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25 år senare - En nyinventering av keramiken på Ajvide 
 

Abstract 
This thesis examines a sample of Pitted Ware pottery from the Gotlandic site of 

Ajvide in regard to the spatial and temporal relationship of the shards. Ajvide Stone 

Age site have been extensively excavated over the past 25 years and the most recent 

analysis of pottery was carried out by Österholm in 1987 and new analyses of the 

material are therefore greatly needed. Pottery from three sample areas was analysed in 

regard to their distribution, decoration, fragmentation, part of pot and quality of the 

goods. To analyse the material in a contextual way a multivariate statistical analysis 

called correspondence analysis was used. Two areas denominated “dark areas”, which 

Österholm defined previously, as possible ritual sites, and one reference area with 

mixed material were chosen for the analysis. By including two of these “dark areas” 

the study also examine if similarities or differences could be seen among the shard 

distribution how these areas have been defined and possibly re-defined. 
Keywords: Gotland, Pitted Ware pottery, Correspondence analysis, Neolithic. 

 

1. Inledning 
1.1 Introduktion 
Som en del av Helene Martinsson-Wallins (Wallin och Martinsson-Wallin 1996, 

Kjellberg och Ytterberg 1996) forskning valde författaren att skriva denna avhandling 

på temat gropkeramik. Anledningarna är egentligen två till att denna uppsats kom till, 

dels att det faktiskt fanns ett behov av att på nytt undersöka keramiken då det 

framkommit en stor mängd keramik på Ajvide-undersökningarna sedan den senaste 

stora studien av keramik från lokalen gjordes, denna genomfördes år 1987 av Inger 

Österholm (Österholm 1989, s. 53). Förutom detta tungt vägande skäl att genomföra 

nya studier fanns det dessutom ett behov hos författaren själv att arbeta med ett 

empiriskt material och att lära sig detta, en sporre var också att det dessutom ingick i 

ett förnyat aktivt forskningsprojekt 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att göra en analys av ett ornerat keramikmaterial från åren 

efter 2000 och att upprätta en databas över detta material. Utifrån databasen skall 
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analyser med hjälp av en multivarierad statistisk analys, kallad korrespondensanalys 

sedan kunna utföras. Det undersökta materialet är från 2002 och 2006 års 

undersökningar. 

 

Studierna skall sedan förhoppningsvis kunna svara på följande frågeställningar: 

Finns det korologiska likheter och/eller skillnader i keramikmaterialet mellan de 

utvalda ytorna, inom ytorna och stratigrafiskt? 

Finns det några nya dekorelement i förhållande till de som redan dokumenterats av 

Wallin och Scharp?  

Finns det dateringar gjorda i anslutning till det undersökta materialet? 

Vad är en svart yta och hur skall den definieras? Vad avser begreppet svart yta? 

Går det att göra jämförelser med äldre material och material från andra 

gropkeramiska boplatser utifrån den nya databasen? Om inte, vad krävs då för att 

kunna göra det? 

 

1.3 Källmaterial och metod 
Källmaterialet till denna uppsats är ett utvalt keramikmaterial från den gropkeramiska 

lokalen Ajvide, som ligger i Eksta socken. Urvalet har gjorts genom diskussion med 

Helene Martinsson-Wallin och Johan Norderäng om vilka ytor och år som kan vara 

lämpliga att välja material utifrån för att svara på frågeställningarna. De undersökta 

områdena är två så kallade ”svarta ytor” samt en referensyta.  

 

En förklaring kan behövas till begreppet ”svart yta”, en svart yta på Ajvide avser en 

yta som är mycket mörkt färgad på grund av deposition av stora mängder organiskt 

material, mycket större deponering än på övriga områden (Österholm 1997, s. 76f). I 

vissa fall är jorden på ytorna genomsyrad av sältran och har enligt deltagare i 

grävningarna avgett en lukt av härsket fett när de grävt ned genom kulturlugren, efter 

5000 år! (Kristiansson 2000, s. 8).  

 

Det utvalda undersökningsområdet, fördelat på de tre ytorna uppgick till totalt 26 m2. 

Materialets vikt uppgick till 6473 gram, antalet skärvor uppgick slutligen till 354. 

 

Metoderna som använts till detta arbete är komparativ metod, kvantifiering av 

keramiken i förhållande till dess utseende, sammansättning, dekorelement och storlek 
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som grund för databashantering av materialet. Databasen skall sedan ligga till grund 

för en relationell statistisk metod, korrespondensanalys som används med hjälp av 

programmet WinBASP. 

 

1.3.1 Källkritik 

Det finns en relativt omfattande forskning i förhållande till gropkeramisk kultur men 

gällande Ajvide är den bristande, framför allt keramiken. Den senaste undersökningen 

på keramiken gjordes av Inger Österholm 1987 och sedan dess har ett omfattande 

material grävts fram. Detta medför ett stort glapp i tid och därmed ett stort glapp i 

metod, metoderna för studier av keramik har förändrats i stor grad sedan Österholm 

genomförde sin analys och det är inte längre en subjektiv tolkning av keramiken som 

är dominerande utan fokus har flyttats till att kvantifiera materialet och 

kontextualisera det. Se till exempel ”Keramik i Sydsverige” och de metoder för 

registrering av keramik och dekor samt analyser av keramik som redovisas i den 

(Lindahl 2002, s. 45ff). 

 

Det är dryga 20 års utgrävningar sedan den senaste större undersökningen av Ajvide-

keramiken och utvecklingen av metodik sedan dess som framför allt påkallat detta 

uppsatsarbete. I övrigt är litteraturen kring gropkeramisk keramik och studier av 

densamma förhållandevis omfattande.  

 

Ett annat problem som jag kan se med de litterära källorna är att det fortfarande i viss 

mån talas om de gamla keramik-kronologierna såsom Fagervik- och Säterserierna 

(Stenberger 1979, s. 98ff). Till deras försvar är de med korrigeringar förvånansvärt 

korrekta (Ytterberg 2007, s. 373), dock är de baserade på totalgenomgångar av 

keramikmaterial från en enda gropkeramisk lokal och därför kan dessa kronologier 

enligt författarens mening ej direkt tillämpas på några andra gropkeramiska lokaler än 

de lokaler som de skapats ifrån, då varje lokal är unik i sin kronologi och därför kan 

denna typ av ”stora” kronologier inte tillämpas eller tillåtas lika stort utrymme som 

tidigare inom dagens arkeologi. Deras värde ligger snarare i sin exakthet av den 

enskilda lokalens skildring och kronologi och möjligtvis som en form av referens. 

 

När det kommer till själva det fysiska materialet som använts i undersökningen är det 

självklara problemet fragmenteringen. Det är svårt, om inte helt omöjligt att göra 
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några realistiska kärlrekonstruktioner då skärvorna är ytterligt små och när de största 

skärvenheterna som kunnat tillföras samma kärl i denna undersökning är fem stycken. 

 

Detta indikerar på att när kärlen gått sönder har de antingen inte deponerats på samma 

plats, att resterande skärvor har deponerats på samma plats men inte bevarats eller 

slutligen, och mest troligast, att de resterande delarna av kärlet kunnat användas och 

därför inte deponerats vid samma tillfälle, detta framförs också som potentiella 

faktorer genom etnoarkeologiska studier av Anders Lindahl och Edward Matenga 

(Lindahl & Matenga 1995, s.101ff). 

 

Den stora fragementeringsgraden är ett problem som är svårt att kringgå, särskilt här 

på Gotland då ön är uppbyggd av kalksten och naturleror oftast därmed innehåller 

kalk. Kalkstenen fäller ut ur keramiken med tiden och därmed försvagas den och 

fragmenteras. 

 

Mynningsdiameterberäkningar är fullt möjliga i betydligt fler fall än vad hela 

kärlrekonstruktioner är. Mynningsdiameterberäkningar kan också tillsammans med 

godsets tjocklek ge en bild av det ursprungliga kärlets storlek och dimensioner. 

 

1.4 Avgränsning 
Detta arbete är avgränsat till ett sample av ornerad keramik från tre utvalda områden 

på den gropkeramiska lokalen Ajvide. Premisserna var att två så kallade ”svarta ytor” 

skulle ingå samt ett referensområde. 

 

Den totala arealen på undersökningsområdet (hädanefter benämnt UO) uppgick till 26 

m2. Arealen fördelades på följande vis på respektive yta; Svarta ytan Norr 10 m2, 

Referensområdet 8 m2 och slutligen Svarta ytan Söder 8 m2. (fig. 1) 

 

Det fysiska materialet är som tidigare nämnt begränsat till lokalen Ajvide. Intentionen 

är att jämföra materialet med keramik från andra gropkeramiska lokaler på Gotland 

och på fastlandet. 

