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1. Inledning

Hösten  2014  inleddes  projektet:  Stora  Förvar,  en  regional  eller  interregional  stenålderslokal?
Projektets syfte är att undersöka mellanneolitisk (3 300 – 2 300 f.v.t.) keramik som påträffats inom
socknen Eksta, dels i grottan Stora Förvar på ön Stora Karlsö, belägen mindre än en mil sydväst om
Gotland samt Ajvidelokalen som tidigare tillskrivits gropkeramiska kulturen (GRK). 

Projektets inledande mål är att få en större inblick i vilka grupper som nyttjade Stora Förvar under
åren 2 800 – 2 300 f.v.t., d.v.s. senare delen av mellanneolitikum (MN B). Tanken är dock att inom
projektet även undersöka keramik från inledningen av MN. Projektet leds av Erik Palmgren som har
en fil. masterexamen från Uppsala Universitet och som studerat på och från Gotland samt diskuterat
och forskat om och kring MN på Gotland i min magister- och masteruppsats (2014a, 2014b).

Keramiken från Stora Förvar förvaras idag i  Stockholm på Statens Historiska Museum (SHM).
Under slutet av december 2014 besökte jag SHM och valde ut sju skärvor för vidare laborativa
analyser. Främst valdes skärvor ut från parcell G lager 5, eftersom de 14C-dateringar som utförts på
de olika parcellerna och lagren i Stora Förvar, visar att det är den parcellen som det idag finns
starkast belägg för, innehåller keramik från MN B (Rundkvist et al. 2004).

Urvalsprocessen av skärvorna genomfördes av mig på SHM. De teknologiska keramiska analyserna
(ICP-analyser  och  tunnslipsanalyser)  har  utförts  och/eller  analyserats  av  Doktors  Der  Natur-
wissenschaften Torbjörn Brorsson på Kontoret för Keramiska Studier (KKS).

Projektet  har möjliggjorts  tack vare Palmska Fonden för vetenskapliga studier på Stora Karlsö.
Fonden beviljade forskningsanslag för keramikstudier från Stora Förvar och Ajvidelokalen, båda
belägna inom socknen Eksta. Det finns stora mängder med gotländsk keramik från MN B,  dock har
endast en liten del varit föremål för forskning. Därför är det viktigt att genomgå Ajvides keramik för
att skapa ett kultur-, tids-, och rumsmässigt referens-material gentemot Stora Förvarkeramiken.

Delrapport 2 inom föreliggande projekt kommer att beröra Ajvidekeramiken och kommer att skrivas
efter att alla analyser vid det keramiska forskningslaboratoriet blivit utförda. I dagsläget har Ajvide-
keramiken enbart XRF-analyserats och delredovisats (Palmgren & Martinsson-Wallin 2015), dock
kommer de utvalda skärvorna även genomgå tunnslipsanalyser samt 14C-dateras. Ajvidekeramikens
analyser finansieras i dagsläget av Palmska Fonden samt sällskapet DBW:s stiftelse.

Jag har fotograferat alla keramikskärvor i föreliggande rapport bortsett från fotografierna på tunn-
slipen i  polarisationsmikroskop. Mikroskopfotografierna är tagna av Torbjörn Brorsson på KKS.
Detta  innebär  att  mina  fotografier  faller  under  Creative  Commonslicens  vilket  innebär  att
fotografierna och figurerna får spridas vidare utan mitt medgivande, men med krav på att referera
till mig och mitt verk med fullständiga uppgifter. För mer information kring Creative Commons-
licensen, se CC's websida: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/ eller SHM's websida:
http://historiska.se/besokmuseet/ommuseet/Fotografering-pa-Historiska/.

2. Syfte och frågeställning

Projektet: Stora Förvar, en regional eller interregional stenålderslokal? har som syfte att kartlägga
varifrån  Stora  Förvars  mellanneolitiska  keramik  härstammar.  I  föreliggande  delrapport  ligger
fokusen på att avgöra om den analyserade sena mellanneolitiska (MN B) keramiken från Stora Förvar
är gotländsk. Om keramikskärvorna inte är gotländska ämnas att försöka härleda dess proveniens. 
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3. Forskningshistorik

De första utgrävningarna i Stora Förvar skedde redan på 1800-talet. Sommaren 1888 kom de första
spadtagen i kulturlagren att tas under ledning av Lars Kolmodin. Kolmodin ledde undersökningarna
från  1888-1890.  Mellan  åren  1891-1892 delade  Kolmodin  ledningen tillsammans  med Hjalmar
Stolpe innan Kolmodin ensam avslutade arbetet sommaren 1893 (Schnittger & Rydh 1940:20). Vid
utgrävningarna påträffades ett stort antal föremål. Enligt Hanna Rydh framkom minst 6 700 föremål
(Schnittger & Rydh 1940:64), varav stenåldersmaterialet bestod av 6 544 föremål. Av dessa föremål
utgjorde keramiken merparten då ca. 80% (5037 föremål) av materialet utgörs av keramik (Ibid:64).

