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Abstract 

 

Andersson, E. 2008. Trattbägarkeramiken och dess ritualer: En studie av keramikhanteringen 

vid megalitgravar i Sydskandinavien under neolitikum. The funnel-beakerceramic and its ri-

tuals: A study of the management of the ceramic at megalith graves in South Scandinavia dur-

ing the Neolithic. C-uppsats i arkeologi. Högskolan i Kalmar ht 2008. 

 

This essay studies the funnel-beaker ceramic in connection with the megalith graves in South 

Scandinavia. In my work I have described the nature of ceramics and looked on the crockery 

types and ornamentation and then discussed the use of the material in a ritual perspective. In 

the first part I have focused on the critical aspects you have to think about when you do a 

study like this one. In the second part of this essay I have done a case study, with the ceramic 

material, in three passages graves in the area of Falbygden, Western Sweden and studied the 

ceramic material and the nature of it in South Scandinavia as well. Then in the third I dis-

cussed the potential use, there is two, of the ceramic material in general of South Scandinavia 

and looked at it in a ritual perspective.              
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1. INLEDNING 

 

När det var dags att välja ämne för c-uppsatsen visste jag redan att jag ville fortsätta med det 

ämne som jag skrivit om i b-uppsatsen, Falbygdens gånggrifter. Dock kände jag att det skulle 

bli svårt att fortsätta med att fördjupa mig i hur dessa monument ser ut och är placerade i 

landskapet då ämnet behandlades detaljrikt i b-uppsatsen. Fynden däremot var någonting som 

inte hade behandlats av mig, vilket gjorde att jag började fundera på om det vore en möjlig 

infallsvinkel på en c-uppsats. Jag kom fram till att det var det, men frågan var då vilka fynd 

som jag ville lägga mitt fokus på. Jag ville fördjupa mig i någonting som jag tycker är intres-

sant och som går att ringa in på ett smidigt sätt utan risk för att sväva iväg alldeles för mycket 

med ämnet. Keramikmaterialet i megalitgravarna på Falbygden och i Sydskandinavien och 

materialets anslutning till eventuella ritualer,  blev tillslut det jag valde att lägga mitt fokus på.  

 

Anledningen är att jag finner det intressant för att det är ett material som har koppling med 

gravarna, gåtfullheten omkring dem och frågorna som finns. Vilket jag fascineras av då jag 

skrivit om monumenten tidigare och fått upp ögonen för dem, tidigneolitikum och mellanneo-

litikum. Keramikmaterialet är också intressant i sig, då det användes på bland annat boplatser, 

men samtidigt förekommer det mycket i och omkring gravarna. Vilket gjorde att jag blev ny-

fiken på det och varför det förekommer på det här viset. Jag vill veta mer om det, då materia-

let är så pass rikt, och förekommer ofta när man gräver ut megalitgravar.     

 

Jag har valt att rikta in mig på gånggrifterna då jag har skrivit om de tidigare och finner dem 

intressanta. Jag ville dessutom ha någon specifik megalitgravform att utgå ifrån för att göra 

fördjupade studier i. Anledningen till varför det blev just Falbygden och Sydskandinavien är 

för att det är en bra geografisk avgränsning som inte är allt för stor att utgå ifrån samtidigt 

som jag har satt mig in i Falbygden sedan tidigare. Det är ett område med stor koncentration 

av megalitgravar. De har blivit undersökta och sammanfattade av bland annat Per Persson och 

Karl-Göran Sjögren (Persson & Sjögren 2001), vilket gör att det finns ordentligt med material 

att tillgå. När det kommer till keramikmaterialet och anslutningen till eventuella ritualer väljer 

jag att främst rikta in mig på keramiken som förekommer under Neolitikum, framför allt 

Trattbägarkeramiken, då det är den som förekommer mest i Falbygdens gånggrifter och me-

galitgravarna i Sydskandinavien. Jag tycker också att det är intressant med ritualer som så-

dant, speciellt i anslutning till gravar, då frågorna finns men svaren är alldeles för få. Ritua-

lerna har också en viss koppling till de neolitiska människorna och synen de hade på sina 

döda.          

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med uppsatsen är att föra diskussionen kring keramikmaterialet i anslutning till mega-

litgravar och den eventuella kopplingen till ritualer vidare. Då detta är ett ämne som det råder 

skilda meningar om, till exempel finns det ingen enhetlig mening om vad keramikdepositio-

nerna har haft för betydelse och syfte intill megalitgravarna (Sjögren 2003: 45).  För att kunna 

uppfylla syftet har jag därmed valt att utgå ifrån dessa frågeställningar: 

 

 Har keramiken en speciell karaktär, som ornamentik eller kärlsort, i anslutning till mega-

litgravarna? 

 Vilken funktion kan keramiken ha haft i anslutning till megalitgravarna? 
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3. METOD OCH TEORI 

 

Nu ska den metod och teori jag har använt mig av i min uppsats presenteras. 

  

3.1. Metod 

 

För att jag ska kunna studera mitt valda ämne för uppsatsen, har jag valt att göra en kvalitativ 

litteratur studie, där jag ska utgå ifrån en rad med böcker. Jag kommer först att skriva om en 

del källkritiska aspekter i anslutning till gånggrifterna, där jag bland annat tar upp saker som 

när undersökningarna har gjorts och liknande, för att sen skriva om keramikens ornamentik 

och vilka olika kärltyper som förekommer i anslutning till gravarna, både i allmänhet men 

också utifrån Falbygden. Sedan ger jag mer konkreta exempel utifrån Falbygdens gånggrifter 

då jag skriver om keramikmaterialet i några av dessa. Efter det kommer jag att skriva om vil-

ken funktion som keramiken kan ha haft i anslutning till gånggrifterna, vilket jag kommer att 

diskutera utifrån ett rituellt perspektiv. 

 

 För att kunna besvara mina frågeställningar i uppsatsen, kommer jag att använda mig av 

bland annat skriften Falbygdens gånggrifter. Del 1 undersökningar 1985-1998, som är skri-

ven av Per Persson och Karl-Göran Sjögren. Skriften är i mitt tycke bra då den behandlar de 

undersökningar som har gjorts i gånggrifterna på Falbygden mellan 1985 och 1998. Den 

kommer bli lite av den huvudlitteratur som jag använder mig av för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Jag kommer även att använda mig av Karl-Göran Sjögrens avhandling, 

”Mångfalldige uhrminnes grafvar…” Megalitgravar och samhälle i Västsverige, som också 

behandlar området, för att besvara mina frågeställningar. Jag är bekant med den här litteratu-

ren sedan tidigare, och finner att den är bra och relevant för min uppsats. Utöver den här litte-

raturen kommer jag också att använda mig av Christopher Tilleys bok An ethnography of the 

Neolithic, för att kunna besvara mina frågeställningar som jag valt för uppsatsen. 

 

3.2. Teori      
 

Ritualer är en teoretisk utgångspunkt som bland annat Timothy Insoll har studerat. Han menar 

på att ritualer är handlingar och mentala aktiviteter som är kombinerade med varandra. Då de 

kan både vara heliga, men också profana. Ritualer kan både vara passiva och aktiva och vara 

kombinerade med varandra genom känslor, kommunikation, kunskap och rörelser. Vilket ger 

en komplex bild av vad ritualer är för något egentligen. Definitionen på vad en ritual är har 

därför varierat mycket. Bland annat har man kopplat samman ritualer med någonting som är 

märkligt, för att kunna beskriva vad en ritual är. För ytterligare problematisering om vad en 

ritual är associeras det med begravningar, ideologier, politik inom den arkeologiska debatt 

som förekommer. (Insoll 2004: 10ff).   

 

Ritualer är komplext att förstå sig på, därför har han bland annat med hjälp av Catherine Bell 

definierat ritualer genom olika element som formalism (formaliteten kring handlingarna), tra-

ditionalism (aktiviteter används och är sammankopplade med den äldre kulturen), invariance 

(handlingar som upprepas, samt fysisk kontroll), rule-governance (självförklarande, ritualen 

förklarar sig själv genom sitt eget genomförande) (a.a :11).  

 

Bell har också studerat ritualer och försökt att finna en definition på vad det är, i sin bok Ritu-

al  theory, ritual practice skriver hon bland annat att ritualer generellt ses som handlingar, och 

att dessa handlingar sammankopplas med troföreställningar, myter och olika former av sym-

boler, som är aspekter inom religionen. Dock menar hon på att den här definitionen tas för 
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given då till exempel ritualer och trosföreställningar är sammankopplade, men kan också ver-

ka separata, då olika människor ser dem på olika sätt och kanske accepterar den ena, men inte 

den andra. Ritualerna är beroende av trosföreställningarna för att kunna existera, men trosfö-

reställningarna kan existera utan att vara en del av ritualerna (Bell 1992: 19).        

 

Även Richard Bradley har studerat ritualer och menar på att det finns två infallsvinklar som 

visar på vad ritualer är. Den ena infallsvinkeln är att ritualer uttrycker påståenden som en 

grund till vår omvärld. Dessa påståenden ska ha en sammankoppling med religiösa trosföre-

ställningar. Anledningen till detta menar Bradley är för att ritualerna ofta är sammankopplade 

med övernaturliga ting. Den andra infallsvinkeln som visar på vad ritualer är behandlar kän-

netecken för ritualerna och understryker att dessa är framförda under säkra sammankomster. 

Det är budskapet som förekommer som är det viktiga under ritualerna (Bradley 2005: 32). 

Han menar på att dessa infallsvinklar är uppbyggda av mening, religiösa trosföreställningar, 

symbolism, uppträdande, formalitet, och kommunikation, men de behöver inte samverka till-

sammans och kan också användas separat ifrån varandra i undersökningar och studier (a.a 32). 

