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ABSTRACT 
 

Ajvide  Undertaker and seal clubbing 

Author:  Fredrik Andersson 

 

The aim of this study has been to see what the Ajvide location and its surroundings might 

have been used as. The author is going to compare a couple of sites, Stora Förvar, Snausarve, 

Bjerges and Ajvide, and see if these sites might have some connection to each other. These 

sites are going to be studied and see what they might have been used as, maybe a burial 

ground or a settlement. 

 

Nyckelord 
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1. INLEDNING 

 

Frågorna om Ajvidelokalens användning har blivit allt fler efter de utgrävningar, 1983-1987 

och 1992-2008, som genomförts där. Området ingick även i projektet Gotlands stenålder 

(Österholm 1989 och 1996). De funderingar som uppkommit är om det verkligen har varit en 

boplats eller om det möjligen har varit en rituell plats där man tagit hand om de avlidna. 

 

I första hand kommer uppsatsen att ta upp de olika möjligheter som visar på att lokalen kan ha 

varit en rituell plats. Även var i landskapet där det kan finnas en möjlig boplats för den 

gropkeramiska kulturen kommer att undersökas. Något som måste tas in i beräkningarna är att 

landskapet var mer öppet mot havet under senmesolitikum och neolitikum. Gravarna låg på 

vad som var strandkant under dessa tidsperioder samt att det blåste troligen väldigt kalla 

sydvästliga vindar från Östersjön under neolitikum. I fall det är ett korrekt antagande borde 

Ajvidelokalen inte vara en optimal boplats.  

 

1.1 Introduktion 

 

Ajvidelokalen har länge varit ett känt stenåldersgravfält men det var först 1983 som det 

gjordes någon större utgrävning på platsen. Sedan dess har det varit utgrävningsplats i två 

omgångar, den första omgången var 1983-1987 och den andra 1992-2008. Under dessa år har 

utgrävningarna varit seminariegrävningar och under årens lopp har man funnit 85 st gravar, 

ett antal aktivitetsytor, en mängd stolphål och ett antal stolpkonstruktioner.  

 

Eftersom frågan om Ajvidelokalens användningsområde har diskuterats på senare tid är det 

därför viktigt att man börjar fundera på var (i Ajvides närområde) man kan finna den 

neolitiska boplatsen. Det som kommer att göras i sökandet efter en närliggande boplats är 

kartundersökningar, för att se hur strandlinjen har sett ut under neolitikum samt se var man 

funnit fynd i undersökningsområdet. Genom fynd och kartor kommer sedan ett möjligt 

område för en boplats att markeras ut.  

 

En sak som kommer att tänkas på under uppsats skrivandet är vädret på Ajvidelokalen. Under 

vintermånaderna när snön har börjat komma är det väldigt kallt och kyligt på lokalen. Man får 

fundera på hur klimatet under vintermånaderna var under neolitikum. 
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Ajvide vintertid (Bild tagen av S Strand) 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på Ajvidelokalens användningsområde, var det en 

boplats eller en möjlig rituell plats under neolitikum? 

Om man ser vad Riksantikvarieämbetet definierar som boplats och gravfält finner man: 

Boplats 

”Definition : Plats där man under förhistorisk tid vistats och där föremål, råämnen för 

bearbetning, byggnadslämningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats kvar på marken.” 

(Riksantikvarie ämbetets hemsida) 

Grav- och boplatsområde (sammansatt) 

”Definition: Lokal med minst fem lämningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter 

vilka utgörs av förhistoriska gravar och lämningar av boplatskaraktär.” 

(Riksantikvarie ämbetets hemsida) 

 

Eftersom utgrävningar har genomförts på Ajvidelokalen sedan 1983 har det på senare tid 

kommit fram att det troligen inte är någon boplats utan en rituell plats där den gropkeramiska 

kulturen har begravt sina döda. Syftet med uppsatsen är att försöka finna var i Ajvidelokalens 

närområde som den gropkeramiska befolkningen kan ha haft sin bosättning. Författaren 
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kommer att dela in uppsatsen i två delar, i den första delen kommer Ajvidelokalen att 

undersökas och i den andra delen kommer undersökningsområdet att undersökas. 

Undersökningsområdet kommer att utgå ifrån Ajvide och utifrån det ha en radie på 10 km (se 

Fig 1). Det kommer att undersökas var den gropkeramiska befolkningen skulle kunna ha haft 

en bosättning. Denna radie har undersökningsområdet tack vare att Ajvide ligger precis på en 

udde vid den neolitiska kustlinjen, därmed försvinner mycket av dagens markytor för 

undersökningen. Författaren anser därför att undersökningsområdet är viktigt för uppsatsen. 

Det är viktigt att försöka finna var i närområdet det kan finnas antydan till verksamhet från 

den gropkeramiska kulturen, för att påvisa att de kan ha använt en tillfällig boplats i närheten 

av Ajvidelokalen och området som gravfält. 

 

Frågeställningarna som kommer att finnas är: 

 

• Finns det något som tyder på att en neolitisk bosättning skulle finnas i närområdet vid 

lokalen Jakobs/Ajvide?  

• Finns det något på lokalen Jakobs/Ajvide som kan tyda på att platsen har varit en 

boplats?  