Sommaren 2013 skedde ytterligare utgrävningar i Stora Förvar, dessa utgrävningars syfte var att
finna spår och granska grottans äldsta material som sträcker sig 9 200 år tillbaka i tiden (SU:2013).

Forskningen kring Stora Förvars keramik är kraftfullt eftersatt. Fram tills föreliggande projekt är
den första och enda forskningen som utförts på grottans keramik, Rydhs arbete omnämnt i boken
Grottan  Stora  Förvar  på  Stora  Karlsö.  Enligt  Rydh  påträffades  keramik  i  grottan  som  kan
parallelliseras med keramik från GRK, Nordens enkelgravskulturer, en hybridkeramik mellan snör-
och gropkeramik från åländska Jettböle samt textilkeramik (Schnittger & Rydh 1940:52, 76f).

Vad gäller forskning från övriga Gotland som berör mellanneolitisk keramik och dess beståndsdelar,
har det fram tills föreliggande projekt endast publicerats femton tunnslip på skärvor från Ire-lokalen
på nordvästra Gotland. Tunnslipen visade bl.a. att två skärvor tidigare tillskrivna grop-keramiska
kulturen var  magrade  med krossad  keramik (chamotte),  ett  vanligt  magringsmaterial  bland den
tidiga stridsyxekulturkeramiken, men inte bland GRK (Hulthén 1997).

4. Källkritik

164 tecknade kärlrekonstruktioner från Stora Förvar återfinns i boken Grottan Stora Förvar på Stora
Karlsö. Rekonstruktionerna är tecknade av Inez von Schoting, vissa kompletteringar har även skett
av Vitterhetsakademins dåvarande tecknare H. Faith-Ell (Schnittger & Rydh 1940:4). 1939 skickade
Axel Bagge ett brev till Vitterhetsakademin (Bagge 1939), där det framgick en kraftfull kritik betr. de
tecknade kärlrekonstruktionerna i den planerade boken Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö. Enligt
Bagge är bokens kärlrekonstruktioner utförda av ”en tecknare utan större kompetens på området
ifråga” (Ibid:1). Enligt Bagge innehåller boken 66% eller 40% felaktiga rekonstruktioner (Ibid:5),
vilket ledde till att Bagge ansåg att ca. hälften av kärlrekonstruktionerna skulle utgå (Ibid:6), vilket
emellertid inte skedde. Huruvida det var Bagges kritik som ledde till kompletteringar från Vitterhets-
akademins tecknare har inte framgått. För ytterligare information kring Bagges kritik, se bilagan.

På skärva 3 (SHM 14345 G5:3) i föreliggande rapport återfinns två olika ID. Möjligen har det ur-
sprungliga ID-numret delvis försvunnit varför det skrevs på skärvan ytterligare en gång. De två ID-
märkningarna skiljer  sig dock från varandra.  Det ursprungliga ID-numret lyder sannolikt  14545
I5:7, inte 14345 G5:3 som den idag är registrerad som (se sidan 6). Det troliga felaktiga ID-numret
upptäcktes efter urvalsprocessen, vilket är förklaringen till varför alla analyserade skärvor i före-
liggande rapport kommer från parcell G bortsett från skärva 3.

I boken Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö finns ett fotografi föreställande föreliggande rapports
skärva nr. 6. Enligt bokens plansch LV har skärvan fått ID G5:69 emellertid anger plansch XXIV att
skärvan har ID G5:68 (Schnittger & Rydh 1940). På baksidan av skärvan anges ID G5:68. Om det
finns ytterligare skärvor som är felpublicerade på planscherna är oklart då jag endast har jämfört
föreliggande rapports sju skärvor med de uppgifter som publicerats i boken.
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5. Gropkeramik

Gropkeramik är namnet på den keramik som MN's kusthuserande gotlandsbor utnyttjade. Den grop-
keramiska kulturen som fortlevde under MN på Gotland fanns även representerad längs de svenska
kusterna, Åland, nordöstra Danmark och sydöstra Norge (Malmer 2002).

Gropkeramiken har fått sitt namn efter de intryck som finns på utsidan av kärlen. Främst återfinns
de runda intrycken på den övre delen av kärlet, men det förekommer även kärl där merparten av ut-
sidan blivit gropornerad. 

Gropkeramiken är till skillnad från keramiken som brukades av de delvis samlevande kulturerna
trattbägarkulturen (TRB) och stridsyxekulturen (STY), spetsbottnad. Detta stilistiska drag har för-
klarats med att kärlet gavs denna form för att lättare kunna borras ner i sanden samt att det var ett
stilistiskt drag som tydligt visade vilken kultur som tillverkat kärlet.

Den tidiga gotländska gropkeramiken uppstod vid MN's inledning (3 300 f.v.t.) och påminde kraft-
fullt om keramiken som gropkeramikerna nyttjade längs östkusten och som indelats i de tre krono-
logiska grupperna: Fagervik II, III och IV. Gotlandsbornas gropkeramik kom med tidens gång att
skilja sig allt mer gentemot östkustens gropkeramik, vilket har förklarats med att öborna kom att
skapa en regional identitet som bl.a. uttrycktes på kärlen (Palmgren 2014a). Att just använda keramik
för att visa vilken grupp man tillhör har varit vanligt i alla tider och sker alltjämt bland folk som har en
mellanneolitisk livsföring (Hylland Eriksen 2010). Tillverkningsteknik och utformning är betydelse-
fulla moment som går i arv, vilket möjliggör för arkeologen att urskilja olika gruppers keramik.

