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Människofigurer på den skånska 
gropkeramiken 

Av Bozena Wyszomirski 

Skånska gropkeramiska boplatser 

Fynd av keramikskärvor med ristade 
människofigurer förekommer sporadiskt 
på de gropkeramiska boplatserna i Skåne. 
Från fyra boplatser är sju keramikfrag
ment med figurframställningar kända. 
Dessa utgör en specifik fyndgrupp, utan 
analogier i Skandinavien. Jämförande 
material har visserligen konstaterats inom 
en motsvarande kultursituation, dock 
utanför Norden. Det uppträder i Sovjet
unionen på boplatserna tillhörande den 
kamkcramiska kulturen. 

Kerarniska figurframstållningar har 
noterats på följande skånska boplatser: 

Ringsjöns utlopp, Munkarp sn 
Vanneberga nr 4, boplats II, Trolle-
Ljungby sn 
Jonstorp M2, Jonstorp sn 
Möllehusen, Gualöv sn 

De utgör 16% av de kända skånska grop
keramiska boplatserna. Boplatsernas ut
bredning är ej av en enhetlig karaktär; 
de uppträder i mellersta, nordöstra och 
nordvästra Skåne. 

En keramikskärva med ristad män-
niskofigur från den gropkeramiska bo
platsen Mjölkbo nr 5, Osterunda sn. Upp
land har noterats i ATA (SHM 12431). 
dock ej registrerats i SHM:s samlingar. 
Mjölkboboplatsen ingår i en rikt keramik-
förande boplatsgrupp (»Aloppe-boplat-
serna») viel gränsen mellan österunda och 
Nysätra socknar. Med hjälp av relativ kro
nologi och keramikens tillhörighet kan 
Åloppe-boplatserna dateras till MN 11—111 
och keramikstadium Säter II-III . C 14-

dateringar för ovannämnda stadier infaller 
ca 2600-2200 f. Kr. (Welinder 1973, 
s. 117). På Äloppe-Norrskog-boplatsen 
förekommer hela och fragmentariska 
djurfigurcr av lera; 19 delar av lerfigurer 
samt en benskulptur är kända (SHM:s sam
lingar: 14389, 12429, 11729; Indreko 
1955, s. 47). 

Ett visst sammanhang mellan de plas
tiska figurframställningarna och de ristade 
människofigurerna på keramiken bör här 
påpekas. Bland de rikliga fynden av djur-
figurer på de svenska gropkeramiska bo
platserna är tre fragmentariska män
niskoidoler av lera kända: 

1. Människofigur från Torslunda, 
Tierp sn, Uppland (SHM 21307: 95) 

2. Nedre delen av leridol från Tors
lunda (SHM 21307: A 13). 

3. Fotstycke av människofigur från Åby, 
Kvillinge sn, Östergötland (SHM 20866: 
h;1 79 b). 

De två sistnämnda figurerna kan jämföras 
med leridoler från Jettböle, Åland. En 
människofigur av ben noteras från Kors
näsboplatsen, Grödinge sn, Södermanland 
(enligt muntlig upplysning från Anna 
Mohr). 

Fyndomständigheter och kronologiska 
förhållanden 
Ringsjöns utlopp (Reventlowska boplat
ser), Vanneberga och Jonstorp M2 tillhör 
den sydsvenska gruppen av GR (Wyszo
mirski 1975, s. 57-58). Materialet från 
Möllehusen kan på grundval av Forssan-
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Fig. 1. Människotigurer på keramiken frän Ringsjöns 
utlejpp, Munkarp sn. SHM 1318: 53 a-b. Foto ATA. 
- Human figures on pentery from the eiutllow of 
Lake Ringsjö, parish of Munkarp. 

Fig. 2. Keramikskärva med människorramställning 
från Ringsjöns utlejpp. Kolo ATA. - Potsherd with 
a representation ol a human figure from lhe out-
flow of l.ake Ringsjön. 

