014. 

Figur 31. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren. Upprättat våren 2014. 

Figur 32. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014.  

Figur 33. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014.  

Figur 34. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014.  

Figur 35. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014.  

Figur 36. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014. 

Figur 37. Efter Alexandersson, Kenneth & Papmehl-Dufay, Ludvig (2009). Två 
stenåldersboplatser i Runsbäck. Särskild arkeologisk undersökning 2008. Runsbäck 
5:2, 5:66 och 7:9, Torslunda socken, Mörbylånga kommun, Öland. Arkeologisk 
rapport 2009:49. Kalmar: Kalmar Länsmuseum. S. 73.  
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Figur 38. Efter Papmehl-Dufay, Ludvig (2009). En trattbägarlokal i Resmo. 
Arkeologisk förundersökning och särskild arkeologisk undersökning 2008. Resmo 
1:13, 1:14, 1:15 och 1:16, Resmo socken, Mörbylånga kommun, Öland. Arkeologisk 
rapport 2009:29. Kalmar: Kalmar Läns Museum. S. 46.  

Figur 39. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren. Upprättat våren 2014. 

Figur 40. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren. Upprättat våren 2014. 

Figur 41. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren. Upprättat våren 2014. 

Figur 42. Efter Österholm, Inger (1989). Bosättningsmönstret på Gotland under 
stenåldern: en analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur. Diss. Stockholm: 
Stockholms Universitet. S. 68. Kompletterad karta efter Lang, Robert (1985). 
Gotlands tunnackiga flintyxor. Uppsats i påbyggnadskurs i Arkeologi särskilt 
Nordeuropeisk. Stockholm: Stockholms Universitet. S. 49.  

Figur 43. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014. 

Figur 44. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014. 

Figur 45. Efter Åhlén, Marianne (1972). Stenåldersboplatsen på Ardags i Ekeby, 
Gotland. C-uppsats. Stockholm: Stockholms Universitet. S. 22.  

Figur 46. Efter Malmer, Mats P. (1975). Stridsyxekulturen i Sverige och Norge. Lund: 
Liber. S. 143.  

Figur 47. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014. 

Figur 48. Efter avbildningar uppförda av Centervall, M i Jennbert, Kristina 
(1984). Den produktiva gåvan: tradition och innovation i Sydskandinavien för omkring 
5300 år sedan. Diss. Lund: Lunds Universitet. S. 56. 

Figur 49. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014. 

Figur 50. Efter Österholm, Inger (1989). Bosättningsmönstret på Gotland under 
stenåldern: en analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur. Diss. Stockholm: 
Stockholms Universitet. S.74. 

Figur 51. Lidman, Erika (2014). Fotograferat av författaren. Fotograferat våren 2014.  

Figur 52. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 
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Figur 53. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 54. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 55. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 56. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 57. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 58. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 59. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 60. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 
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Figur 61. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 62. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 63. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 64. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 65. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 66. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 67. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 68. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 
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Figur 69. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 70. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 71. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 72. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 73. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 74. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 75. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 76. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 
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Figur 77. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 78. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 79. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 80. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 81. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 82. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 83. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 84. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 
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Figur 85. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren utifrån Grahn, Emma 
(2012). Databas över materialet från utgrävning år 1984 på fastigheten Gullarve. 
Institutionen för kultur, energi och miljö. Visby: Högskolan på Gotland. Opublicerad. 
Även upprättat utifrån schaktplaner och fyndlistor från utgrävningarna (Gotlands 
Länsmuseum arkivmaterial n.d.). Upprättat våren 2014. 

Figur 86. Efter Österholm, Inger (1989). Bosättningsmönstret på Gotland under 
stenåldern: en analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur. Diss. Stockholm: 
Stockholms Universitet .S. 74.  

Figur 87. Efter Österholm, Inger (1989). Bosättningsmönstret på Gotland under 
stenåldern: en analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur. Diss. Stockholm: 
Stockholms Universitet .S. 72.  

Figur 88. Efter Rundkvist, Martin, Lindqvist, Christian & Thorsberg, Karl 
(2004). Rojrhage in Grötlingbo: a multi-component Neolithic shore site on Gotland. 
Stockholm archaeological reports 41. Stockholm: Department of archaeology, 
Stockholm University. S. 7. 