De  mest  kraftfulla  skillnaderna  mellan  Gotlands  och  fastlandets  gropkeramik  berör  ornament
(utsmyckningar). Gotlands gropkeramik skiljer sig från fastlandets då gotlandsborna utnyttjade ett
betydligt mycket större spektrum av olikartade orneringar vid MN's slut (Palmgren 2014b:30). Vid
Ajvidelokalen har det framkommit inte mindre än 100 olikartade orneringar. Det skall dock tilläggas
att det finns olika modeller för hur man skiljer orneringar från varandra och just den modellen som
skapades av Österholm (1989) på Ajvidelokalen, är synnerligen hårddragen. I praktiken innebär detta
att om en metod för urskiljande av olikartade orneringar som används på fastlandet skulle användas
på Ajvidelokalens keramik, då skulle alltjämt Ajvidelokalen uppvisa fler orneringar är fastlandets
mellanneolitiska kustlokaler, men det totala antalet olikartade ornament skulle minska.

Under andra halvan av MN (MN B 2 800 – 2 300 f.v.t.) sker en betydelsefull och kraftfull förändring
betr. den gotländska gropkeramiken. På fastlandet undviker gropkeramikerna under både MN A och
B, att skapa orneringar med hjälp av snören. På fastlandet återfinns snörorneringar enbart på TRB's
och STY's kärl. Även på Gotland undviker gropkeramikerna under lång tid snörorneringar, men vid
slutet  av MN B sker en förändring betr.  denna avhållsamhet.  Ett  flertal  gotländska lokaler som
sannolikt nyttjades under slutet av MN B har uppvisat ett keramiskt material där snörorneringar
förekommer på skärvorna. Några av dessa lokaler är: Ajvide (Palmgren 2014a, 2014b; Österholm
1989),  Ire  (Nihlén 1927:77),   Stora Förvar  (Schnittger  & Rydh 1940) och Hemmor (Palmgren
2014a:71).  Denna  stilistiska  förändring  bidrog  till  föreliggande  projekts  urvalsprocess,  då  alla
skärvor i föreliggande rapport har blivit ornerade med snören. Även två av fem analyserade Ajvide-
skärvor inom föreliggande projekt har uppvisat ornament skapade med hjälp av tvinnade snören.

Den gotländska gropkeramiken har med andra ord ornerats med ett stort antal olikartade mönster
och det ser ut som om praktiskt taget alla olika sorters ornament kan förekomma tillsammans på
kärlen bortsett från snörorneringarna. De snörornerade skärvorna som påträffats både på Ajvide och
i Stora Förvar uppvisar inga andra ornament utöver de stiltypiska stora gropornamenten.
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6. Dateringar och material

Totalt sju skärvor från Stora Förvar har analyserats. Fyra skärvor kommer från parcell G, lager 5
(G:5), en skärva från G:4, en skärva från G:6 samt en skärva från I:5, parcellen som ligger längst in
i grottan. Anledningen till att främst G:5 nyttjades, grundar sig dels i de 14C-dateringar som gjorts
från grottan (Rundkvist et al. 2004:23) samt att det är den parcellen och det lagret som innehöll flest
snörornerade skärvor (40 st.). Siffran efter G motsvarar vilken nivå i kulturlagret som skärvan fram-
kom. Varje nivå utgörs av ett djup på tio cm. Med andra ord påträffades skärvorna från G:5 i parcell
G på ett djup mellan 40-50 cm.

Schaktbeskrivning över de olika parcellerna i Stora Förvar (efter Schnittger och Rydh 1940:23).

Från parcell G lager 4, 5 och 6 finns totalt sex 14C-dateringar (Tabell 1) (Rundkvist et al. 2004:23).
BP står för ”Before Present” vilket innebär antal år före 1950. Alla BP-år i Tabell 1 har sina ursprungs-
värden, dock har 100 år dragits av vid kalibreringen beroende på att marina djur som sälen påverkas
av en reservoareffekt (Eriksson 2004). Då gotlandsborna till största del levde av havslevande  djur
under MN B (Eriksson 2004), innebär detta att en korrigering behöver även ske vid dateringar av
dåtida människor hänförda den gotländska GRK. Kolumnen Sannolikhet visar hur troligt det är att
Kalibrerat anger ett korrekt åldersspann. Kalibreringen av BP-värdena i Tabell 1 har skett med hjälp
av webprogrammet Oxcal v. 4.2.4. framtaget av University of Oxford.

Tabell 1.

Parcell/lager Art Dateringsmaterial BP Kalibrerat Sannolikhet Lab-nr.

