
NEOLITISKA AKTIVITETER VID VINTERKÄRR
- En arkeologisk efterundersökning inom en mellanneolitisk–

senneolitisk boplats vid Solstad 1:1, 2:1 Misterhults socken, 
Kalmar län, Småland

Michael Dahlin och Titti Fendin

2018-02-06
Michael Dahlin
Arkeologi & Kulturlandskap
arkeologen@telia.com



2

ABSTRACT

Keywords: Settlement, Neolithic, Ceramics, Archipelago, Misterhult

Between 31 July and 4 August 2017, Michael Dahlin Archeology & Cultural Landscape 
performed an archaeological survey at Vinterkärr, Solstad 1:1, 2:1, Misterhult parish in the 
northeast of Kalmar County. The Neolithic settlement is situated close to the archipelago on 
the southeast coast of Sweden. At the time of occupation, it was situated close to the ancient 
shoreline. Due to land uplift the site is now situated 10 – 15 meters above sea level. Ceramic 
assemblages found at the site are interpreted as the traces of actions in the former archipelago, 
perhaps in a ritual context. The finds are dated on typological traits to the Middle (3200–2300 
BC) and Late Neolithic period (2300–1700 BC).  
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SAMMANFATTNING

Under fem dagar i juli 2017 utfördes en arkeologisk efterundersökning inom en 
stenåldersboplats (RAÄ 2104) vid Vinterkärr, i Solstad, Misterhult socken i nordöstra 
Småland. Det rör sig om två markskadade fyndplatser med neolitisk keramik inom en 
nordvästsluttning i utkanten av boplatsen. Den ena fyndplatsen ligger i norr, på boplatsens 
högsta punkt. Där skapar en bergvägg tillsammans med en utskjutande del, ett skyddat hörn 
för en terrassliknande avsats. Den andra platsen var en rotvälta med läge lite längre ner i 
sluttningen. Fyndplatserna upptäcktes under våren 2017 av arkeolog Michael Dahlin. 
Markskiktet i området uppvisade utbredda skador från vildsvin samt från en större rotvälta. 
En anmälan om skadorna inlämnades till Länsstyrelsen i Kalmar. 

Boplatsen ligger vid mynningsområdet av Marströmmens omfattande vattensystem. Under 
neolitikum var här platsen där den djupa havsviken mötte det mer öppna havet. Vinterkärr 
utgjorde en strategisk plats i det inre av skärgården med goda kontaktvägar såväl flera mil in i 
landet som med skärgården och öppet hav.
 
Länsstyrelsen gjorde bedömningen att en undersökning inom platsen var nödvändig innan 
lämningarna helt förstördes (Lst. dnr 431-331-2017, 2017-06-13). Undersökningen skulle 
kunna tillföra ny och viktig kunskap om det neolitiska fornlämningslandskapet och därmed ha 
stort värde för forskning om tidsperioden i nordöstra Småland. Den arkeologiska 
undersökningen syftade till att klargöra lämningarnas ålder, dess omfattning och karaktär. 
Den finansierades med Kulturmiljövårdsanslaget – anslag 7:2 – Bidrag till kulturmiljövård. 

Undersökningen berör delar av den tidigare påträffade boplatsen RAÄ 2104, men av 
registreringstekniska skäl försågs de skadade lämningarna inom den aktuella fyndplatsen 
inom fastigheten Solstad 1:1 med nya identiteter. RAÄ 2203 berör skadade lämningar inom 
rotvältan och RAÄ 2205 skadade lämningar inom den terrassliknande avsatsen invid 
bergssidan.  

Vid den terrassliknande avsatsen upptogs en sammanhängande yta om cirka 10 kvadratmeter 
(RAÄ 2205). Två tunna lagerhorisonter påvisades av kulturförande sandig till grusig morän 
med måttligt till sparsamt inslag av kol och sot och med enstaka 0,1–0,2 meter stora stenar. 
Kraftiga trädrötter infiltrerade lagret över hela terrassytan. Jordlagret allra närmast 
bergväggen bar tydliga spår efter det regnvatten som under lång tid letat sig ner över 
bergssidan. Samtliga rutor uppvisade således markskadade fyndförande kulturlager och hade, 
bortsett från koncentrationerna med keramik, små skillnader i utseende och 
fyndsammansättning. Fyndmaterialet från översta lagret utgörs huvudsakligen av stora 
mänger keramik, dels som runda-rundovala koncentrationer och dels som enstaka skärvor. 
Keramiken är av senneolitisk typ, lokalt tillverkad och uppvisar liten sekundär påverkan. 
Fördelningen av fynden utmed bergväggen kan tyda på att flera lerkärl ställts utmed 
bergväggen. I lagret fanns även slagen kvartsit och kvarts. Lagret under innehöll generellt 
mindre fynd; slaget stenmaterial och enstaka skärvor gropkeramik. Fyndmaterialet på 
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terrassen antyder genom artefakter och sammansättning att det i första hand rör sig om 
senneolitiska lämningar. Enstaka fynd, som gropkeramik, talar dock för en något äldre 
datering, till mellanneolitikum. 

Ytliga härdar kan ha funnits på platsen, enstaka, skadade koncentrationer med skärvsten, sot 
och kol ger en antydan om detta. Inga tydliga anläggningar, som stolphål och gropar, 
påträffades och därmed var det mycket svårt att inom ytan finna säkra provtagningsplatser för 
kol till datering. Inte heller gjordes fynd av brända ben, exempelvis sälben, som det fanns 
förhoppning om, med tanke på läget intill den forna havsviken. Det utesluter dock inte att 
såväl anläggningar som ben kan finnas längre ned i terrängen, då den aktuella undersökningen 
endast utgör en mycket begränsad del av sluttningen och dessutom i utkanten av den 
registrerade boplatsen. 

Lokalens läge på en skyddad naturlig terrass, intill en bergvägg och ovanför den egentliga och 
förmodade boplatslokalen bör beaktas. Spåren talar för en eller flera aktiviteter där 
deponering av kärl har ingått och kanske även eld. Det rör sig om aktiviteter som kan ha varit 
upprepade, men då troligtvis under begränsad tid. Motivet bakom denna deponering av kärl är 
inte känd, det kan röra sig om ren förvaring, men det kan heller inte uteslutas att det rör sig 
om en rituellt förankrad aktivitet. Den skyddade bergväggen kan här ha haft en central 
betydelse.  