• Finns där äldre och yngre bosättningar i närheten som kan tyda på en kontinuitet i 

landskapet från slutet av neolitikum? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Undersökningsområdet kommer att avgränsas till Ajvidelokalen samt en radie på 10 km (se 

Fig 1). Motiveringen till avgränsningen är av anledningen att strandlinjen på Gotland under 

neolitikum låg vid ca 12 m ö.h. vilket innebär att delar av ön låg under vatten för ca 5000 år 

sedan. Det innebär att det idag finns många ställen inom undersökningsområdet där man inte 

har kunnat bosätta sig och verka i det vardagliga livet.  

 

Det som författaren tycker indikerar på en möjlig boplats är: stolphål, eldhärd, verktyg samt 

avslag från verktygstillverkning. Det ska finnas vatten i närheten samt att det inte ska finnas 

några indikationer på troliga slaktplatser i närheten. Det ska inte finnas någon slaktplats i 

närheten eftersom jägare troligen inte vill bära runt på en massa extra tyngd, därför har de 

troligen slängt bort de delar på djuret som det inte fanns någon användning av. 
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Fig. 1. UO med de fyra lokalerna (Gjord av: M Törnblad och F Andersson) 

 

1.4 Metod och Källkritik 

 

De metoder som kommer att användas är litteraturstudier och kartstudier. Författaren kommer 

att ta hjälp av olika kartor för att se var i landskapet det kan ha funnits en neolitisk boplats 

samt att kartorna kommer att hjälpa till att visa spridningsmönster för de fornlämningar som 

finns inom undersökningsområdet.  

 

Rapporterna från de senaste 5 årens utgrävningar på Ajvide kommer även att ses över, hur det 

har gått under grävningarna, var de har grävt någonstans samt försöka se om de har tittat på 

något speciellt för att definiera vad platsen haft för användningsområde.  

 

Det som författaren anser indikerar på en neolitisk boplats är som det skrevs i inledningen 

stolphål, eldhärd, verktyg eller avslag från verktygstillverkning samt närhet till vatten. 

 

De olika analyserna användas för att få en klarare syn på området och förhoppningsvis finna 

var den gropkeramiska kulturen har bott i området. 
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Sedan kommer en litteraturstudie att göras där författaren undersöker vad arkeologer har haft 

för syn på en boplats och om deras syn stämmer överens med det som författaren anser vara 

indikerande för en neolitisk boplats samt applicera och testa det mot Ajvidelokalen. 

 

Ur en källkritisk synvinkel är det här ett ämne som många har olika syn på. Det finns en 

mängd arkeologer som har skrivit olika saker om detta under flera årtionden, därför strävar 

författaren efter att försöka skapa sig en egen uppfattning av vad som är indikatorer för en 

neolitisk boplats. 

 

2. FORSKNINGSHISTORIK 

 

2.1 Ajvide 

 

Det har skrivits ett flertal C-uppsatser om gravfältet samt ett antal publikationer i osteologi 

och arkeologi som handlar om olika forskningsområden på Ajvidelokalen bl.a. Inger 

Österholm som tagit upp Ajvide i sin avhandling från 1989, ”Bosättningsmönstret på Gotland 

under stenåldern” och Göran Burenhults böcker Remote Sensing vol. I & II från 2002. 

 

Ajvidelokalen upptäcktes 1922 av Oscar Wennersten och först året därpå gjordes 

provundersökningar av John Nihlén. De fynd som gjordes under denna undersökning var ett 

par trindyxor, gropkeramik samt ben av fisk och däggdjur. Nihlén gjorde en bedömning att 

kulturlagren hade kringrörts genom odling av fältet och att den neolitiska boplatsen troligtvis 

haft en utsträckning på ca 8000m² (Nihlén 1927, s.93f). 

Den 14 augusti 1958 rapporterade markägaren Artur Edberg att han hade stött på ett skelett 

när han plöjde sin åker 400 m väster om sin gård på Jakobs 1:29. Veckan efter att upptäckten 

hade rapporterats in kom Erik Nylén dit och han beskrev denna upptäckt som en paketgrav. 

Graven låg endast 40 cm under markytan och man tyckte att denna låg väldigt grunt för att 

vara en grav från neolitikum det har dock visats senare år att flera gravar på Ajvidelokalen 

ligger lika grunt (Norderäng 2007, s.15). 

 

1983 startades ett projekt som hette ”Arkeologiska Prospekteringsmetoder” och detta projekt 

hade som mål att applicera fjärranalyser på olika förhistoriska lokaler runt om på gotland, 

men Ajvidelokalen var huvudplatsen som användes. Några av de tekniker som man använde 
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sig av var satellitfoton, flygfoton med infraröd film, GIS och fosfatkarteringar. Tack vare 

dessa tekniker har alla fynd och utgrävningar registrerats digitalt på Ajvidelokalen. All 

forskning som gjordes i detta projekt samlades in och publicerades i två stycken volymer 

(Burenhult 1997, s. IXf). 

 

Efter att grävningarna på platsen avslutades 2006 hade man grävt ut totalt 2000m² och med de 

sex nyupptäckta gravarna var antalet gravar uppe i 85 st (Norderäng 2007, s.15). 

 

2.2 Bjerges 

 
Gården Bjerges ligger i Eksta socken (Fig. 2) och den ägs av Bror Ingemar Fröberg, hans 

intresse för gårdens historia startade när han grävde i sin trädgård och fann ett fragment av ett 

ringspänne från bronsåldern. Undersökningar på gården, som ligger några hundra meter söder 

om Ajvidelokalen, har gjorts efter upptäckten. Fröberg har gjort ett flertal fyndupptäckter 

förutom ringspännet på sin gård och tack vare detta gjorde 1:e antikvarie vid RAGU 

(Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar) Inger Österholm i slutet av 1980-talet 

undersökningar på platsen (Österholm 1997, s.3). 