G:4 Gråsäl Tinningsben 4240 +/- 70 år 2921-2520 f.v.t. 95,40% Ua-17179

G:4 Grönlandssäl Underkäke 4165 +/- 70 år 2802-2473 f.v.t. 95,40% Ua-17176

G:5 Gråsäl Underkäke 4410 +/- 75 år 3239-2803 f.v.t. 95,40% Ua-2945

G:5 Grönlandssäl Underkäke 4120 +/- 65 år 2782-2396 f.v.t. 95,40% Ua-17187

G:6 Vikare Underkäke 4115 +/- 75 år 2783-2391 f.v.t. 95,40% Ua-17178

G:6 Grönlandssäl Underkäke 4575 +/- 95 år 3531-2913 f.v.t. 95,40% Ua-2942
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7. Analyser

De laborativa analyserna (ICP- och tunnslipsanalyser) av Stora Förvars keramik har utförts av KKS.
För att förenkla kommer skärvorna från KKS analysrapport (2015) få samma skärvnr. i föreliggande
delrapport. Nedan redovisas i Tabell 2 grundinformation kring de sju analyserade skärvorna. Snör-
dekor som lutar åt höger eller vänster (vilket beror på om man tvinnat snöret medsols eller motsols)
förkortas i tabellen med (H) eller (V). Tvärsnodd skapas av ett smalt verktyg (ben, pinne etc.) som
keramikern lindat ett tunt snöre runtom. Grovlek anger hur tjock skärvans kärlvägg är.

Skärva 3 och 4 uppvisar spår efter tillslätning på skärvans utsida. Spåren utgörs av tunna linjer i
kärlväggen och har möjligen uppstått i samband med att utsidan blivit tillslätad med hjälp av ett
organiskt  material,  exempelvis  ett  vassblad  eller  dylikt.  Liknande  tillslätningsspår  finns  bland
föreliggande projekts utvalda keramik från Ajvidelokalen. 

Skärva 5 har rester efter rabbning på skärvans utsida. Rabbning brukar tillskrivas bronsåldern och
innebär att kärlet får ett ytterligare lerlager utanpå det troligen redan torkade och formade kärlet. Jag
har dock upptäckt mellanneolitisk rabbad keramik från Ajvide (Palmgren 2014b) och Stora Förvar
som täcker kärlets orneringar, vilket tidigare inte har iakttagits bland bronsålderskeramiken.

Tabell 2.

Skärva SHM Ornament Mått Vikt Grovlek Övrigt

1 14344 G5:44 Grop & snöre Ca. 4,5 x 5 cm. 40 g. Ca. 1 cm. (H).

2 14344 G5:39 Snöre Ca. 9 x 8 cm. 83 g. Ca. 1 cm. (V).

3 14345 G5:3 Grop & snöre Ca. 8 x 8,5 cm. 60 g. Ca. 1 cm. (H) & (V), spår efter tillslätning.

4 14344 G5:67 Snöre Ca. 11 x 8 cm. 126 g. Ca. 1 cm. (V), spår efter tillslätning.

5 14344 G6:48 Snöre Ca. 4,5 x 7 cm. 58 g. Ca. 1,5 cm. (H), skärvan är även rabbad.

6 14344 G5:68 Tvärsnodd Ca. 4,5 x 4,5 cm. 14 g. Ca. 4 mm. Påminner kraftfullt om 
fastlandets STY-keramik

7 14344 G4:35 Snöre Ca. 5 x 5,5 cm. 26 g. Ca. 1 cm. (V).

Som tidigare uppgetts i kap. 3, finns det källkritiska aspekter gällande en av skärvornas ID. Skärva
3's ID lyder sannolikt 14545 I5:7, inte 14345 G5:3 som den var katalogiserad som. Som framgår på
Figur 3 finns det två olika ID inskriva på skärvan. Därutöver är skärva 6 nämnd som G:69 på
plansch LV i boken Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö, emellertid har skärvan sitt korrekta ID
(G5:68) på plansch XXIV (Schnittger & Rydh 1940).

De två ID-märkningarna på Skärva 3.
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Skärva 1

Skärva 1 har blivit ornerad med högerställda snörornament
samt en rad med groporneringar. Som framgår på fotografiet
utgör snörorneringarna sannolikt inte något mönster, istället
verkar  snörorneringarnas  syfte  ha  varit  att  främst  täcka
stora delar av kärlväggen.

ICP-analyserna på skärva 1 visar att det ursprungliga kärlet
är sannolikt tillverkad på Gotland eller Stora Karlsö. Höga
halter med kalcium kunde iakttagas vilket sannolikt har sin
naturliga  förklaring  med  att  Gotland  är  en  kalkstensö.
Vidare visade leranalysen från skärva 1 att dess bestånds-
delar uppvisar kraftfulla likheter med skärva 5.

Tunnslipsanalyserna  av  skärva  1  visar  att  den  innehåller
siltig finlera och har blivit magrad med kalksten vilket för-
stärker dess proveniens till Gotland eller Stora Karlsö. 