   

Ritualer behöver inte nödvändigtvis vara sammankopplade med tro och trosföreställningar, 

utan är identifierade med handlingar av speciell karaktär, vilket ger en lättare definition av 

vad det är. Alla ritualer behöver inte vara av religiös karaktär, eller en del av det övernaturli-

ga. Det finns också ritualer som är sekulära, men dessa två blir ständigt sammanfogade med 

varandra (a.a 33). Detta ger en ganska komplex bild av vad ritualer är. Trots detta menar 

Bradley på att ritualer i vilket fall som helst är en slags utförande, ett uppträdande. Uppföran-

det är skildrat av sina egna sammankomster. Vilket gör det lättare att förstå hur ritualerna kan 

ha förekommit på så många olika sätt, samt hur de blivit tilldragande för olika former av an-

gelägenheter. Bradley vill därmed försöka att separera ritualerna och synen på att deras enda 

funktion är sammankopplingen med trosföreställningar med det vardagliga livet. Han menar 

på att ritualer är ganska vardagliga egentligen och att deras kontext varierar väldigt mycket. 

Med hjälp av bland annat Bradleys tolkning av ritualer har därför antropologer gått ifrån att 

titta på enskilda ritualer, och tittar numera på ritualisering. Det är uppförandet av handlingarna 

som ska observeras (a.a: 33).  

 

Ritualer är alltså sedda som handlingar, samt som någon form av speciell kommunikation. 

Det blir därmed lättare att ta det till sig och förstå sig på dem. Den här synen på ritualer gör 

det möjligt att förstå mer runt omkring ritualerna och där de utfördes, samtidigt som man ock-

så kan förstå konsekvenserna av handlingarna. Man kan med hjälp av detta, och dess utveck-

ling, sätta sig in i den sociala och politiska historien för att förstå samhället och de förhistoris-

ka människorna bättre. Ritualiseringen ser på de mest dominanta bekymren i samhället, och 

de processer som delar av livet är sammankopplade med, för att ge ett vidare perspektiv över 

tid. Ritualisering är också processer av de speciella handlingar som görs genom speciella ut-

föranden vilket, betyder att ritualer på speciella platser, till exempel gånggrifterna, spelar en 

stor roll för de ställningstaganden som görs (a.a 33f). 
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4. FORSKNINGSHISTORIK KRING KERAMIKMATERIALET 

 

Keramikmaterialet har en stor roll inom trattbägarkulturen och dess materiella kultur, då det 

är en av de aspekter som används för att kunna sätta in kulturen i en typologi genom att man 

bland annat studerar karaktären av ornamentiken som finns i keramikmaterialet. Detta har 

man gjort sen i början av 1900-talet, vilket har lett till att flera olika typologier har uppstått. 

Man undersöker och diskuterar keramiken i detalj i de nutida undersökningarna, då man vill 

förstå variationen i den ordningsföljd som finns i materialet som framkommit i olika regionala 

grupper, men som skiljer sig över tiden (Midgley 1992: 45f). Det var utifrån typologin som 

kronologin av keramikmaterialet skapades, då man började att jämföra de olika arkeologiska 

materialen med varandra, och sätta dem i kronologisk ordning. Det var detta som de flesta av 

keramikstudierna handlade om, då man ville generalisera keramikmaterialet över hela södra 

Skandinavien. Generaliseringen skapade dock en del problem när mycket av keramikmateria-

let hade en regional variation, mer än det hade en kronologisk variation. Det var dessutom 

mest boplatskeramik som man gjorde sina studier på och kanske skiljde sig denna åt i jämfö-

relse med keramiken i anslutning till megalitgravarna (Stilborg 2002: 11; Tilley 1996: 256).  

 

Det var i samband med den processuella arkeologin som man började se på keramikmaterialet 

som ett siffermässigt källmaterial, eller som symboler. Själva hantverket i sig och den mänsk-

liga anknytningen som materialet har blev därför inte lika viktigt längre. Samtidigt som denna 

utvecklingen var ett faktum utvecklades studierna av keramiken på ett arkeologiskt plan allt 

mer i början av 1940-talet. Det var främst hantverket, det val hantverkaren gjorde av råmate-

rial samt den bearbetning som gjordes av detta, som man analyserade. Sedan var det även 

undersökningar av den organisation som produktionen innebar och de sociala villkoren som 

fanns för keramikframställningen som användes i anslutning till forskningen kring keramik-

materialet. Forskarna har fortsatt med detta arbete, som har utvecklats ännu mer, då man bör-

jat med mer tekniska avancerade metoder som bland annat kan se vilket innehåll som lerpro-

ver har. Det är dock keramikens helhetsbild som bör undersökas, för att få en så rättvis bild av 

materialet som möjligt (Stilborg 2002: 11). 

 

 

5. NÅGRA KÄLLKRITISKA ASPEKTER 

 

Keramikmaterialet är svårt att studera, då det är många olika faktorer som spelar roll för upp-

fattningen av detta material. Bland annat är resultaten beroende av den fragmentering som 

förekommer, vilket är olika beroende på vilken gånggrift som blir undersökt. I till exempel 

Rössberga, på Falbygden, är inte materialet lika fragmenterat som i andra gånggrifter i områ-

det (Persson & Sjögren 2001: 163). Andra faktorer som spelar en stor roll i studierna kring 

keramikmaterialet är hur stor undersökningen i gånggriften är, vilket kan skilja sig ifrån 

gånggrift till gånggrift. Likaså kan även placering av schakten i undersökningen spela en roll 

för vilka resultat som framkommer vid studier av keramikmaterialet. Även de störningsmo-

ment, till exempel odling, exploatering och liknande omkring gravarna, som har påverkat gra-

varnas närmiljöer till det sämre (a.a 39).  

 

Dessa aspekter påverkar de resultat av undersökningarna som framkommer, vilket leder till att 

resultaten kanske inte alltid stämmer överens med hur verkligheten egentligen såg ut då depo-

sitionerna av keramiken förekom. Därför ska jag nu gå in på de tre gånggrifter jag har valt för 

fördjupade studier och se på dem utifrån de källkritiska aspekter som påverkar resultaten av 

jämförelserna mellan dessa gånggrifter. De tre gånggrifter jag har valt att fördjupa mig i är 

Rössberga, Jakobsberg och Långe Rör, som jag senare gör en jämförelse emellan.  
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5.1. Rössberga 

 

Undersökningen av Rössberga, som skedde 1962, var en av de mest omfattande undersök-

ningar som har skett på Falbygden någonsin. Man hittade bland annat keramik, som var en del 

av det rika fyndmaterial som framkom, men som inte fick mer än en översiktlig presentation. 

Detta ledde till att de nya undersökningarna som Per Persson och Karl-Göran Sjögren gjorde 

mellan 1985 och 1998 bland annat koncentrerade sig på en ny behandling av materialet. Ke-

ramiken har genomgåtts på ett systematiskt sätt (a.a 155).  

 

I undersökningen ifrån 62 grävde man upp ett område på 26 gånger 18 meter indelat i 16 

stycken fält. Dessa fält avgränsades med hjälp av sex stycken profillinjer, som man lade upp 

meterbreda schakt längsmed. Vissa av dessa fält valde man att gräva helt och hållet, medan 

andra bara rensades ur. Mynningsområdet blev också undersökt då man lät dela in detta i me-

terrutor och grävde sedan i skikt om 10 cm åt gången (a.a 156). Det var i mynningsområdet 

som man fann keramiken, och enligt de rapporter som kom efter undersökningen framkom det 

att det ska ha varit ungefär 819 stycken skärvor som hittades. Keramikmaterialet var mindre 

fragmenterat, vilket kan förklaras med att man sållade jorden och de mindre skärvorna där-

med försvann ifrån materialet (a.a 163).  

 

5.2. Jakobsberg 

 

Jakobsberg ligger i ett område som är omgivet av åkermark, samtidigt som det har legat ett 

torp mitt i högen, vilket är störningsmoment i fornlämningsmiljön. Den här gånggriften blev 

senast beskriven vid Riksantikvarieämbetets inventeringen under 1960 och 1984. Sedan gjor-

des en undersökning av den under 1987 och 1988. Då valde man att gräva ett schakt precis 

utanför gångmynningen på ungefär 36 kvadratmeter. Huvudsyftet med placeringen av schak-

tet var att samla in keramiken som fanns. De metoder man använde sig av var avtorvning och 

rensning med skärslev. Rensningen skedde ner till den stenpackning som fanns inom schaktet, 

som sedan delades in i mindre rutor, om ungefär 0,5 gånger 0,5 meter i storlek, och jorden 

sållades i undersökningsområdet. De fynd, till exempel trattbägarkeramik, brända ben och 

flinta, man fann registrerades i lager. (a.a 141ff). 

 

5.3. Långe Rör 

 

Den här gånggriften ligger i ett område där det finns mossmarker, som var vattenfyllda ända 

in på 1800-talet, ett sankmarksområde, samt åkermark. Det kan därför har varit vissa stör-

ningsmoment i anslutning till fornlämningen (a.a 175). De senaste undersökningarna som har 

gjorts i gånggriften skedde under 1986 och 1987, där man valde att lägga tre schakt. Det ena 

schaktet gick igenom högen och syftet med detta var att studera hur högen var uppbyggd, 

samt hur marken användes innan man lät uppföra megalitgraven. Det andra schaktet lade man 

utanför gångmynningen, vilket var ett område på ungefär 25 kvadratmeter. Man lät nästan 

hela detta område avtorvas och grävas ner till botten. I schakt tre var syftet att fastställa rikt-

ningen på gången, och var ett schakt på ungefär 2 gånger 1,5 meter stort, där man grävde un-

gefär en halv meter ner under markytan (a.a 178ff). 
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5.4. Källkritisk granskning av undersökningarna 

 

Då gånggrifterna är undersökta på likartade sätt, men i olika omfattning, kan detta påverka 

resultaten som framkommit. Rössberga är en av de mest omfattande undersökningarna som 

har gjorts på Falbygden och därför har man kunnat göra en noggrannare undersökning av re-

sultaten. I Jakobsberg var huvudsyftet att samla in keramikmaterial, och därför gjorde man ett 

medvetet val att lägga schaktet vid gångmynningen, då keramikmaterialet är samlat där. I 

Långe Rör däremot ville man främst försöka få en inblick i gravens utseende, och vad marken 

användes till tidigare, innan man lät bygga upp en gånggrift på platsen. Det är alltså tre olika 

gånggrifter, tre olika undersökningar och tre olika syften med dessa undersökningar. Detta 

leder till att resultaten blir olika för att man lägger ner resurserna för undersökningarna på 

olika saker.  