Figur 89. Efter Martinsson-Wallin, Helene (arkivmaterial n.d.) och Kjellberg, 
Amanda & Ytterberg, Niklas (1996). Analys av gropkeramik – en metod för urval 
och registrering. CD-uppsats, Uppsala: Arkeologiska Institutionen. Uppsala 
Universitet. S. 96.  

Figur 90. Efter Wallin, Paul (1984). Den gropkeramiska boplatsen Hemmor i När 
socken på Gotland: en studie av topografi, resursområde och fyndmaterial. Uppsats i 
påbyggnadskurs i arkeologi, särskilt nordeuropeisk. Stockholm: Institutionen för 
arkeologi. Stockholms Universitet. S. 33.  

Figur 91. Lidman, Erika (2014). Upprättat av författaren. Upprättat våren 2014.  
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11. Tabellförteckning 

Här återges en förteckning över de tabeller som återfinns i uppsatsen. Samtliga är ska-

pade av Erika Lidman, våren 2014 utifrån genomgång av keramik från lokalerna.   

Tabell 1. Neolitikums periodindelning. Efter Papmhel-Dufay 2006: 13. S. 13. 

Tabell 2. Tabell över dekoren tvinnat snöre från Suderkviematerialet och dess twists 
riktning; högerställd (Z-twist) och vänsterställd (S-twist) (Information om Z- och S-twist 
från Larsson 2009: 243). S. 56.  

Tabell 3. Tabell över dekoren tvinnat snöre från Gullarvematerialet och dess twists 
riktning; högerställd (Z-twist) och vänsterställd (S-twist) (Information om Z- och S-twist 
från Larsson 2009: 243). S. 56.  

Tabell 4. Tabell över dekoren tvinnat snöre från Gränematerialet och dess twists 
riktning; högerställd (Z-twist) och vänsterställd (S-twist) (Information om Z- och S-twist 
från Larsson 2009: 243). S. 57.  

Tabell 5. Tabell över skärvtjockleken från Ardagsmaterialet. S. 61. 

Tabell 6. Tabell över skärvtjockleken från Gränematerialet. S. 61. 

Tabell 7. Tabell över skärvtjockleken från Gullarvematerialet. S. 61.  

Tabell 8. Tabell över skärvtjockleken från Suderkviematerialet. S. 61.  

Tabell 9. Vanligt förekommande dekor från Ardagsmaterialet. S. 64. 

Tabell 10. Mer precis tabell över skärvtjockleken från Ardagsmaterialet. S. 68. 

Tabell 11. Vanligt förekommande dekor från Gullarvematerialet. S. 69.  

Tabell 12. Mer precis tabell över skärvtjockleken från Gullarvematerialet. S. 72.   

Tabell 13. Vanligt förekommande dekor från Gränematerialet. S. 74.  

Tabell 14. Mer precis tabell över skärvtjockleken från Gränematerialet. S. 74.   

Tabell 15. Vanligt förekommande dekor från Suderkviematerialet. S. 75.   

Tabell 16. Mer precis tabell över skärvtjocklek från Suderkviematerialet. S. 76. 

Tabell 17. Tabell över keramikmaterialets dekorer utifrån förekomst på skärvor. S. 
136-137. 
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12. Bilagor 

12.1. Bilaga 1. Dekorer och dess ID-nummer 

Dekor    ID-nummer   

Snörornering   A 

Tvärsnodd    B 

Raka linjer >20 mm.   C1 

Raka streck <20 mm.   C2 

Snedstreck <20 mm.   D 

Linje okänd riktning >20 mm.  E1 

Streck okänd riktning <20 mm.  E2 

Cylindrisk grop ≥7 mm.   F1 

Cylindrisk grop ≥3 - <7 mm.  F2 

Cylindrisk grop ≥1,5 - 3 mm.  F3 

Punktintryck <1,5 mm.   G 

Konisk grop ≥7 mm.   H1 

Konisk grop ≥3 - <7 mm.  H2 

Sned grop    I 

Rektangel    J 

Rombiska fält   K 

Bågform    L 

Mandelformat intryck   M 

”Enkelt” intryck, mynning  N  

Spetsformigt intryck/streck  O  

Triangulära intryck   P 

Mejselintryck   Q  

”Lansettform”   R1  

Tjock ”lansettform”   R2  

Hål genom båda kärlväggarna  S 

”Halvcirkel”    T  

Yttäckande, oregelbundet intryck  U 

Knäckebrödsdekor (?)   V  

Oregelbunden grop   W 
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Ovalt intryck   X1 