Skärva 2

Skärva  2  har  blivit  kraftfullt  ornerad  med  vänster-
ställda  snörornament.  Inga  ytterligare  orneringar  ut-
över  snörornamenten  är  synliga  på  skärvan.  Denna
skärvas utseende associerade Rydh med textilkeramik
(Schnittger & Rydh 1940), vilket är  förståeligt  i och
med de täta raderna med snörintryck.  Emellertid  går
skärvans snörorneringar i praktiskt taget alla riktningar,
vilket  innebär  att  orneringarna  är  sannolikt  inte  en
konsekvens av textilintryck. Orneringarna på skärvan
har troligen blivit skapade med ett eller flera tvinnade
snören  och  keramikerns  intention  kan  ha  varit  att
snörornera hela utsidan på kärlet.

ICP-analyserna på skärva 2 visar att den skiljer sig från
de övriga analyserade kärlens skärvor som blivit till-
verkade på Gotland och/eller Stora Karlsö. Att skärvan
är  tillverkad  på  Gotland  eller  Stora  Karlsö  kan
konstateras  genom  lerans  höga  halter  med  kalcium.
Lerans beståndsdelar i skärva 2 skiljer sig dock i jämförelse med de övriga analyserade skärvorna i
föreliggande delrapport.

Tunnslipsanalysen av skärva 2 visar att den liksom skärva 1 innehåller siltig finlera och är magrad
med kalksten. Om enbart tunnslipen analyseras då skulle skärva 1 och 2 uppvisa stora likheter. ICP-
analysen visade dock att det är en kraftfull skillnad i skärvornas lerors beståndsdelar. Detta innebär
att båda kärlen är med största sannolikhet tillverkade på Stora Karlsö och/eller Gotland, men leran
är hämtad från två olika lertäkter.
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Skärva 3

Skärva 3 är en mynningsskärva. Skärvan har blivit ornerad
med gropar på halsen samt vågräta och diagonala snör-
orneringar  nedanför  skärvans  skuldra.  Alla  diagonala
snörorneringar  är  vänsterställda  emellertid  har  skärvan
både höger- och vänsterställda lodräta snörorneringar. En
anmärkningsvärd  detalj  beträffande  de  lodräta  snör-
orneringarna  är  att  från  skuldran  och  neråt  är  snör-
orneringen  inledningsvis  vänsterställd,  därefter  höger-
ställd,  innan  orneringen  återgår  till  vänsterställd  igen.
Orneringsmönstret på skärva 3 har enligt min vetskap inte
tidigare dokumenterats bland Nordeuropas gropkeramik.
På fotografiet till höger framgår även tidigare omnämnda
tunna  vågräta  linjer  som sannolikt  uppstått  i  samband
med att kärlets utsida blivit tillslätat.

ICP-analyserna på skärva 3 visar att den innehåller rikliga mängder med kalcium vilket innebär att
kärlet har sannolikt blivit  tillverkat  av  lera  från  Stora  Karlsö  eller  Gotland.  Skärva  3's  leras
beståndsdelar  uppvisar  stora  likheter  med  skärva  4.  Om tunnslipsanalyserna  uppvisar  snarlika
resultat,  så kan detta indikera att både skärva 3 och 4 har blivit tillverkade av lera från samma
lertäkt.

Tunnslipsanalysen på skärva 3 visar att den innehåller växtmaterial till skillnad från skärva 1 och 2.
Skärvans lera skiljer sig också från skärva 1 och 2 då den är något grövre (mellangrov).

Skärva 4

Skärva 4 består av fem hoplimmade skärvor.
Skärvan täcks av heltäckande vänsterlutande
snörorneringar  och  har  magrats  med  stora
kalkstens-  och  kvartsbitar.  Skärvan  visar  i
likhet  med skärva  3,  spår  efter  tillslätning
mellan raderna med snörornament.

Av ICP-analyserna på skärva 4 framgår det
att  lerans  beståndsdelar  uppvisar  stora  lik-
heter  med  skärva  3.  Med  andra  ord  har
skärvan blivit  tillverkad av lera  från Stora
Karlsö eller Gotland.

Även  fastän  ICP-analysen  av  skärva  4
visade att lerans beståndsdelar påminde
kraftfullt  om  leran  som  användes  vid
skapandet av skärva 3, visar tunnslipsanalysen att skärva 3 och 4 kommer troligen inte från samma
lertäkt. Tunnslipet på skärva 4 visar att den är magrad med kvarts till skillnad från skärva 3. Vidare
visar tunnslipsanalysen att skärva 4 innehåller siltig finlera vilket sannolikt innebär att skärvorna 3
och 4 har tillverkats av lera från två olika lertäkter. 
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Skärva 3. SHM 14345 G5:3 (14545 I5:7).

Skärva 4. SHM 14344 G5:67.