Ett tjugotal meter nedanför bergväggen med terrassen med de senneolitiska fynden rensades 
en rotvälta. Här framkom i den sandiga till moiga moränen måttligt med slaget stenmaterial 
samt rikligt med mellanneolitisk gropkeramisk keramik (RAÄ 2203). Tillsammans med det 
fyndmaterial som påträffades här i samband med inventeringen, talar de aktuella fynden för 
att boplatsen sannolikt haft en fortsättning även högre upp i sluttningen än vad som tidigare 
varit känt. Huvuddelen av den homogena gropkeramiken från rotvältan är lokalt tillverkad, 
medan en porös skärvs tycks ha kommit från annat håll. Det poriga godset antyder att godset 
tillverkats längre norr ut i Östergötland eller östra Mellansverige. 

INLEDNING
Fem dagar i juli 2017 genomfördes en arkeologisk efterundersökning inom en 
stenåldersboplats (RAÄ 2104) vid Vinterkärr, Solstad i Misterhult socken i nordöstra 
Småland (figur 1). Fyndplatsen med neolitisk keramik och slaget stenmaterial invid en lodrät 
bergvägg i en nordvästsluttning, upptäcktes tidigare under våren samma år av arkeolog 
Michael Dahlin. I sluttningen hade markskiktet utbredda vildsvinsskador och här fanns också 
en större rotvälta. En anmälan om skadorna inlämnades till Länsstyrelsen i Kalmar, som 
beslutade om arkeologisk efterundersökning (Lst. dnr 431-331-2017, 2017-06-13). 
Undersökningen finansierades med 7:2 medel från Kulturmiljövårdsanslaget –   Bidrag till 
kulturmiljövård. 



6

Ansvarig och fältledare för den arkeologiska undersökningen var arkeolog Michael Dahlin, 
Arkeologi & Kulturlandskap. Vid undersökningen i fält deltog även arkeolog Titti Fendin. 
Rapporten författades av Michael Dahlin och Titti Fendin. 

SYFTE
Undersökningen syftade till att dokumentera boplatslämningarnas ålder och eventuella 
strukturer för att belysa dess utseende och användning. Resultaten ska användas som ett led i 
det fortsatta uppbyggandet av kunskap om det neolitiska fornlämningslandskapet i nordöstra 
Småland.   

Figur 1. Fornlämningsmiljön med den undersökta boplatsen markerad med röd prick.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
Berggrunden i undersökningsområdet är ca 1,8 miljarder år gammal och består i huvudsak av 
granit. Granitberggrunden bildar här en skarp relief med markanta sprickdalssjöar. 
Sluttningarna ned mot sjön Maren och Östersjön bildar här och var naturliga terrasser intill 
branta bergväggar, vilka utgjort viktiga platser för bosättning och andra aktiviteter i 
landskapet.  
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Jordmånen i undersökningsområdet utgörs till större delen av svallad morän, med en tjocklek 
av några centimeter till någon meter som djupast innan berget tar vid. I de större dalsvackorna 
återfinns den sedimentära lerjorden med betydligt tjockare mäktighet än moränområdena. I 
dalgångarnas sidor kan stundtals äldre strandhak iakttagas och det märks tydligt genom 
förekomsten av strandvallssediment av sand och grus (SGU). Det är i sprickdalgångarna, i de 
lägre terrängavsnitten, som 1800 – 1900-talets åkermark återfinns.

Växtligheten förändras med jordförekomsten och de leriga dalgångarna och deras sidor 
domineras av lövskog med ek, lind, asp och ask. Högre upp i terrängen och på den tunna 
moränen i hällmarksområdena dominerar tallen. 

Dagens landskap påminner mycket om forntidens landskap, men det var då ett landskap utan 
gran och med betydligt mer vatten. Boplatsen låg då vid mynningen av den djupa havsvik 
som ingick i det vittförgrenade vattensystemet Marströmmen. Under neolitikum var 
Vinterkärr platsen där havsviken mötte det mer öppna havet. Läget var strategiskt i det inre av 
skärgården. Innanför låg det omfattande vattensystemet som erbjöd goda kontaktvägar flera 
mil in i landet. Utanför fanns en skärgård med många öar och kontakt med det öppna havet 
Kartan (figur 2) här visar hur landskapet kring boplatsen sett ut för cirka 4 500 år sedan. 
Området i direkt anslutning till den arkeologiska undersökningen utgörs av en nordväst–
västligt orienterad sluttning med utsvallad sandig moig morän och omgivande berg i dagen. I 
nordväst sluttar terrängen ned mot den smala passagen mellan Östersjön och sjön Maren. 

Neolitikum
Sedan 1930-talet är regionen känd för sin rika förekomst av stenåldersboplatser, framförallt de 
rikligt fyndförande boplatserna vid Humlekärrshult, Syréns Hage och Lilla Mark, vilka alla 
undersökts arkeologiskt (Bagge 1936, Svedberg 1988). 

Det EU-finansierade projektet ”Forntid i Oskarshamns kommun” resulterade i ett stort antal 
nya förhistoriska boplatser. Många av upptäckterna uppvisade artefakter som kronologiskt 
kunde dateras till neolitikum som tunn- och tjocknackiga flint- och bergartsyxor. Däremot var 
keramik svårt att finna i samband med ytinventeringarna i plöjd åkermark (Dahlin 2004).

Efter avslutat FOK-projekt inledde Michael Dahlin specialinventeringar i skogsmark med 
besiktning av markskador, vildsvinsskador och rotvältor. Besiktningarna var mycket givande 
och ett tiotal keramikförande lokaler påträffades. Några av lokalerna kom att delundersökas 
arkeologiskt av Kalmar Läns Museum och Västerviks Museum (Alexandersson & Dahlin 
2014). 
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Figur 2. Vinterkärr ca 2500 BC. Den ljusblå färgen visar den dåtida havsvikens utbredning i 
området och den vita dagens. Röd punkt markerar platsen för den arkeologiska 
undersökningen. © Sveriges geologiska undersökningar (SGU).