Smalt, ovalt, böjt intryck   X2  

Rund-ovalt intryck   X3  

Spetsovalt intryck   X4  

Parstämplade intryck   Z 

Svängda, triangulära intryck  Å  

Runt intryck på mynning   Ä  

Vulst    Ö 

 

Dekorerna som har använts i denna uppsats kommer i första hand från ett 

dekorschema utarbetat av Martinsson-Wallin (arkivmaterial n.d.), som sedan har 

omarbetats något av Kjellberg & Ytterberg (1996: 93-103). Ytterligare ett dekorschema 

skapat av Wallin, Norrman & Scharp (Wallin 1984: 33) har använts. Slutligen har 

information hämtats till följande uttryck från hänvisad referens:  

Triangulära intryck (Eget uttryck, jfr. dock med Stilborg 2002b: 64, 65). 

Mejselintryck (Cederschiöld 1962: 35).  

”Lansettform” (Florin 1958: sidnummer 136) 

Tjock ”lansettform” (Egen tolkning, jfr. Florin 1958: 136) 

”Halvcirkel” (Jfr. Florin 1958: 83).  

Knäckebrödsdekor (Inspiration från Hallgren 2008: 147, på mina skärvor är det dock 

ej riktigt likt, därav (?)).  

Rund-ovalt intryck (Stilborg 2002d: 55).  

Spetsovalt intryck (Stilborg 2002d: 55). 

Parstämplade intryck (Egen tolkning, jfr. Florin 1958: 81)  

Runt intryck på mynningen (Egen tolkning, jfr. Florin 1958: 136) 

Vissa av dessa dekorer användes även i min C-uppsats (Lidman 2013). Det finns 

således en liknande bilaga, med tillhörande referenser, i den tidigare uppsatsen, dock 

med inriktning på gropkeramik.  
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Figur 89. Dekorschemat utarbetat av Martinsson-Wallin (arkivmaterial n.d.) och sedan något omarbetat 
av Kjellberg och Ytterberg. Efter Kjellberg & Ytterberg 1996: 96.  

 

Figur 90. Dekorschema framställt av Wallin, Norrman och Scharp. Efter Wallin 1984:33.  
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12.2. Bilaga 2. Kompositioner 

Följande kompositioner har återfunnits i den empiriska studien av keramiken från 

Gullarve, Suderkvie, Gräne och Ardags. Dessa kompositioner bygger på dekorer (se 

bilaga 1) som har hämtats utifrån/fått inspiration från Martinsson-Wallin (arkivmaterial 

n.d.), Kjellberg & Ytterberg 1996: 93-103; Wallin 1984: 33; Stilborg 2002c: 64, 65; 

Stilborg 2002d: 55; Cederschiöld 1962: 35; Florin 1958: 81, 83 136 samt Hallgren 

2008: 147.  

Förklaring     ID-nummer  

Tvinnat snöre + Streck/linje  I 

Streck på mynning    II 

+ streck på skärvan ena sidan     

+ tvinnat snöre skärvan andra sidan 

Tvinnat snöre + ovalt intryck  III 

Tvinnat snöre + grop   IV 

Tvinnat snöre mynning    V 

+ streck/linje på skärvan 

Tvinnat snöre + hål genom kärlväggen VI 

Rektangel + streck/linje   VII 

Streck/linjer yttäckande   VIII 

Streck/linjer olika riktningar   IX 

Tvinnat snöre på mynning    X 

+ tvärsnodd olika riktningar på skärvan    

Streck på mynning    XI 

+ streck/linjer på skärvan  

+ tvärsnoddsintryck på skärvan 

Sneda streck på mynning    XII 

+ tvinnat snöre på skärvan 

Ovala/runda intryck (~pinnintryck)   XIII 

på mynning + tvärsnodd på skärvan 

Tvärsnodd + streck/linjer + halvcirkel  XIV 
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Tvärsnodd på mynning    XV 