Fig. 3. Ristad människofigur från Vanneberga 4-
boplatsen, Trolle-Ljungby sn. LUHM 28170: A 16. 
Foto Mark Wyszomirski. — Scratched human figure 
from the Vanneberga 4 settlement, parish of Trolle-
Ljungby. 

ders och förf:s utgrävningar däremot 
identifieras med den blekingska och öst-
mellansvenska gruppen. 

Tre keramikfragment med figurfram
ställningar härstammar från Ringsjöns ut
lopp (SHM 12676). Dessa är registrerade i 
ATA:s bildarkiv (fig. 1 och 2). Av de sju 
keramikskärvorna med människofigurer 
har endast en tidigare publicerats (fig. 
2; Montelius 1917, s. 44, nr 727). 

Mäiiniskofiguren är i regel utförd med 
ett djupt ristat långt streck samt fyra snett 
placerade korta streck. På en keramik
skärva (fig. 1) presenteras sannolikt två 
människofigurer. Den högra figuren kan 
dock utgöra en del av en annan geometrisk 
ornering. 

Boplatsen Ringsjöns utlopp uppvisar 
stora stratigrafiska och kronologiska 
skiljaktigheter. Ett blandat mesolitiskt, 
TRB, STK samt gropkeramiskt material 
har samlats (Reventlow 1905, s. 158; 
Althin 1954, s. 95). Det gropkeramiska 
materialet härstammar från Säter III-
stadiet och hör samman med Åloppe-
samt Siretorpkeramiken (Kaelas 1957, s. 
108). Människofigurer noteras här på de 
gropkeramiska skärvorna. Dessas krono
logiska position kan därför med stor 
sannolikhet fastställas till ca 2400-2200 
f. Kr. (Säter III-stadium). 
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I I 

På Vanneberga 4, boplats nr II, noteras 
etl keramikfragment med figurfram
ställning - LUHM 28170:1 16 (fig. 3). 
Fragmentet förekommer bland det opu
blicerade gropkeramiska materialet från 
boplatsen nr II i LUHM:s samlingarna. 
I LUHM:s arkiv noteras 392 gropkera
miska skärvor samt ett visst antal skärvor 
från TRB och STK kulturer. Boplats nr 
II, undersökt 1929 av F. Hansen, synes 
dock vara av en enhetlig, gropkeramisk 
karaktär. 

Kronologisk position på grundval av de 
okända stratigrafiska förhållandena kan 
för närvarande ej fastställas. En översikt 
av del kerarniska materialet ger emellertid 
möjligheter till kronologisk systemati
sering. Sammanhang med Möllehusen-
keramik har konstaterats. Kronologiska 
förhållanden för Möllehusenboplatsen 
kommer här att redovisas. Det gropkera
miska materialet från Vanneberga 4 kan 
dock med stor sannolikhet dateras till 
MN I. 

En keramikskärva med ristad män
niskofigur uppträder bland boplatsmate-
i ialet från Jonstorp M2. Fragmentet (för
varas i RAÄ, fyndkomplexel ännu ej fynd-
tordelat) härstammar från 1970 års ut
grävningar från lager 5(x = 3,5 m, y= 

Fig. 4. Keramikskäl va med fragmentarisk människo-
Rgur från Jonstorp M2, Jonstorp sn. a) Foto Bertil 
Centerwall. - b) Rekonstrukdonsritning förf, -
Potsherd with fragmentary human figure from Jons-
torp M2, parish of Jonstorp. 

3cm 

Fig. 5. Keramikskäi va med människofigur från den 
gropkeramiska boplatsen i Möllehusen, Gualöv sn. 
11 HM 28570: A 57. Folo Bertil Centerwall. -
Potsherd with a human figure from the settlement of 
the Pitted-Ware Culture al Möllehusen, pai isli of 
Gualöv. 