Skärva 5

Skärva 5 har blivit ornerad med en höger-
ställd snörornering. Som tydligt framgår på
fotografiet till höger finns det spår efter ett
ytterligare  lager  med  bränd  lera  utanpå
skärvan. Eftersom det har påträffats ett fler-
tal  skärvor  från Ajvide  (Palmgren 2014b)
och  Stora  Förvar  som haft  extra  lerlager
utanpå kärlet, är det tydligt att det extra ler-
lagret  har  blivit  tillfört  innan kärlet  brän-
des. Med andra ord blev snörornamenten på
skärva 5 täckta av det extra lerlagret. I före-
liggande  delrapport  skiljer  sig  grovleken  på  skärva  5's  kärlvägg  från  de  övriga  Stora  Karlsö-
och/eller Gotlandstillverkade skärvorna, då skärvan är ca. 5 mm. tjockare.

ICP-analysen på skärva 5 visar att lerans beståndsdelar påminner kraftfullt om skärva 1. Därutöver
innehåller skärvan stora mängder med kalcium vilket innebär att den har sannolikt blivit tillverkad
på Stora Karlsö eller Gotland.

Tunnslipsanalysen av skärva 5 visar att  skärvan består  av siltig  finlera  som blivit  magrad med
kalksten. Därutöver var skärvan magrad med växtmaterial i form av ett ospecificerat frö.

Skärva 6

Skärva  6  har  blivit  ornerad  med  en  tvärsnodd.
Tvärsnoddsornamenten  på  skärvan  bildar  en
avancerad  uppbyggnad  i  jämförelse  med  före-
liggande  delrapports  övriga  analyserade  skärvor.
Därutöver är skärva 6 tunnväggig i jämförelse med
de övriga skärvorna. Skärva 6 skiljer sig kraftfullt
från de övriga skärvorna och påminner  om fast-
landets stridsyxekulturkeramik.

ICP-analysen  visat  att  skärvan  är  sannolikt  inte
tillverkad på Stora Karlsö eller Gotland, eftersom
leran i skärva 6 innehåller 1,4% kalcium. Denna
kalciummängd kan jämföras med de övriga ICP-
analyserade  skärvorna  vars  nivå  ligger  mellan
7,7 – 15,6% (se Tabell 3).

Tunnslipsanalysen  av  skärva  6  visar  att  den  har
blivit magrad med granit (15%) vilken ingen annan
skärva i föreliggande rapport blivit. Därutöver finns inga spår efter kalkstensmagring till skillnad
från de övriga skärvorna. Leran är mellangrov vilket innebär att den är grövre än fem av de sex
övriga analyserade skärvorna.  Därutöver har inte glimmer iakttagits  i  skärva 6 till  skillnad från
föreliggande delrapports övriga analyserade skärvor.
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Skärva 5. SHM 14344 G6:48.

Skärva 6. SHM 14344 G5:68.



Skärva 7 

Skärva 7 har blivit ornerad med diagonala och
vågräta  vänsterlutande  snörorneringar.  Snör-
orneringarna ser inte ut att bilda något specifikt
mönster, istället ser det ut som om denna skärvas
snörornament har haft som syfte (i likhet med
ett flertal av föreliggande delrapports skärvor),
att täcka stora delar av utsidan på kärlet. 

ICP-analysen på skärva 7 visar att den innehåller
rikliga mängder med kalcium, vilket  sannolikt
innebär att den har blivit tillverkad på Gotland
eller Stora Karlsö. ICP-analysen visar dock att
lerans  beståndsdelar  skiljer  sig  från  de  övriga
ICP-analyserade godsen vilket innebär att kärlet
har tillverkats av lera från en ytterligare lertäkt.

Tunnslipsanalysen visar att skärvan är uppbyggd på siltig finlera. Magringen består av kvarts och
kalksten samt ett  korn sandsten.  Endast  på södra Gotland förekommer sandsten naturligt  vilket
möjligen skulle kunna indikera att skärvans ursprung går att härleda till det gotländska ”Sudret”.

8. Resultat

Om man utgår ifrån att gotlandsborna i likhet med övriga nordbor var restriktiva kring vilken sorts
lera som nyttjades vid keramikframställning samt hade en tydlig förhållning kring alla delar som be-
rörde keramikframställningen, då visar föreliggande delrapports analyser att Stora Förvar kan ha
varit en plats där flera av öns grupper huserat. Resultaten av ICP- och tunnslipsanlayserna har på ett
tydligt sätt visat att keramiken som påträffats i grottan har blivit tillverkad av lera från flera olika
lertäkter.

I och med skärvornas stora skillnader betr. magring och lerans beståndsdelar, visar föreliggande del-
rapport att keramiken har tillverkats av lera från minst fem olika lertäkter. Att en gotländsk mellan-
neolitisk grupp skulle ha använt sig av fem olika lertäkter vid keramikframställning framstår som
mindre sannolikt vilket leder till slutsatsen att flera grupper har nyttjat Stora Förvar under samma
tidsperiod. En av skärvorna var magrad med sandsten vilket skulle kunna indikera att det är en
grupp från södra Gotland som efterlämnat skärvan. I och med att det inte finns några leranalyser
från Stora Karlsö går det i dagsläget inte att säga om någon av föreliggande studies skärvor har
kommit från kärl som blivit tillverkade på ön. Med tanke på lerornas stora skillnader är det dock inte
troligt att alla skärvor med höga halter med kalcium är tillverkade på Stora Karlsö.