+ tvinnat snöre på skärvan olika håll  

Bågform på mynning    XVI 

+ tvinnat snöre på skärvan olika håll 

Tvinnat snöre olika håll   XVII 

Streck olika håll på mynning +   XVIII 

streck/linjer på skärvan 

Tvinnat snöre olika håll + streck/linjer XIX 

Parstämplade intryck   XX 

+ oregelbundet formad grop 

Tvinnat snöre mynning    XXI 

+ tvinnat snöre på skärvan olika håll 

Knäckebrödsdekor (?)    XXII 

+ yttäckande, oregelbundet intryck  

Streck/linjer + mejselintryck   XXIII 

Streck/linjer utsida + Streck/linjer insida XXIV 

”Ojämna” streck på mynning   XXV 

+ tvinnat snöre olika håll på skärvan 

+ raktangulärt, ytligt intryck på skärvan 

Streck/linjer + grop/punktintryck  XXVI 

Streck på mynning    XXVII 

+ tvinnat snöre på skärvan olika håll 

Tvinnat snöre + punktintryck  XXVIII 

+ streck/linjer olika riktningar 

Mandelformade intryck    XXIX 

+ oregelbundet, yttäckande intryck 

Parstämplade intryck + ovala intryck  XXX 

Tvinnat snöre på mynning   XXXI 

+ tvinnat snöre på skärvan 

Gropar + ”lansettformigt” intryck  XXXII 

Tvinnat snöre olika håll    XXXIII 

+ ovalt intryck 
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Streck på mynning    XXXIV 

+ tvinnat snöre på skärvan 

Triangulära intryck +    XXXV 

svängda, triangulära intryck    

Tvärsnodd + streck/linjer  XXXVI 

Tvärsnodd i vinkelkomposition  XXXVII 

Tvärsnodd olika håll   XXXVIII 

Punktintryck + tvärsnodd  XXXIX 

+ streck/linjer  

Triangulära intryck + grop  XL 

Streck i vinkelliknande komposition  XLI 

Spetsovalt intryck + rundovalt intryck  XLII 

+ streck/linjer 

Bågform + streck    XLIII 

(Möjligt från samma intryck/redskap) 

Ovala intryck    XLIV 

+ yttäckande, oregelbundet intryck 

Ovala intryck + streck/linjer  XLV 

+ grop 

Oregelbundet formade gropar  XLVI 

+ streck/linjer 

Streck i √-liknande komposition  XLVII 

Tvärsnodd i ”ramkomposition”  XLVIII 

Ovala/runda intryck (~pinnintryck)  XLIX 

på mynning + tvärsnodd på skärvan 

+ rektangulärt intryck 

Streck på mynning    L 

+ tvinnat snöre på skärvan  

+ mejselintryck på skärvan 

Streck/linjer + punktintryck  LI 



127 
 

Tvinnat snöre på mynning  LII 

+ tvinnat snöre olika håll på skärvan 

+ grop + rektangel + streck/linjer 

Ovala intryck på mynning   LIII 

+ punktintryck på skärvan 

Grop + hål genom kärlväggen  LIV 

Snedstreck på mynning   LV 

+ mejselintryck på skärvan 

Gropar + hål genom kärlväggen  LVI 

+ oregelbundet formade gropar 
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12.3. Bilaga 3. Variabler till databasen 

Följande variabler har använts i mitt arbete med keramikmaterialet från Gullarve, 

Suderkvie, Gräne och Ardags. Dessa variabler har hämtats från en databas 

ursprungligen utarbetad av Martinsson-Wallin (arkivmaterial n.d.), sedan omarbetad 

av Amanda Kjellberg och Niklas Ytterberg (1996: 93-103). Det är den omarbetade 

versionen som har använts i denna studie. Variablerna Z-twist samt S-twist har 

hämtats från Larsson 2009: 243 medan variablerna för grunda alternativt djupa gropar 

kommer från Danielsson 1979: 63. Variablerna för skärvornas tjocklek är desamma 

som de som användes i min kandidatuppsats om gropkeramik, dessa variabler blev 

jag vid föregående arbete rekommenderad av Wallin att utgå från. Övriga variabler i 

kursiv stil är sådana som jag själv har lagt till under arbetets gång.  Observera att inte 

alla vari-abler från databasen (se ovan) återfinns här, utan enbart de variabler som har 

blivit ifyllda under arbetet med materialet.  

De flesta av dessa variabler användes även till min kandidatuppsats (Lidman 2013), 

där en liknande bilaga finns med tillhörande referenser.  