 

Flera undersökningar har sedan gjorts av Inger Österholm på gården och området 

fosfatkarterades i juli 1989. Innan den arkeologiska undersökningen påbörjades hade det 

gjorts landskapsundersökningar som visade på att Bjerges låg under havsytan fram till 

Senneolitikum. Fynd som har gjorts på gården är bl.a. svinbetar, benspetsar och pilspetsar av 

flinta. (Österholm 1997, s.13f) 
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Fig. 2. Ajvidelokalen och Bjergeslokalen (Fig. av F Andersson) 

 

2.3 Stora Förvar 

 

Stora Förvar på Stora Karlsö är en grotta som forskare på slutet av 1800-talet trodde att den 

gotländska befolkningen länge använt sig av. Forskarna menar att grottan användes av 

befolkningen som var ute till havs och behövde ta skydd på någon av Karlsöarna Stora Förvar 

var en väldigt bra viloplats eftersom den ligger skyddad från starka vindar. Undersökningar av 

grottan började sommar 1888 av Lars Kolmodin han ledde utgrävningar ensam åren 1888-

1890 och 1893 åren 1891 och -92 ledde han utgrävningarna tillsammans med Hjalmar Stolpe 

(Schnittger och Rydh 1940, s.19). 

 

Materialet från Stora Förvar är ett brett material som är från flera tidsperioder de tidigaste 

fynd från mesolitikum och det yngsta fynden är från medeltiden (Lindqvist och Possnert 1999, 

s.80f)  

 

Detta material har på 1900-talet undersökts några gånger, en av dessa skedde i början av 

1980-talet (Knape och Ericson 1983). De försökte undersöka de saker som Schnittger och 

Rydh hade missat när de skrev rapporten i början av 1900 -talet. Det har även skrivits flera av 

artiklar om Stora Förvar under om åren bl.a. Lindqvist och Possnert 1999, Rydbeck 1950 och 

Johansson 2007. Dessa är några av de artiklar som finns om denna grotta, just dessa tre 
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handlar även om olika områden, Lindqvist och Possnert tar framförallt upp det osteologiska 

materialet, Rydbeck skriver om stenålderskronologier och diskuterar olika lokaler där man 

funnit hocker begravningar. Den sista artikeln undersöker det biologiska materialet som man 

fann under utgrävningar av Stora Förvar. 

 

2.4 Snausarve 

  

Snausarve (se Fig. 1) ligger i Silte socken omkring 500 m öster om Snoders huvudgård och 

1923 påträffade Nihlén fynd av slagna flintskärvor på platsen vilket han ansåg kunde tyda på 

en boplats. På gården fann man även i djup svart mylla flera fynd av slagna flintor samt 2 st 

tjocknackiga diorityxor. Ägaren till gården hade berättat för Nihlén att vid trädgårdsarbete, i 

en förhöjning, på gården fann man ett stort antal stenar som troligen var söndersprängda av 

eld, en del ben som inte hade tagits tillvara på samt att man funnit flintskärvor bland dessa 

stenar. (Nihlén 1927, s.37f). 

 

3. PRESENTATION AV ARKEOLOGISKT MATERIAL 

 

3.1 Ajvide 

 

När den sydvästliga vinden från Östersjön ligger på utöver Ajvidelokalen, nuförtiden, är det 

en väldigt kallt att vistas på platsen. Det som skiljer nutida lokalen mot den neolitiska lokalen 

är de 12 m i höjdskillnad som Gotland har stigit sedan neolitikum. 

 

På Ajvidelokalen finns stolpkonstruktioner som vissa forskare tror är lämningar av hus som 

den gropkeramiska befolkningen bott i. Forskarna tror att dessa hus var upphöjda från marken 

och tack vare detta finns det inga synliga spår av till exempel härdar i dessa formationer. 

Det finns även en konstruktion som består av sex stolphål samt en härd, denna formation har 

tolkats av forskare som ett vindskydd och har 14C daterats, se Bilaga. Troligt är 

konstruktionen en lämning där bronsåldersjägare har tagit skydd under sina fiskeperioder vid 

udden (Österholm 1989, s.12). 

Ajvide har under åren blivit en av de största gropkeramiska platserna på Gotland, lokalen har 

djupa kulturlager där artefakter som flinta, redskap av ben, keramik och harpuner dominerar 

fynden (Österholm 1989, s.120). 
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Den stora aktivitetsytan, käutaltaret (efter det gotländska ordet för sälungar, käutar), på 

Ajvidelokalen har troligen varit en rituell offerplats för slaktandet av djur i ceremoniella 

sammanhang. I utkanten av denna aktivitetsyta har man även hittat ett ”dike” som har varit 

fyllt med keramikavfall, detta avfall har samma magring som man har funnit i gravar på 

Ajvidelokalen (Österholm 2003, s. 343). 

 

Man kan se i den södra delen av utgrävningsområdet att gravfältet börjar avta och man finner 

endast lösfynd av människoben i området detta innebar att 2006 avslutades grävningarna 

söderut (Norderäng 2006, s.16). 

