
























40 C I 4 - dateringar av neolitisk trattbägarkeramik i Halland

Slutsatser 

Avsikten med denna uppsats är i första hand att redovisa valda 

resultat från arkeologiska undersökningar av tidigneolitiska boplat

ser i sydhalland. Anledningen härtill är att motsvarande undersök

ningar i det övriga Sverige, liksom i Danmark och Norge under 

senare år, har lett till ett behov av en revision av såväl kronologi som 

kulturgrupperingar och deras innehåll inom det tidsavsnitt som idag 

betecknas som neolitikum (Madsen & Petersen 1984, Browall 1991, 

Östmo 1993). 

Av de två sydhalländska boplatser som redovisats ovan, är det 

ingen tvekan om att Slottsmöllan är den äldsta. En studie av keramik

dekoren från Slottsmöllan, visar på stora likheter med den jylländska 

Vol I i nggruppen (Petersson 1993 ). Ti Il sam mans med den östdanska/ 

skånska Oxiegruppen samt den skånska Svenstorpsgruppen (se dock 

nedan), utgör Vollinggruppen den tidigaste neolitiska keramikgruppen 

i Skandinavien (ca 3200-2800 f Kr, okalibrerat). Till skillnad från 

Oxiegruppen har dock Vollinggruppen en betydligt större livslängd. 

På dansk, i huvudsak jylländsk, mark förekommer keramik från 

Vollinggruppen ända in i tidigt mellanneolitikum (möjligen finns här 

underlag för ytterligare grupperingar, se Madsen & Petersen 1984 s 

99). 

Keramikmaterialet från Hästhagen skiljer sig från Slottsmöllan 

både vad gäller ålder och dekor. Den mest markanta skillnaden dem 

emellan är den totala frånvaron av snördekorerad keramik från 

Hästhagen. Här förekommer istället vinkellinjer och pinnintryck som 

mynningsdekor samt den vertikala bukstrecksdekoren, som är helt 

dominerande. Den absoluta dateringen av keramiken från Slottsmöllan 

och Hästhagen är delvis överlappande (se tabell I), vilket torde ha 

sin förklaring i Vollinggruppens långa livslängd. Trots detta och trots 
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den geografiska närheten de båda platserna emellan ( <5km ), är 

skillnaden i dekorvalet på keramiken så uppenbar, att olikheterna inte 

enbart kan tillskrivas kronologiska orsaker utan förmodligen också 

kulturella. Keramiken från Hästhagen tillhör generellt ett senare 

skede av tidigneolitikum, som i sydskandinavien rymmer tre olika 

keramikgrupper inom Trattbägarkulturen: Vollinggruppen, Fuchs

berggruppen och Virumgruppen (i Skåne även Bellevuegårdsgruppen). 

Detta skede omfattar perioden ca 2800-2600 f Kr ( okalibrerat). Av 

dateringar och dekor att döma torde keramiken från Hästhagen hän

föras till gränslandet mellan dessa tidigneolitiska grupper och MNia. 

De stora likheterna i tidigneol itisk keramikdekor från danskt/ 

skånskt och sydhalländskt material till trots, föreligger en rad små 

variationer i fråga om valet av dekor hos keramikmaterialet från de 

två omtalade boplatserna från sydhalland. Den jämförande analys 

som utförts på keramikmaterialet från Slottsmöllan och de övriga 

sydskandinaviska keramikgrupperna, föranleder författaren att tala 

om en ny syd-/västsvensk keramikgrupp, som i utformning och 

livslängd motsvarar den danska Vollinggruppen (Petersson 1993 s 

29). Det föreslagna namnet är Slottsmöllegruppen och innefattar 

även den ovan omtalade Svenstorpsgruppen (Larsson 1984). Valet av 

namn kan naturligtvis diskuteras men,som Petersson påpekar, 

Slottsmöllan omfattar det ojämförligt största fyndmaterialet i denna 

nybildade lokalgrupp (Petersson 1993 s.32). Denna gruppering får 

dock inte under några omständigheter betraktas som slutgiltig. An

talet halländska boplatser från denna tidsperiod är än så länge mycket 

begränsat. Ju fler relevanta platser och material som framkommer 

med tiden, desto större blir möjligheterna til ytterligare revideringar, 

och kanske bildandet av nya keramiska lokalgrupper. 

Förutom kronologiska omgrupperingar i den tidigneolitiska sfä

ren, får de ovan refererade dateringarna också konsekvenser av ett 
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