 

Sampling användes som metod för urvalet av keramikmaterial då denna ansågs som 

den lämpliga metoden anpassad efter de premisser som ställts upp.  
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Fig. 1 Karta över Ajvide samt utmarkerat de undersökta ytorna 

 
1. Referensområdet 2. Svarta Ytan Söder 3. Svarta Ytan Norr 

 

2. Tidigare forskning 
Gropkeramisk kultur, gropkeramisk tradition, östsvensk kustkultur. Detta är alla 

benämningar på en och samma grupp människor och har sitt ursprung i 1800-talets 

arkeologi. Den första gropkeramiska lokalen som hittades var i hjärtat av Visby år 

1864 (Stenberger 1979, s.96). Sedan följde allt fler upptäckter både på Gotland och 

fastlandet, till en början koncentrerat till de östra delarna av Sverige därav 

benämningen östsvensk kustkultur. 

 

Det dröjde dock inte länge innan det hittades lokaler även på den svenska västkusten, 

längs kusterna i Danmark och även i Norge. Det som var gemensamt var att alla var 

knutna till vatten, antingen hav eller sjöar såväl som vattendrag. Då föll begreppet 

östsvensk kustkultur och benämningen övergick till det vi använder oss av än idag, på 

gott och ont, gropkeramisk kultur (Stenberger 1979, s. 94ff). 

 

Ludvig Papmehl-Dufay diskuterar dagens användning av begreppet kultur och hur 

definitionen förändrats till idag. Kultur avser i Dufays definition två olika nivåer, dels 

frågan om identitet och dels föreställningen om etnicitet. Dufay menar att identitet 
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kan avse flera olika grupper av olika storlek beroende på premisserna som man 

identifierar sig med. Etnicitet är enligt definitionen då istället specifikt och avser 

mindre och mer avgränsade enheter av människor där kulturella skillnader 

manifesteras i förhållande till andra grupper med egna specifika traditioner. Etnicitet 

är en kulturell konstruktion och föränderligt under tid. Dessa två begrepp är otroligt 

komplexa enligt Dufay men han menar att det är värdefullt för oss arkeologer att 

diskutera dessa och försöka relatera dem till den materiella kulturen (Papmehl-Dufay 

2006, kap. 3). 

 

Det har skrivits mycket om gropkeramisk tradition och hela traditionen har fått sitt 

namn efter den mycket karakteristiska keramiken. Därför föll det sig naturligt att göra 

en undersökning av just keramiken då den fortfarande är framträdande inom 

arkeologin och forskningen. Inom den äldre arkeologin utgjorde dessutom keramiken 

ett sätt att datera och bygga stora kronologier om den gropkeramiska traditionen som 

t.ex. Fagervik- och Säterserierna (Stenberger 1979, s. 98ff, Ytterberg 2007, s. 373 och 

Papmehl-Dufay 2006, kap. 3). 

 

Idag är dessa kronologier dock inte aktuella men keramik som material är fortfarande 

ett viktigt och framförallt stort material vid utgrävningar av gropkeramiska lokaler det 

har författaren själv inte minst upplevt vid grävning på den gropkeramiska lokalen 

Ajvide. Därför är det fortfarande viktigt att göra undersökningar och forska på detta 

material och lyfta fram det. Det finns flera etnoarkeologiska undersökningar som visar 

på ett samband mellan ornamentik, utformning av kärl och identitet, grupptillhörighet 

och social status, bl.a. Ian Hodder visar på detta i sin studie av Baringofolket och då 

särskilt studien av kalebassernas dekor och dess tillkomst (Hodder 1982, s. 69ff). 

 

Keramiken kan alltså berätta för oss om människornas känsla av tillhörighet, vad de 

åt, vad de använde kärlen till och måste enligt författaren sluta betraktas som ett 

massmaterial bland andra. Snarare är det att massmaterial som begrepp har fått en 

negativ laddning inom arkeologin men det är ett problem som inte skall diskuteras 

inom ramen för denna uppsats. 

 

Ajvide, som materialet till denna avhandling är hämtat ifrån, är en gropkeramisk lokal 

som upptäcktes 1922 av Oscar Wennersten som dock inte genomförde de första 
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undersökningarna utan det dröjde ett år, 1923 innan dessa företogs och då under 

ledning av John Nihlén (Österholm 1989, s. 85). Det som idag benämns för Ajvide är 

den mellanneolitiska lokalen. Österholm upptäckte en äldre lokal som benämns 

Jakobs, efter gården som lokalen ligger på, och hade som sagt inte undersökts tidigare 

då den inte var känd 1923. Denna låg längre upp på land och bedömdes som 

mesolitisk, den lokal som behandlas i denna avhandling är alltså den neolitiska 

lokalen Ajvide. Österholm var den första som genomförde en större och mer 

genomgripande undersökning på bägge lokalerna (Österholm 1989, s. 85). 

 

Den första som genomförde en undersökning på keramikmaterialet från Ajvide, den 

gropkeramiska lokalen, var Agneta Scharp i sin CD-uppsats 1985. Österholm gjorde 

sedan en totalgenomgång av keramikmaterialet som hittats mellan åren 1983-1987, ett 

ofantligt arbete som omfattade drygt 58 000 skärvor eller ca. 280 kg (Österholm 1989, 

s.53). Sedan dess har inga större undersökningar gjorts på Ajvides keramikmaterial 

fram till denna genomgång. Det är alltså 22 år av sammanhängande årligen 

återkommande seminariegrävningar sedan senaste större analysen av ett 

keramikmaterial från Ajvide. 

 

Österholms undersökning syftade till att registrera alla typer av dekorer och kärltyper 

och försöka sätta deras antal i förållande till det kronologiska sammanhanget. 

Österholm var också tidigt ute med att utnyttja nya tekniker, till exempel 

termoluminicens-analys för att utröna skillnader i använda leror på lokalen 

(Österholm 1989, s. 53). 

 

Vi står alltså idag med en bristande undersökning och forskning på keramiken från 

Ajvide men en fortlevande forskning på gropkeramik i övrigt. Idag är denna forskning 

kanske främst företrädd av Ludvig Papmehl-Dufay som publicerat flera avhandlingar 

på ämnet. 

 

3. Presentation av materialet 
Keramikmaterialet som ligger till grunden för denna avhandling kommer från den 

gropkeramiska lokalen Ajvide i Eksta socken och är utgrävt åren 2002 och 2006. Det 

är enbart ornerat material. Som författaren tidigare nämnt är materialet utvalt från 

premisserna att det skall ingå två svarta ytor samt ett referensområde, detta utifrån 
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diskussion med Martinsson-Wallin och Norderäng.  

 

De två aktivitetsytorna är de jag benämner Svarta Ytan Norr och Svarta Ytan Söder 

(fig. 1) samt referensytan som benämns Referensområdet. Det totala undersökta 

materialets vikt uppgick till 6473 gram. Författaren gick sedan igenom materialet och 

sållade bort skärvor som understeg 4 cm2 då dessa bedömdes som för små för att vara 

representativa, det visade sig att detta mått ändå var i underkant. Spjälkade skärvor 

utgick likaså odekorerade, med vissa undantag då dessa kunde passas ihop med 

dekorerade skärvor, denna metod för sållning i materialet är en något modifierad 

variant av den som Kjellberg och Ytterberg använder i sin CD-uppsats (Kjellberg & 

Ytterberg, 1996. s. 6). 

 

Slutresultatet blev ett sample på 354 skärvor. En tydlig tendens kunde observeras i 

sammansättningen av det ornerade keramikmaterialet då en skarp skillnad syntes 

mellan de två aktivitetsytorna. På Svarta Ytan Norr fördelades viktmässigt endast en 

bråkdel jämfört med Svarta Ytan Söder där majoriteten av materialet återfinns. Se 

tabellerna 1 och 2. 

 

Procentuellt sett fördelar sig materialet på följande sätt: 

Tab. 1 Vikt fördelat i % 

 Svarta Ytan Norr Referensområde Svarta Ytan Söder 

Totalt ~2% ~37% ~61% 

 

Tab. 2 Skärvfördelning i % 

 Svarta Ytan Norr Referensområde Svarta Ytan Söder 

Totalt ~2% ~37,8% ~60,2% 

 

Som tabellerna visar är det en tydlig skillnad mellan de två ”Svarta ytorna”. En 

granskning av den norra svarta ytan krävdes då den uppvisade en liten andel keramik i 

förhållande till de andra två ytorna. På 30 m2 uppvisar den norra ytan 758 gram 

ornerad keramik. Utslaget per kvadratmeter blir det ca. 25,2 gram, alltså en förväntad 

mängd av 252 gram på 10 m2. Detta visar med tydlighet att de 135 gram som erhållits 

är representativ för ytan och att ytan är fyndfattig i förhållande till de övriga ytorna 

och i synnerhet den södra svarta ytan. 