 

Inger Österholm skriver i sin avhandling att ”Ägaren till Jakobs, Henning Edberg, har genom 

åren samlat ett 150-tal olika stenåldersfynd i området och noggrant noterat fyndplatserna. 

Författaren gjorde en klassificering av yxfynden, och det visade sig, att samtliga yxor av 

äldre typer var funna ovanför den äldre strandlinje som indikerats av fosfatkartan och som 

överförts till fyndkartan” (Österholm 1989, s. 89).  

 

Olika sälarter som grönlandssäl, vikaresäl och gråsäl föder sina kutar mellan februari- mars.  

Då startade jaktsäsongen. Ser man sedan till de osteologiska analyserna över benen från svin 

finner man att de har slaktats från hösten till senvinter. Ser man till skillnader mellan stenålder 

och senare tid finner man att jakten under stenåldern var mer reglerad till vissa säsonger 

medan man under senare tid har jakt bedrivits året runt eller då tillfälle gavs (Wallin och Sten 

2007, s.25f).  

 

3.2 Bjerges 

 

Under den utgrävning som leddes på lokalen av Inger Österholm upptäcktes höga fosfathalter, 

och när man sedan grävde på platsen fann man att det var en sentida avfallsgrop. Man tror att 

de höga fosfathalterna beror på nedgrävda djurben på platsen. De flesta av fynden på denna 

plats visade sig att vara yngre än neolitikum, det var endast ett fåtal benspetsar och pilspetsar 

av flinta som indikerade på att den gropkeramiska kulturen hade funnits på denna plats 

(Österholm 1997, s.5ff). Denna plats är dock intressant i förhållandet till Ajvidelokalen 

eftersom den ligger i närheten av Ajvide och fynden kan tyda på aktivitet runt denna gård. 
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3.3 Stora Förvar 

 

De fynd som har gjorts på dessa utgrävningar är från det tidigaste mesolitikum hela vägen 

fram till medeltiden. Det har hittats väldigt mycket animala ben, keramik och mycket 

benverktyg. Det finns väldigt mycket material som är från neolitikum, i rapporten visas 

väldigt många gropkeramiska skärvor och även fiskekrokar av ben. Fortsätter man att 

undersöka de artefakter som man har funnit på utgrävningen kan man se att det finns många 

bensylar, bennålar och ljuster i grottan. Detta visar på att människor har använt sig av grottan 

under en längre tid, det finns ett antal av benföremålen som har hål i sig. Dessa hål ser ut som 

de är gjorda av en människa och inte har bildats själva. Även betar som troligen har använts 

som någon form av utsmyckning har funnits här (Schnittger och Rydh 1940, pl. Iff) 

 

Man har funnit mycket för osteologerna att handskas med i Stora Förvar, det är mycket 

animal likväl human osteologiskt som man har funnit. I F- parcellen har man funnit ben från 

fiskar så som lax, plattfisk, gädda, lake, ål och karpfiskar. När man undersöker hur olika 

fisksorter har blivit representerade i de olika lagren finner man att lax finns alla de undre 

lagren fast avsaknads helt i de övre, medan torsk saknas helt i de undre lagren. (Knape och 

Ericson 1983, s.174). 

 

Ett annat fynd som har hittats på både Ajvide och Stora Förvar är en huggtandskniv av en 

svinbete (Nihlén 1924, s.298). 

 

3.4 Snausarve 

 

Snausarve var under mesolitikum en bra jaktplats för säl. Indikationer på det är den skärgård 

som fanns utanför denna lokal under tidsperioden. Den bestod av låga öar och holmar där 

sälar kunde gå upp och vila på. Vid undersökningar av området har man funnit spridda härdar, 

benrester samt flinta. Det visar på att platsen sannolikt har använts som område för att stycka 

och flå djuren (Österholm 1989, s.118). 

På Snausarvelokalen har det gjorts fynd av flintskärvor, två tjocknackiga diorityxor och rester 

som möjligen kan tyda på härdar. Under de utgrävningar som genomförts på lokalen har man 

funnit mörk jord som har innehållit en del ben (denna jord togs tyvärr inte tillvara på), en stor 

del söndersprängd sten (den har legat mitt i elden därför var den söndersprängd) samt 
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flintskärvor som har legat bland stenarna. Man gjorde även iakttagelser av tre runda 

förhöjningar som var 4 m i diameter man tror att dessa utgjorde rester efter gamla härdar som 

funnits på lokalen (Nihlén 1927, s.37f). 

 

3.5 Kartmaterialet 

 

Det man kan se på Fig. 1 är undersökningsområdet samt dagens strandlinje. Det som Fig.. 2 

visar är hur Bjerges ligger i förhållande till Ajvide. 

 

 
Fig. 3. UO under neolitikum (Gjord av: M Törnblad och F Andersson) 

Fig. 3 visar samma område men strandlinjen har ändrats till 12 meters kurvan, där strandlinjen 

troligen var belägen under neolitikum. Fig. 3 visar att delar av undersökningsområdet låg 

under vatten, man kan även se att Ajvidelokalen låg precis vid Östersjöns strandkant. Det som 

inte syns på figuren är att det även har funnits en vik precis vid Ajvidelokalen. 
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Fig. 4. Fornlämningar över 12 m kurvan (Gjord av: M Törnblad och F Andersson) 

 

Fig. 4, visar alla fasta fornlämningar som finns över 12 meters kurvan 

 

Fig. 5. Ajvide (inringat) med fornlämningar över 12 m kurvan (Gjord av: M Törnblad och F Andersson) 

 

Fig. 5 visar att det finns många fornlämningar på udden där Ajvidelokalen ligger, det finns 

många stensättningar, några gravfält samt områden med fossila åkermarker.  