I Misterhult framträder neolitikum främst genom förekomsten av den sena trattbägarkulturen 
och den gropkeramiska kulturen. Boplatserna är rika på keramik av typen Fagervik II-IV och 
det slagna bergartsmaterialet domineras av kvartsit. Bland de mer utpräglade redskapen finns 
tångespetsar av sydvästskandinavisk flinta och fyrsidiga bergartsyxor. Boplatserna har haft 
strandnära lägen och de fåtal undersökningar som gjorts antyder en ekonomi som dominerats 
av jakt och fiske. Bland de påträffade benen finns arter som grönlandssäl, torsk, kungsörn, 
bäver och större landlevande däggdjur (Alexandersson & Dahlin 2014). Regionen ansluter – 
med sina kännetecken – till det större kulturmönstret av liknande boplatser längs Ostkusten. 
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Stridsyxekulturen är den kultur som är minst företrädd genom antalet kända boplatser och 
lösfynd. En krukskärva från denna tidsperiod är känd från Botestorp och ett antal båtyxor från 
Kolhorvan och Virkvarn. En lårbensformad slipsten har påträffats i Basthult (Dahlin 2004). 
Den senneolitiska perioden är den mest påtagliga perioden inom området genom förekomsten 
av alla skafthålsyxor. Samtidigt har inga större arkeologiska undersökningar berört perioden. 
Tidsperioden har hittills framförallt gett sig till känna genom enstaka inslag av keramik eller 
flathuggna flintredskap på boplatserna. Vid arkeologiska undersökningar har enstaka 
senneolitiska fynd framkommit vid Humlekärrshult och vid Lilla Mark. I samband med 
ytinventeringar av plöjd åkermark har det stundtals framkommit fragmentariska 
skafthålsyxor, fragment av flintdolkar och flathuggna pilspetsar. Vi ser huvudsakligen 
strandbundna boplatser, vilka har ett mer uppdraget läge i förhållande till den dåvarande 
strandlinjen. I området kring Solstad och Blankaholm har under de senaste årens inventeringar 
framkommit en förtätning av senneolitiska fynd- och boplatser. Detta är också en period då 
det, enligt tolkningar som bygger på spridningsbilden av skafthålsyxor, sker en expansion av 
bebyggelsen (Dahlin 2004).

Boplatsen vid Vinterkärr (RAÄ 2104 med flera)
På en åker vid Vinterkärr, direkt sydväst om den aktuella undersökta platsen, ligger en 
registrerad boplats (RAÄ 2104) med ett förhållandevis rikt neolitiskt fyndmaterial. Under 
mellan- och senneolitikum låg strandlinjen 10–15 meter över dagens nivåer. Boplatsen låg då 
i det inre av en fjärdmiljö. Bland det ytinventerade fynden finns bland annat tunn- och 
tjocknackiga bergartsyxor. Utöver detta finns stora mängder slagen kvartsit och kvarts, men 
endast en mindre mängd flinta. 

Våren 2016 inventerade Michael Dahlin markskador efter de gallringar och kalhyggen som nu 
finns runt sjön Maren. I samband med detta upptäcktes hjulspår efter skotare som ledde från 
den registrerade boplatsen i åkern och vidare in i skogen norr om boplatsen. Inga fynd 
påträffades i hjulspåren, men vildsvinsskador och andra markskador invid ekstubbar och en 
rotvälta avslöjade stora mängder keramik och bearbetad flinta och bergart (RAÄ 2203). 
Rotvältan och stubbarna, med läge mellan 15–20 meter över havet, uppvisade keramik med 
ornamentik av klassisk Fagervik III, det vill säga gropkeramisk kultur. Keramik tillhörandes 
Fagervik III kan dateras från cirka 3650 till 2790 f. Kr. (Edenmo m.fl. 1997). Detta var föga 
förvånande då fynden ute i den intilliggande åkermarken genom sin sammansättning antytt 
denna datering. De nya fynden talar för att boplatsen haft en fortsättning högre upp i 
sluttningen.  

Lite högre upp i terrängen, omkring 20 meter över havet, påträffades vildsvinsskadade 
kulturlager (RAÄ 2205) (figur 3). Fyndplatsen utgjordes av en cirka 10 kvadratmeter stor 
terrass nedanför en mindre bergvägg. Bergväggen bildade tillsammans med en utskjutande del 
ett skyddat hörn för terrassen i norr (figur 4). Vildsvinens bökande hade här blottlagt en härd 
och den sot- och kolblandade jorden var så kraftigt omrörd att lagren mer eller mindre 
förstörts. Keramikskärvor låg kringspridda bland löv och jordtorvor. Vid närmare påseende 
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framkom att det var en helt annan typ av keramik än den gropkeramiska. Mynningsvulster 
avslöjade att det troligtvis var keramik från senneolitikum, 2300–1700 f Kr.
 

Figur 3. Boplatsen RAÄ 2104 och de två undersökta ytorna markerade med punkter. Karta: 
Michael Dahlin.
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Figur 4. Den framrensande boplatsytan intill bergväggen. Den utskjutande delen av berget 
(mosstäckt) bildar tillsammans med bergväggen ett skyddat hörn av terrassen (röd pil). Vy 
från SV. Foto: Michael Dahlin. 

GENOMFÖRANDE
Terrassytan invid bergväggen (RAÄ 2205)
Under de fem dagarna grävningen genomfördes var det fint och torrt väder, så både grävning 
och sållning kunde genomföras på ett tillfredsställande vis. Totalt upptogs och undersöktes 10 
kvadratmeter av terrassytan (figur 5). Ytorna undersöktes genom upptagandet av meterrutor 
och de grävdes lagervis.  Rutorna mättes in och beskrevs i skala 1:20. Syftet med detta var att 
ge både en översiktlig och en mer ingående beskrivning av ytans utseende. En profil i skala 
1:20 upprättades inom ytan för att närmare kunna beskriva lagerföljden. Rutorna torvades 
med fyllhammare och spade för att sedan grävas för hand med skärslev och jorden sållades i 
såll med 4 mm masktäthet. 
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Figur 5. Planen indelad i rutor. Planen upprättad av Michael Dahlin. 
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Figur 6. Ruta 1 och 2 under utgrävning. Vy från NNO. Foto: Titti Fendin. 

 Den undersökta ytan låg i utkanten av boplatsen på dess högsta punkt in mot en brant 
bergvägg (figur 6, 9). Här fanns också mindre stenar och markfasta block. Jorden allra 
närmast bergväggen bar tydliga spår efter det regnvatten som under lång tid sipprat ner över 
bergssidan. Kraftiga trädrötter infiltrerade jorden inom hela terrassytan. Inom ytan med stenig 
svallad morän identifierades två lagerhorisonter. Lager 1 utgjordes av ett tunt lager 
kulturförande sandig till grusig morän med måttligt inslag av kol och sot och med enstaka 
0,1–0,2 meter stora skärvstenar. Redan under torven och mellan stenarna i moränen (lager 1) 
framkom stora mängder senneolitisk keramik. Keramiken påträffades framförallt som 
koncentrationer, varav några sågs runda-rundovala i plan (figur 7 och 8). I lagret fanns även 
slaget stenmaterial i form av kvartsit och kvarts, men antalet fynd avtog mot botten av lagret 
där det var mer sten. En knacksten påträffades alldeles intill bergväggen i ruta 8. Lager 2 
bestod av sandig till grusig morän med ringa inslag av kol. I lager 2 fanns mycket lite fynd, 
endast enstaka keramikbitar av gropkeramisk typ och enstaka avslag av kvarts och kvartsit. 
Under detta lager vidtog opåverkad sandig moig morän 

Samtliga rutor uppvisade således två tunna fyndförande kulturlager, men lager 1 innehöll 
merparten av fynden, främst genom koncentrationer av keramik. Bortsett från mängden kol 
uppvisade lagren för övrigt endast små skillnader vad gäller utseende och innehåll (figur 10). 
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Figur 7. En av de fyra keramikkoncentrationerna med synliga krukskärvor i ruta 2, från SV. 
Foto: Titti Fendin. 