 

 11 

Materialet är kraftigt fragmenterat och gör det ytterligt svårt att göra några 

kärlrekonstruktioner, det finns flera skärvor som skulle göra det möjligt att återskapa 

mynningsdiameter men har inom ramen för denna uppsats inte hunnits med. Skälet till 

den stora sekundära fragmentationen är till största del den kalkhaltiga leran som 

använts till keramikproduktionen som gör godset skört med tiden, kalken fäller ut och 

orsakar sprickor och tomrum i godset och försvagar det. Med detta sagt att är det inte 

så att keramiken var av dålig kvalité utan den var högst användbar och kvalitativ då 

den brukades, detta framförs också av Ole Stilborg (Stilborg, 2002 s.14f) som också 

påpekar att det finns flera faktorer till fragmenteringen som är oss arkeologer till 

förtret men som inte är representativt för den ursprungliga kvalitén på keramiken.  

 

Förutom kalken i leran och magringen spelar ett kärls användningsområde, orsak till 

att kärlet gått sönder och hur det gått sönder, tillvaratagande av skärvor, andra hands-

påverkan efter deponering i eller på marken av människor, djur eller annan aktivitet 

och klimatpåverkan en stor roll i hur stor fragmentationen blir (Stilborg, 2002 s.14f). 

För att klargöra menar författaren att det finns en primär och sekundär fragmentering, 

den primära är den händelse som orsakar att kärlet fragmenteras (helt eller delvis) och 

den sekundära är från det att deponerats på marken. Till detta kommer dessutom en 

faktor till: återanvändning. 

 

Efter databasregistering av materialet kunde de 354 skärvorna föras ihop till 330 

skärvenheter. Det skall tilläggas att i detta det även ingår ett antal skärvor som är 

odekorerade och spjälkade i det slutliga materialet då dessa kunde passas ihop med en 

dekorerad skärva. Denna databas bestående av skärvenheterna fördes sedan in för en 

relationell analys i programmet WinBASP. Resultatet redovisas under analys samt att 

själva metoden och databehandlingen redovis under en egen rubrik nedan, 3.1.  

 

En genomgång av ornamentiken gjordes och registrerades också i databasen och 

några intressant fynd gjordes i förhållande till de dekorscheman som utarbetades av 

Wallin och Scharp (Wallin, 1984 s. 33; Scharp, 1985 s. 14). Ett särskilt intressant 

mönster hittades och det kunde verifieras då det hittades på två skilda skärvor i form 

av inskurna, hängande trianglar som inte finns med i Wallins eller Scharps scheman. 

Ytterligare ett mönster hittades som kan anses som nytt, ett klöverformat gropintryck 

men detta hittades enbart på en skärva och det känns därmed osäkert att påstå att det 
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är ett återkommande dekorelement. Foton på respektive dekorelement återfinns i 

bilaga 2. 

 

Ytterligare två keramikskärvor väckte intresse, dels en skärva som skulle kunna vara 

botten till ett minityrkärl. Den andra skärvan ser ut att ha ett medvetet skapat hål då 

kanterna är jämna och skärvan är ej är eroderad runt hålet. Hålet kan vara del av en 

upphängningsanordning (se bilder i bilaga 3). 

 

Jag har valt att inte använda Österholms schema i jämförelsen av dekor (Österholm, 

1989. s. 110) då hon registrerat hela skärvors dekor och därmed sammansatta dekorer 

som är individuella för varje skärva. Min metod utgår ifrån den registrering som 

beskrivs i Keramik i Sydsverige (Stilborg, 2002 s. 26ff samt s. 164ff) samt den som 

även Ytterberg  och Kjellberg (Kjellberg & Ytterberg, 1996. s. 6) företräder, nämligen 

att bryta ned dekoren i dess minsta del, element, och beskriva motiv och komposition 

utifrån detta. 

 

På detta sätt menar jag att det ges en empirisk och kvantitativ grund för registrering av 

dekoren där man försöker undvika subjektiva tolkningar och som i Österholms val av 

metod kan det inte uppstå situationer då en skärva inte ”passar” i mönstret och med 

nöd måste passas in i en kategori. 

 

3.1 Korrespondensanalys 

Syftet med registreringen av samplet i en databas var avsett för att sedan kunna 

genomföra en korrespondensanalys av materialet. Detta för att förhoppningsvis kasta 

ljus över en av frågeställningarna till och ge en grund till nya hypotesformuleringar 

kring materialet:  

 

Finns det korologiska likheter och/eller skillnader i keramikmaterialet mellan de 

utvalda ytorna, inom ytorna och stratigrafiskt? 

 

Korrespondensanalys är dock främst en hypotesskapande metod och syftar främst till 

att tydliggöra relationerna inom ett material och ge forskaren en lätt överblick av 

dessa. Att få en överblick och se relationer i en textbaserad databas på 330 poster är 

annars ytterligt svårt. 
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Korrespondensanalys som metod togs fram av franska sociologer på 1960- och 1970-

talen. Det är en relationell statistisk analys som strävar efter att visa strukturen i stora 

mängder data utan att förlora information under analysarbetet. Pierre Bourdieu och 

Neil Broady var några av de mest framträdande användarna, bägge sociologer. Inom 

arkeologin är det fortfarande en relativt ovanlig metod. Det är en bra metod på så sätt 

att det visar visuellt relationerna inom materialet, enheter eller variabler som 

grupperar sig nära varandra är liknande varandra. Ett större avstånd dem emellan visar 

på skillnader (Martinsson-Wallin 2007, s. 84).  

 

Programmet WinBASP är ett gratisprogram som bl.a. tillåter användaren att göra 

korrespondensanalys, det kan laddas ned gratis från Kölns Universitets hemsida: 

http://www.uni-koeln.de/~al001/basp.html. 

 

Informationen i databasen användes som grund för analysen. Inmatningen går till på 

så vis att användaren för in enheter respektive variabler, i författarens fall var 

enheterna de 330 skärvenheterna och variablerna var t.ex. skärvtjocklek, 

lagertillhörighet, dekorelement etc. När alla enheterna förts in i tabellerna 

designerades de variabler som var relevanta för respektive skärvenhet. För att 

visualisera det på ett enkelt sätt kan varje enhet ses som en ram eller låda som sedan 

skall fyllas med innehåll och innehållet i detta fall är variablerna. 

 

Användaren får sedan modifiera sitt resultat t.ex. genom att ta bort variabler som inte 

är representativa för materialet, det kan vara att det är för få enheter som uppbär 

variabeln eller att det är för många att det tar ut variationen. Det är ungefär som att 

ställa in skärpan på en kikare, när användaren tar bort ytterligheterna blir resultatet 

mycket skarpare och tydligare.  

 

4. Analys 
4.1 Registrering & Korrespondensanalys 

Tabellerna 3 och 4 visar materialets vikt samt skärvantal fördelat på respektive yta 

och lager. 
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Tab. 3 Vikt angett i gram, fördelat på lager och yta. Innan bortsortering av skärvor < 

4cm2. 

 Svarta Ytan Norr Referensområde Svarta Ytan Söder 

Lager 0 - 45,5 15 

Lager 1 - 319 228 

Lager 2 36,5 889 1799 

Lager 3 98,5 753,5 1897 

Lager 4 - 349,5 Berggrund 

Lager 5 Berggrund 41,5 Bergrund 

Totalt 135 2398 3939 

 

Nästa skede i arbetet var att sortera bort de skärvor som var för små, spjälkade samt 

var odekorerade för att ta fram det slutliga materialet till undersökningen. Resultatet 

kan ses nedan i tabell 6. 

 

Tab. 4 Skärvantal fördelat på lager och yta. Efter bortsortering av skärvor < 4cm2. 

 Svarta Ytan Norr Referensområde Svarta Ytan Söder 

Lager 0 - 4 1 

Lager 1 - 18 16 

Lager 2 2 53 83 

Lager 3 5 40 113 

Lager 4 - 16 Berggrund 

Lager 5 Berggrund 3 Berggrund 

Totalt 7 134 213 

 

Som tabellerna visar ses redan från början ett tydligt mönster då fördelningen av 

keramiken är ytterst ojämn mellan de båda svarta ytorna. Som nämnts tidigare är det 

låga talet i den norra svarta ytan bekräftat genom att räkna på ytterligare 20 m2 på 

denna yta. Resultatet bekräftade att det rör sig om en keramikfattig yta.  

 

Detta visade i ett tidigt stadium av undersökningen en skillnad mellan ytorna när det 

gäller keramikfördelningen, de svarta ytorna verkar inte ha använts på ett liknande 

sätt även om den förmodade höga deponeringen av organiskt material fortfarande är 
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gemensamma dem emellan. Alternativet är att bevaringsförhållandena på ytorna är 

eller har varit radikalt olika vid antingen deponeringstillfället eller att markkemin 

förändrats under tid, detta är inte troligt då det i sådana fall inte borde ha bevarats 

något alls från den norra aktivitetsytan. 