Figurerna 5 och 6 visar även att det finns fasta fornlämningar i området. 
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Fig. 6. Ajvide (inringat) med fornlämningar (Gjord av: M Törnblad och F Andersson) 

 

När man tittar, på Fig. 6, ser man att befolkningen har fortsatt att använda sig av kusten för att 

begrava sina döda, eftersom en rad med bronsåldersrösen är placerade utmed kusten. 

 

4. ANALYS, TOLKNING OCH DISKUSSION 

 

De platser som har tagits upp i uppsatsen förutom Ajvidelokalen finns med för att man inte 

har funnit några gravar på dessa platser. Man har dock funnit ben från människa i Stora 

Förvar men det har varit en sådan liten mängd att platsen inte kan räknas som en gravplats. 

 

4.1 Ajvide 

 

Anledningen till att en del forskare vill vidhålla att Ajvidelokalen är en boplats är att en stor 

del av föremålen som återfunnits vid utgrävningar på platsen består av vardagsföremål som 

keramik och olika typer av yxor. Några av stolphålen man funnit har varit som en inhägnad 

för en av aktivitetsytorna (käutaltaret). Det finns även ett flertal stolphålsformationer som kan 

tolkas som husgrunder. Under de utgrävningar som har genomförts på Ajvidelokalen har man 

funnit många stolphål och den dominerande formen är en ovalform, de ställningar som har 

funnits på platsen har troligtvis haft en oval botten. 
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Inger Österholms klassificering av Henning Edbergs yxfynd stämmer inte riktigt längre med 

data som man funnit på senare år, Österholm skriver att yxor av äldre typ endast har hittats på 

den övre delen av Ajvidelokalen. Det är där i felet ligger, för om man tittar på den 

spridningskarta som Henning har gjort finner man att det även finns yxor av äldre typ på den 

södra delen av Ajvidelokalen såväl neolitiska yxor på den mesolitiska delen. 

 

Helena Knutsson skriver i sin avhandling att jägar- samlargrupper tar hand om sina döda 

direkt. De begraver dem på den plats där de dog och sedan överges boplatsen utan undantag. 

Den dödas tillhörigheter tas hand om på olika sätt, antingen förstörs de, lämnas med den döda 

i graven eller lämnas ovanpå graven samt att speciella föremål kan tillverkas för den döda. 

Det finns även en möjlighet att den döda för med sig något från lägret, om ett föremål av det 

slaget läggs i en individs grav förekommer det även i övriga individers gravar inom gruppen. 

Jägar- Samlargrupper har inga bestämda föreskrifter hur de döda skall begravas, t ex i vilket 

väderstreck den döda skall läggas eller vad som skall medfölja dem i graven. De anhopningar 

av gravar som kan uppstå på vissa platser är mer av en slump än något annat, det beror oftast 

på att grupper kan komma tillbaka till samma lägerplats med många års mellanrum (Knutsson 

1995, s.66f). 

 

Om man läser i Magnus Arthurssons bok ”Kulthus & dödshus” kan man läsa om den 

gropkeramiska boplatsen vid Bollbacken, Tortunas socken i Västmanland, på denna plats har 

man funnit ett flertal huskonstruktioner som har haft en rännkonstruktion runt huset, i vilket 

man har ställt plankor som fungerat som väggar (Arthursson 2006, s.53). De stolphål som 

man har funnit på Ajvidelokalen är inte bevis på att det har funnits boningshus på denna lokal. 

När man funderar på detta bör man ta med i beräkningen vad Lars Bägerfeldt skriver i sin 

studie, ”Neolitikum på Gotland”; ”Påträffandet av t.ex. ett eller flera stolphål innebär inte 

nödvändigtvis att ett hus har förekommit på platsen även om det är en fullt möjlig tolkning.” 

Bägerfeldt fortsätter ”Betydligt svårare är det att tolka det eventuella husets funktion. För 

närvarande förefaller minst hälften av de neolitiska husen i Skandinavien ha blivit 

klassificerade som tempel eller kulthus, eller som annat extraordinärt hus.” Bägerfeldt 

fortsätter att skriva att redskapstillverkning är ett komplicerat hantverk och att det lämnar 

väldigt lite eller sällan spår efter sig i landskapet (Bägerfeldt 1992, s.81). 

En annan populär uppfattning är att stolphålen på Ajvide skulle påvisa någon form av 

bosättning. En uppfattning som jag inte väljer att dela. Förvisso kan man se några stolphål 

som bildar ovala formationer och som skulle kunna tyda på en huskonstruktion av något slag. 
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Dock så är de flesta av de över 300 stolphålen på Ajvide spridda på ett sådant vis att det 

närmast ter sig slumpmässigt. Med god vilja kan konstruktioner urskiljas genom att se till 

form och djup. Men att uteslutande tillskriva dessa till en bosättning är enligt mig något 

förmätet. 