Figur 8. Ruta 2, mot Ö: Keramikkoncentration under skärvsten alldeles intill bergväggen (till 
vänster i bild). Foto: Titti Fendin. 
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Figur 9. Plan över den terrassliknande avsatsen intill bergväggen med stenar och mindre 
flyttblock markerade samt keramikfynd. Notera platsen för profilen A-B. Planen upprättad av 
Michael Dahlin. 
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Figur 10. Den 2 meter långa och 30 cm djupa profilen mot NO (se A–B på planen, figur 9). 
Bergväggen  längst till vänster. Grönt lager markerar torv. Lager 1: Sandig-moig kolblandad 
morän med riklig förekomst av keramik. Lager 2: Sandig-moig morän med endast ringa 
kulturpåverkan, enstaka slaget stenmaterial och enstaka keramikskärvor. 

Fyndplats rotvälta (RAÄ 2203)
Rotvältan med fynd av ornerad gropkeramik av typ Fagervik III och bearbetad flinta och 
bergart låg ett tjugotal meter nedanför bergväggen med terrassen. Vid undersökningen 
framrensades och undersöktes de skadade jordlagren runt rotvältan. I den sandiga till moiga 
moränen framkom förutom sparsamt med slaget stenmaterial, ett sjuttiotal skärvor av 
gropkeramisk typ.  

 

FYNDMATERIALET
Bergart och flinta

Kvarts 
Kvarts är ett av de vanligaste redskapsmaterialen under mesolitikum och neolitikum inom 
denna del av Sverige. Totalt påträffades 8 bitar kvarts om 43,6 gram på boplatsytan. 

Den bearbetade kvartsen som tillvaratagits tycks i första hand vara hämtad från kvartsådror. 
Det knapphändiga materialet ger dock inte utrymme för några ytterligare analyser.  

Kvartsit 
Kvartsiten från fyndplatsen utgörs av s.k. Västervikskvartsit och är en av de vanligaste 
bergarterna inom Västerviks och Oskarshamns kommunområden. Den förekommer dessutom 
naturligt i berggrunden precis norr om Vinterkärr. Kvartsiten är vanligen gråsvart till gulvit i 
färgen. Totalt påträffades 10 stycken bitar om 106,6 gram slagen kvartsit på platsen.

I Callahans studie av kvartsitmaterialet från boplatsen vid Lilla Mark i Oskarshamn noterade 
han att avslagsproduktionen syftat till att framställa större avslag som direkt kunde nyttjas 
som skärande redskap (Callahan 1987). Det tillvaratagna materialet från Vinterkärr är mycket 
litet och ger inget utrymme för ingående diskussioner och jämförelser med Callahans studie. 

Grönsten
Grönsten förekommer som gångbergart (diabas) och lösa stenblock på fastlandet i 
närområdet. Större sammanhängande områden med grönsten i form av gabbro och diorit finns 
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längre in på fastlandet.  Invid bergväggen på terrassen (RAÄ 2105) påträffades en knacksten 
av grönsten. 

Övriga bergarter
Inom den undersökta ytan påträffades ett avslag av porfyr 34,5 gram och en övrigt slagen bit 
hälleflinta om 2 gram. 

Keramik
Sammanlagt påträffades 198 skärvor keramik, fördelat på 48 fyndposter. Keramikanalysen 
utfördes av fil dr Torbjörn Brorsson, Keramiska Studier (se bilaga 2). Avsikten med analysen 
är i första hand att få en datering av skärvorna samt att om möjligt få klarhet om deras 
kulturella hemvist. Keramikens vikt uppgick totalt till 2074 g. Vikten per skärva beräknas i 
snitt till 10,5 g, vilket är relativt mycket. Det ger en antydan om att keramiken inte utsatts för 
någon större sekundär påverkan på platsen. 

För utförlig beskrivning av materialet – se analysrapporten. 

128 skärvor bedöms vara senneolitiska och 72 gropkeramiska. De senneolitiska skärvorna av 
tjockväggigt, grovmagrat gods påträffades som rensfynd och i det övre lagret (1), De är 
således yngre än skärvorna av gropkeramisk typ från det underliggande lagret (2).  
Mynningsskärvor med horisontella vulster/knoppar fanns i lager 1 i rutorna närmast 
bergväggen (1,2, 4, och 8) samt i ruta 5. De bedöms ha tillhört samma kärl liksom de 
oornerade bukskärvorna från samma rutor.  

Keramiken från fyndplatsen vid rotvältan är ornerad med zig-zag-liknande streck, gropar och 
kamintryck. De sistnämnda typiska för gropkeramik. Merparten av den homogena 
gropkeramiken är lokalt tillverkad, medan en porös skärva tycks ha kommit från annat håll. 
Det poriga godset antyder att godset tillverkats längre norr ut i Östergötland eller östra 
Mellansverige. 

BOPLATSEN VID VINTERKÄRR 
Under mellan- och senneolitikum låg boplatsen i nordvästsluttningen i det inre av en 
fjärdmiljö där strandlinjen låg 10–15 meter över dagens nivåer. Boplatsen med skyddande 
berg i öster ligger på ganska lättdränerad moig-sandig-grusig morän. I direkt anslutning till 
den branta bergväggen i öster har den aktuella undersökningen visat på två lagerhorisonter 
med keramikfynd. Boplatsens äldsta fas dateras i nuläget därför till mellanneolitikum, medan 
förekomsten av senneolitisk keramik i det övre lagret visar att yngre aktiviteter också skett 
inom platsen. 

Mer exakt hur boplatsen använts under såväl mellan- som senneolitikum, vilken betydelse den 
haft för människorna, är svårt att svara på då endast en mindre yta undersökts. Sannolikt har 
den använts av en grupp som främst livnärt sig på fiske och jakt, detta med tanke på vad vi vet 
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utifrån andra undersökta platser i området. Boplatsen har neolitisk datering, men hur stort det 
agrara inslaget varit går i denna stund inte att svara på. Här behövs ytterligare undersökningar 
för att få en mer nyanserad bild av hur försörjningen sett ut under denna tidsperiod. 

Terrassytan invid bergväggen var något skadad av vildsvin, men i stort var ytan välbevarad, 
dock påträffades inga bevarade anläggningar. Enstaka koncentrationer med skärvsten, sot och 
kol antyder att ytliga härdar kan ha funnits på platsen. 