13 m). En skärva med figurframställning 
(fig. 4) skiljer sig i några detaljer från de 
övriga fynden. På grundval av rekon
struktionen kan konstateras, att män-
niskofiguren har ristats med hjälp av ett 
brett redskap. Armarna är placerade i 
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Fig. 6. Människofigur på en kamornerad skärva Fig. 7. Figurmotiv på ett keramikfragment från 
frän Möllehusen A 66. Foto Bertil Centerwall. - Möllehusen A 57. Foto Bertil Centerwall. - Figure 
Human figure on a comb-ware sherd from Mölle- motif on a potsherd from Möllehusen A 57. 
husen A 66. 

spetsvinkel mot benen. Den gropornerade 
keramiken från Jonstorp M2-boplatsen 
tillhör skedet Säter II—III. Jonstorp M2-
boplatsen kan alltså dateras till ca 2600-
2000 f. Kr. 

Två keramikskärvor med ristade män
niskofigurer förekommer bland materialet 
från Möllehusen, Gualöv sn (LUHM 28570). 
Dessa härstammar från 1939 års prov
undersökningar (Forssander 1941). På 
keramikfragmentet från ruta A 57, ornerat 
med en rad av gropar under mynnings
kanten, är en människofigur djupt inristad 
(fig. 5). En form motsvarande den på 
skärvan från Ringsjöns utlopp-boplatsen 
kan här konstateras (se fig. 2). En annan 
människofigur framställs på det kamor-
nerade keramikfragmentet från ruta A 66 
(fig. 6). Figuren, otydligt markerad, är 
visserligen av samma karaktär som på 
övriga ovannämnda boplatser, men korta 
streck är här vertikalt placerade mot axeln. 

Från Möllehusenboplatsen är även 
keramik med andra ristade motiv känd. 

Piltecken uppträder på keramikskärvan 
från ruta A 57 (fig. 7). På ett annat frag
ment är piltecknet försett med en kom
pletterande snedlinje (fig. 8). En liknande 
figur konstateras på keramikfragmentet 
från boplatsen Jonstorp M2 (fig. 9; se även 
Liden 1940, fig. 66). De ristade pilteck
nen bör betraktas som symboliska figurer 
och ej som orneringselement. På frag
mentet från ruta A 71 kan också ett sym
boltecken iakttagas (fig. 10). Det består av 
två vertikala rader samt en horisontell rad 
av ristade korta streck. Den ristade figuren 
är placerad mellan två horisontella rader: 
en groprad under mynningen och en 
streckrad på skuldran. Placeringen av fi
guren är helt oberoende av ornerings-
elementen. 

Den gropkeramiska boplatsen Mölle
husen ligger ca 8 km söder om Siretorp. 
Boplatsen har legat på littorinastrand-
vallen och är sekundärt helt spolierad ge
nom bebyggelse. Ett fyndförande kultur
lager förekommer mellan transgressions-
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grus och vit sjösand (iakttagelser från 1974 
års utgrävningar, då 53,5 m2 undersöktes). 

En kronologi kan byggas på grundval av 
littorinatransgressionens förlopp i Siretorp 
(Berglund 1971) samt en C 14-datering. 

Träkol från Möllehusen 1974 (rutor L 
26-L 29) har daterats till 2700195 f. Kr. 
(Lu-973, Laboratoriet för C 14-datering i 
Lund). Det överensstämmer kronologiskt 
med littorinatransgression V i Blekinge: 
2700-2500 f. Kr. (Berglund 1971). 

Dateringen av den tidigaste fasen av 
GR-kulturen både i Skåne och i Mellan
sverige till MN I - 2800-2600 f. Kr. 
(Welinder 1973, s. 117; Wyszomirski 1975, 
s. 73) bekräftas ytterligare av de ovan
nämnda bestämningarna. 