 

4.2 Bjerges 

 

Det har hittats ett antal fynd på denna plats som skulle kunna tolkas som neolitiska är de 

föremål som ägaren, till gården Bror Ingemar Fröberg, har funnit. Det är fynd så som bensylar, 

flintyxor och sältänder m.m. (Fröberg 1985, s.17ff) 

 

Man har funnit härdar på ägorna, dessa har 14C- daterats och de har fått en sen datering, 500 f. 

Kr. och 770 f. Kr, kolet från härdar har troligen legat i en stor samling av stenar och kan 

delvis ha runnit ned mellan dessa. De understa lagren med härdar har legat på en stenig strand, 

därmed är de av bronsålderskaraktär, det har även gjorts liknande härdfynd på Ajvidelokalen i 

form av en vindskyddshärd (Österholm 1997, s.7).  

 

4.3 Stora Förvar 
 

Knape och Ericson skriver i sin artikel att under utgrävningarna hittades avslag och avfall av 

flinta i grottan men ytterst få redskap av flinta. Men en grupp av föremål som man funnit 

mycket av men som det dock inte har lagts någon större vikt vid är de brynen som man funnit 

och många av dessa har tydliga spår av slipning på sig. Detta kan tyda på att dessa har använts 

under än en yngre tidsperiod än neolitikum, så dessa visar på att grottan har haft en kontinuitet 

in i senare tid (Knape och Ericson 1983, s.173). 

 

De rekonstruktioner av lerkärl som finns med i rapporten har en stor brist och det är att när 

Rydh gjorde dessa använde hon sig endast av ett par skärvor när hon rekonstruerade hela 

krukor (Knape och Ericson 1983, s.173). 

 

Ser man till Schnittger och Rydhs forskning (Schnittger och Rydh 1940) om utgrävningarna 

av Stora Förvar samt Österholms forskning (Österholm 1989) om Ajvide lokalen finner man 

att båda dessa platser har väldigt stora likheter i keramikmaterialet. Undersöker man de 

keramikskärvor man funnit i Stora Förvar finner man att det finns många olika skärvor med 
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många olika ornamenteringar på (Schnittger och Rydh 1940, pl. XVIff) Detta visar på att det 

troligen varit flera kulturer som använt grottan och under en lång tid.  

 

4.4 Snausarve 

 

Det finns de fynd från denna lokal som tyder på aktivitet under stenåldern och dessa är de 

tjocknackiga yxor och flintskärvor som man funnit på platsen. Eftersom dessa fynd har gjorts 

på platsen kan det tyda på att denna plats har använts under en tid på neolitikum.  

 

Man har troligen förlorat mycket information om denna lokal eftersom ingen jord togs tillvara 

på under utgrävningen, med modern teknologi hade man troligen lyckats att analysera de ben 

som fanns i denna jord. Analyserna skulle då kunna hjälpa forskningen få fram en datering för 

denna plats. Förmodligen skulle det kunna hjälpa forskningen med andra närliggande 

neolitiska lokaler såsom Ajvide. 

 

4.5 Kartmaterialet 

 

På Figurerna 5 och 6 ser man många fornlämningar som är av samma typ, det kan tyda på en 

kontinuitet inom detta område. Troligen har man börjat använda Ajvidelokalen som en 

begravningsplats under neolitikum. Sedan använda den som jaktmark och mycket senare 

flyttat in i undersökningsområdet och börjat använda det som boplats från bronsåldern och 

framåt in i våra dagar. 

 

Fig. 6 visar att man har fortsatt begrava sin döda utmed kusten. Det visar på att folk troligen 

kan ha sett havet som något speciellt och därför begravt sina döda där. Begravningarna kan 

tyda på att det finns en lång tradition som har skapat detta gravlandskap som finns på Gotland. 
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5. RESULTAT 

 

Det som uppsatsen tar upp är om det kan ha funnits någon bofasthet på Gotland runt 3500- 

2500 f.Kr. Troligen har man under de arkeologiska undersökningarna funnit säsongsboplatser 

från neolitikum eller möjligen kan det vara rituella platser som användes under denna tid. 

Men det finns en möjlighet att de närliggande lokalerna kan ha använt sig av Ajvide som en 

begravningsplats. Men för att det ska kunna styrkas måste Ajvidematerialet jämföras med 

material från andra lokaler i en mer omfattande undersökning. 

 

5.1 Ajvide 

 

Det som har kommit fram i forskningen till denna uppsats är att Ajvide är ett gravfält som har 

använts från ca 3100- 2900 f.Kr och framåt. Ser man till vad som finns på lokalen finner man 

saker som inte tyder på någon permanent boplats utan mer ett gravområde. Ser man till 

fyndmaterialet finner man, även där att det inte finns några fynd som direkt tyder på att det är 

en boplats. Man har funnit väldigt många stolphål på lokalen, men man kan endast urskilja 

formationer i ett fåtal av dem. Det visar på att det behövs mer forskning om stolphålen. Det 

behövs för att få en klarhet i vad stolparna kan ha använts till. 

 

De olika formationerna som finns på platsen är möjligen huskonstruktioner, vad för sorts hus 

är svårt att ta reda på. I denna uppsats har inte något konkret svar kunnat uppnås utan det är 

endast författarens spekulationer vad de har haft för betydelse eller hur de möjligen kan ha 

sett ut. Möjlighet att få klarhet i formationerna kan göras om man tittar på varje stolphål för 

sig. Dessa studier måste gå in på hur stolphålen ligger till varandra i olika lager, hur djupt de 

är nedgrävda samt hur de är placerade till andra närliggande stolphål. 