De senneolitiska keramikfynden invid bergväggen är välbevarade och uppvisar få spår av 
sekundär påverkan. Detta tillsammans med de tydliga runda avgränsningar med keramik, som 
sågs i plan, talar för att lerkärl satts ned på platsen och att de sannolikt fått stå kvar så pass 
länge att de avsatt tydliga spår i jorden. Den antydda spridning av keramiken som bitvis ses 
har sannolikt sin förklaring i de kraftiga rötter som finns i området och i vildsvinsskadorna. 
Om kärlen innehållit något, och i så fall vad, kan denna begränsade undersökning inte 
besvara. Jordprov har insamlats från några av keramikkoncentrationerna med tanke på 
framtida analyser och förhoppningsvis kan dessa ge mer klarhet. Motivet bakom denna 
deponering av kärl är inte känd, det kan röra sig om ren förvaring, men det kan heller inte 
uteslutas att det rör sig om rituellt förankrade aktiviteter i utkanten av själva boplatsen och att 
den skyddande bergväggen då haft en central betydelse. Spåren visar att eld kan ha ingått i 
dessa aktiviteter. 

Fyndplatsen invid en bergvägg har för övrigt stora likheter med de platser som Axel Bagge 
utpekat som hyddplatser på de båda neolitiska boplatserna vid Humlekärrshult och 
Vivastemåla (Bagge 1936). Bagges ”hyddor” ses idag med skepsis och få vet idag vad det 
egentligen var som Bagge undersökte. Många frågor kring denna fornlämningstyp behöver 
därför besvaras. Har de verkligen varit hyddor? Vad representerar dessa platser i det 
neolitiska landskapet? Mot bakgrund av resultaten från den aktuella undersökningen är det 
kanske mer rimligt att se de som spår efter helt andra typer av aktiviteter inom en boplatsmiljö 
där topografiska förhållanden utgör en viktig ledtråd. Förhoppningsvis kan dagens och 
framtida forskning ge svar på denna typ av frågor, liksom att ge värdefull vägledning till var 
liknande platser är att vänta i framtiden. 

Mellanneolitisk keramik har också stått i fokus vid denna undersökning. Keramiken tycks i 
första hand vara lokalt tillverkad, medan en porig gropkeramisk skärva av Fagervik III typ 
med all sannolikhet kommit norr ifrån längst ostkusten, vilket kan visa på att kontakter funnits 
med andra kustnära trakter. 

Framtida arkeologiska undersökningar och analyser i området kommer förhoppningsvis att ge 
ytterligare underlag för jämförande och fördjupade studier kring försörjning och aktiviteter 
inom boplatsmiljöerna under neolitikum. Många frågor återstår att försöka besvara. Inte minst 
gäller det hur kontakten med omvärlden har sett ut under denna tid. Jämförande studier av 
olika samtida kontexter med keramik och slaget material – såväl inom området som 
angränsande områden och kanske ännu mer långväga – är här viktiga.  Detta kommer ge en 
värdefull ingång för att, på ett övergripande plan, så småningom förstå hur idéer och 
traditioner kan ha förmedlats inom detta kustnära område under neolitikum. 
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Figur 11. Undersökning av de fyndförande kulturlagren invid bergväggen.  Foto Titti Fendin.  
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Bilaga 1. Fyndlista

Nr Ruta Antal Vikt (g) Material Typ Övrigt
1 1 1 24,3 Kvartsit Övrig
2 1 2 36,7 Keramik Skärva
3 1 4 48,5 Keramik Skärva
4 1 1 1,6 Kvarts Övrig
5 1 2 17,3 Kvartsit Avslag
6 1 2 28,8 Keramik Skärva
7 1 11 120 Keramik Skärva
8 1 2 19 Kvartsit Avslag
9 2 27 300 Keramik Skärva
10 2 2 19 Kvarts Övrig
11 2 1 19,9 Kvartsit Avslag
12 2 31 290 Keramik Skärva
13 2 1 71,5 Keramik Skärva Mynning
14 2 2 3,7 Kvartsit Avslag
15 3 2 48,8 Keramik Skärva
16 4 1 220 Grönsten Knacksten
17 4 1 17,9 Keramik Skärva
18 4 1 27,1 Keramik Skärva Mynning
19 4 20 150 Keramik Skärva
20 4 11 52,4 Keramik Skärva
21 4 1 7,5 Keramik Skärva Mynning
22 4 1 8,3 Keramik Skärva
23 4 1 9,3 Keramik Skärva
24 4 1 4,5 Keramik Skärva
25 4 2 2,1 Kvarts Avslag
26 4 1 2,8 Kvartsit Avslag
27 5 1 20,4 Keramik Skärva
28 5 1 40,1 Keramik Skärva Mynning
29 4 12 69,6 Keramik Skärva
30 4 1 19,6 Kvartsit Avslag
31 4 1 8,1 Kvarts Avslag
32 4 1 12,6 Kvarts Övrig
33 8 2 17,3 Keramik Skärva
34 8 1 22,7 Keramik Skärva
35 8 1 28,5 Keramik Skärva Mynning
36 8 1 90,6 Keramik Skärva Mynning
37 8 1 34,5 Porfyr Avslag
38 8 1 2 Hälleflinta Övrig
39 8 1 0,2 Kvarts Avslag
40 9 2 15,3 Keramik Skärva
41 12 1 4,7 Keramik Skärva
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Bilaga 2. Keramikanalys

Keramiken från Solstad 1:1, 2:1. Misterhult

Torbjörn Brorsson, Keramiska Studier

Inledning

Vid undersökningen av en rotvälta och en mindre yta intill en bergvägg i Solstad påträffades 
198 keramikskärvor som totalt vägde 2074 g, vilket innebär att vikten per skärva är 10,5 g, 
vilket är relativt stort. Detta antyder att det inte varit något större sekundär påverkan på 
platsen. Keramiken har fördelats på 48 fyndposter. Skärvorna har påträffats inom ett 
begränsat område i och intill en rotvälta. Materialet har främst studerats för att datera 
skärvorna men en viktig aspekt har även varit att diskutera dess kulturella hemvist och 
proveniens. 

Registrering och bearbetning

Registreringen har utförts i MS Access och en förhållandevis detaljerad registrering har 
utförts. Vid registreringen har följande variabler noterats; vikt, antal skärvor, kärldel, kärltyp, 
ytbehandling, dekor, skärvtjocklek, största bergartskorn i godset, magringstyp, kärlform 
samt en preliminär datering. Vid bearbetningen har det även noterats om det finns passning 
mellan olika skärvor. 

Mynningarna och de ornerade skärvorna har specialstuderats och anledningen till detta är 
att de mer än andra skärvor kan påvisa om de kommer från samma kärl eller ej. Flera av 
mynningarna har dessutom ritats av och både mynningarna och de få dekorerade skärvorna 
har fotograferats. 