 Förklaring    Variabelnummer 

Keramikskärvan, allmänt 

Skärvans tjocklek 

<5 mm.    21   

5-7 mm.    22 

8-10 mm.    23 

11-13 mm.    24 

≥14 mm.    25 

Skärvans ”storlek” 

Största mått (t.ex. 20x20 mm.)  26a 

Vikt 

Vikt i gram    28 

Skärvans form 

Obestämd    29 

Plan    30 

Konvex    31 

Konkav    32 

Rak mynning   33 

S-formad skärva   39  
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Vinkelformad   40 

Obestämd mynning   41 

Kompositioner 

Komp. I-LVI. Se ytterligare bilaga.  

Antal enskilda symboler på skärvan 

1 symbol    46 

2 symboler    47 

3 symboler    48  

4 symboler    49 

5 symboler    50 

6 symboler    51 

7 symboler    52 

8 symboler    53 

9 symboler    54 

10 symboler   55 

11 symboler   56 

12 symboler   57 

13 symboler   58 

14 symboler   59 

15 symboler   59a 

16 symboler   59b 

17 symboler   59c 

18 symboler   59d 

19 symboler   59e  

≥20 symboler   59f 

Osäkert antal   59g 

Svallad skärva   63a 

Magringens art 

Bergart, ej kalkstenshaltig  66 

Bergart, kalkstenshaltig   67 

Delvis vittrad   68 

Vittrad    69 

Kvarts    69a 

Kornstorlek i magringen  

<1 mm.    70 

1-3 mm.    71 

>3 mm.    72 

Magringens andel 

<10% (liten andel)   73 
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10-20% (normalt)   74  

>20% (stor andel)   75 

Dekoren 

Dekorens placering 

Obestämt    76 

In- och utsida    76a 

(t.ex. hål rakt igenom) 

Utsida    77 

Insida    78 

Symbolens längd/diameter 

Obestämt    79 

≤5 mm. (längd)   80 

>5-<10 mm. (längd)   81  

≥10-<15 mm. (längd)   82 

≤15-<20 mm. (längd)   83 

≤20-<40 mm. (längd)   84 

≥40 mm. (längd)   85 

 

≤1,5 mm. (diameter)   86 

>1,5-<4 mm. (diameter)   87  

≥4-<7 mm. (diameter)   88  

≥7-<10 mm. (diameter)   89 

≥10-<15 mm. (diameter)   90 

≥15 mm. (diameter)   91 

Dekorschema 

Se ytterligare bilaga 

Komplett/ej komplett längd av symbolen 

Komplett längd   118 

Ej komplett längd   119 

Orientering av symbolen på skärvan/krukan 

Obestämbar orientering   120a 

Lodrät    120b 

Vågrät     121 

Snedställd höger   122 

Tvinnat snöre, z-twist    122a 

(Larsson 2009: 243) 

Bågform m. öppning mot höger  122b 

Snedställd vänster   123 

Tvinnat snöre, S-twist    122a 

(Larsson 2009: 243) 
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Bågform m. öppning mot vänster  123b 

Lodrät/vågrät   125 

Lodrät/snedställd höger   126  

Lodrät/snedställd vänster  127  

Vågrät/snedställd höger   128  

Snedställd höger   132 

/snedställd vänster 

Lodrät/snedställd höger   133 

/snedställd vänster 

 

Tekniken för att tillverka dekoren 

Obestämt    141 

Enkelt redskap, intryck   142 

Enkelt redskap, snett intryck  142c  

Enkelt redskap, dragen   143 

Flertandat kamredskap   150 

med rundade tänder 

Flertandat kamredskap    153 

med oregelbundet  

formade/ovala tänder  

Tvinnat snöre, intryck   154 

Tvärsnoddstämpel, intryck  155 

Gräs eller dylikt   161 

Ev. sädeskornsavtryck   161a 

Symbolens läge på kärlet 

Obestämt    162 

Rand    163 

Mynningskant   163a 

Mynning    164 

Hals    165 

Skuldra    166 

Buk    167 

Rand/mynning   169 

Mynningskant + rand   169a 

Mynning + mynningskant  169b 

Mynningskant + rand   169c 

+ hals  

Mynningskant + rand   169d 

+ hals + skuldra 

Mynning + mynningskant   169e 

+ rand 

Mynning/rand/hals   170 

Rand/hals    174 
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Rand/hals/skuldra   175  