 

Det som skulle kunna tyda på att Ajvidelokalen inte i första hand varit någon boplats är 

stolphålens formationer, dessa tyder på att husen har varit ovala. Det är inte ovanligt men 

de ”hus” som man har funnit har inte haft någon härd. Med tanke på att under neolitikum var 

Ajvidelokalen ett väldigt öppet landskap eftersom det låg på strandkanten till Östersjön, 

därför borde ”husen” ha haft någon form av uppvärmning. Eftersom de var upphöjda en bit 

från marken var det troligen väldigt kalla att bo i. Men även med en härd i huset var det 
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troligen kallt eftersom byggnaderna var upphöjda och på grund av det kunde vinden kyla ner 

huset från alla håll. 

 

Tittar man på Ajvidelokalens stolpkonstruktioner och sedan funderar på vad Arthursson 

skriver (se s.14) finner man att husen här inte har haft någon rännkonstruktion, med denna 

information kan man tänka sig att formationerna inte har använts som bostadshus eftersom 

dessa inte verkar ha några väggar som skyddar från vind och kyla. 

 

Gravarna som finns på lokalen är nedgrävda i äldre kulturlager, det kan tyda på att man har 

använt sig av lokalen som jaktstation längre än vad man använt platsen som ett gravfält. 

Lokalen kan ha fungerat som ett begravningslandskap och var en speciell plats för 

befolkningen eftersom de har använt den under en sådan lång tid.  

 

Det som verkligen behövs för Ajvidelokalen är mer undersökningar det borde ses som en 

nödvändighet eftersom man på undersökning efter undersökning hittat stora mängder fynd.  

Stolphålen borde ligga till grund för vidare forskning. Det borde ses som en prioritet eftersom 

när det finns en klarhet i deras funktion kan det hjälpa forskare att förstå vad de har använts 

till. Om det utförs mer forskning kan en klarare bild skapas hur platsen använts mellan 3500- 

2500 f.Kr. 

 

Det författaren anser om Österholms klassificering av Edbergs yxfynd är att de kan tyda på 

två saker. Man har tillverkat den äldre typen längre än man tidigare trodde från första början 

eller så har de sparats av någon speciell orsak. Klassificeringen är bra förutom vissa små saker 

som att man funnit äldre typer av yxor på Ajvidelokalens södra del. 

 

Om man ser till vad Bägerfeldt skrivit och sedan försöker applicera det på stolphålen som 

man har funnit på Ajvidelokalen, då kan man se att de troligtvis skulle passa in under hans 

kategori för tempel, kulthus och extraordinärt hus. Att just de stolphålen skulle placeras under 

den kategorin beror på att man har funnit ytterst få fynd inom dessa stolphålsformationer. Det 

tyder på att byggnaderna troligen var kulthus snarare än boningshus. När man tittar på 

landskapet och alla gravar som finns i området blir det tydligt att det har snarare varit en 

rituell plats och att husen användes till begravningsceremonier snarare än bostadsområde.  
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5.2 Undersökningsområdet 

 

De finns tre andra lokaler i undersökningsområdet som är av delvis neolitisk karaktär och är 

intressanta för uppsatsen, författaren tror att de har haft olika användningsområden men alla 

ställen har haft en sak gemensamt. Alla kan ha använt sig av Ajvidelokalen som 

begravningsplats. 

 

5.2.1 Bjerges 

 

Bjerges har använts under neolitikum, det ser man på de fynd som finns på platsen. Dock kan 

man se att lokalen troligen använts som en anhalt på vägen till något annat ställe. På 

senneolitikum blev platsen bebolig och först under bronsåldern började den att användas som 

en boplats. Det fynd som visar på att lokalen möjligen har varit någon viloplats för jägare eller 

en jaktstation är den pilspets av flinta som man har funnit på platsen. Denna pilspets kan dock 

ha blivit bortskjuten av jägare vid ett tidigare tillfälle. Lokalen verkar vara en ganska aktiv 

plats så det kan vara svårt att i det arkeologiska materialet finna neolitiska fynd, därför anser 

författaren att en mer grundlig undersökning av Bjerges bör göras. 

 

Alla fynd som har neolitisk karaktär är troligtvis från senneolitikum och övergången till 

bronsålder, detta stämmer troligen eftersom Ajvidelokalen har använts under en lång period. 

Dessa fynd kan ha bearbetats på Bjerges för att sedan användas som gravgåvor till 

Ajvidelokalen. 

 

5.2.2 Stora Förvar 

 

Stora Förvar är intressant när det gäller forskningen om Ajvide, när man tittar på fynden från 

de båda lokalerna så finns det en övervägande likformighet. Stora Förvar har använts som en 

jaktstation ända från mesolitikum fram till vikingatid. Man har funnit humana och animala 

ben i grottan som har fått en datering på sen Boreal tid, 7500- 6500 (Lindqvist och Possnert 

1997, s.35). Ön är en bra anhalt för fiskare eller jägare som använder grottan som en 

utgångspunkt för säljakt. Att den gropkeramiska kulturen har använt sig av grottan märks på 

fyndmaterialet. Ser man till grottans läge finner man att det är en vindstilla plats och det är ett 

gott tecken som visar på att befolkningen kan ha använt detta som tillfällig boplats. 
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Man kan även se Stora Förvar som en möjlig jaktstation där man stannade en längre tid under 

jaktsäsongen. I fyndmaterialet finns ett flertal spjutspetsar samt krokar. Denna plats var 

troligen ett bra gömställe för jägarna när de spanade på sälar som gick upp på stranden. Det är 

argument som man kan ta med i beräkningen när man forskar om Stora Förvars användning 

under neolitikum.  

