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1. Introduktion

Denna uppsats har skrivits och lagts fram på Gotland trots att jag har studerat på Uppsala 

Universitet. Anledningen till detta beror på att skärvorna som utgör uppsatsens material-

studier, återfinns på Uppsala Universitet Campus Gotlands arkeologilaboratorium i Visby.

Föreliggande masteruppsats motsvarar 15 högskolepoäng. Anledningen till detta beror på 

att jag har sedan tidigare skrivit en magisteruppsats som motsvarade 30 högskolepoäng. I 

min tidigare magister- men även kandidatuppsats, har stora arbeten lagts ner på neolitiska 

interregionala jämförande studier. I denna uppsats kommer emellertid den största fokusen 

ligga på en fallstudie av ett provschakts keramik. Det  nio  m²  stora  Provschaktet  som 

grävdes ut år 2000 och 2001, är beläget 50 meter väster om Ajvidelokalens tolkade huvud-

yta som bland annat består av det påträffade gravfält.

Med tanke på mitt ökande intresse av den neolitiska keramiken, kommer jag i föreliggande 

uppsats att  utföra detaljerade studier av provschaktets skärvor. Min fokus har legat på 

dekormönster eftersom ornament var en viktig beståndsdel av den förhistoriska keramiken. 

Ornamenten utgör naturligtvis endast en av kärlens beståndsdelar,  men då det funnits  

begränsad tid och ett litet utrymme för att synliggöra ytterligare detaljer, har beslut tagits 

att  främst  fokusera  på  kärlens  dekor  för  att  diskutera  korologiska  och  kronologiska 

variationer av ornament under mellanneolitikum och övergången till  senneolitikum. Om 

information beträffande kärlens form och magring framkommit, har även denna information 

diskuterats i uppsatsen. Min främsta fokus har dock legat på att undersöka hur kärlens 

ornament har skapats, dess utseende och form samt att jämföra hur pass väl ornamenten 

motsvarar det dekorschema som framtagits för Ajvidelokalens keramik.

Anledningen till att jag vill utföra en jämförande studie mellan det tidigare framtagna dekor-

schemat och provschaktet, bygger på en förmodad hypotes om att provschaktet innehåller 

keramik tillhörande den absoluta slutfasen av mellanneolitikum medan Österholms dekor-

schema har framtagits med hjälp av den keramik som påträffats kring områdena C och D 

som bedömts vara äldre. För att verifiera denna teori genomfördes två 14C-dateringar.

Det provschakt vars keramik blivit analyserad, kommer i föreliggande uppsats benämnas 

som Provschaktet.
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1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att besvara två frågeställningar. De båda frågeställningarna 

berör enbart keramik. Med andra ord har uppsatsen som syfte och mål att främst ge en 

fördjupad  kunskap  beträffande  Ajvidelokalens  kärl.  Ytterligare  information  beträffande 

Ajvidelokalen kan dock komma att ges utifrån resultaten på frågeställningarna, som lyder:

1. Finns det skillnader och likheter  mellan keramikdekoren funnen på  

Provschaktets  skärvor  och  det  dekorschema  som  Österholm  

framtagit  som  bas  för  analys  av  keramik  från  Gotlands  mellan-

neolitiska gropkeramiska lokaler?

2. Om det förekommer skillnader, vad beror detta på?

1.2. Källmaterial

Uppsatsens källmaterial bygger dels på mina primära materialstudier (Palmgren 2014) av 

alla inmätta keramikkoncentrationer på Ajvidelokalen samt all keramik som påträffades i 

Provschaktet.  Sekundära  materialstudier  har  även  skett  i  form  av  genomgångar  av 

litteratur som behandlat Ajvides keramik, främst i form av Inger Österholms avhandling och 

slutrapport  på  Ajvideutgrävningarna  (1989,  2008).  Därutöver  har  sekundära  material-

studier utförts beträffande andra ö- och fastlandslokalers keramik från samma tidsperiod. 

Dessa  materialstudier  har  utförts  för  att  kunna  försöka  avgöra  om dekormönstren  på 

Ajvide kan ha haft någon särskild betydelse, det vill säga om de använts som särskiljande 

från andra grupper eller har likheter med andra gruppers keramikdekorer från den mellan- 

till senneolitiska perioden, samt för att eventuellt kunna datera kärlen. 