Rand/skuldra   178 

Rand/skuldra/buk   179 

Mynning/hals   184 

Mynning/hals/skuldra   185 

Hals/skuldra   194 

Hals/skuldra/buk   195 

Hals/buk    197 

Symbolens komposition (sammansättning av symboler av samma typ) 

Enstaka symbol   204 

Enkel rad    205 

Enkel rad,     206 

symbolen finns en och en 

Enkel rad,  

symbolen är i grupper om tre  208 

Dubbel rad    217 

Dubbel rad,    218 

symbolen finns en och en 

Dubbel rad,    219 

symbolen är i grupper om två 

Differenser i grupperingen  229 

mellan raderna 

Trippel rad    230 

Trippel rad,     231 

symbolen finns en och en 

Trippel rad,     242 

olikheter i grupperingen mellan raderna 

Vinkel 

 

Oregelbunden,    364 

symboler är spridda över skärvan  

eller förekommer oregelbundet) 

Korsande streck   365 

/tvinnat snöre/tvärsnodd etc  

Fyra rader ornamentsymbol  366 

Fyra rader ornamentsymbol,   366a 

symbolen finns en och en 

Fem rader ornamentsymbol  367 

Fem rader ornamentsymbol,   367a 

symbolen finns en och en 

Sex rader ornamentsymbol  367b 

Sex rader ornamentsymbol,   367c 

symbolen finns en och en  
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Sju rader ornamentsymbol  367d 

Sju rader ornamentsymbol,  367e 

 symbolen finns en och en 

Åtta rader ornamentsymbol  367f 

Åtta rader ornamentsymbol,   367g 

symbolen finns en och en 

Nio rader ornamentsymbol  367h 

Tio rader ornamentsymbol  367i 

Elva rader ornamentsymbol  367j 

Tolv rader ornamentsymbol  367k 

Tretton rader ornamentsymbol  367l 

Tretton rader, ornamentsymbol,  367l1  

symbolen finns en och en 

≥ Fjorton rader ornamentsymbol  367m 

Obestämt    368 

Orientering av komposition av ornamentsymbol 

Obestämt    369 

Lodrät    370 

Vågrät    371 

Lodrät och vågrät   372 

 

Avstånd mellan ornamentsymbol i komposition A (mellan enskilda symboler i samma 

komposition) 

<3mm.    375 

≥3-<5 mm.    376 

≥5-<10 mm.    377 

≥10-<20 mm.   378 

≥20-<40 mm.   379 

≥40 mm.    380 

Avstånd mellan ornamentsymbolgrupper i komposition B  

(från symbolgrupp till annan symbolgrupp, sidled) 

<5 mm.    381 

≥5-<10 mm.    382 

≥10-<15 mm.   383 

≥15-<20 mm.   384 

≥20-<40 mm.   385 

≥40 mm.    386 

Avstånd mellan olika rader av ornamentsymboler eller symbolgrupper C (mellanrum 

mellan raderna) 

<5 mm.    387   

≥5-<10 mm.    388 

≥10-<15 mm.   389 
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≥15-<20 mm.   390 

≥20-<40 mm.   391 

≥40 mm.    392 

Övrigt 

Gropintryck, djupt (Danielsson 1979: 63) 395 

Gropintryck, ytligt (Danielsson 1979: 63) 396 
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12.4. Bilaga 4. Databasen och tabell över keramikmaterialets dekorer 

12.4.1. Databasen 

Detta är den databas som jag har framställt under mitt arbete med keramikmaterialet 

från Gullarve, Suderkvie, Gräne och Ardags. För förklaring av variabler, dekor och 

kompositioner samt referering för dessa, se bilagor 1, 2 samt 3.  