För att kontrollera om den tydliga skillnaden i deponeringen av ornerad keramik 

återfanns även i det övriga materialet gjordes en genomgång även av detta. De 

fyndgrupper utöver den ornerade keramiken som återges här i tabell 3 är dessa; 

flintavslag samt oornerad keramik. Benmaterialet togs bort då dess stora mängd 

gjorde det svårt att utläsa tabellen, de redovisas i en separat tabell (se tab. 4). Återigen 

utmärker sig den södra aktivitetsytan mycket markant. 

 

Tab. 5 Övrigt fyndmaterial 
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SYS, Ornerad keramik
SYS, Oornerad keramik
SYS, Flintavslag

 

 

Det är alltså även samma tendenser inom det övriga fyndmaterialet, de två 

aktivitetsytorna skiljer sig mycket markant ifrån varandra. I förhållande till mängd 

deponerat material liknar den norra aktivitetsytan mer referensområdet än den södra. 

Även i benmaterialet kan detta mönster observeras (se tab. 4). 
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Tab. 6 Benmaterialets fördelning 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ytor och fyndmaterial

G
ra

m

SYN, Ben
Ref.omr, Ben
SYS, Ben

 
 

Efter genomgång av materialet och inregistrering av skärvorna och dekoren i en 

exceldatabas följde arbetet med att föra över data till WinBASP för att genomföra 

korrespondensanalysen. Det slutliga resultatet kan ses nedan i figur 2. 

 

Fig. 2 Korrespondensanalys - Enheter 

 
Den här bilden kräver naturligtvis en grundligare förklaring. De blå prickarna är 

Svarta Ytan Norr, de mörkt gröna är Referensområdet och de turkosa är Svarta Ytan 

Söder. Förutom färgen som då står för de undersökta ytorna är varje prick en 
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skärvenhet. Bilden får en bättre förklaring av hur variablerna grupperar sig, se figur 3. 

Fig. 3 Variablernas gruppering i analysen. 

 
 

Utgående ifrån variablernas gruppering går det tydligt att utläsa att det finns en 

koppling mellan vissa typer av dekor och godsets tjocklek. Gropintryck och sneda 

streck koncentreras till kärl eller delar på kärl med tjockare gods medan exempelvis 

punktintryck, streck och kamintryckta punkter koncentreras till kärl eller delar av kärl 

med tunnare gods. Generellt kan sägas att intryck som teknik främst används på 

tjockare gods medan inskärning som teknik främst används på tunnare gods. Men som 

kan utläsas ovan finns det naturligtvis undantag i teknik kontra godstjocklek. 

 

Ytterligare en tydlig tendens inom materialet är att större skärvtjocklek hittas i de 

djupare liggande lagren. Det skall tilläggas att vikt inte finns med som variabel men 

den är direkt kopplad till godsets tjocklek, större skärvor har generellt tjockare gods. 

Detta beror sannolikt på att de övre lagren har varit utsatta för jordbruksredskap vilket 

fragmenterat större skärvor och sedan har elementen kunnat utsätta skärvorna för kyla 

och väta vilket resulterat i spjälkning av skärvorna. Även distributionen av delar av 

kärl uppvisar en tendens stratigrafiskt, hals, skuldra och buk hittas i de djupare 

liggande lagren stigande gradvis uppåt och längst upp återfinns mynning.  

 

 

Fig. 4 Korrespondensanalys – Enheter och variabler 
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Intressant är också att de tre olika undersökta områden uppvisar klart urskiljbara 

skillnader i sammansättning. Svarta Ytan Söder uppvisar två skilda koncentrerade 

kluster som kan knytas till två grupper av variabler, det högra klustret i bild 

domineras av gropintryck och sneda streck, tjockare gods, skulder- och halsdelar samt 

att dekoren är placerad på skuldra och hals. Det vänstra klustret utgörs av enkel- och 

dubbelintryckta punkter, aningen tunnare gods, bukdel samt att dekoren är placerad på 

buk. 

 

Det är alltså inte en gruppering beroende på två skilda deponeringar inom ytan utan en 

beroende på dekor, kärldelar, skärvtjocklek samt placering av dekor. Efter ett flertal 

genomförda analyser där författaren experimenterat med olika sammansättningar av 

variabler kunde det konstateras att denna gruppering är definitiv då den uppvisades i 

varje analys. De övriga två ytorna grupperade sig också enligt liknande mönster i 

varje analys. Det som är mycket intressant är att den andra svarta ytan, Svarta Ytan 

Norr, är mer lik i sin sammansättning med Referensområdet än med Svarta Ytan 

Söder. 

 

Referensområdet visar upp en mer diversifierad sammansättning än Svarta Ytan Söder 

och väsentligt skild från den tidigare nämnda ytan. På referensområdet är 

skärvtjockleken generellt tunnare än på den södra svarta ytan, en större andel av 

skärvorna är koncentrerad till de övre lagren på denna yta, inskärning är den vanligare 
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tekniken för dekoren, mynningsdel är den vanligaste kärldelen på ytan och de 

vanligaste dekorerna, kamintryckta punkter och inskurna streck är koncentrerade till 

mynningsranden. Svarta Ytan Norr är som tidigare nämnt oerhört mycket 

fyndfattigare och inte bara av keramik (Norderäng 2006. s. 4ff). Den liknar också som 

sagt referensområdet. 

 

I den uppvisade korresondensanalysen har tendenserna i materialet förtydligats genom 

att sortera bort enheter som är för lika varandra för att det tar fokus från variationen, 

därför finns det bara med två enheter från Svarta Ytan Norr. Figur 5 visar 

grupperingen av samtliga skärvenheter tidigare i analysen. Det inringade området är 

samliga 7 skärvenheter från Svarta Ytan Norr och visar tydligare  

att de grupperar sig mer med referensområdet än med den södra svarta ytan. 

 

Fig. 5 Svarta Ytan Norr – gruppering av enheter inringat 

 
 

Det finns alltså stora korologiska skillnader mellan de svarta ytorna som till och med 

var märkbara omedelbart efter avslutad genomgång av materialet. Dels utmärker sig 

skillnaden i mängden material däribland ornerad keramik som deponerats på 

respektive yta som är mycket markant, men också i vilka dekortyper som är 

dominanta, kärldelar som bevarats och på vilka delar av kärlet dekoren placerats samt 

vilken teknik som främst använts. Skillnaden ligger också i att den norra svarta ytan 

grupperar sig närmare referensytan i keramiksammansättningen, intressant är också 
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att det finns en korologisk skillnad inom den södra svarta ytan som genom upprepade 

analyser bibehålls. Författaren återkommer till och diskuterar de svarta ytorna som 

fenomen senare i texten. 

 

Det uppstår alltså flera nya frågor utifrån analysen, den naturliga fortsättningen blir att 

gå vidare med att försöka besvara varför dessa skillnader finns och i synnerhet den 

stora differensen mellan de svarta ytorna. I synnerhet utmanar analysen uttrycket 

”svart yta” som gemensamt begrepp, ett lämpligare begrepp är då det existerande 

uttrycket aktivitetsyta med en modifiering: ”mörkfärgad aktivitetsyta”.  

 

4.2 Datering 

Finns det då någon kronologisk skillnad mellan ytorna? Det finns inga C14-dateringar 

från de ytor som materialet är taget ifrån, dock finns det några i deras närhet som 

kommer att redovisas och diskuteras. Dateringarna skall dock inte tas som försök att 

direkt datera de undersökta ytorna då de inte kommer från samma kontext, däremot 

kan de ge en fingervisning om kronologi och utgångspunkt för vidare undersökningar 

och frågeställningar. 

 

Den närmsta dateringen i förhållande till området på Svarta Ytan Norr ligger 1m öster 

och 3m söder om den närmsta undersökta rutan, dateringen är gjord på ett sälben dock 

har författaren inte fått klarhet på vilken nivå som benet är återfunnet på. Det 

okalibrerade resultatet gav en ålder på 4500±45 BP, det kalibrerade resultatet med 1 

sigma gav i kalenderår 3337-3104. Provets laboratorienummer: Ua-34353. 

 

När det kommer till dateringar i förhållande till Svarta Ytan Söder ligger den närmsta 

i linje i öst-västlig riktning men 3m norr om den närmsta rutan som material tagits 

ifrån till avhandlingen. Denna är gjord på människa och uppvisar en BP-datering på 

4220±40 som med 1 sigma kalibrerat ger en ålder i kalenderår på 2896-2758. Provets 

laboratorienummer: Ua-34350. 

 

I närheten av referensområdet finns i nuläget närmsta datering 17m söder om närmsta 

aktuella ruta. Dateringen redovisas men måste dock ses som för långt borta för att 

kunna vara relevant för själva referensområdet, dock ger det en referens att förhålla 

sig till vid beaktande av de två övriga dateringarna. Ua-3542 är också det taget från ett 
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sälben men liksom för de övriga har inte författaren i skrivande stund fått tag på mer 

info om på vilken nivå detta har tagits. I BP-år blit resultatet 4425±65 och kalibrerat 

med 1 sigma blir det 3266-2926 kalenderår. 