Tolkning 

De ristade människofigurerna på kera
miken ses här som symboliska teck
ningar och ej som delar av ornerings
motiv. Både i form och placering obser
veras oberoendet från ornamentiken. De 
är i regel ristade med tunnare linjer än de 
enskilda orneringselementen (se t. ex. 
fig. 6). 

Bland de fåtaliga fynden av figurfram
ställningar på keramiken urskiljs fyra olika 
varianter av människofigurer (fig. 11). 
Vanligast är variant 1 och 1 a (djupare 
ristningar). Variant 2 är känd i ett exem
plar från Vanneberga, variant 3 i ett 
exemplar från Möllehusen, variant 4 i ett 
exemplar från Jonstorp M2. 

Förefintligt källmaterial (endast sju 
fragment med människofigurer är kända) 
tillåter icke en definitiv tolkning. Figurer
nas sammanhang med kult eller religiösa 
handlingar kan för närvarande ej accep
teras. Deras symboliska betydelse är dock 
tänkbar. 

3cm 

Fig. 8. Ett figurlecken på keramik från Möllehusen. 
Foto Benil Centerwall. - A ligme- symbol on pottery 
from Möllehusen. 

3cm 

Fig. 9. Ett figurtecken pä elt keramikfragment från 
Jonstorp M2-boplatsen (l.L'HM:s samlingar). Foto 
Bertil Centerwall. - A figure symbol on a potsherd 
from the Jonstorp M2 settlement. 

UUMWl 

i 

Jämförande material 

Motsvarande figurframställningar på den 
skandinaviska neolitiska keramiken saknas. 
Analogiskt material konstateras däremot 

0 5cm 

Fig. 10. Ristat motiv på keramik från Möllehusen A 
71. Foto Bertil Centerwall. - Scratched figure on 
pottery from Möllehusen A 71. 

Fornvännt-it 70 
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A 

Fig. 11. Olika varianter av människofiamslällningar 
på keramiken. - Variants of human figures on 
pottery. 

på de kamkcramiska boplatserna i SSSR. 
På boplatsen Kolomcy, Novgorod-

distriktet, som tillhör Ka Il-skedet, no
teras ett keramikfragment med ristad 
människofigur (Edgren 1964, s. 88; Ed
gren 1966, s. 14; Arne 1926, s. 414, 
fig. 289). En behomad människofigur 
förekommer här tillsammans med djur-
framställningar (fig. 12). På boplatsen 
uppträder också människo- samt djur-
skulpturer av lera och lien (Äyräpää 1941, 
s. 101). 

En keramikskärva med en fågel- och 
en människofigur är kanel från den 
Ka-II boplatsen Lilvin I i Vitryssland 
(Isajenko 1970, s. 100). Figurerna är här 
utförda med stickomering (fig. 13). 

På boplatsen Svjantoji 3 i Litauen till
hörande Sarnate-kulturen förekommer 
en annan typ av figurframställning. En 
efteråt påklistrad människofigur av lera 
noteras på ett kamorneral kärl (Bagusene 
och andra 1973, s. 373). 

Tydliga skiljaktigheter mellan män-
niskoristningarna på kamkeramiken och 
de skånska figurerna kan iakttagas; fram
ställningarnas allmänna karaktär är dock 
otvivelaktig. De östeuropeiska fynden 
uppträder sporadiskt och alltid i sam
band med andra figurframställningar — 
fyrfotadjur samt vattenfåglar (fig. 12, 13). 

Fågelmotiv, relativt rikligt represente
rade i Sovjetunionen, har sina motsvarig
heter även i Finland. Figurframställningar 
av vattenfåglar (svan, and) noteras på 
keramiken från ele grop/kamkeramiska 
boplatserna i de enskilda områdena i Ost
baltikum samt europeiska delar av So
vjetunionen: Hankasalmi, Kolomcy, Kube-
nino, Kuzncdcha, Latocka, Lavamäki, 
I.itvin 1, Lommi, Naakamäe, Negezma, 
Sigir, 1'st-Rvbiezno, Valnia, Voj-Navolok 9 
(Edgren 1966, s. 14; Kozyreva 1973, s. 
81). 