På grund av databasens omfång var det ej möjligt att bifoga denna som PDF/text, utan 

den fick således bifogas som Excel kalkylblad. För att få åtkomst till databasen, 

dubbelklicka på rutan nedan i programmet Word. Vid önskemål av databasen som 

Excelfil, kontakta mig.  
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1 1 0 0 0 1/59 R12 0

2 1 0 0 0 1/59 Grop IV 0

3 0 1 0 0 Grav 14 0

4 0 0 1 0 Grop 7/58 0

5 0 0 0 1 125 C Sållning 0

6 0 0 0 1 125C Sållning 0

7 0 0 0 1 100E:a 0

8 0 0 0 1 60F 0

9 0 0 0 1 60F 0  
Figur 91. Databasen över keramikmaterialet från lokalerna.  
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12.4.2. Tabell över keramikmaterialets dekorer 

Observera att tabellen påvisar förekomst av dekor på skärvor. Då en skärva kan 

innefatta ett flertal dekorer innebär detta att denna tabell ej påvisar det totala antalet 

keramikskärvor i materialet. 

Från Suderkvie är föjande skärvor borttagna på grund av osäkerhet gällande dekoren: 

356, 362, 363. Från Ardagsmaterialet är skärvorna 259, 271, 362, 363 borttagna, även 

dessa på grund av osäkerhet. Utöver dessa är följande skärvor borttagna, detta beror 

på att de förmodligen kommer från samma kärl som andra och uppvisar samma dekor: 

260 (förmodligen från samma kärl som 269). 262-264 samt 266-268 och 272 (alla 

förmodligen samma som 265. Från Gräne plockades dessa skärvor bort, på grund av 

att de förmodligen kommer från samma kärl som andra och uppvisar samma dekor: 

45 (förmodligen samma som 46). 349 (förmodligen samma som 350).  

Som tidigare nämnt är dekoren ”taggtrådsornering” förmodligen enbart dekoren 

tvärsnodd. Dessa uppvisar dock olikheter med övriga tvärsnoddsorneringar.  

”Knäckebrödsdekor (?)” fick denna beteckning just efter att det var mer oregelbundna 

gropar och ”skrovlig” yta. Jag är dock osäker på att dessa kan klassificeras som riktig 

”knäckebrödsdekor”. 

Tabell 17. Tabell över keramikmaterialets dekorer utifrån förekomst på skärvor.  

Dekor Ardags Gullarve Gräne Suderkvie Totalt/skärvor 

Snörornering - 23 13 103 139 

Tvärsnodd 40 1 34 - 75 

Raka linjer  
>20 mm. 

- - - 6 6 

Raka streck  
<20 mm.  

3 7 2 20 32 

Snedstreck  
<20 mm.  

2 2 3 7 14 

Linje okänd riktning 
>20 mm. 

4 3 3 5 15 

Streck okänd 
riktning <20 mm. 

13 4 7 36 60 

Cylindrisk grop 
 ≥7 mm. 

1 1 - 1 3 
 

Cylindrisk grop  
≥3 - <7 mm. 

2 - 1 13 16 

Cylindrisk grop 
≥1,5 - 3 mm. 

- 1 - - 1 

Punktintryck  
<1,5 mm.  

2 - 1 3 6 
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Konisk grop  
≥7 mm. 

1 - - 5 6 

Konisk grop  
≥3 - <7 mm.  

1 1 - 6 8 

Sned grop - - - 1 1 

Rektangel  - 1 1 2 4 

Rombiska fält - 1 - - 1 

Bågform - - 2 1 3 

Mandelformat 
intryck 

1 - - 1 2 

”Enkelt” intryck, 
mynning 

- 1 - - 1 

Spetsformigt 
intryck/streck 

- - 1 1 2 

Triangulära intryck 5 - - 1 6 

Mejselintryck 1 - 3 3 7 

”Lansettform” - - - 2 2 

Tjock ”lansettform” - - 1 - 1 

Hål genom båda 
kärlväggarna 

2 2 - 1 5 

”Halvcirkel”  - - 1 - 1 

Yttäckande, 
oregelbundet 
intryck 

- - 1 4 5 

Knäckebrödsdekor 
(?) 

- - - 2 2 

Oregelbunden grop
  

2 - 2 3 7 

Ovalt intryck
  

4 1 6 5 16 

Smalt, ovalt, böjt 
intryck  

- - 3 - 3 

Rund-ovalt intryck 1 - - - 1 

Spetsovalt intryck 1 - - - 1 

Parstämplade 
intryck  

- - - 3 3 

Svängda, 
triangulära intryck 

- - - 1 1 

Runt intryck på 
mynning  

- - 1 - 1 

Vulst - 1 - - 1 

Taggtrådsornering? 8 - - 1 9 

 

 

 