 

Samtliga dateringar är hämtade från Jakobs/Ajvide – Undersökningar på en gotländsk 

boplatsudde från stenåldern sammanställd av Inger Österholm (Norderäng 2008. s. 

296). 

 

Dessa dateringar ger en möjlig tolkning att de två aktivitetsytorna är av olika ålder 

och tillhör olika nyttjande-perioder på Ajvide, den norra svarta ytan är äldst och södra 

yngst och referensområdet ligger då kronologiskt och geografiskt mitt emellan dessa. 

Med andra ord en användning av lokalen som succesivt flyttas från nordost mot 

sydväst. Det finns alltså en möjlighet att de två svarta ytorna skiljer sig rent 

kronologiskt förutom att de skiljer sig i fyndsammansättning. 

 

En kronologisk differens, likväl som skilda aktiviteter under samma period av tid, 

skulle kunna förklara de diskrepanser i deponering som finns, dels i mängd keramik 

men också i sammansättning, mellan de två aktivitetsytorna. Den överlappning som 

finns och som kan utläsas i korrespondensanalysen mellan Svarta Ytan Norr och 

Referensområdet i keramiksammansättningen och i sin tur mellan Referensområdet 

och Svarta Ytan Söder skulle i sådana fall stödja en sådan hypotes.  

 

Det finns alltså inte dateringar gjorda i samma kontexter som det undersökta 

materialet. För att kunna verifiera eller falsifiera den nämnda hypotesen krävs nya 

C14-dateringar i det undersökta området. 

 

4.3 Dekor 

Under genomgången av materialet kunde författaren hitta två dekorelement som 

tidigare inte rapporterats i jämförelsen med Wallins och Scharps tidigare nämnda 

dekorschema (Wallin, 1984 s. 33; Scharp, 1985 s. 14), dels ett klöverformat 

gropintryck (se bilaga 2) som bara var representerat på en skärva och inskurna 

triangulära element (se bilaga 2). De triangulära elementen och det klöverformade 

intrycket hittades på samma yta, Svarta Ytan Söder.  
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Det finns en motsvarighet i en skärva från Hemmor som Paul Wallin och Helene 

Martinsson-Wallin hittade under deras undersökningar på platsen (Wallin & 

Martinsson-Wallin 1996, s. 16f). Dock skall det tilläggas att de inte är av riktigt 

samma karaktär, men den typen av dekor, så kallade hängande trianglar,  brukar 

vanligtvis  associeras med megalitisk keramik (Wallin & Martinsson-Wallin 1996, s. 

16f). Detta fynd pekar då på en möjlig äldre tradition av dekor med sitt ursprung i 

trattbägartraditionens keramik men denna tolkning ser i detta fallet inte ut att stämma 

med de kronologiska indikationerna. 

 

Det har alltså hittats nya dekorelement i jämförelse med tidigare nämnda scheman och 

nya för lokalen Ajvide. Vilken eventuell betydelse det klöverformade gropintrycket 

kan ha haft är omöjligt att säga då det inte påträffades på någon annan skärva i 

materialet eller i litteraturen. Däremot är de triangulära intrycken intressanta då de 

dokumenterats i ett annat gropkeramiskt material och för att det finns motsvarigheter i 

den mycket äldre trattbägarkeramiken (Wallin & Martinsson-Wallin 1996, s. 16f). Det 

visar antingen på ren slump i likheten med det äldre materialet, en lång kontinuitet 

inom dekorens utformning eller på en äldre fas på lokalen. Det sistnämnda kan 

verifieras eller falsifieras genom ytterligare C14-dateringar. 

 

5. Diskussion 
5.1 Svarta ytornas gåta 

Utgående ifrån författarens resultat kan det påvisas att de två undersökta 

aktivitetsytorna är mycket olika sett till sin keramiksammansättning, dels i den mängd 

som deponerats på ytan och dels i vilka kärldelar, dekorer, placering av dekoren på 

kärlen etc. som är dominerande. En bråkdel, 135g, av det totala keramiksamplet på 

6473g utgörs av materialet från Svarta Ytan Norr att jämföra med de 3939g från 

Svarta Ytan Söder.  

 

De uppvisade resultaten tyder alltså på en radikal skillnad mellan ytorna i aktivitet 

och användande, en tendens som möjligt kan förklaras med kronologi som dock 

behöver vidare undersökningar och framför allt fler C14-dateringar för att verifiera 

eller falsifiera. Med detta resultat och indikationer måste alltså en diskussion till om 

dels hur dessa ytor använts, vad för slags aktivitet gett upphov till dem och också hur 

själva begreppet svart yta används.  
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Enligt författarens åsikt bör begreppet ”mörkfärgad aktivitetsyta” användas istället. 

Aktivitetsyta har redan använts en längre tid se t.ex. Margareta Kristianssons CD-

uppsats från 2000 som behandlar den första upptäckta aktivitetsytan på Ajvide 

(Kristiansson 2000). ”Mörkfärgad aktivitetsyta” är neutralt och kan användas för alla 

dessa ytor och förstås på en gång vad som avses. Enligt författaren har begreppet 

”svart yta” ett behov av förklaring och definition som möjliggör lika många 

definitioner som det finns arkeologer.  

 

Mörkfärgad aktivitetsyta är som tidigare nämnt ett neutralt begrepp som inte lämnar 

utrymme för ett otal olika definitioner och behöver inte någon förklaring för att förstå 

initialt men kan ses som en paraplybeteckning för variationer inom kategorin. Det vill 

säga att både Svarta Ytan Norr och Svarta Ytan Söder med sina markanta skillnader 

blir lättare förstådda genom att benämna dem som mörkfärgade aktivitetsytor med 

olika användning och möjligtvis differerande kronologi. 

 

Med utgångspunkt i resultatet av analysen de bägge undersökta aktivitetsytorna 

föreslås att de har utnyttjats och tillkommit på olika sätt och möjligt genom olika 

aktiviteter. Aktivitetsytorna har i många fall tolkats som rituella platser, det har också 

gjorts paralleller till s.k. gotländska käutaltare i historisk tid och Österholm 

formulerade en hypotes om ett käutaltare på Ajvide (Österholm 1997, s. 75ff) något 

som också Kristiansson tycker sig se stöd för i sin avhandling från 2000 (Kristiansson 

2000, s 36ff). 

 

Författaren anser att det ”rituella” inom arkeologin ofta används alltför snabbt som en 

förklaring på det vi inte kan förstå med en gång, liknande ordet kult eller kultiskt 

inom äldre arkeologin. År 2000 fanns det bara en aktivitetsyta på Ajvide, idag 2009 

finns det totalt fyra stycken, vilket då fenomenet fortfarande var unikt kanske gjorde 

det lättare att ställa hypoteser kring det rituella och tolka ytan som en rituell plats. Den 

första upptäckta aktivitetsytan är inte längre störst eller fyndtätast heller utan det är 

den som benämns Svarta Ytan Söder i denna uppsats. 

 

För att komma vidare behövs fler studier av dessa aktivitetsytor för att utröna deras 

användning då det framkommit tre stycken sedan 2000 och antagligen finns fler ännu 

ej upptäckta. Författaren utesluter naturligtvis inte att någon eller några av ytorna kan 
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vara rituella platser men baserat på resultaten från denna undersökning uppvisar de en 

stor variation inom och emellan varandra i deponerat material som inte stöder en 

hypotes om käutaltare.  

 

Det skall dock som nämnts tidigare inte uteslutas en rituell tolkning av ytorna. De har 

gemensamt t.ex. den mycket mörkt färgade jorden och det är en möjlighet att man 

genomfört riter i samband med de olika aktiviterna som gett upphov till det varierande 

fyndmaterialet. Även avfall anses i vissa kulturer som rituellt laddat som t.ex. avfallet 

från ceremoniella platser i Polynesien som är viktigt att deponera på ett visst sätt då 

det är en del av ritualen (Martinsson-Wallin 2009, muntl.).  

 

Med detta sagt så kan det alltså vara möjligt att människorna genomförde riter i 

samband med slakt, avfallsdeponering eller hantverk på aktivitetsytorna och även i 

samband med gravläggningarna men att detta är svårt att säga något om utifrån det 

faktiska fyndmaterialet. Dock kan exempelvis gravritualerna lika gärna ha genomförts 

på den egentliga boplatsen eller därför avsedda ceremoniella platser och att sedan 

gravläggningen skett på Ajvide. Hypotesen om käutaltare verkar utifrån 

fyndmaterialet från de tre nämnda aktivitetsytorna i denna uppsats som en mycket 

osannolik tolkning då vi i sådana fall kunde förväntat oss en liknande sammansättning 

av materialet från ytorna. Även benmaterialet motsäger denna tolkning då 

benmaterialet från det s.k. käutaltaret till stor del utgörs av svin (Kristiansson 2000, s. 