Det som kan visa på att platsen varit en jaktstation är de flintavfall och avslag som man fann 

under utgrävningarna, även brynen med slipspår visar på att man har slipat sina vapen på plats 

inför jakt. 

 

Vid analys av det övriga fyndmaterialet finner man att det finns relativt mycket fynd från 

andra tidsepoker och det tydas på att Stora Förvar har använts under en längre tid. 

 

5.2.3 Snausarve 

 

När man undersöker fynden från Snausarve ser man att platsen har använts under neolitikum, 

troligen som jakt- och fiskestation. Under neolitikum fanns en mindre skärgård utanför 

lokalen. Genom landhöjningar försvann skärgården och dess fauna. Möjligen flyttade sälarna 

på sig och då följde människan efter. 

 

Den plats dit sälarna kan ha flyttat till är Karlsöarna och det skulle kunna ses som starten av 

Stora Förvar som jaktstation. 

 

Det som är svårt att veta är hur gammal den eldhärd är som man har funnit på platsen. Om ett 

jordprov (eftersom det fanns ben i denna härd) hade sparats från utgrävningen hade man 

troligen kunnat få fram en datering som hade hjälpt forskningen att få en klarhet i hur denna 

lokal har sett ut under de århundraden som den använts.  

 

Det som författaren tror är att befolkningen inte haft någon permanent boplats utan endast 

tillfälliga boplatser. Denna tanke finns eftersom man inte har funnit några spår av en boplats. 

Det finns inget i fyndmaterialen som tyder på att någon av platserna har fungerat som 

permanent boplats. Befolkningen var troligtvis inte så stor i området och de hade troligtvis 

säsongsboplatser. Det som författaren tror om Snausarve är att denna plats har använts under 

neolitikum använts som uppehälle, om det är under en kortare tid eller längre tid är svårt att 
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säga. Men om de har använt detta som boplats eller jaktstation behövs mer forskning för att 

kunna besvara. 

 

Det sista som kan sägas om den neolitiska forskningen i detta område är att det finns 

uppsatser som skrivs om Ajvidelokalen, medan andra delar av undersökningsområdet ofta 

glöms bort. Författaren tror att det skulle hjälpa forsknings läget till ny förståelse för 

Ajvidelokalen om andra delar även undersöktes. Då skulle en helhetsbild av området kunna 

framträda. 

 

Svar på frågorna som författaren ställde i början, är att de är väldigt svåra frågor att ge ett rakt 

svar på. Troligen har den gropkeramiska kulturen inte haft någon direkt boplats utan de rörde 

sig på ett större område under året. Därför tror författaren att det är väldigt svårt att finna en 

permanent boplats i området därför är det lättare att hitta tillfälliga boplatser eller deras 

gravfält. 
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6. SAMMANFATTNING 

 

Det som uppsatsen tar upp är huruvida Ajvidelokalen har använts som en boplats eller en 

begravningsplats och om det finns något som tyder på att det finns någon kontinuitet för 

lokalen. Undersökningsområdet, som författaren utsåg, är ett område som har en radie på 1 

mil från Ajvidelokalen, detta område valdes eftersom Gotland har genom årtusendena höjts. 

Andra lokaler som undersökts är Bjerges i Eksta socken, Stora Förvar på Stora Karlsö samt 

Snausarve i Silte socken, dessa lokaler anses vara mer eller mindre samtida som 

Ajvidelokalen, dock är Bjerges och Snausarves funktion ganska otydlig medan Stora Förvars 

användningsområde har troligen använts som vil- och jaktplats, för fiskare och jägare. Den 

centrala frågan i uppsatsen är vad Ajvidelokalen har haft för funktion. Den stora frågan innan 

undersökningen var om denna lokal verkligen var en boplats eller om det enbart var en 

begravningsplats. Författaren har tittat på dessa lokaler och har kommit fram till att det 

möjligen kan vara så att befolkningen på denna del av Gotland använde sig av Ajvidelokalen 

som gravplats.  

 

Det tyder på i fyndmaterialet att Stora Förvar har använts som jaktstation för fiskar och 

säljägare, det tyder även på att den har använts i många årtusenden. Bjerges lokalen har 

troligen använts som någon viloplats under neolitikum, det är inte så stort fyndmaterial från 

neolitikum på denna lokal och det som finns är svårtolkat. Den sista lokalen, Snausarve, har 

troligen använts som jaktstation på säl under mesolitikum men kanske också senare, 

författaren tror detta eftersom en skärgård har funnits utanför lokalen. Samt de flintskärvor 

som man har funnit på platsen. 

Det som författaren tror om detta undersökningsområde är att det behövs mer forskning här 

eftersom det inte har gjorts mycket forskning förutom på Ajvide lokalen. 
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8. Bilaga 
 

Lab nr Material X Y 13C BP Kalibrerad 1 Sigm Kalibrerad 2 Sigm 
St-
9033 

Kol från 
härd -0,65 -171,8 -27 3065±75 1424-1257 1498-1114 

St-
9247 

Kol från 
härd -0,65 -171,8 -26,3 2835±215 1307-803 1506-486 

 