 

Alla tre gånggrifterna har dock blivit undersökta vid gångmynningen, och man har hittat ke-

ramik i dem alla tre. Trots detta är det svårt att bilda sig en enhetlig bild av keramikmaterialet. 

Det kan vara bevarat på olika sätt, beroende på vilka metoder som man har använt sig av vid 

utgrävningarna, samt vilka störningsmoment som kan ha förekommit intill graven. Kanske 

har graven, eller gravarna, blivit förstörda av odling, exploatering eller andra former av stör-

ningsmoment, vilket påverkar resultaten av undersökningarna. Detta är viktigt att man tar viss 

hänsyn till när man ska göra jämförelser mellan olika gånggrifter. Storleken på de schakt man 

gör vid en utgrävning kan också spela en roll för hur resultatet blir, samt hur djupt man grä-

ver. Då många av fynden inte ligger precis i toppskiktet av schaktet krävs det att man gräver 

en aning, för att kunna hitta något av intresse. Detta kan göras på olika sätt, och kan därför 

inte generaliseras.  

 

Alla tre gånggrifterna är undersökta under senare delarna av 1900-talet, vilket tyder på att de 

resultat som framkommit inte haft några direkta tekniska försprång. Dock är resultaten ifrån 

Rössberga ifrån undersökningen som gjordes under 1962, detta bör man se kritiskt på, vid en 

jämförelse. Resultaten kan skilja sig ifrån de andra två gånggrifternas resultat rent tekniskt då 

teknikens utveckling alltid går framåt, vilket inte går att komma ifrån. 

 

De källkritiska aspekterna bör man ha i åtanke när man ska göra studier av keramikmaterialet, 

för att ge det en så rättvis bild som möjligt. Keramikmaterialet är en värld för sig, och kan 

vara riktigt svårt att studera. Fragmenteringen och många andra faktorer spelar roll för hur 

resultatet blir. Trots detta så har man ändå lyckats få fram en bra bild av keramikmaterialets 

kärltyper och ornamentik, och det är denna bild som ska klargöras i kapitel 6.  

  

 

6. KERAMIKMATERIALET – KÄRLTYPER OCH ORNAMENTIK  

 

Keramikmaterialet i och omkring Falbygdens gånggrifter är väldigt fragmenterat. Trots detta 

har man ändå lyckats med att få fram en allmän karaktär på de kärlformerna som förekommer, 

med tunnväggiga och små kärl. Det är en kontrast mellan keramiken man hittar vid gånggrif-

terna och den keramik man hittar på boplatserna runt omkring i området, som till exempel 

ligger i Karleby, Hånglsdala och Valstads socknar (Persson & Sjögren 2001: 215, Sjögren 

2003: 192f). Det är en större variation mellan de kärlen som förekommer på boplatserna, när 

det kommer till tjockleken på kärlens väggar, men också kärlens storlek. Detta ger en kontrast 

till keramiken i gånggrifterna som är små och har tunna väggar, medan boplatskeramikens 

kärl är av större karaktär, och är mer tjockväggiga. (Persson & Sjögren 2001: 215). Samma 

sak gäller även ornamentiken på kärlen, som också skiljer sig ifrån varandra, då man jämför 
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mellan boplatserna och gravarna. Keramiken ifrån boplatserna är dekorerad med färre typer 

av ornamentik, i jämförelse med gånggriftskeramiken, då mycket av dessa kärl endast använts 

till förråds- och hushållskärl. Ornamentiken på boplatskeramiken är oftast representerad med 

rader av gropar, vertikala bukstreck eller horisontella vinkellinjer. (a.a: 216). 

 

Det är trattbägarkeramikens kärltyper och ornamentik, i och omkring gånggrifterna som ska 

behandlas i detta kapitlet, för att man ska kunna förstå sig på materialet bättre. Samt sätta sig 

in i vilken funktion som keramiken kan ha haft, vilket kommer att diskuteras i kapitel 7. 

 

6.1 Kärltyperna 

 

Kärlen är mycket mer bearbetade i sin form i jämförelse med kärlen ifrån tidigneolitikum. 

Regionala variationer stämmer överens med varandra i både form och ornamentik, med viss 

skillnad i det skånska materialet. Kärltyper finns det många olika varianter av, bland annat 

trattbägare, brämbägare och fotskålar (Tilley 1996: 257). Dessa kärlformer förekommer på de 

flesta ställen där det finns megalitgravar, som i Skåne, Danmark, Bohuslän och på Falbygden. 

De förekommer i olika grad i varje område. Brämbägarna förekommer till exempel i endast få 

exemplar i Bohuslän och i Danmark. Dock är de vanliga i Skåne och på Falbygden, som 

anknyter till materialet ifrån Skåne när det gäller ornamentik och form på kärlen (Sjögren 

2003: 19; Persson & Sjögren 2001: 217). Kärlens spektakulära former tyder på att de måste ha 

haft någon form av rituell betydelse, då de skiljer sig ifrån boplatskeramiken (Tilley 1996: 

257). Man har gjort analyser av materialet i keramikmaterialet, som tyder på att kärltillverk-

ningen tycks ha skett på en lokal nivå. Det finns klara skillnader på materialet ifrån Falbygden 

och Bohuslän, vilket framkommer av dessa analyser som gjorts (Sjögren 2003: 19).  

 

Trattbägarna förekommer i olika storlekar redan under tidigneolitikum. Deras bottnar kan 

både vara plana och rundade. Under tidigneolitikum användes dessa kärl främst till matlag-

ningskärl och förrådskärl. De förekommer också i anslutning till megalitgravar, dösar, under 

tidigneolitikum (Stilborg 2002: 59f). Under mellanneolitikum blir det en större variation mel-

lan hushållskeramiken och gravkeramiken, vilket syns i trattbägarmaterialets ornamentik. 

Trattbägarna förekommer i olika typer, bland annat som brämbägare, i gånggrifterna på Fal-

bygden. Trattbägarkulturen finns även kvar under senneolitikum, men då i en form av sam-

mansmältning med bland annat gropkeramisk kultur, vilket är den kultur som börjar cirka 

3100 fr. Kr (a.a 64). 

 

Brämbägarna är ett kärl av trattbägartyp med en mynning som är utåtvinklad och cylindrisk 

tydligt avsatt hals. Bägarna är indelade i tre olika grupper, tratthals-, konhals, och cylinder-

halsbrämbägare. De är rikt ornamenterade, med ornamentik på insidan av kärlens mynning 

(Persson & Sjögren 2001: 217; Sjögren 2003: 92; Stilborg 2002: 64). De kan också vara deko-

rerade med ornamentik under mynningen, samt på nederkanten av halsen. Brämbägarna är en 

av de lättaste kärltyperna att känna igen vid undersökningar, på grund av sin karaktäristiska 

mynning, med dekor på båda sidor (Persson & Sjögren 2001: 50, 149). 

 

Fotskålarna är en av de nya kärlformerna som infördes i början av mellanneolitikum, och 

sammankopplas med grav- och kultmiljöer, men finns även på boplatser (Stilborg 2002: 64). 

De kan se ut på två olika sätt, då det enbart är fotskålar, det ena sättet är en konisk nedre del 

och öppen botten, och det andra sättet är att botten är rundad invändigt med en konisk övre 

del (a.a: 65). Dessa skålar är framför allt vanliga i det skånska materialet, och förekommer i 

material ifrån Bohuslän, dock har man inte hittat några sådana skålar med säkerhet på Fal-

bygden, då materialet i området är väldigt fragmenterat. (Persson & Sjögren 2001: 215). 
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6.2. Ornamentiken 

 

Trattbägarkeramikens ornamentik kan se ut på flera olika sätt, beroende på vilken kronologisk 

grupp den tillhör samt vilken teknik som har använts. Det kan vara inristade linjer, avtryck av 

snäckskal, tänder eller olika sorters pinnar. Det kan också finnas avtryck av ben ifrån olika 

djur, som fåglar, vilket gav ornamentiken en spektakulär design (Larsson 1984: 156; Tilley 

1996: 257). Det användes också andra sorters djurben till ornamentiken, men det går inte all-

tid att avgöra om det är bestämda mönster för varje djurart, eller om det är flera olika sorters 

djurben som använts då man gjorde mönstret. Exempel på andra djurben som tycks ha an-

vänts är bland annat gris och hund (Strömberg 1971: 134ff). Tekniker som har använts till 

ornamentiken är snören och tvärsnoddar, men också tand- och mejselstämplar. Ornamentiken 

är för det mesta placerad i mynningen eller på buken. Placeringen av ornamentiken har varit 

en av grunderna kring diskussionerna om keramikens kronologi, som Mats Larsson bland 

annat har forskat kring. (Larsson 1984: 156; Persson & Sjögren 2001: 216). 