Datering

Med utgångspunkt i keramikens form, dekor, ytbehandling samt godssammansättning kan 
kärlen dateras till två faser.

Den tidigaste fasen är mellanneolitisk och materialet kan klassificeras som gropkeramiskt. 
Den andra fasen har daterats till senneolitikum och keramiken kännetecknas av ett 
förhållandevis grovt gods. 
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Fig. 1. Exempel på gropkeramik från Solstad. A) F21 B) F34 C) F48 D) F50 E) F53.

Keramik från gropkeramisk kultur

Av keramiken från Solstad utgörs 70 skärvor av gropkeramik, och flertalet av dessa 
påträffades inuti rotvältan. Keramiken är ornerad med enbart cirkulära gropar eller med 
gropar och streck i vinklar som kan liknas vid ett zig-zag-mönster (Fig. 1). Det finns även 
skärvor med enbart streck, zig-zag, intryck samt kamintryck. Speciellt förekomsten av 
cirkulära gropar och kamintryck är typiskt för gropkeramik. 

Keramiken är främst magrad med krossad bergart och den kan därmed klassificeras som 
fast. Dock finns det en skärva (F48) (Fig. 1C) som kan klassificeras som porös och detta 
innebär att skärvan består av porer som härrör från ett magringsmaterial bestående av 
någon form av kalkhaltigt material som urlakats. Detta material är troligtvis snäckskal men 
det kan även vara bergarten kalcit eller möjligtvis ben. Skärvan var ornerad med gropar och 
sneda streck. Analyser som utförts på skärvan har visat att den tillhört ett kärl som troligtvis 
ej tillverkats av råmaterial från Solstad, men möjligtvis i regionen (se nedan). 

Endast två mynningar har påträffats (F21, F23) och båda dessa var utåtböjda. F21 (Fig. 1A; 
3A) utgörs av kraftigt markerad mynningskant medan F23 (Fig. 3B) var rundad, men likväl var 
båda kärlen relativt lika och kan klassificeras som gropkeramiska kärl. Båda 
mynningsskärvorna var ornerade med gropar och zig-zag-mönster och godset var fast. 
Analyser som utförts på båda skärvorna har visat att de tillhört kärl som var lokalt 
framställda (se nedan). 
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Formen på skuldran på de gropkeramiska kärlen är en viktig kronologisk indikator. Endast två 
skärvor med skuldror har identifierats (F23, F53) (Fig. 1E, 3B) och det är tydligt att båda 
kärlen var S-formade med utåtböjt mynningsparti. Det ena kärlet (F53) hade en rundad och 
jämn form utan markerad skuldra och denna kärlform benämns för typ B (Bagge 1951:82). 
Denna skärva var dessutom ornerad med gropar och streck. Det andra kärlet (F23) hade en 
betydligt mera markerad skuldra och denna kärlform kan snarast definieras som typ A 
(Bagge 1951:82). Skärvan var ornerad med små gropar. 

Skärvtjockleken har uppmätts på 20 gropkeramiska skärvor och den varierar mellan 6 och 9 
mm, och medelvärdet var 7,9 mm, vilket antyder att kärlen varit mellanstora. Dessutom är 
det noterbart att samtliga skärvor ligger inom samma storleksspann och att det inte 
påträffats några miniatyrkärl eller större förrådskärl. 

Största bergartskorn i godsen har uppmätts på 19 skärvor och den varierar mellan 1,3 och 
4,5 mm och medelvärdet var 2,6 mm, vilket är relativt normalt för ett neolitiskt kärlgods. 

Slutligen kan det noteras att samtliga gropkeramiska skärvor var glättade. 

Förekomsten av porös keramik, om endast en skärva antyder att materialet kan dateras till 
antingen Fagervik III eller IV. Keramik med kärlform av Bagges typ B var också vanlig under 
Fagervik III. Det finns även gropornering, kamintryck, zig-zag och vinkelstreck vilket i sin tur 
antyder att materialet bör bestämmas som tillhörandes Fagervik III. Denna keramik 
karakteriseras av bland annat yttäckande dekor, lutande streck, zig-zag, kamintryck och 
gropar (Olsson & Edenmo 1997:177). Keramik tillhörandes Fagervik III kan dateras från cirka 
3650 till 2790 f. Kr. (Olsson & Edenmo 1997: Fig. 5.33). 

Jämför man med annan gropkeramik i östra Småland finnar man att keramiken från Solstad 
bör vara relativt samtida med gropkeramiken från Humlekärrshult i Oskarshamn. Däremot är 
keramiken från den välkända boplatsen i Vivastemåla i Västrums socken sannolikt något 
yngre och utgörs huvudsakligen av Fagervik IV-keramik, fast med inslag av Fagervik III (Bagge 
1941).  Man kan även konstatera att liknande keramik som påträffats i Solstad framkom i 
Kölby i Möre inför undersökningarna av väg E22 (Petersson 2001: Fig. 2). 

Keramik från senneolitikum

I Solstad påträffades även senneolitisk keramik. Av de 198 skärvorna som påträffades har 
128 bedömts vara senneolitiska. Keramiken framkom bland annat som rensfynd samt i de 
övre lagren, vilket tyder på att skärvorna är yngre än de gropkeramiska. Keramiken 
kännetecknas bland annat av ett tjockväggigt och grovt magrat gods. 

I flera rutor påträffades mynningsskärvor med horisontella vulster/knoppar cirka 2 cm under 
mynningskanten (Fig. 2). Vulsterna/knopparna löpte runt hela kärlet, och denna typ av 
skärvor framkom i rutorna 1, 2, 4, 5 samt 8. Samtliga skärvor har troligtvis tillhört samma 
kärl, och det gäller även flertalet av de oornerade bukskärvorna i samma rutor. 
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Mynningsformen var svagt utåtböjd med en rundad kant (Fig. 3C) och denna typ av form var 
vanlig på den senneolitiska keramiken. Analyser som utförts på detta kärl har visat att det 
var lokalt framställt (Se nedan). 

Skärvtjockleken har uppmätts på 20 senneolitiska skärvor och den varierar mellan 7 och 11 
mm, och medelvärdet var 8,9 mm, vilket antyder att kärlen varit mellanstora eller stora. 

Största bergartskorn i godsen har uppmätts på 20 skärvor och den varierar mellan 2,7 och 
7,6 mm och medelvärdet var 4,8 mm, vilket är mycket högt, men vanligt i speciellt den 
senneolitiska keramiken. Samtliga skärvor kan klassificeras som fast och troligtvis har man 
magrat med en krossad gnejs som var rik på kvarts. 

Keramiken är därmed betydligt mera tjockväggig och magrad med betydligt grövre magring 
än den gropkeramiska keramiken.  

Slutligen kan det noteras att samtliga senneolitiska skärvor var glättade. 