En av skärvorna avvek kraftfullt gentemot de övriga analyserade skärvorna (se Tabell 3). Skärva 6
har  inte  blivit  tillverkad  på  Gotland,  dess  proveniens  skall  sannolikt  härledas  till  det  svenska
fastlandet.

Ingen skärva innehöll chamotte och bara en gotländsk skärva var uppbyggd på mellangrov lera.
Dessa resultat är anmärkningsvärda i jämförelse med tidigare publicerade analyser av gotländsk sen
mellanneolitisk (MN B) keramik från Ire-lokalen på nordvästra  Gotland.  Ires  femton tunnslips-
analyserade  skärvor  visade  att  de  var  främst  uppbyggda  på  grov  och  sorterad  lera.  Därutöver
innehöll två av Ires analyserade skärvor chamotte (Hulthén 1997).
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Skärva 7. SHM 14344 G4:35.



ICP-dendrogramet till höger visar likheterna
mellan  de  sju  skärvornas  lerors  bestånds-
delar som också detaljredovisas i  Tabell 3.
Som framgår på dendrogrammet visar ICP-
analysen  att  det  finns  fyra  skärvgrupper.
Skärvorna 3 & 4 hör till en grupp. Skärva 2
& 6 utgör två separata grupper. Slutligen ut-
gör skärvorna 1, 5 & 7 en fjärde grupp. ICP-
analysen måste  dock tas  i  beaktande med
resultaten från tunnslipsanalysen. Vid denna
jämförelse framgår att skärvorna 3 & 4 inte
bör tilldelas samma grupp då grovleken på
skärvornas lerkorn skiljer sig. Således utgör
de sju skärvorna fem olika godsgrupper.

Tabell. 3

Nedan i Tabell 4 ges mer detaljerade resultat från tunnslipsanalyserna.

Tabell 4.

8.1 Tunnslipsfotografier

På sidan 12 återfinns  sju  fotografier  tagna  av  KKS i  samband  med  tunnslipsanalyserna.  Foto-
grafierna är tagna med hjälp av ett polarisationsmikroskop i parallellt ljus med en förstoring på 40x
på nedslipade 0,03 mm. tunna keramikskärvor.
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ICP-dendrogram.
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9. Tolkning

Det har framkommit flera intressanta konstateranden i denna studie, samtidigt är det för tidigt att
dra allt för stora slutsatser av föreliggande delrapports resultat. Tidigare har forskningen redovisat att
gotlandsborna använde nästan uteslutande grova leror vid kärltillverkning (Larsson 2011). Dessa
slutsatser har dragits efter att man med blotta ögat observerat keramik från Ajvide (Österholm 1989)
samt tack vare de tidigare utförda tunnslipsanalyserna från Ire. Föreliggande studie visar dock att så
är inte fallet. Ingen av skärvorna från Stora Förvar bestod av grovkornig lera. Detta konstaterande
skulle kunna förklaras med att det finns fler lertäkter på södra Gotland med finkornig lera, men som
framgår på jordartskartan här under, råder det en brist på siltiga leror på södra Gotland.

Den svarta pricken på jordartskartan visar placeringen på Ajvidelokalen. Den gröna pricken visar var
grottan Stora Förvar är belägen (efter Palmgren 2014b:39).

Föreliggande delrapports analyser antyder att människorna som tillverkade kärlen som brukades i
Stora Förvar, sökte medvetet efter den finkorniga leran. Därutöver bör det nämnas att kvartsen som
finns på Gotland finns där enbart tack vare istiden, med tanke på att ön är uppbyggd av kalksten till
skillnad från svenska fastlandet. Troligen är även kvartsmagringen ett medvetet val hos keramikern.
Vid tunnslipsanalyserna av Ire-keramiken framkom ingen skärva med kvartsmagring. När KKS jäm-
förde resultaten från tunnslipsanalyserna med bl.a. stridsyxekulturkeramik och gropkeramik från
södra och östra Sverige, kunde det konstateras att keramiken från Stora Förvar är mer lik både södra
och  östra  Sveriges  stridsyxekulturs  och  gropkeramiska  kulturs  keramik,  i  jämförelse  med  Ire-
keramiken (Brorsson 2015:12). Dessa resultat förstärker min tidigare teori omnämnd i min magister-
uppsats,  betr.  att  det  funnits  större regionala gruppindelningar på Gotland och att  grupperna på
Gotland valde att medvetet skilja sig från varandra för att uttrycka en mer gruppslig identitet.