 

Det finns flera olika kronologisystem som behandlar den neolitiska perioden i Europas norra 

delar, inkluderat Skandinavien. Dessa system baseras på den enorma mängden med rikt or-

namenterat keramikmaterial som har hittats och som har använts för att systematisera och 

typologisera en kronologi. Dessa kronologier har man försökt att indela i olika tidsperioder, 

då den äldre trattbägarkeramiken tillhör tidigneolitikum I, TN I, medan den mellersta trattbä-

garkeramiken tillhör perioden TN II - MN II. Mellanneolitikum är indelad i fem olika tidspe-

rioder I-V och är en traditionell indelning av trattbägarkulturen. Dessa tidsperioder, under 

mellanneolitikum, baseras bland annat på keramik man funnit i megalitgravar och boplatser 

på Langeland, Danmark. I sin tur har sedan mellanneolitikum indelats i två faser, mellanneoli-

tikum A och B. Trattbägarkulturen finns under båda dessa faser, dock endast en bit in i MN B. 

(Stilborg 2002: 57). Det danska materialet har haft en enorm inverkan på några av de krono-

logiska systemen, och det är utifrån studier av detta som man har sett på likheter med andra 

områden, och placerat in keramik ifrån andra områden i kronologin (Midgley 1992: 46). Detta 

har bland annat gjorts på Falbygden, där man har gjort ett försök att placera in keramiken i en 

kronologi (Persson & Sjögren 2001: 217).      

 

Skillnaden på keramikens ornamentik mellan boplatserna och megalitgravarna är väldigt mar-

kant. Boplatskeramikens ornamentik bestod ofta av zick-zackmönster och andra typer av lin-

jer som antingen var lagda horisontellt eller vertikalt. Medan geometriska former, trianglar 

och cirklar till exempel, användes i keramikmaterialet i anslutning till megalitgravarna (Tilley 

1996: 260ff). Andra ornamentiktyper som förekommer i trattbägarkeramikens material, i an-

slutning till megalitgravarna, är bland annat schackbrädesmönster och fyllda band. Detta fö-

rekommer bland annat i material ifrån Danmark och Skåne, men också på Falbygden. De oli-

ka lokalerna har både likheter och olikheter med varandra. När det gäller mängden keramik 

som deponeras i anslutning till gravarna är det Skåne som har ett försprång, medan Falbygden 

och Danmark ligger på en ganska jämn nivå. Dock är skillnaden mellan formen och ornamen-

tiken på keramiken ifrån Falbygden mer lik den ifrån Skåne, i jämförelse med Bohuslän 

(Persson & Sjögren 2001: 216; Sjögren 2003: 19). I Barnhouse, en senneolitisk komplex plats 

i Orkney, Skottland, har man också hittat keramik som påminner mycket om keramiken som 

finns i anslutning till gånggrifterna i Skandinavien. Kärlen som hittats är små, och har några 

få specifika ornamentiktyper. Det är prickar intrycka i kärlen, som enbart hittats tillsammans 

med megalitkonst (Jones 2005: 265).  

Ornamentiken förekommer ofta på stora delar av de kärl som hittas. Främst kring mynningen, 

men också neråt buken på in- och utsida. Dock är det en stor variation i ornamentiken, vilket 

gör att det är svårt att hitta en likartad stil mellan flera olika kärl. Det har trots allt funnits en 
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viss grund, men möjligheterna till att kombinera stilarna med varandra har varit så pass stora, 

varje kärl tycks alltså ha haft sin personliga prägel. Detta gör det problematiskt att datera de-

positionerna av keramik, då det inte finns någon kronologi för keramiken på regional nivå. 

Den skandinaviska kronologin går att använda sig av, men gör man detta måste man ha viss 

reservation till de lokala avvikelserna som kan förekomma i materialet. Materialet på Falbyg-

den tycks kunna placeras in i perioden MN I-IV, när man försöker att kronologisera det i den 

mån detta är möjligt. Det är dock noterbart att mycket av trattbägarkeramiken är svårt att pla-

cera närmare än till mellanneolitisk tid (Persson & Sjögren 2001: 216f).   

 

På Falbygden har man med hjälp av metoder, korrespondensanalyser, som förenklar den vari-

ation som finns i materialet och sammanfattar dess huvuddelar i två eller tre dimensioner, 

kommit fram till att ornamentiken i området karaktäriseras av geometriska figurer som triang-

lar och vinkelband. Dessa ornamentiktyper förekommer i hög andel just på Falbygden, och 

kan därför vara en regional förekommelse. Dock är det komplicerat att studera och vara bero-

ende av vilken nivå man valt att undersöka keramiken och dess ornamentik på. Det förekom-

mer också skillnader mellan gravar som ligger nära varandra, som till exempel Rössberga och 

Jakobsberg på Falbygden. Detta tyder på att sambandet mellan geografisk närhet och kera-

mikornamentik inte förekommer i områden som ligger nära varandra (a.a: 219). Skillnaderna i 

keramikens karaktär och keramikornamentik kan också vara beroende av de kronologiska 

villkoren, då keramikdepositionerna vid gravarna kan ha skett vid olika tidpunkter (Sjögren 

2003: 45f). Det viktiga är dock inte att sammanfatta huvuddelen av materialet, i korrespon-

densanalyser, utan att se på hur olika lokaler och variabler förhåller sig till varandra och lägga 

in dem i ett form av system för att se på likheterna både på en lokal, men också en regional 

nivå (Persson & Sjögren 2001: 219f).                    

 

6.3 Rössberga 

 

Rössberga, eller Valtorp raä 2, som gånggriften också heter är belägen på Falbygden. Den 

blev undersökt 1962 och är en av de gånggrifter på Falbygden som det gjorts en riktigt omfat-

tande undersökning i. Det var ett rikt fyndmaterial som framkom, och där ibland keramik, 

men också bland annat flinta och människoben (Persson & Sjögren 2001: 155).  

 

I Rössberga var keramiken mindre fragmenterad än i andra gånggrifter vilket innebär att dessa 

kärl är bättre bevarade än på andra ställen. Det mesta av materialet hittades utanför gångmyn-

ningen i ett område på ungefär 3 gånger 3 meter, i det schakt som tagits upp vid undersök-

ningen, vilket är ett vanligt förekommande mönster på Falbygden. Keramiken finns också 

utanför gånggrifternas mynningar i Danmark och Skåne. Man har mätt och bedömt kärlen och 

kommit fram till att det finns likheter med megalitgravsmaterial för övrigt, då man bland an-

nat undersökt godsstorlek, som vanligtvis är mellan 7-9 mm (a.a 163; Tilley 1996: 292ff). 

 

Med hjälp av mynningsdiametern på de kärl som finns i Rössbergagånggriften har man kun-

nat mäta upp storleken, vilket gjorts på ungefär 35 stycken kärl. De flesta kärl är 10-15 cm i 

diameter men det finns också några som är uppåt 20 cm. De större kärlen finns i större andel 

vid Rössberga än i andra gånggrifter på Falbygden. På grund av att fragmenteringen är mindre 

i Rössberga, så har man kunnat rekonstruera en del kärl, minsta antalet är 65 stycken, och 

lyckats bedöma vilka kärltyper som finns, vilket är svårt i de flesta fall. Trattbägare och 

brämbägare är några av de kärltyper man har hittat, men också andra kärltyper som forskarna 

bedömt som skålar, kanske fotskålar. Det finns även kärl med dubbelkonisk form, som har en 

inåtlutande mynning. Kärlen har dessutom inga öron eller hankar, utan är svängda och jämt 
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rundade nedanför mynningen, eller har en rejält utmarkerad skuldra, som gjort det lättare att 

bära kärlen (Persson & Sjögren 2001: 163f). 

 

När det kommer till keramikens ornamentik så är det en stor del som är dekorerad. Forskarna 

har undersökt de typer av mönster, fyllning och teknik som använts för att dekorera kärlen, 

för att kunna registrera ornamentiken. Keramiken som förekommer i Rössbergagånggriften är 

både av tidig och sen karaktär, då man placerat in den i en keramikkronologi som finns över 

Sydskandinavien. De mönster som främst förekommer i Rössbergagånggriften är band, vin-

kelband, vilket är vanligt förekommande över hela Falbygden, men också schackmönster, 

trianglar, romber, linjer/rader, vinkellinjer, runda mönster och yttäckande mönster.   Orna-

mentiken har också en viss fyllning som förekommer med olika utseenden, som linjer och 

vinklar av olika slag, till exempel lod- och vågräta linjer, eller W-vinklar, men också gropar 

och punkter kan förekomma. Schackmönstren och romberna är väldigt spektakulära ornamen-

tiktyper för Rössberga (a.a 164, 150). Ornamentiken som främst förekommer i Rössberga 

ifrån den tidiga trattbägarkulturen, enligt den sydskandinaviska kronologin som har använts, 

är bland annat schackbrädesmönster, horisontella linjer, band och streck av olika slag. (Midg-

ley 1992: 128f), medan andra typer av ornamentik, i graven, förekommer under senare delen 

av kronologin. Till exempel på sådan ornamentik är cirklar i olika mönster och trianglar (a.a 

144). Ornamentiken är  varierad på trattbägarkärlen över lag, och i Rössbergagånggriften är 

det inget undantag (Stilborg 2002: 64).  

 

Kärlen pusslas samman i den mån som det går, vilket gör att man kan se vilka kärltyper som 

förekommer och hur ornamentiken ser ut i sin helhet. Detta har man gjort i Rössberga bland 

annat. På en brämbägare i gånggriften, som man lyckats sätta samman är ornamentiken bestå-

ende av dragna linjer. Bägaren är dekorerad på insidan av ett krysskrafferat band, vilket är en 

dekor med massa små kryss, som fyller banden på kärlen, och på utsidan finns det också ett 

band med vinklar. Ornamentiken av det här slaget finns även i övergången mellan halsen och 

buken på bägaren. Buken är också dekorerad med bukstreck som förekommer i grupper, och 

halsen är dekorerad med band, som är vertikala, som också är fyllda med krysskraffering 

(Persson & Sjögren 2001: 165f). 