Fig. 2. Keramik från senneolitikum. A) F7 B) F28 C) F36 D) F13. Skärvorna har troligtvis tillhört samma 
kärl.
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A B
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Fig. 3. Profilteckning av keramik från Solstad. A) F21 – GRK. B) F23 – GRK. C) F35 – SN. Skala 1:2. 
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Appendix I

ICP-analys av keramik från Solstad

För att bestämma var keramiken från Solstad framställts har ICP-analyser utförts. Syftet med 
analysen är att påvisa om keramiken tillverkats lokalt eller ej. Detta resultat är viktigt i 
förståelsen av Solstad som plats men även hur utbytet med andra platser kan ha ägt rum.

Metod

Den analysmetod som använts är ICP-analys (Inductively Coupled Plasma), och analysen 
syftar till att bestämma keramikens kemiska sammansättning. Halten av 44 olika oorganiska 
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grundämnen undersöks, och sammansättningen kan sedan användas för att bland annat 
påvisa ett geografiskt sammanhang för keramiken. Av de utvalda skärvorna krossas minst 0,5 
g av vardera till ett fint pulver, som löses i en syralösning. Denna lösning injiceras i exciterad 
argonplasma. När atomerna utsätts för denna energi kommer elektronerna att utsända 
färgade ljusblixtar, i ett mönster som är unikt för varje grundämne. Detta emissionsspektrum 
kan mätas med AES (Atomic Emission Spectrometry). 

Av de 44 olika grundämnena är det 12 ämnen som utgör grunden för tolkningarna av 
keramikskärvornas proveniens. Det är de metalliska ämnena aluminium (Al), krom (Cr), 
gallium (Ga), mangan (Mn), vanadin, (V), de alkaliska jordartsmetallerna kalcium (Ca), 
magnesium (Mg), strontium (Sr), de sällsynta jordartsmetallerna cerium (Ce), lantan (La), 
alkalimetallen natrium (Na), samt övergångsmetallen kobolt (Co) som utgör grunden för 
indelningen i olika grupper. 

Analysen innehåller en mycket stor mängd data och för att kunna bearbeta denna krävs ett 
avancerat statistiskt verktyg som kan grupperna proverna. Därför har all data processats i 
statistikprogrammet SPSS och resultatet presenteras i form av en klusteranalys och ett 
dendrogram. Den kemiska analysen av proverna har utförts vid OMAC laboratories, Galway, 
Irland och bearbetningen av analysresultat har utförts av Torbjörn Brorsson.

Material

För att proveniensbestämma keramiken har fyra keramikskärvor från Solstad 
analyserats (Tab. I), och dessa har fördelats på tre gropkeramiska samt en 
senneolitisk skärva. Keramiken från Solstad har sedan jämförts med fyra 
gropkeramiska skärvor från Djurglo i Tryserum sn. (Djurglo1-4), fyra 
gropkeramiska skärvor från Humlekärrshult i Oskarshamn (Humle1-4), med två 
skärvor gropkeramik från Gettersö i Ljungby (Gettersö1-2). Dessa har också 
jämförts med gropkeramik och senneolitisk keramik som finns i Keramiska 
Studiers databas. Det är andra material från Jettböle Bergmanstorp på Åland 
(Aland13-15), Ajvide på Gotland (Ajvide2), Kokemäki i Finland (Kokemäki1-4), 
Jonstorp i Skåne (Jonstorp3-7) samt med Norslunda i Uppland (Norslunda1-3). 

Fyndnr. Period Gods Ruta Provnr.
21 GRK Fast 4 Solstad1
23 GRK Fast 4 Solstad2
48 GRK Porös Rotvälta Solstad3
35 SN Fast 8 Solstad4

Tab. I. Den analyserade keramiken utgörs av fyra keramikskärvor som jämförts med 25 skärvor från 
Sverige och Finland. 
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Analysresultat

Analysen är baserad på att likheter och skillnader identifieras i förhållande till keramiken 
från Solstad. De skärvor som bör vara från samma plats som keramiken från Solstad placerar 
sig i samma grupp och de skärvor som är av annan proveniens grupperar sig annorlunda (Fig. 
4). Analysresultatet i form av en tabell över de olika grundämnena återfinns i tabell II. 

I det första steget är det framför allt en skärva som återfinns nederst i diagrammet och 
denna avviker markant från de övriga (Fig. 4). Det är skärvan från Ajvide på Gotland och 
denna innehåller bland annat 11 % kalcium medan flertalet av de övriga skärvorna har cirka 
1-2 % kalcium. Det beror på att jordarterna på Gotland är mycket rika på kalk och att skärvan 
från Ajvide tillverkats av ett lokalt råmaterial. Eftersom skärvan avviker så markant från de 
övriga tas den bort och en ny klusteranalys utförs. 

Fig. 4, Steg 1. Analysen visar med all tydlighet att skärvan från Ajvide på Gotland avviker markant från 
de övriga. 
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Fig. 5, Steg 2. De fyra skärvorna från Humlekärrshult och en skärva från Norslunda avviker markant 
från de övriga. 

Fig. 6, Steg 3. En skärva från Gettersö samt samtliga skärvor från Jonstorp respektive Kokemäki 
avviker från Solstad och Djurglo. 
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I det andra steget (Fig. 5) framträder framför allt två resultat. Det ena är att en skärva från 
Norslunda i Uppland (Norslunda3) avviker markant från de övriga och denna återfinns 
nederst i diagrammet. Den har bland annat 4 % kalcium vilket är betydligt högre än de andra 
och troligtvis har detta kärl inte tillverkats i närheten av Norslunda utan det har haft en 
annan proveniens. 

Samtliga fyra skärvor från Humlekärrshult bildar en separat grupp i den nedre delen av 
diagrammet. Detta visar med all tydlighet att skärvorna tillhört kärl som tillverkats av 
råmaterial från samma plats och att keramiken därmed bör vara lokalt producerad. Analysen 
visar också att det inte föreligger något samband mellan keramiken från Humlekärrshult och 
exempelvis Solstad och Djurglo. 

Ovanstående fem skärvor tas bort inför steg 3 av ICP-analysen. 

Steg 3 av analysen visar att en skärva från Gettersö i Ljungby avviker markant från de 
resterande (Fig. 6). Tidigare analysen av denna skärva har visat på likheter med Halland och 
därför är det inte förvånande att den avviker från både Djurglo och Solstad. 

De fyra skärvorna från Kokemäki avviker också från de övriga och dessa bildar en separat 
grupp. På samma vis gör de fem skärvorna från Jonstorp i Skåne och därmed föreligger det 
inte några likheter mellan Kokemäki, Jonstorp och Djurglo respektive Solstad. 

Ovanstående tio skärvor tas bort inför steg 4 av ICP-analysen. 