Anledningen till den stora skillnaden mellan tunnslipen från Ire och Stora Förvar kan bero på den
lokala identiteten. Det bör dock påpekas att trots att det framkommit stora mängder med snörornerad
keramik från Ire, har ingen snörornerad skärva blivit analyserad med tunnslip. Möjligen nyttjades
den mer finkorniga leran enbart vid skapandet av de snörornerade kärlen. En ytterligare möjlighet
skulle kunna vara att kärlen som togs med ut till Stora Karlsö var tvungna att vara framställda av den
mer finkorniga leran. Svar på dessa hypoteser kan komma att ges i samband  med nästkommande
delrapport, med tanke på att ett flertal utvalda skärvor från Ajvide inte har blivit snörornerade.
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Tidigare forskning har konkluderat att gotlandsborna aldrig var en del av stridsyxekulturen. Dessa
konstateranden har många gånger byggt på att man jämfört den sena mellanneolitiska kulturen på
Gotland med fastlandets stridsyxekultur. Jag har tidigare påvisat i min magister- och masteruppsats
(2014a, 2014b), att gotlandsbornas kultur under MN B skiljer sig från både fastlandets stridsyxe-
kultur och gropkeramiska kultur, bl.a. beroende på öidentitet. Detta innebär att det blir kraftfulla
problem när paralleller mellan fastlandet och Gotland används.

Rydh  ansåg  att  Stora  Förvars  keramik  kunde  parallelliseras  med  keramik  från  gropkeramiska
kulturen, Nordens enkelgravskulturer, en hybridkeramik mellan snör- och gropkeramik från åländska
Jettböle samt textilkeramik (Schnittger & Rydh 1940). Därutöver har bl.a. Åsa M. Larsson (2009)
sett likheter mellan stridsyxekulturens keramik och föreliggande delrapports skärva 6. Föreliggande
delrapports analyser har bevisat att skärva 6 är från fastlandet och med tanke på dess utseende bör
den som Larsson föreslagit, tillskrivas ett stridsyxekulturkärl. Detta tydliggör tillsammans med den
forskning som jag tidigare utfört (2014a, 2014b), att det funnits en bra kontakt mellan fastlandets
stridsyxekultur och gotlandsborna under MN B. 

Efter genomgångar av keramik från Eksta socken (Ajvide och Stora Förvar) kan det konstateras att
det inte gått att urskilja någon textilkeramik. Det som tidigare tolkats som textilkeramik har jag
tolkat som kraftfullt snörornerade kärl. Den sena mellanneolitiska keramiken från Eksta uppvisar
flera likheter med hybridkeramiken från Åland i form av blandning av stilar. Möjligen beror lik-
heterna mellan Åland och Gotland på att båda regionerna är öar mitt i havet samt återfinns en dags-
resa bort från ett flertal dåtida olikartade kulturer.

Det vi ser på Gotland under MN B är enligt mig en process där den gotländska GRK sakta övergår
till stridsyxekulturen. Tecken på denna övergång återfinns i begravningsritualer, snör- och grop-
ornerade kärl, ökningen av stridsyxekulturföremål m.m. (Palmgren 2014a). Dagens forskning visar
att ca. 100 olikartade ornament kan blandas på kärlen med ett undantag, detta undantag gäller snör-
ornamenten (Palmgren 2014b). Detta indikerar att snörornamenten har haft en speciell betydelse.

Övergången från gropkeramiska kulturen till stridsyxekulturen leder till att det på Gotland uppstår
den ”Gotländska hybridkulturen”, en variant av stridsyxekulturen som behåller flera delar från den
tidigare gropkeramiska kulturen men som samtidigt anammar allt mer av fastlandets stridsyxekultur.

Platserna Stora Förvar på Stora Karlsö samt Ajvide har sannolikt varit av stor betydelse där flera av
öns grupper samlats. Ajvidelokalen var den platsen på Gotland som låg närmast Stora Karlsö och
med tanke på att det framkommit flera likheter mellan lokalerna är det sannolikt att lokalerna har
haft en sammankoppling. Eftersom Stora Förvar och Ajvide uppvisar ett flertal tecken på att ha varit
lokaler  där  flera  av  Gotlands  grupper  samlades  (Palmgren  & Martinsson  Wallin  2015),  är  det
sannolikt att Ajvide och Stora Förvar har varit starkt rituella platser. 

Föreliggande delrapport tillsammans med min tidigare forskning visar att bilden av Gotland under
MN B är betydligt mycket mer komplex än vad som framkommit vid tidigare forskning. I synnerhet
gäller detta den senare hälften av MN B.

Eftersom det förekom skillnader mellan gotlandsbornas och fastlandets gropkeramiska kultur som
bl.a. berörde användandet av snörornament, kan vi i dagsläget inte uttala oss om Stora Förvar även
nyttjades av fastlandets gropkeramiska kultur. Förhoppningsvis kan vi i slutfasen av föreliggande
projektet kunna ge svar på vilka grupper som nyttjade Stora Förvar under både MN A och MN B.
Det skall även påpekas att bara för att det framkommit en stridsyxekulturskärva i Stora Förvar,
behöver inte detta betyda att människor från fastlandets stridsyxekultur besökte grottan.
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11. Bilaga 

På sidorna 16-22 redovisas det sju sidor långa brev där Bagge framför sin kritik (Bagge 1939) betr.
kärlrekonstruktionerna i boken  Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö (Schnittger & Rydh 1940).
Det inscannade brevet återfinns idag i Riksantikvarieämbetets arkiv/ATA i den topografiska serien
som berör landskapet Gotland i socknen Eksta på lokalen Stora Förvar.
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