 

I Rössberga tycks kärlens utbredning varit den ursprungliga då forskarna funnit skillnader i 

hur de varit spridda över området kring mynningen i till graven. Därför har troligen de sekun-

dära störningarna i gånggriften varit mycket små, och mynningsområdet relativt orört (a.a: 

168). Vid dateringen av Rössberga, med hjälp av keramikmaterialet, kom man fram till att 

graven är ifrån MN I-II (Sjögren 2003: 102; Midgley 1992).   

 

6.4 Jakobsberg 

 

Jakobsberg ligger precis intill Rössberga, i ett område omgivet av åkermark. Graven har blivit 

beskriven och avritad under 1860-talet. 1915 och 1932 blev graven beskriven av Karl-Esaias 

Sahlström igen. Senare på 1900-talet, 1960 och 1984 gör Riksantikvarieämbetet ytterligare 

beskrivningar av Jakobsberg, men utan större förändringar ifrån tidigare resultat. Undersök-

ningen av graven gjordes 1987-1988, där syftet främst var att samla in keramikmaterial ifrån 

mynningsområdet, därför grävde man ett stort schakt precis utanför mynningen (Persson & 

Sjögren 2001: 142ff).  

 

Det finns skillnader i keramikmaterialet mellan Jakobsberg och Rössberga, trots att dessa 

gånggrifter ligger bredvid varandra. Skillnaderna finns i ornamentiken, dekoren och hur deko-

ren är uppförd. Detta tyder på att det funnits olika keramiska traditioner mellan de två gravar-
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na (a.a: 165). I Jakobsberg har man använt sig av en finare teknik för att kunna rista in linjer-

na i keramiken, medan keramiken i Rössberga har en grövre karaktär på sina linjer. Detta kan 

man inte ge några raka svar på varför, men spekulationerna finns och frågorna ska försöka 

besvaras i framtiden (a.a 150f). 

 

Fynden av trattbägarkeramik framkom som på andra ställen, på Falbygden, i stenpackningen 

utanför gångmynningen tillsammans med brända ben och flinta. De var funna i de nedre 

delarna av stenpackningen och var enbart av mellanneolitisk karaktär. Keramiken var det som 

hittades mest under utgrävningen, dock var skärvorna mindre, i jämförelse med Rössberga. 

Detta leder till att vikten på materialet också var mindre. Keramiken i hela Jakobsbergsgång-

griften bestod i huvudsak av mellanneolitisk trattbägarkeramik, men man fann också keramik 

ifrån senneolitikum samt järnålder. Dock fanns den senare keramiken i topplagret av sten-

packningen, vilket tyder på att man har återkommit till graven även under senare tidsperioder 

av förhistorien (a.a: 145, 149). 

 

Trattbägarkeramiken i Jakobsberg är i likhet med keramik i andra gånggrifter på Falbygden, 

till exempel Rössberga (a.a: 163) och Långe rör (a.a: 182), tunnväggig, med en tjocklek på 

runt 7 mm. Kärlen ses också som små, då de flesta av dem är mindre än 15 cm i mynningsdi-

ametern. Vilket är vanligt även i andra gånggrifter i området. Keramiken skiljer sig inte heller 

åt när det kommer till antalet deponerade kärltyper i jämförelse med andra gånggrifter, trots 

att Jakobsberg har en av de största kamrarna bland Falbygdens gånggrifter. Alltså har inte 

kammarens storlek och keramikens mängd någon sammankoppling till varandra. I gånggriften 

har man lyckats få fram ungefär 62 kärl (a.a: 149).  

 

Brämbägare är en av de kärltyper som man främst lyckats identifiera i Jakobsberg, då den här 

kärltypen har en viss karaktär i mynningspartiet. Det är utvikt på ett karaktäristiskt sätt och 

dekorerat på båda sidorna av mynningen. Detta gör att man kan se likheter med den skånska 

keramiken i megalitgravar, där brämbägare är vanligt förekommande. Även trattbägare och 

någon form av skålar har hittats (a.a 149f; Tilley 1996: 257). Dock har man inte kunnat hitta 

några säkra fotskålar i Jakobsberg, vilket skiljer graven ifrån de skånska megalitgravarna, där 

fotskålar är vanligt. Det finns inte heller några indikationer på att det ska ha förekommit kärl 

med hankar och ögon, i likhet med gånggriftsmaterial i andra gravar på Falbygden (a.a: 257; 

Persson & Sjögren 2001: 150; Stilborg 2002: 64). 

 

Band och trianglar är de typer av ornamentik som dominerar på kärlen, men det förekommer 

också vinkellinjer, rader och yttäckande mönster i lite mindre skala. Dock saknas det spekta-

kulära schackmönstret och romberna, och de vertikala bukstrecken finns i begränsad form på 

kärlen. Detta skiljer sig helt klart ifrån Rössberga, där dessa ornamentiktyper är vanliga. De 

fyllningar som förekommer på keramiken domineras främst av streck och linjer både lodräta 

och sneda. Dock finns det ytterst få fyllningsmönster av kryss- och korsskraffering, och likaså 

blixtlåsmönster. Man tycks heller inte ha använt sig av snör- och tvärsnoddsteknik då man 

dekorerat kärlen (Persson & Sjögren 2001: 150).  

 

På en brämbägare, som man hitta i anslutning till Jakobsberg, finns dekor både på in- och 

utsidan, och består av rader med trianglar. Dessa trianglar har fyllts med fint ristade linjer i ett 

snedskafferingsmönster, vilket tyder på att kärlet tillverkats någon gång under MNA III-IV. 

Andra dekorer som man har lyckats sammanställa med de krukskärvor man hittat är bland 

annat horisontella band som är fyllda med vertikala streck, och fint dragna linjer. Detta gör att 

man kan hitta likheter med skånska kärl, men paralleller till de själländska materialet har inte 

kunnat dras (a.a: 150ff; Tilley 1996: 263). 
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De mest vanligt förekommande mönstrena i Jakobsberg är band, trianglar, rader/linjer och 

vinkellinjer. Andra mindre vanliga mönster är vinkelband och yttäckande mönster. Fyllningen 

av dessa mönster består av flera olika kategorier, bland annat lodräta linjer/rader, sneda linjer 

(/) och sammanstrålade linjer. Mindre vanligt förekommande fyllningar i ornamentiken på 

Jakobsberg är bland annat blixtlås, vinkelband, gropar, punkter och oregelbundna intryck av 

olika slag. De tekniker som förekommer mest i keramikens dekor på Jakobsberg är framför 

allt dragna linjer, tandstämplar, mejselintryck och sneda pinnintryck, för att ta upp några ex-

empel (Persson & Sjögren 2001: 150) 

 

6.5 Långe Rör  

 

Långe Rör, eller Valstad raä 8, som den också heter i Riksantikvarieämbetes fornlämningsre-

gister, blev beskriven 1784, vilket Johan Fredrik Arosin sedan skrev om i ett appendix 1968. 

Senare forskning kring Långe Rör skedde, och under senare delen av 1900-talet var det under 

1959 och 1985 som man lät göra en fornminnesinventering i Riksantikvarieämbetes regi. 

Graven ligger på en höjd i en grupp om tre gånggrifter, i ett område med mossmark, sankom-

råden och åkermark (a.a: 175).  

 

I mynningspartiet vid Långe Rör fanns det mycket keramikmaterial, främst av trattbägarke-

ramik, men man fann också brons- och järnålderskeramik. Ungefär 25 % av de skärvor av 

trattbägarkeramik som man fann var dekorerade med ornamentik, vilket är jämförbart med 

både Jakobsberg och Rössberga, som ligger i samma storleksordning. Antalet kärl som man 

har kunnat uppskatta är minst 61 stycken i Långe Rör (a.a: 181).  

 

Fragmenteringen av den neolitiska keramiken i Långe Rör är mycket stark i jämförelse kera-

miken som finns i de skånska gånggrifterna.  Detta gör att det är svårt att se vilka kärltyper 

och vilken ornamentik som har förekommit vid deponeringen av keramikkärlen vid graven. 

Dock kan man se att kärlens tjocklek varierar kraftigt, mellan fyra och 14 mm, men att de 

flesta kärlen är 7-8 mm. Det skiljer sig alltså åt ifrån andra gånggrifter i området, som Jakobs-

berg. Kärlen anses också som små, i jämförelse med andra gånggrifters keramikmaterial, då 

mynningen lyckats uppskattas till 8-14 cm stora i diameter (a.a 181f; Larsson 1984: 25ff).  

 

De kärltyper som verkar förekomma mest i det neolitiska trattbägarkeramiksmaterialet i 

Långe Rör är tratt- och brämbägare, som främst representeras i små och medelstora former. 

Det kan också förekomma skålar, eller dubbelkoniska kärl, vilket framkommer av studier av 

de mynningsbitar som hittats i graven. I materialet finns det även keramik ifrån buk och hals-

partierna, och några få exempel på bottenbitar. Kärlens skuldror ser olika ut, bland annat har 

man hittat flera skärvor i Långe Rör som visar på starkt markerade skuldror, men normalt 

brukar det vara en mjuk övergång mellan halsen och buken. I området har man hittat liknande 

starkt markerade skuldror, bland annat i Jakobsberg. Kärltyperna är svåra att avgöra, då det 

inte tycks finnas några liknande på Falbygden i övrigt. Dock finns det en viss likhet med så 

kallade hängekärl som finns i det västskånska materialet (Persson & Sjögren 2001: 182).  

 

Ornamentiken på trattbägarkeramiken, i Långe Rör, samt de tekniker som använts för att göra 

dessa mönster är väldigt rik och varierad. När det gäller ornamentiken är det främst fyllda 

band både horisontella och vertikala, som är vanligast. Annars är det rader/linjer, vinkellinjer 

och yttäckande mönster som förekommer. De yttäckande mönstren är mest bestående av ver-

tikala bukstreck, vilket är ovanligt på andra undersökta gravar i området, men blir väldigt 

framträdande i Långe rör. Ornamentik av mer sällsynt typ är bland annat triangelmönster, 
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romber, runda mönster, schackbrädesmönster och gropar. De fyllningarna som förekommer i 

dekoren, är huvudsakligen bestående av lodräta linjer/rader. Andra vanligt förekommande 

fyllningar är bland annat krysskafferingar och vinklar (a.a: 183; Stilborg 2002: 64f). 