24 & Kristiansson 2009, muntl.). 

 

En praktisk användning kan förklara den stora deponeringen av organiskt material och 

deponeringen av övrigt material såsom keramik, flinta, redskap lika väl som enbart 

rituell användning. Lösfynd och spridda fynd som gjorts av människa på de 

undersökta aktivitetsytorna (Norderäng 2002. s. 4ff; 2006. s. 4ff ) kan hänföras till det 

efterföljande brukandet av marken såsom jordbruk som förstört någon av de senare 

utförda gravläggningarna och fört in detta material på aktivitetsytorna, detta stöder 

också Kristiansson i sin uppsats (Kristiansson 2000, s. 18). Även stolphålen kan 

tänkas ha tillkommit under ett praktiskt utnyttjande av lokalen. 

 

Författaren har formulerat en hypotes om aktivitetsytornas användning som 

komplement till de rituella tolkningarna generellt men i synnerhet den rituella 
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tolkning av aktivitetsytorna som Österholm tycker sig se stöd för, nämligen denna: 

aktivitetsytorna representerar avfalls- slakt- och/eller hantverksplatser och möjligtvis i 

koppling till dessa aktiviteter rituella handlingar som inte avsatt spår i fyndmaterialet.  

 

Författaren tycker se sig kunna se stöd för denna tolkning då denna hypotes lämnar 

utrymme för den uppenbara variationen i fyndmaterialet. Dels i keramiken från de två 

aktivitetsytorna likväl som rutfyndsmaterialet från dessa. Men också i fyndmaterialet 

från den första aktivitetsytan som behandlas i Kristianssons avhandling. Detta 

material kommer också att diskuteras av författaren. 

 

I materialet från den första kända aktivitetsytan finns det en stor mängd fynd som 

stöder att dessa ytor kan ha nyttjats för hantverk, slakt och/eller som avfallsplats. Spår 

av hantverk finns bl.a. i stora mängder flinta både i form av avslag, färdiga redskap 

och ämnen till redskap , bergart i olika stadier av färdigställande, hela 22 stycken 

knackstenar, brynstenar samt ett stort antal benföremål som t.ex. harpuner varav ingen 

av de återfunna harpunerna är intakta och desto mer intressant är ett återfunnet ej 

färdigbearbetat ämne till en harpun (Kristiansson 2000, s. 12ff). Kanske har 

människorna skärpt till eggarna på sina flintverktyg på platsen vid slakten då dessa 

blivit för slöa? 

 

Detta anser författaren som mycket starka bevis för att hantverk genomförts på denna 

yta. Hantverksavfall samt trasiga redskap har deponerats inom ytan, se harpunerna 

som exempel. Harpunerna torde rimligen ha haft en stor omsättning hos de säljagande 

gropkeramikerna vilket detta material tyder på då det finns dels ett stort material av 

trasiga och fragmenterade harpuner som deponerats på denna plats som avfall men 

också som sagt en påbörjad men ej färdigställd harpun som tyder på hantverk på 

platsen (Kristiansson 2000, s. 12ff).  

 

Flinthantverket är också något som generellt bedrevs på särskilda platser och inte på 

boplatsen då det stora antalet ohyggligt vassa avslag inte var något man ville trampa 

på, även slakten var en aktivitet som ofta förlades till därtill avsedda platser. Det finns 

stora mängder flintavslag på aktivitetsytorna som tyder på hantverk. Se till exempel 

Jan Apels och Lars Sundströms beskrivning av en tidig-neolitisk boplats på 

Skumparberget 2 i Närke (Sundström, L & Apel, J 1998, s. 158ff).  
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I utgrävningar av lokalen återfanns ett bostadshus och vad som tolkades som 

avfallsplatser samt olika aktivitetsytor. Sysslor knutna till hushållet generellt kunde 

utläsas på en halva av lokalen medan de mer specifika aktivitetsplatserna samt 

avfallsplatserna återfanns på den andra halvan (Sundström, L & Apel, J 1998, s. 159). 

Avfallsplatserna definieras utifrån fyndmaterialet av, citat:”large amounts of pottery, 

fragmented stone tools, lithic production débitage and burnt animal bone.” 

(Sundström, L & Apel, J 1998, s. 159) 

 

De platser som bedömdes som specifika aktivitetsplatser definierades på detta sätt, 

citat:”The four areas that were tentatively interpreted as specific activity areas 

consisted of three dense concentrations of porphyrite débitage and a concentration of 

burnt cattle bones, possibly marking a butchering area.” (Sundström, L & Apel, J 

1998, s. 159) 

 

Dessa resultat är otroligt intressanta då det finns flera uppenbara likheter med 

nyttjandet av aktivitetsytorna på Ajvide och fyndmaterialet från dessa.  

 

Märl väl att denna analogi utgår ifrån en lokal tolkad som en boplats men på Ajvide 

har inga härdar påträffats och stolphålen har svårligen kunnat tolkats som 

huskonstruktioner. Jag står bakom den tolkning som bl.a. Martinsson-Wallin och 

Norderäng företräder, nämligen den att Ajvide inte är en trolig boplats (Norderäng 

2008, s. 23 & Martinsson-Wallin 2009, muntl.). Författaren vill förtydliga detta att 

Ajvide inte är den sannolika boplatsen, hypotesen som formuleras antyder inte det 

heller. Däremot förutsätter hypotesen om ytornas användningar som avfalls-, slakt-, 

och hantverksplatser att en boplats ligger i närområdet liksom gravfältet förutsätter 

detta också. 

 

Det rika benmaterialet från den första upptäckta aktivitetsytan av säl och svin primärt 

men även fågel och fisk (Kristiansson 2000, s. 12ff) samt den resulterande mycket 

svart färgade jorden tyder på att denna yta använts som slaktplats samt möjligvis 

också för styckning. Troligt är också att matavfall deponerats på platsen med tanke på 

det stora benmaterialet. Slaktavfallet har sedan lämnats på platsen. Som jägare själv 

vet jag att själva urtagningen av djuret brukar göras inom kort efter att ha fällt det. 

Styckningen sker också den i vissa fall direkt i samband med urtagningen för att 
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underlätta transport av köttet.  

 

Den stora andelen av keramik kan då hänvisas till att köttet sedan transporterats i kärl 

från denna plats för tillagning på annan plats och under tidens gång har det gått en del 

kärl i kras på platsen samt att ytan använts som avfallsplats och att övrig kasserad 

keramik på lokalen även deponerats på dessa ytor. Även matrester och övrigt avfall 

har deponerats på ytan vilket bidragit till man så småningom ihägnat platsen för att 

hålla tamdjuren från att sprida ut avfallet över resten av lokalen. Dock skall det 

tilläggas att stolphålen på Ajvide har varit mycket svåra att sätta ihop till några 

synbara konstruktioner vilket gör just tolkningarna av dessa som inhägnader eller hus 

svårtolkade (Norderäng 2006,  s. 5). 

 

Hanteringen av keramik som stödjer denna hypotes kan ses hos Buherafolket och 

Mafembafolket i Zimbabwe. På en Mafembaboplats skedde en undersökning av själva 

boplatsen utan att några keramikskärvor kunde återfinnas, sedan undersöktes 

avfallsplatsen mycket noggrannt vilket ledde till en smärre överraskning då trots 135 

skärvor återfanns kunde inte ett helt kärl rekonstrueras medan Lindahl däremot kunde 

konstatera att skärvorna tillhörde ca. 35 olika kärl. Fragmentationen kunde inte heller 

förklaras av markkemiska förhållanden då skärvorna legat för kort tid i marken utan 

fragmentationen måste därför tillskrivas sekundär påverkan av djur och människor 

samt att de större skärvorna tagits till vara och återanvänts (Lindahl & Matenga 1995, 

s. 101ff). Detta mönster går igen i det undersökta materialet. 

 

Mafemba städade alltså sin boplats från keramikavfall och deponerade det sedan på en 

därför avsedd avfallsplats. Hos Buhera skedde denna städning med kvastar och 

kartongbitar som uppsamlare och på samma sätt deponerade de sedan keramiken på 

avfallsplatsen, endast skärvor som var för små och missades i städningen blev kvar på 

boplatsen och nedtrampade i jorden. Här kunde Lindahl dessutom observera hur djur 

ofta besökte platsen då även mat- och slaktavfall deponerades på platsen och därmed 

kunde han observera hur keramiken blev flyttad och nedtrampad. Han kunde också 

konstatera att avfallsplatsen ofta blev utsatt för eld mestadels på grund av olycka då 

askan från härdarna i bostäderna också deponeras på dessa avfallsplatser (Lindahl & 

Matenga 1995, s. 101ff). 
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Detta mönster tycks återfinnas i den av Kristiansson beskrivna aktivitetsytan då även 

kol har tagits tillvara, kanske de bevarade resterna av askan från gropkeramiska 

härdar? Relationen stor fragmentation, många skärvor och få om ej existerande hela 

kärl återfinns också i det beskrivna keramikmaterialet. Den största skärvenheten är på 

5 skärvor, en skärvenhet är som tidigare beskrivet skärvor som kan sättas ihop eller 

som kan kopplas till samma kärl. Även på Ajvide ser det ut som att människorna tagit 

till vara större skärvor eller använt delvis trasiga kärl och slängt det som inte gått att 

använda, därav det stora antalet skärvor i förhållande till hela kärl. 