Steg 4 är något svårare att tolka. De tydliga resultaten med väl definierade grupper som har 
framträtt i steg 1 till 3 saknas. Man kan emellertid urskönja att det inte föreligger några 
likheter mellan de tre skärvorna från Jettböle Bergmanstorp på Åland och keramiken från 
Djurglo respektive Solstad (Fig. 7). Därmed tas dessa tre skärvor bort och en förnyad analys 
utförs. 

Det sista steget utgörs av steg 5. I detta återfinns två skärvor från Norslunda i Uppland, en 
skärva från Gettersö i Ljungby i Småland samt fyra skärvor från Djurglo respektive fyra 
skärvor från Solstad (Fig. 8). De två skärvorna från Norslunda avviker från de övriga och 
dessa kärl har inte haft samma proveniens som de återstående kärlen. 

Det som däremot framträder är att tre skärvor från Solstad (Solstad1, 2, 4) förefaller ha 
samma proveniens och dessa bör ha tillhört kärl som var lokalt framställda. Det skall noteras 
att den senneolitiska skärvan (Solstad4, F35) ingår i denna grupp och det har därmed ingen 
betydelse om keramiken är mellan- eller senneolitisk, så länge som man använt sig av 
samma råmaterial. Den skärva som avviker från de övriga är Solstad3 och detta är den 
porösa skärvan (Solstad3, F48). I förhållande till de övriga tre skärvorna från Solstad är 
halten av kalcium något förhöjd (Tab. II), men inte så mycket att den bör placera skärvan i en 
annan grupp. Det är flera andra grundämnen som visar på att kärlgodset i skärvan Solstad3 
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avviker från de övriga och troligtvis har denna skärva tillhört ett kärl av annan proveniens. 
Var kärlet kom ifrån kan inte fastställas, men det är viktigt att ha i åtanke att man var rörlig 
utan den gropkeramiska kulturen och att föremål, i likhet med människor har förflyttats. 

På samma sätt visar analysen av tre av de fyra skärvorna från Djurglo är likartade (Fig. 8). I 
den nedersta gruppen återfinns även en skärva från Gettersö (Gettersö1) i Ljungby och detta 
kärl kan ha tillverkats av råmaterial som hämtats i östra Småland. Detta resultat kräver 
emellertid ytterligare analyser av annat material och med ett tydligt fokus på keramiken från 
Gettersö. Dock kan man konstatera att den avvikande skärvan från Djurglo (Djurglo4, F22) är 
den enda porösa som analyserats från platsen. De tre övriga har klassificerats som fasta. 
Man kan åter konstatera att halten av kalcium är något förhöjd, men det är även andra 
grundämnen. Det kan inte enbart vara magringsmedlet som gör att skärvan avviker från de 
övriga utan den har tillhört ett kärl som bör ha haft en annan proveniens än de övriga från 
Djurglo.  

Fig. 7, Steg 4. De tre skärvorna från Jettböle Bergmanstorp på Åland avviker. 
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Fig. 8, Steg 5. Avslutande steg. Djurglo och Solstad återfinns i olika grupper. 

Prov Al Ca Ce Co Cr Ga La Mg Mn Na Sr V
% % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm % ppm ppm

Ajvide2 5,15 11,2 66,5 10,4 49 11,7 31,9 0,91 362 0,44 336 46
Aland13 7,83 1,45 107,5 13 78 23,1 50,4 1,08 370 1,25 147,5 89
Aland14 8,58 1,64 131 19,1 104 27,5 62,6 1,64 511 0,92 198 111
Aland15 7,85 1,47 121,5 12,9 80 24 58,6 1,08 339 1,25 172 84
Djurglo1 8,45 1,02 101,5 14,1 69 24,1 49,3 0,99 1060 1,4 189,5 80
Djurglo2 8,31 1,16 98,9 12,7 76 23,6 53,3 1,17 408 1,13 246 85
Djurglo3 8,84 1,08 96 12,4 60 24,7 47,5 1,13 512 1,36 182 80
Djurglo4 9,26 1,35 144,5 19,7 86 26,4 63,5 1,36 1200 1,03 164 99
Gettersö1 9,32 0,64 109,5 11,1 60 24,6 54 0,94 506 1,6 140 88
Gettersö2 6,5 0,71 122,5 9,1 42 26,5 62,7 0,52 297 1,46 165 59
Humle1 7,62 1,11 110,5 6,7 55 21,9 58,2 0,38 336 1,5 435 60
Humle2 7,65 1,22 140 9,8 65 22,2 75,7 0,72 325 1,16 328 92
Humle3 8,13 0,89 193 9,7 80 25 97,7 0,72 295 0,92 212 112
Humle4 7,96 1,11 146,5 9,4 72 23,9 76,7 0,64 224 1,15 505 92
Jonstorp3 8,01 0,71 65,3 9,4 65 22,8 28 0,85 320 1,15 145,5 102
Jonstorp4 7,6 0,97 72,5 13,1 48 19,9 35,6 0,76 1260 1,42 256 59
Jonstorp5 7,52 0,68 64,7 6,6 58 23,6 33,1 0,49 169 1,24 158 74
Jonstorp6 6,6 0,72 60,5 7,4 61 18,3 26,6 0,58 205 0,88 128,5 73
Jonstorp7 7,3 0,76 71,9 7,5 49 24,2 33,8 0,61 381 1,36 164,5 85
Kokemäki1 8,47 0,78 111,5 15,3 94 25,5 57,2 1,3 403 1,45 127 106
Kokemäki2 8,8 0,75 104,5 16,5 99 25,9 48,3 1,58 442 1,03 148,5 112
Kokemäki3 9,13 0,74 93,8 15 81 25,6 45,9 1,3 374 1,4 180 97
Kokemäki4 8,3 1,16 76,3 14,8 78 22,2 38,7 1,29 490 1,79 193,5 96
Norslunda1 7,76 2,23 111 17,7 95 23,2 55 1,26 763 0,93 120 104
Norslunda2 8,45 2,42 111,5 19 90 25 54,5 1,47 905 0,84 125,5 103
Norslunda3 7,7 4,07 91,7 12,9 66 22,1 44,1 1,29 1020 0,78 134,5 80
Solstad1 7,36 0,91 98,1 10 56 22,7 45,6 0,55 547 1,33 180 68
Solstad2 7,33 0,87 86,4 12,3 51 20,8 41,5 0,49 923 1,35 186,5 61
Solstad3 7,58 1,31 125,5 16,4 82 21,9 56,9 1,05 1500 0,95 136,5 81
Solstad4 7,59 0,75 64,1 15,9 53 20,4 29,1 0,68 1060 1,13 153 68

Tab. II. Data som utgör underlag för bestämning av keramikens proveniens. 
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