 

Dragna linjer, tandstämplar och mejselintryck är de mest dominerande dekorteknikerna som 

förekommer i graven. Det används även annan teknik, som bågformiga intryck, som är väldigt 

ovanligt på Falbygden. Annars förekommer det en rad med andra tekniker också, både vanli-

ga och ovanliga. Några exempel på dessa är trekantiga intryck, nagelintryck, tvärsnoddstäm-

pel och kamstämpel (Persson & Sjögren 2001: 183ff). Materialet är främst ifrån MN I – MN 

IV, och de flesta av dem har placerats i period tre, MN III, vilket är den vanligaste perioden i 

keramikmaterialet i gånggrifterna på Falbygden. Graven har alltså använts under en lång tids-

period, när det kommer till keramikdeponeringar, under mellanneolitikum (a.a: 186). 

 

6.6 En jämförelse mellan Rössberga, Jakobsberg och Långe Rör 

 

För att göra en jämförelse mellan de tre gånggrifterna kan man bland annat titta på keramikty-

per, ornamentik, godstjocklek och mynningsdiameter, för att få sig en uppfattning av kera-

mikmaterialet och se på likheter och skillnader gånggrifter emellan.  

 

De keramiktyper som förekommer i de tre gånggrifternas keramikmaterial, och som man har 

lyckats identifiera, trots ett mer eller mindre fragmenterat material, är trattbägare och brämbä-

gare. Dessa kärl kan förekomma i både små och större storlekar. Detta är alltså en likhet som 

finns mellan de tre gånggrifterna Rössberga, Jakobsberg och Långe Rör.  Andra kärl före-

kommer också, men de är svårare att avgöra vilken typ av kärl det är, för att till exempel 

brämbägarna har en speciell form på sina mynningspartier. Detta gör det lättare att känna igen 

dem.  

 

Det är främst ornamentiken som skiljer de tre gånggrifterna åt, det finns både likheter och 

skillnader. Band och vinkelband förekommer i keramikmaterialet i dem alla tre, men sedan 

finns det också vissa skillnader. I Rössberga finns det till exempel schack- och rombmönster i 

ornamentiken, men detta förekommer inte i Jakobsberg och är ytterst ovanlig i Långe Rör. 

Yttäckande mönster är också en ornamentikform som man kan se på den mellanneolitiska 

trattbägarkeramiken. Dock finns det inte några direkt sådana kärl, vad man har kunnat hitta i 

keramikmaterialet, i Jakobsberg, men i både Rössberga och Långe Rör finns dem. Skillnaden 

i ornamentiken tyder också på att olika dekortekniker har använts bland annat förekommer det 

bågformiga intryck i i materialet ifrån Långe Rör. Den här tekniken är väldigt ovanlig på Fal-

bygden och har inte förekommit i varken Rössberga eller Jakobsberg. Den stora fragmente-

ringen av keramikmaterialet gör det dock ibland svårt att se vilka ornamentiktyper och tekni-

ker som förekommer, dock var Rössberga en av de gånggrifter med minst fragmenterat mate-

rial.  

 

Det man främst kan se när materialet är väldigt fragmenterat är godsens tjocklek, detta kan 

skilja sig ganska markant ifrån gånggrift till gånggrift, dock är den vanligaste tjockleken om-

kring 7 mm. I Långe Rör fanns det däremot kärl vars godstjocklek kunde variera mellan 4 och 

14 mm. Detta är en markant skillnad sinsemellan kärlen, dock var det vanligast med en tjock-

lek på ungefär 7 mm, precis som i de andra två gånggrifterna. Det är inte bara kärlens tjocklek 

man kan undersöka för att se på likheter och skillnader mellan de olika gånggrifterna, utan 

också vilken diameter kärlen har i mynningen. Detta gör man främst för att kunna uppskatta 

kärlens storlek. I de tre gånggrifterna skiljer sig diametern ifrån varandra då man i Rössberga 
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har mått på uppåt 20 cm, medan man i Långe Rör har mått på ungefär 8 cm. Dock ligger de 

flesta kärl omkring 10-15 cm, i alla tre gånggrifterna. 

 

Vid undersökningen och jämförelsen mellan de tre olika gånggrifternas keramikmaterial kan 

man alltså se både likheter och skillnader, vilket gör att man kan få sig en uppfattning av ma-

terialet både hos de enskilda gånggrifterna, men också över keramikmaterialet i stort över 

området gånggrifterna ligger i. Detta kan ge intressanta aspekter när man ser på keramikmate-

rialet och gånggrifterna tillsammans, och försöker förstå vilken funktion som keramiken har 

haft i anslutning till gånggrifterna. Handlar det om offernedläggelser, eller någon form av 

ritualer? Det är detta jag ska svara på i nästkommande kapitel om keramikmaterialets funktion 

i anslutning till gånggrifterna. 

 

 

7. KERAMIKMATERIALETS FUNKTION 

 

Vad keramikmaterialet kan ha haft för betydelse under neolitikum finns det få möjligheter att 

få ett helt korrekt svar på. Trots detta går det att göra en tolkning, av betydelsen, med hjälp av 

depositionerna, av keramik, som har förekommit i olika former av miljöer, till exempel mega-

litgravar som dösar och gånggrifter (Tilley 1996: 273). Depositionerna av keramik förekom-

mer genomgående en bit utanför gånggrifternas mynning i ett område på ungefär 3 meter i 

diameter, på Falbygden. Mönstret för keramikdepositionerna finns även i skånskt och bohus-

ländskt material och vid några exempel i Danmark (Persson & Sjögren 2001: 214). Vad kan 

då dessa depositioner av keramik ha haft för funktion? Det finns en diskussion om att det helt 

enkelt rör sig om att man har städat ur gånggrifternas kammare och lagt keramikmaterialet på 

ett ställe. Den andra diskussionen som förekommer är att funktionen för keramiken är offer-

nedläggelser (Sjögren 2003: 45).  

 

Det är keramikdepositionernas möjliga funktioner hur man kan se funktionerna utifrån ett 

ritualarkeologiskt perspektiv som ska diskuteras i detta kapitel. 

 

7.1. Keramikdepositioner – offernedläggelser  

 

Megalitgravarnas syfte var inte enbart begravningar, utan hade också rituella syften, där bland 

annat dryck- och offerceremonier förekom. Dessa ceremonier är sammankopplade med depo-

sitionerna av bland annat keramik, då man lade ner mycket keramik i specifika mönster och 

förstörde det. Detta förkom utanför megalitgravarnas kammare över hela södra Skandinavien 

(Tilley 1996: 292).  

 

Frågan är om depositionerna av keramik förekom samtidigt som man begravde sina döda i 

megalitgravarnas kammare, eller inte. Som om deponeringarna hade en sammankoppling med 

begravningsceremonier av något slag, eller kanske bara hade koppling till benmaterialet i me-

galitgravarnas kammare, men inte till själva begravningarna. Det finns olika diskussioner om 

detta, bland annat finns det forskare som tror att det förekommit större nedläggelser som re-

presenterar en begravning var. Depositionerna ska ha förekommit vid en begravning i varje 

generation för folket i området. Detta kan också skilja sig ifrån område till område, som i 

Skåne deponerades det endast några få kärl åt gången i ett långt tidsperspektiv, medan man i 

Danmark samlade ihop keramiken och deponerade denna i grupper (Sjögren 2003: 45f; Tilley 

1996: 300). I megalitgravar på de danska öarna, samt i Skåne och Västergötland, ska kera-

mikdeponeringarna ha förekommit  under en längre tid i trattbägarkulturen och redan ifrån 

början av kulturen (Midgley 1992: 456; Tilley 1996: 300). Medan man i andra regioner av 
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Sydskandinavien, till exempel Jylland i Danmark, bara ska ha haft offernedläggelser av kera-

mik under en kort period av trattbägarkulturen, med ceremoniella aktiviteter. Detta kan man 

se när keramikmaterialet är så pass homogent (Midgley 1992: 455; Tilley 1996: 300). 

 

Det är inte bara homogeniteten i keramikmaterialet som är det intressanta med keramikdepo-

sitionerna, utan också att keramiken tycks ha blivit förstörd på platsen kring megalitgravarna. 

Detta tycks ha skett på speciella offerstenar, precis utanför mynningarna till gånggrifterna. 

Keramikdepositionerna tycks ha blivit placerade på speciella sätt, till exempel som i bågar 

utanför megalitgravarna, vilket man har fått fram genom dataforskning av keramikmaterialet. 

Av forskningens resultat kan man alltså dra en möjlig slutsats att keramiken intill megalitgra-

varna endast hade en funktion, att bli förstörda i en begravningskontext (Tilley 1996: 302f). 

Det finns också andra teorier om att keramiken ska ha förstörts på andra ställen i samband 

med ceremonier och sedan har delar av de förstörda kärlen blivit deponerade vid megalitgra-

varnas mynningar. Keramiken ska alltså ha blivit förstörd medvetet, vilket blivit uppmärk-

sammat även i andra delar av Europa under neolitikum (Sjögren 2003: 46). På Falbygden var 

dock keramiken förstörd på plats, vilket man har fått fram genom undersökningarna som 

gjorts i området (Tilley 1996: 314). 