 

Det skulle vara intressant att undersöka kronologin inom en aktivitetsyta för att 

eventuellt kunna se om det finns olika faser i brukandet. Med det avser författaren att 

människorna till att börja med t.ex. använt ytan till hantverk, sedan slakt och slutligen 

som en avfallsplats. Inte nödvändigtvis i den ordningen, inte nödvändigtvis 

kronologiskt utan det kan också finnas korologiska skillnader i användandet som vid 

vidare studier möjligtvis skulle kunna påvisas. Här finns en tråd att fortsätta att nysta i 

för att komma närmare vad dessa ”svarta ytor” har använts till av de gropkeramiska 

människorna. Även den av författaren framförda hypotesen om upphovet till och 

aktivitetsytorna behöver mer forskning för att antingen kunna verifieras eller 

falsifieras. Mycket finns fortfarande kvar att studera och forska på kring de 

mörkfärgade aktivitetsytorna på Ajvide. 

 

Återigen som förtydligande: den framförda hypotesen förutsätter att boplatsen inte 

kan ligga på alltför långt avstånd från Ajvide. Författaren är av den åsikten att Ajvide 

inte är själva boplatsen då inga härdar påträffats, stolphålen är svårtolkade och går i 

de flesta fall inte att tolka som huskonstruktioner och detta indikerar att Ajvide inte är 

boplatsen (Norderäng 2008, s. 23).  

 

Slutligen är det inte min mening att avfärda tidigare forskningsresultat på Ajvide, 

snarare att tillföra ytterligare perspektiv på Ajvide och nya möjligheter till vidare 

forskning. Forskningen på Ajvides rika material har länge varit för onyanserat och 

författaren hoppas att denna uppsats kan hjälpa till att forskningen går vidare. 

 

5.2 Jämförelse med andra material 

En strävan som författaren hade initialt var att göra jämförelser med andra 
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gropkeramiska lokaler och keramikmaterial från dessa. Dock visade det sig svårare än 

förväntat då dels tid var en bristvara samt att ett stort problem vid eventuella 

jämförelser är att det finns och har använts många olika metoder vid registrering av 

keramikmaterial.  

 

Det som framför allt då blir ett problem är att de olika metoderna använder sig av 

sinsemellan olika definitioner och/eller begrepp vilket gör att den som eventuellt vill 

jämföra med ett annat material måste konvertera dessa till sitt eget system eller i 

värsta fall gå igenom materialet igen på egen hand. 

 

Metoderna vid registreringen av dekor/ornamentik har också samma problematik med 

olika benämningar och metoder. Här tillkommer dessutom ett element av subjektiv 

tolkning vilket försvårar det hela ännu mer. Dock finns det större möjlighet att 

jämföra material här då det ofta finns bilder, teckningar eller scheman över dekoren i 

det undersökta materialet vilket gör en visuell jämförelse möjlig. Denna jämförelse 

har också genomförts med schemat över dekoren från Hemmor som Paul Wallin 

upprättade 1984. 

 

Det som skulle behövas är en utarbetad, väl genomtänkt gemensam 

inregistreringsmetod för både keramiken och den tillhörande dekoren. En bra 

utgångspunkt skulle vara den metod som finns beskriven i Anders Lindahls bok 

”Keramik i Sydsverige” den är lämplig i sin uppbyggnad och bör vara en bra 

förutsättning för uppbyggnad av en gemensam metod, terminologi samt 

databassystem för registrering av keramik och dekor. 

 

6. Resultat 
Författaren kunde i ett tidigt skede av materialgenomgången konstatera att det fanns 

en märkbar differens i det undersökta keramikmaterialet. De undersökta ytorna var två 

aktivitetsytor samt en referensyta på den gropkeramiska lokalen Ajvide. Det kunde 

direkt konstateras att de två aktivitetsytorna inte alls uppvisade samma eller ens en 

liknande mängd deponerad keramik.  

 

Arbetet gick vidare och databasen över de 354 skärvorna i 330 skärvenheter fördes in 

programmet WinBASP för att genomföra en korrespondensanalys. Även detta resultat 
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visade på uppenbara tendenser i materialet. Dels fanns det en korologisk skillnad 

inom den södra aktivitetsytan som beror på en skarp uppdelning i bevarade kärldelar, 

ornamentiken på dessa, placeringen av den samt skärvtjocklek. Än mer intressant var 

att den norra aktivitetsytan inte grupperade sig med den södra utan dess 

sammansättning gjorde att den norra ytan grupperade sig mer med och liknade mer 

referensområdet. Referensområdet i sin tur skiljer sig från den södra aktivitetsytan 

men är inte uppdelad i några kluster vilket betyder att sammansättningen är mer 

varierad. 

 

Det kunde alltså utläsas en korologisk skillnad mellan ytorna och inom den södra ytan 

dels gällande vilken dekor och placering av dekor såväl som vilka kärldelar, vilken 

skärvtjocklek och vilket lager som var dominanta. Mer detaljer kan läsas under rubrik 

4.1. 

 

Fortsättningen var att gå vidare med att försöka förstå den uppenbara skillnaden 

mellan framförallt de två aktivitetsytorna. En möjlig förklaring som författaren 

formulerar en hypotes kring är att skillnaden kan bestå i kronologi, författaren gick 

igenom de C14-prover som gjorts på Ajvide och lyckades hitta ett vardera i direkt 

anslutning till de undersökta aktivitetsytorna. Det närmaste i förhållande till 

referensområdet låg dock 17m söder om ytan.  

 

Utifrån dessa prover kunde det utläsas en eventuell kronologi där den norra 

aktivitetsytan är äldst, referensområdet något yngre och den södra aktivitetsytan är 

möjligtvis yngst. Dock skall detta inte tas som en direkt datering då proverna inte är 

tagna i den rätta kontexten, men författaren anser att det kan ge en fingervisning om 

att det kan finnas en kronologisk förklaring till ytornas skillnad i 

keramiksammansättning och dekor såväl som i övrigt fyndmaterial. Det behövs dock 

minst tre nya C14-prover för att kunna verifiera eller falsifiera detta.  

 

Det som enligt författaren är mycket tydligt är dock att de två aktivitetsytorna har 

använts på olika sätt och för olika aktiviteter. 

 

Under arbetets gång har det påträffats två stycken nya dekorelement på Ajvide. Dels 

ett klöverformat gropintryck men också inskurna triangulära element, s.k. ”hängande 
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trianglar”. Dessa har konstaterats som ”nya” i jämförelse med Paul Wallins 

dekorschema från den gropkeramiska lokalen Hemmor och Agneta Scharps 

dekorschema från Ajvide. De triangulära elementen är extra intressant då de har en 

motsvarighet från materialet i Hemmor (Wallin&Martinsson-Wallin 1996, s.16ff). 

 

Elementen är inte exakta i sin utformning men likheten finns där, det intressanta är 

detta dekorelement vanligtvis brukar förknippas och återfinnas inom den megalitiska 

traditionen. Alltså ett element vanligast återfunnet på trattbägarkeramik 

(Wallin&Martinsson-Wallin 1996, s.16ff). Detta kan alltså peka på en äldre tradition 

inom ornamentiken med kontinuitet från trattbägartraditionen. Det kan också påvisa 

en äldre fas av lokalen vilket i sådana fall skulle fälla hypotesen om den kronologiska 

skillnaden gående från nordost mot sydväst, men för att detta skall kunna verifieras 

eller falsifieras behövs de tidigare nämnda C14-proverna. 

 

Med utgångspunkt i analysresultatet har en diskussion förts om begreppet ”svart yta” 

och dessa områden som fenomen. Författaren anser att aktivitetsyta är ett bättre 

begrepp, ett begrepp som redan är i användning. I diskussionen kommer författaren 

också fram till en hypotes som skall ställas bredvid den gängse tolkningen av dessa 

ytor som rituella platser. Den tolkningen är att ytorna uppstått genom praktisk 

användning och kan representera avfalls-, slakt- och/eller hantverksplatser. Denna 

tolkning bygger på dels det undersökta materialet, materialet från den första upptäckta 

aktivitetsytan och slutligen på etnoarkeologiska iakttagelser. 