I Finland är dessa kiinela från följande 
boplatser: Kankaanlaita, Kapakkamäki, 
Kolmhaara, Leikkikenttä, Muurejärvi, 
Salo. Sätös, Taipale, Virranmiska (Edgren 
1966, s. 14). 

Sammanhanget mellan figurfram-

5cm o . 4 

Fig. 12. Djur- <><li människotigurei pa en keramik
skarva från ilen kam kerarniska boplatsen i Kolomcy, 
Novgorod elisliikl. SSSR. - Hum.ni .mel animal 
figures on .i potsherd Ironi lhe (k>mb-Ware (Culture 
settlement al Kolomcy, Novgorod region. SSSR 

lig. 1:1. Keramikskärva me-el vattenfågel- och män
niskofigur p.i ilen kamkeramiska boplatsen Lilvin I i 
Vitryssland. - Potsherd with aquatic-bird and 
human figures from lhe ( onib-W.ne setilemeni 
I mni I in While Russia. 
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ställningarna på keramiken och de plas
tiska djur- samt vattenfåglar-figurerna 
bör särskilt beaktas. Människo- samt 
djurfigurer förekommer oftast på de 
skandinaviska hällristningarna. Ristade 
figurframställningar uppträder även på 
de få stenfragmenten. 

En ristad människofigur noteras på 
stenföremålet från Aapiskoski, Rovaniemi 
i norra Finland (NM 4481; Hallström 
1960, s. 335). Huvudet är behornat (fig. 
14) och uppvisar en viss likhet med den 
ristade människofiguren på keramiken 
från Kolomcy (se fig. 12). Det finska sten-
föremålets kulturtillhörighet kan ej be
stämmas. Förbindelsen med den norr
ländska samt nordfinska stenåldern kan 
dock bekräftas. 

Figurristningar är också kända från två 
norrländska fyndorter: en människa-
samt en älgristning på skaftet till en skif-
ferdolk (Cederschiöld 1973, s. 5) från Rör-
ström, Tåsjö sn, Ångermanland (SHM 
29472) och en fiskliknande, streckornerad 
figur inristad på stenen från Bellvikssjön, 
Dorotea sn, Lappland (SHM 29473; Till
växten SHM 1973, s. 24). 

Liknande fynd konstateras också i Polen. 
Ristade djurfigurer på stenföremål noteras 
på 2 fyndplatser i Mazury, Polen (Okulicz 
1973, s. 28, 82-83; Engel 1935, s. 141). 
På stenyxan från Slawka Mala, Nidzica-
distriktet är en fiskfigur inristad. En älg
figur (?) framställs på stenfragmentet från 
Kumielsk, Pisz-distriktet (fig. 15). Dessa 
stenföremål kan sannolikt tillhöra den 
kamkeramiska kulturen; dateringen är 
dock diskutabel. 

Slutsatser och sammanfattning 

Utbredningen av gropkeramik med ristade 
människofigurer koncentreras framför allt 
till mellersta, västra samt östra Skåne. 
En osäker fyndplats från Uppland har 
också registrerats. 

Dateringen av de gropkeramiska bo
platserna med fynd av ristade människo-

Fig. 14. Stenföremål med människofigur från 
Aapiskoski, Rovaniemi sn, Finland. NM 4481. -
Stone object with human figure from Aapiskoski. 
parish of Rovaniemi, Finland. 

5cm 

Fig. 15. Fiskmotiv på stenyxan från Slawka Mal.i, 
Nidzica-distriklet (a) och djurfigur på stenföremålet 
frän Kumielsk, Pisz-distriktet, Polen (b). - A tish 
en) the stone axe from Slawka Mala, Nidzica elisniii 
(a) and animal figure on the stone object From 
Kumielsk, Piszdistrict, Poland (b). 

figurer fastställs till MN I-II (2800-2200 
t. KR.). 