 

7.2. Keramikdepositioner – utröjning av gravmonumentens kammare 

 

Det finns även en annan teori om varför depositionerna av keramik finns utanför megalitgra-

varnas gångmynningar. En del forskare tror att man har röjt ur keramikmaterialet ifrån mega-

litgravarnas kammare (Persson & Sjögren 2001: 271). Teorin om detta grundar sig i att fors-

kare har gjort undersökningar av gånggrifter, bland annat i Danmark. Där har de sett att kera-

mikkärlen blivit placerade på kanterna av gånggrifterna, i speciella mönster, på båda sidorna 

av ingången. De skärvor som ligger på marken omkring mynningarna förklaras med att man 

antingen har krossat dem medvetet, eller att dessa kärl har trillat ner ju längre tiden gått och 

krossats av sig själv (Midgley 1992: 455).    

 

Syftet med dessa utröjningar skulle ha varit att göra plats för och återanvända megalitgravarna 

till nya begravningar under de senare perioderna. Dessa utröjningar ska då ha skett periodvis 

och materialet bara blivit utkastat utanför ingångarna till megalitgravarna. Denna teori har 

bland annat fått sitt stöd då man har gjort undersökningar utanför en gånggrift i Danmark, 

Jordhöj, där man har sett två olika lager utanför gångmynningens kanter. I det övre lagret 

fanns det tecken på att materialet skulle varit urröjt ifrån kammaren, då det även innehöll 

bärnstenspärlor, vilket man endast funnit i kamrarna innan, och yxor i kombination med ke-

ramikskärvor. Medan man i det undre lagret såg en annan form av mönster, som visar på att 

keramiken måste ha blivit deponerad och stått på kanterna av gånggriftens ingång. Vid under-

sökningarna av Jordhöj hittade man keramik ifrån senare perioder, bland annat senneolitikum 

vilket visar på att dessa fynd inte kunde ha någon koppling till graven och när den uppfördes. 

Man ska ha rensat ut graven vid minst tre tillfällen. Forskare har gjort undersökningar även 

vid andra megalitgravar i Skåne och Danmark där man kommit fram till att viss utröjning ska 

ha skett, men att majoriteten av keramik ska ha blivit deponerad utanför på kantstenarna vid 

megalitgravarnas ingångar. Dock är det inte särskilt troligt att majoriteten av keramik skulle 

komma ifrån kamrarna och hamnat utanför megalitgravarna med hjälp av utröjningar, då av-

saknaden av keramikkärl i gånggrifterna på Falbygden och i Västergötland är att notera. Detta 

är en intressant aspekt i diskussionen om keramiken blivit deponerad utanför eller helt enkelt 

är utröjningar av gravmaterial ifrån kamrarna (Persson & Sjögren 2001: 271; Tilley 1996: 

300). 
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Argumenten och indikationerna på att keramikmaterialet ska ha varit en del av gravmaterialet, 

som senare blivit utröjt ur kamrarna finns bland annat i att det finns både sen och tidig kera-

mik invid megalitgravarna. Den sena hittar man främst i kamrarna, och den tidiga utanför. 

Keramiken är dessutom uppblandad med andra former av material, som människoben och 

gravgåvor (Persson & Sjögren 2001: 282).  

 

Vilken av diskussionerna som verkligen stämmer kommer vi kanske aldrig finna ett korrekt 

svar på, det handlar helt om vilken tolkning som man gör och vilka resultat som framkommer 

vid undersökningar. Dock kan de båda teorierna ses ur ett ritualarkeologiskt perspektiv, då det 

är specifika handlingar som görs. Ritualer är en form av handlingar som bland annat blir 

ihopkopplat med trosföreställningar av olika slag, men inte alltid (Bradley 2005: 33). Nu ska 

jag därför diskutera de möjliga funktionerna utifrån ett ritualarkeologiskt perspektiv. 

 

7.3. Keramikens funktion utifrån ett rituellt perspektiv 

 

Då det är svårt att avgöra vilken betydelse som keramikdepositionerna har haft för de neoli-

tiska människorna handlar forskarnas resultat mycket om tolkningar. I den tolkning som 

gjorts av bland annat Christopher Tilley (1996) kan man lära sig mycket genom att titta på 

keramikdepositionerna och dess kontext, vilket i detta fall är megalitgravar. Gravar och be-

gravningar är något som ritualer i förhistorien brukar bli associerade till inom arkeologin (In-

soll 2004: 11).   

 

De två tolkningarna som finns omkring keramikmaterialets funktion är båda handlingar som 

på olika sätt kan ses ur ett rituellt perspektiv. Keramikdepositionerna sedda som offernedläg-

gelser är handlingar med rituella syften, vilket är en tolkning forskarna har gjort. Tolkningen 

har gjorts utifrån de mönster och den förstörelse av keramikmaterialet som förekommit, då det 

visat på en specifik karaktär. Man har sett likheter över hela södra Skandinavien av dessa 

mönster, (Tilley 1996: 292) vilket tyder på att man haft liknande syften med keramikdeposi-

tionerna över ett stort område och viss kommunikation bör ha förekommit mellan de olika 

megalitgravsområdena. Keramiken ses som en offernedläggelse, en gåva till de döda möjligt-

vis. Offer är ett av de element som Richard Bradley associerar med ritualer inom ritualarkeo-

login. Att de offrade till de döda tyder på en viss trosföreställning, som också är ett av ritua-

lens element, om ett liv efter döden (Bradley 2005: 32). 

 

Det diskuteras även om hur ofta keramikdepositionerna upprepas och hur många kärl som 

deponeras åt gången, till exempel några få nedläggelser (Sjögren 2003: 45; Tilley 1996: 300). 

Detta anser både Bell och Insoll vara ett element för ritualer, invariance, då man återkommer 

till samma plats och utför samma form av handlingar. Detta kan också jämföras med en psy-

kologisk kontroll, då upprepningen kan ha skett under flera generationer (Insoll 2004: 11). 

Tolkar man därmed keramikdepositionerna som offernedläggelser finns det flera indikationer 

på att de kan ses som ritualer, vilket därmed skulle vara deras funktion. 

 

Keramikdepositionerna som utröjningar ur gravkamrarna kan också tolkas ur ett rituellt per-

spektiv. Det är en handling som utförs med rituella syften och någon form av trosföreställ-

ning, (Bradley 2005: 32) då man väljer att städa ut gravkamrarna och samla allt gravmaterial 

utanför. Vilket tyder på att gravmaterialet ändå finns kvar i anslutning till monumenten. De 

verkar ha gjort plats för nya begravningar vid senare tillfällen, vilket gör att megalitgravarna 

kan uppfattas som speciella platser som man återkommer till.   
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Dessa utröjningar ska ha skett vid ett flertal tillfällen i gravar vilket visar på upprepade hand-

lingar, som Bell och Insoll förespråkar, invariance, då man återkommer och upprepar utröj-

ningarna. Dessa handlingar skulle också kunna påminnas om en traditionalism då man an-

vänder dessa handlingar för att återanknyta till sina förfäder, genom att återanvända gravarnas 

kammare och traditioner (Insoll 2004: 11). Tolkningen av det får sitt stöd av att man har hittat 

bland annat keramik ifrån senare tidsperioder inuti gravkamrarna, och blandningar av kera-

mik, ben, bärnstenspärlor och annat gravmaterial utanför gravarna (Persson & Sjögren 2001: 

282).  

 

Utröjningarna av megalitgravarnas kammare är en form av ritual, handling, som återanknyter 

till människornas förfäder och som tyder på upprepade handlingar. Man röjer ur kamrarna för 

att få plats till att utöva fortsatta ritualer och begrava fler individer. Detta gör att man kan bör-

ja fundera över vad människorna hade för syn på de döda och döden som fenomen egentligen, 

vilket är en av de frågor som kommer upp när man ser på gravar ur ett rituellt perspektiv. 

 

 

8. SLUTSATSER  

 

Syftet med uppsatsen är att studera keramikmaterialet och de eventuella ritualer som före-

kommer i samband med detta material i anslutning till megalitgravarna. Den slutsats som har 

dragits i början av arbetet med den här uppsatsen är alltså att det har förekommit ritualer som 

har kopplingar till keramikmaterialet i anslutning till megalitgravarna. När de neolitiska män-

niskorna deponerade keramiken i speciella mönster utanför gravarna, utförde de en handling 

som kan kopplas ihop med religiösa trosföreställningar och en viss symbolism, vilket är ele-

ment som stödjer studier ur ett rituellt perspektiv, som ska förklara på ett enklare sätt vad en 

ritual egentligen är. Med dessa element som grund har man dragit paralleller till att ritualer 

utförs på speciella platser av olika slag och med samhällets moderna syn på förhistorien och 

synen på de döda gör det att gravar anses vara speciella platser även för de förhistoriska män-

niskorna. Detta blir ännu mer påtagligt då resultaten av undersökningarna som gjorts i mega-

litgravar visar på ett mönster och en homogenitet, till exempel keramiken, omkring megalit-

gravarna. Resultaten visar att detta inte kan ha varit enkla hushållskärl som blivit kvarglömda 

vid gravarna av en slump. Något annat som är viktigt när det kommer till min slutsats att det 

har förekommit ritualer i anslutning till megalitgravarna som har en koppling till keramikma-

terialet är att de förhistoriska människorna har återkommit till monumenten och upprepat 

samma form av ritualer, eller handlingar, vilket man har kunnat se med hjälp av de forsk-

ningsresultat som har framkommit vid tidigare undersökningar. Keramiken är både av yngre 

och äldre karaktär i och omkring megalitgravar.   