 

Möjligt är också att ytorna haft dessa användningar i olika faser likväl som på olika 

ytor inom aktivitetsytorna. Författaren utesluter inte den rituella tolkningen men anser 

att materialet kräver en mer varierad förklaring och att det tyder på flera användningar 

än vad hypotesen om kutaltare exempelvis kan förklara, den hypotes som framförallt 

företräddes av Österholm (Österholm 1997, s. 75ff). Möjligt är dock är rituella 

handlingar genomförts i samband med de tidigare nämnda aktiviteterna men som inte 

går att utläsa ur materialet. 

 

En jämförelse mellan gropkeramiska material förefaller svårt att genomföra då 

metoderna för registrering av keramik och dekor ofta är lika många som de som 

arbetar med keramik. Dekor är dock något som oftare kan tänkas jämföras då dekoren 
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i många fall är tecknad och införda i scheman och då kan en visuell jämförelse 

genomföras. För att jämförelser mellan keramikmaterial skall bli enklare att 

genomföra krävs en gemensam metod, en gemensamt utformad terminologi samt ett 

databassystem som är utformat utifrån den gemensamma metodiken och terminologin. 

 

6.1 Besvarande av frågeställningar 

 

Finns det korologiska likheter och/eller skillnader mellan de utvalda ytorna, 

inom ytorna och stratigrafiskt? 

Ja det finns korologiska skillnader och likheter. Även inom stratigrafin går det att 

utläsa mönster. Den södra svarta ytan är uppdelad i kluster där grupperingen beror på 

en skarp gräns i skärvtjocklek, dominerande dekorelement samt kärldel. 

Referensområdet är mer diversifierat och grupperar sig till andra dominerande 

dekorelement, skärvtjocklek och kärldelar. Den norra svarta ytan är mer lik 

referensområdet i sin sammansättning. 

 

Finns det några nya dekorelement i förhållande till de som redan 

dokumenterats av Wallin och Scharp?  

Ja, författaren har upptäckt två nya dekorelement för Ajvide. Ett klöverformat intryck 

samt triangulära intryck, s.k. hängande trianglar. 

 

Finns det dateringar gjorda i anslutning till det undersökta materialet? 

Nej, inte i samma kontext som det undersökta materialet. Dock finns det dateringar 

gjorda i omedelbar närhet till det undersökta området på aktivitetsytorna men inte i 

förhållande till referensområdet där närmsta datering ligger 17 meter söder därom. 

Författaren har använt sig av dessa för att få en ungefärlig datering av området i sin 

helhet och denna redovisas, men som nämns behövs fler dateringar i den aktuella 

kontexten för att kunna verifiera eller falsifiera hypotesen kring kronologin. 

 

Vad är en svart yta och hur skall den definieras? Vad avser begreppet svart 

yta? 

Begreppet ”svart yta” är olämpligt att använda som gemensam benämning för dessa 

fenomen. ”Aktivitetsyta” eller ”mörkfärgad aktivitetsyta” är ett bättre begrepp för 

dessa ytor och förklarar dem bättre. Aktivitetsytorna är komplicerade och behöver 
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mer forskning för att datera dem och utröna dess funktion. Författaren tolkar dem som 

resultat av slakt, avfallshantering samt hantverk utifrån analyser och genomgång av 

främst det ornerade keramikmaterialet men även det övriga fyndmaterialet. En rituell 

tolkning går inte att utesluta likväl som det inte går att utesluta en praktisk tolkning. 

Däremot är det lättare att se det praktiska utnyttjandet av ytorna än det rituella. 

Aktivitetsytorna kan besvara vad Ajvide har nyttjats som och det är därför viktigt med 

vidare forskning. 

 

Går det att göra jämförelser med äldre material och material från andra 

gropkeramiska boplatser utifrån den nya databasen? Om inte, vad krävs då för 

att kunna göra det? 

Ja, till viss del. Dekoren kan i en del fall göras jämförelser med då dekoren finns 

illustrerad i scheman, det kan alltså göras en visuell jämförelse. I övrigt blir det svårt 

då olika metoder och terminologi använts vid registreringen av keramiken. För att 

underlätta jämförelser mellan material menar författaren att det behövs en gemensamt 

utarbetad terminologi och metod samt en databas för registrering av keramik 

konstruerad efter detta. 

 

7. Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar ett ornerat keramikmaterial från den gropkeramiska lokalen 

Ajvide. Den senaste stora undersökningen av keramik från Ajvide skedde senast 1987 

av Inger Österholm därför förelåg ett stort behov av nya undersökningar då 22 års 

grävningar resulterat i ett stort keramikmaterial som knappt berörts. 

 

Ett sample valdes utifrån premisserna att det skulle vara ett ornerat keramikmaterial 

från åren efter 2000 då detta material är inregistrerat i databasen samt att det skulle 

innehålla två aktivitetsytor s.k. ”Svarta ytor” och en referensyta. Materialet togs 

slutligen ifrån åren 2002 och 2006 och uppgick till 6473 gram ornerad keramik eller 

354 skärvor. 

 

Efter genomgång och registrering av samplet kunde författaren redan då utläsa en 

markant skillnad i mängden av keramik som deponerats på respektive aktivitetsyta. 

Mängden från den norra aktivitetsytan uppgick enbart till 135 gram medan mängden 

från den södra aktivitetsytan uppgick till mer än hälften av det utvalda materialet, 
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3939 gram.  

 

Med databasen som grund genomfördes en korrespondensanalys för att kunna se 

relationerna inom materialet. Analysen påvisade tendenser inom materialet, den södra 

aktivitetsytan uppvisade en uppdelning i två kluster inom ytan. Detta kunde knytas till 

vissa dekortyper, placering av dessa på kärlet, skärvtjocklek samt även vilket lager 

dessa återfunnits. 

 

Referensområdet grupperade sig annorlunda, till andra dekortyper, annan placering på 

kärlet, skärvtjocklek samt lager. Det intressanta är att den norra aktivitetsytan visade i 

sin keramiksammansättning en större likhet med referensområdet än med den södra 

aktivitetsytan som var mer förväntat. 

 

Tendenserna diskuterades i förhållande till frågeställningarna och en hypotes 

formulerades om att den uppvisade skillnaden mellan de två aktivitetsytorna kan bero 

på kronologi grundat på tillgängliga C14-prover. Författaren diskuterar sedan 

problematiken kring själva begreppet ”svart yta” samt fenomenet i sig. Författaren 

formulerar även en hypotes om ytornas möjliga användning utifrån sina egna resultat 

men också utifrån materialet från den första undersökta aktivitetsytan, detta material 

beskrivs i Margareta Kristianssons CD-uppsats från 2000. Även etnoarkeologiska 

exempel när det gäller keramikens deponering används i formuleringen av hypotesen. 

Denna hypotes och ovanstående behöver mer och fler undersökningar och forskning 

kring för att verifiera eller falsifiera, mer C14-prover behövs i den aktuella kontexten. 

 

Två nya dekorelement för lokalen Ajvide har registrerats. Ett klöverformat 

gropintryck samt inskurna triangulära element, s.k. hängande trianglar. De triangulära 

elementen kan också påvisas i materialet från Hemmor och hittas vanligtvis på 

trattbägarkeramik. Detta kan påvisa en äldre tradition av ornamentik på den 

gropkeramiska keramiken som dock inte stöds av den preliminära dateringen. 

 

Författaren avslutar med diskutera möjligheterna och svårigheterna med att jämföra 

gropkeramiska keramik-material. Det konstateras att det skulle underlätta mycket med 

en gemensam metod för registreringen av keramiken och dess dekor samt en 

gemensam terminologi. En visuell jämförelse är den vanligast genomförbara 
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jämförelsen, i de fall då ett schema över dekoren i materialet upprättats. 
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8. Bilaga 1 – C14 med tillhörande koordinater samt de undersökta 
ytornas koordinater 
 
C14 

Lab.nr Objekt Koordinat BP 1 Sigma 
Ua-34353 Sälben X+24; Y-57 4500±45 3337-3104 
Ua-3542 Sälben X-17,7; Y-127,2 4425±65 3266-2926 
Ua-34350 Homo X-7,21; Y-167,45 4220±40 2896-2758 
 
Koordinater för undersökta ytor 
Undersökt yta Koordinater 
Svarta Ytan Norr X+19-23; Y-54-53 = 10 m2 
Referensområdet X-12-19; Y-109 = 8 m2 
Svarta Ytan Söder X-3-10; Y-170 = 8 m2 
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Bilaga 2 – Nya dekorelement för Ajvide 
 
Klöverformat gropintryck 

 
 
Triangulära element – ”Hängande trianglar” 

 
Skärva nr. 1     Skärva. nr 2 
 

 
Skärva nr. 2 i närbild      Foto: Hans Ahlgren 
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Bilaga 3 – Keramikskärvor övrigt 
 
Botten, möjligen till ett minityrkärl 

 
 
Skärva med upptaget hål, möjligen till upphängning 

 
 
Foto: Hans Ahlgren 