Människoframställningar på keramik 
betraktas som symboliska tecken. Ett sam
band med de plastiska figurskulpturerna 
har påvisats. 

Ett motsvarande material är känt från 

Fm nvännen 70 



136 Bozena Wyszomirski 

den kamkcramiska kulturen i Sovjetunio
nen. Det dateras till Ka Il-skedet - ca 
3500-2800 f. Kr. Ett visst sammanhang 
med ristade människo- och djurfigurer 
på stenföremålen från Norrland, Finland 
och Polen har konstaterats. 

De ristade människofigurerna upp
träder på de gropkeramiska boplatserna i 
Skåne, vilkas datering har bestämts till MN 
I-II, och på de kamkcramiska fyndplat
serna i Sovjetunionen, vilkas datering har 
bestämts till TN och MN I. 

Förkortningar 
TN tidigneoliticum 
MN mellanneoliticum 
GR gropkeramisk kultur 
Ka kamkeramisk kultur 
STK stridsyxekultur 
TRB trattbägarkultur 

AALu Acta Archaeologica Lundensia 
ATA Antikvariskt-topografiska arkivet, Stockholm 
FM Finskt Museum 

LUHM Lunds Universitets Historiska Museum 
MIA Materialy i Issliedovanija 
NM Nationalmuseum i Helsingfors 
RAÄ-UV Riksantikvarieämbetets Uppdragsverk

samhet i Lund 
SHM Statens historiska museum, Stockholm 
SM Suomen Museo 
SMYA-FFT Finska Fornminnesföreningens Tid

skrift 
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Human Figures on Scanian Pottery of the 
Pitted-Ware Culture 

Finds of potsherds on which human 
figures are scratched have been made 
occasionally in the Pitted-Ware Culture 
settlements in Scania. Seven potsherds 
with human figures are known from four 
settlements, viz: 

The outflow of Lake Ringsjö, parish of 
Munkarp, 

Vanneberga no. 4, settlement II, parish 
of Trolle-Ljungby, 

Jonstorp M2, parish of Jonstorp, 
Möllehusen, parish of Gualöv. 

An uncertain find-spot has been re-
corded in Uppland (Mjölkbo no. 5, parish 
of Österunda). 

This specific group of finds has no 
equivalent in Seandinavia. On the basis of 
relative chronology and the stratigraphic 
situation, the date of the pitted-ware 
settlements can be fixed at Middle 
Neolithie I-II (2800-2200 B.C). An ab
solute chronology may be based on the 
course of the littoral transgression in Sire
torp and on a carbon-14 dating. Charcoal 
from Möllehusen 1974 (excavations by the 
author) has been dated to 2700±95 B.C. 

(Lu-973). This agrees chronologically with 
littoral transgression V in Blekinge. 

The date of earliest phase of the Pitted-
Ware Culture in both Scania and central 
Sweden has been determined at Middle 
Neolithie I (2800-2600 B.C). 

Scratched human figures are usually 
executed with a long, deep line and four 
short oblique lines. Four variants may be 
distinguished (fig. 12). 

Human figures on pottery are regarded 
as symbolic signs, not as parts of the orna
ments. Connection with the plastic figure 
sculptures has been demonstrated. 

A similar material is known from the 
Comb-Pottery Culture in the SSSR, dated 
to the Ka II phase, 3500-2800 B.C. (see 
figs. 12, 13). A certain connection with 
scratched human and animal figures on 
stone objects from north Sweden, Finland 
and Poland has been observed. 

The scratched human figures appear in 
the Pitted-Ware Culture settlements in 
Scania dated to Middle Neolithie I-II and 
in the comb-ware find-spots in the SSSR 
dating from Early Neolithie and Middle 
Neolithie I. 
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