 

Då kärlen kring megalitgravarna inte kan ha varit av enkel hushållskaraktär och inte blivit 

lämnade vid gravarna av en slump måste den ha haft en annan form av karaktär och funktion, 

vilket är den andra slutsatsen som har dragits i början av arbetet med uppsatsen. Karaktären 

har jag fått fram genom studier av de olika kärltyperna som förekommer i anslutning till me-

galitgravarna och olika ornamentikstilar. Kärltyperna som man har funnit i anslutning till me-

galitgravarna och har lyckats få fram mer än fragment av är bland annat brämbägare, som är 

en sorts trattbägare, med en markant utvikt mynning som gör kärlet lätt att känna igen. De 

känns också igen för att de har en rik ornamentik, och är dekorerade både på in- och utsidan 

av kärlen. Det förekommer också så kallade fotskålar i anslutning till megalitgravarna, dessa 

kärl ser även de ut på ett karaktäristiskt sätt. De sammankopplas ofta med gravar, men före-

kommer också i viss mån på boplatser. Kärltyperna hade alltså en speciell karaktär då de bli-

vit deponerade i anslutning till megalitgravarna. De neolitiska människorna har alltså gjort ett 
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medvetet val och valt ut kärltyperna med viss omsorg. Detta var inte kärl som skulle användas 

till vardagen, utan de måste ha haft en rituell betydelse, på grund av sina speciella former.  

 

Keramiken i anslutning till megalitgravarna var också rikt dekorerad av olika typer av orna-

mentik, som skiljer sig ifrån boplatskeramiken. Detta visar på att ornamentiken också har en 

speciell karaktär i anslutning till megalitgravarna. Man har bland annat använt sig av olika 

sorters djurben, som fågel-, hund- och grisben, allt för att dekorera kärlen på speciella sätt. 

Ornamentiken är för det mesta placerad runt omkring mynningarna och i övergången mellan 

hals och buk, dock finns det även kärl som är dekorerade helt och hållet. Andra exempel är 

brämbägarna som har ornamentik både på in- och utsidan. Slutsatsen av detta är att ornamen-

tiken har gett kärlen en speciell karaktär som varit speciell just för megalitgravskeramiken. 

Karaktären på keramikmaterialet i anslutning till megalitgravarna är alltså speciell i både kärl-

typer och ornamentik, men också i storlek och godstjocklek. Detta skiljer sig keramiken, som 

förekommer i megalitgravarna, ifrån boplatskeramiken med. Skillnaderna, de speciella kärlty-

perna och ornamentikstilarna gör alltså att denna slutsatsen kan dras. 

 

Då keramikmaterialet har en speciell karaktär kan man börja fundera över vad det egentligen 

kan ha haft för funktion. Keramikmaterialet hittas mestadels utanför ingångarna till megalit-

gravarna på ungefär samma ställe. Det ser ut som om det är deponerat, men varför? Slutsatsen 

jag har dragit är att materialet har haft en speciell funktion, med kopplingar till ritualer. I de 

resultat som har framkommit i uppsatsen så finns det två möjliga funktioner som keramiken 

kan ha haft. Den ena av dessa är att keramiken är offernedläggelser. Materialet ska ha blivit 

förstört medvetet av människorna i olika former av offerceremonier och ritualer. Keramiken 

kan också vara deponerad i samband med de begravningar som har skett, eller bara haft en 

koppling med benmaterialet i kamrarna. Keramikdepositionerna som offernedläggelser har 

alltså ett starkt samband till ritualer och ceremonier, då offer är ett av de element som används 

för att förklara vad en ritual är.  

 

Den andra av de möjliga funktionerna är att keramiken ska vara spår av utröjningar ifrån kam-

rarna. Den här teorin har sitt stöd av att man vid en del undersökningar har hittat sådana grav-

gåvor som ska finnas i kamrarna utanför tillsammans med keramikmaterial och att det finns 

yngre keramik inne i kamrarna. Utröjningarna går också att dra slutsatsen att de har en rituell 

koppling, då man uppfattar det som att människorna har gjort plats för nya begravningar vid 

senare tillfällen. Man har alltså återkommit till samma plats flera gånger och utfört samma 

typer av ritualer om och om igen. Dessutom återanvände man gravkamrarna, man har alltså 

fortfarande en relation med sina förfäder, en viss traditionalism uppstår. Allt detta kan tolkas 

som handlingar, med en rituell betydelse, då det finns forskare som använt dessa element för 

att förenkla ritualer och vad det är. Slutsatsen som dras är alltså att utröjningarnas funktion är 

ihopkopplade med den syn på de döda som de förhistoriska människorna hade.  

 

Slutsatsen man kan dra är alltså att det finns två möjliga funktioner för keramikdepositioner-

na, och att båda har rituella kopplingar på olika sätt. Offernedläggelserna handlar om att man 

har offrat keramiken till de döda, kanske någon form av gravgåvor eller liknande. Utröjning-

arna typer också på att de döda har haft en betydelse, då man återanvänt monumenten och 

gjort nya begravningar i dem. Förfäderna har betytt mycket för de förhistoriska människorna.                     
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9. SAMMANFATTNING 

 

I den här uppsatsen har jag skrivit om keramikmaterialets utseende och funktion i anslutning 

till megalitgravar, och då främst gånggrifter. Jag har utgått ifrån Falbygden, då jag har gjort 

fördjupade studier i tre av gånggrifterna i området, men också tittat på keramiken i megalit-

gravar över hela Sydskandinavien. Med mitt valda ämne valde jag att utgå ifrån ett rituellt 

perspektiv, för att ge uppsatsen en spännande infallsvinkel, både för mig och läsaren. De frå-

geställningar som jag har valt att utgå ifrån ska jag härmed besvara på ett kortfattat sätt. 

 

 Har keramiken en speciell karaktär, som ornamentik eller kärlsort, i anslutning till 

megalitgravarna? 

 

Vid studier av keramikmaterialet i anslutning till megalitgravar, och gånggrifter, kan man se 

en speciell karaktär då kärlen är mindre och har tunnare väggar än keramiken som finns på 

boplatser. De kärltyper som förekommer är bland annat brämbägare, en form av trattbägare, 

som har ett speciellt utseende med utvinklade mynningar, som är dekorerade på både in- och 

utsida. Dessa kärl är de som är lättast att identifiera vid undersökningar, då de har detta speci-

ella utseende. Det förekommer också fotskålar, som man har sett i studierna som har före-

kommit. Kärltyperna förekommer i både Danmark, Skåne, Bohuslän och på Falbygden, dock 

förekommer de i olika grader över områdena.   

 

Ornamentiken på keramikmaterialet skiljer sig ifrån den ornamentik som finns i boplatsmate-

rialet, och kan se ut på olika sätt, vanligt är geometriska figurer som cirklar och trianglar i 

keramikmaterialet som förekommer i megalitgravarna. Utseendet skiljer sig beroende på vil-

ket kronologiskt system och vilka tekniker som har använts när man dekorerade kärlen. Det 

finns flera olika kronologiska system som kan användas och som används över norra delarna 

av Europa, inkluderat Sydskandinavien. Teknikerna som har använts är bland annat avtryck 

ifrån olika djurben, pinnar och snäckskal, detta har gett ornamentiken en speciell design. Kär-

len är främst dekorerade på buken och kring mynningarna vilket används som en grundsten då 

man placerar in keramiken i något av de kronologiska system som finns. Dock är det svårt att 

föra in keramiken i ett sådant system, då mycket av materialet är så pass fragmenterat att man 

inte alltid kan se ornamentiken, det är även svårt då det finns så många olika varianter av or-

namentikkombinationer. Dock har det funnits en grund som man kunnat utgå ifrån när det 

gäller studier av keramikmaterialets ornamentik.  

 

 Vilken funktion kan keramiken ha haft i anslutning till megalitgravarna?  

 

Keramikmaterialet är deponerat utanför megalitgravarna i olika mönster, som forskarna har 

sett genom sina undersökningar. Vad depositionerna kan ha haft för funktion finns det två 

teorier om, som man diskuterar. Den ena teorin är att keramikdepositionerna har varit offer-

nedläggelser som varit en del av dryck- och offerceremonier som förekommit omkring mega-

litgravarna. Det diskuteras om hur ofta och hur många kärl som man deponerade åt gången, 

då en av teorierna är att man har deponerat kärl i samband med en begravning i varje genera-

tion.  

 

Keramikdepositionerna som offernedläggelser är också intressant då man ser att keramiken 

har blivit förstörd utanför gånggrifterna på speciella offerstenar i speciella mönster. Det är 

också intressant med den homogenitet som förekommer i keramikens utseende och ornamen-

tik, vilket är tecken på att man har gjort medvetna val då man valt ut den keramiken man  
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skulle deponera. Att göra detta val är ett tecken på handling, vilket forskarna ser som ritualer. 

Tolkar man alltså keramikdepositionerna som offernedläggelser kan man se dem som ritualer. 

 

Den andra teorin som finns är att keramikdepositionerna är sådant material som blivit utröjt 

ifrån megalitgravarnas kammare. Detta har man sett bland annat tecken på i Danmark vid un-

dersökningar, då man har sett att keramiken blivit placerad på gånggrifternas kanter och man 

förklarar förstörelsen med att kärlen ska ha trillat ner av sig själva, eller att man har krossat 

dem medvetet. I undersökningarna som gjorts har man bland annat hittat andra typer av mate-

rial utanför gånggrifterna, som annars förekommer inuti kamrarna, det är detta som stödjer 

den teorin. Man har också gjort den här tolkningen då man upptäckt att det förekommer sen 

keramik i kamrarna och tidig keramik utanför, vilket är ett av de starkaste argumenten för att 

utröjningar ska ha skett. 

 

Syftet med dessa utröjningar ska ha varit att man gjorde plats inuti kamrarna, för nya begrav-

ningar. Sedan har man samlat materialet ifrån kamrarna utanför gravarna som visar på att ke-

ramiken finns kvar i anslutning till monumenten. Detta kan ses som en handling av rituellt 

slag, som återknyter till människornas förfäder. Detta gör att man kan se utröjningarna som 

ritualer, precis som offernedläggelserna. Den funktion som keramiken kan ha haft är alltså 

depositioner som offernedläggelser, eller utröjningar av kamrarna. Det korrekta svaret på vil-

ken betydelse och funktion som keramikmaterialet kan ha haft får vi kanske aldrig fram, det 

handlar om vilka tolkningar man gör utifrån de undersökningar som har skett och sker. 
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