Figur 1. Inger Österholms tolkning av Ajvidelokalens förhållande till Östersjön vid slutet av mellanneolitikum B 

(efter Österholm 1989:87).
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1.2.1 Metod

Uppsatsens metodik består av detaljerade analyser av Provschaktets keramik. Utgångs-

punkten är att försöka härleda Provschaktets kärls ornament till det dekorschema (figur 2) 

som Österholm publicerade 1989. Om flera skärvor från samma ruta och lager har upp-

visat samma ornament, har bara den minsta respektive den största skärvans längd och 

bredd blivit uppmätt. Det har dock alltid framtagits en totalvikt från samma lager och ruta 

för de  skärvor som haft identiska dekormönster. Merparten av skärvorna har fotograferats,  

men alla fotografier redovisas inte på grund av utrymmesskäl. Utöver materialstudier har 

även litteraturstudier  utförts  för  att  öka den egen kunskapen beträffande keramik som 

framkommit  på  mellanneolitiska  lokaler  runt  om i  Norden.  I  föreliggande  uppsats  har 

mellanneolitikum tillskrivits perioden 3 300 - 2 300 före vår tidsräkning.

Figur 2. Österholms dekorschema baserat på Ajvidekeramikens mönster (efter Österholm 1989:110).
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1.2.2 Källkritik

Eftersom det inte utförts några primära jämförande studier mellan keramiken från Ajvide 

och andra gotländska lokaler, går det inte att klargöra om den genomgångna keramikens 

ornament är unika eller ovanliga i paritet med övriga Gotlands mellanneolitiska lokaler.

Österholms dekorschema består av 78 olika dekormönster (1989:103-110), dock påminner 

flera  dekormönster  om varandra.  Flera  av Provschaktets  skärvor  har  mönster  som är 

kombinationer av två tidigare omnämnda element, vilket innebär att det har varit svårt att 

typologisera alla skärvors mönster utifrån det tidigare framtagna schemat. Då ett dekor-

mönster kan skapas av olika redskap och av flera olika keramiker, är det svårt att avgöra 

om verkligen Österholms alla klassificerade dekormönster är tilltänkta att vara olika.

Av naturliga skäl påverkas mångtusenårig keramik av olika faktorer. Skärvans yttre och 

inre påverkningar medför porositet och att ytliga ornament försvagas och försvinner efter  

tid, vilket betyder att det är främst djupa intryck och mer fasta skärvor som bäst bevaras.  

Detta innebär att källkritik skulle kunna uppstå kring vilka dekorelement som varit vanligast 

om Ajvides keramiker övergett ett tillverkningssätt som exempelvis innebar porositet, till  

exempel kalkstensmagring. Kalkstensmagring nyttjades dock under hela mellanneolitikum. 

En keramikpåse med ID 106077 har en lapp med texten ”Urtaget för ritning”. Enligt fynd-

nummerlappen skall påsen innehålla 46 skärvor, i påsen fanns dock bara 26 skärvor. De 

resterande skärvorna återfanns inte vilket kan betyda att  några ornament har missats. 

Möjligen har skärvorna kommit bort i samband med Inger och Sven Österholms bortgång. 

Johan Norderäng tror (muntligt 2014.03.05) att Inger hade tänkt skriva om Provschaktets 

keramik. Inger brukade också få en hjälpande hand av Sven som bidrog med skisser. 

Om  utgångsmaterialets  mindre  skärvor  hade  blivit  bortsållade  likt  Johanssons  studie 

(2009), skulle detta lett till att delar av keramiken hade blivit exkluderad och källkritik skull 

ha uppstått betr. om resultatet är representativt för Provschaktets ornament. Detta innebär 

att källkritik infinner sig gällande vilka ornament som är vanligare än andra i Provschaktet,  

det  vill  säga  källkritiska  aspekter  kan  uppstå  gällande  Provschaktets  olikartade  kärl-

ornaments frekvens. Om ett kärl har heltäckande ornament, då säger inte antalet skärvor 

vilket dekormönster som är vanligast. Eftersom mindre skärvor inte blivit bortsållade, har 

jag försökt avgöra antalet kärl de snörornerade skärvorna representerade. Fokus har legat 

på snörornamentiken då dessa ornament avviker från den övriga gropkeramiska kulturen.
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1.3 Avgränsning

För att kunna avgöra vilka ornament som är mer vanliga än andra brukar avgränsning ske 

beträffande skärvornas storlek. Johansson (2009:10) sållade bort skärvor som var mindre 

än fyra cm2. Österholms dekorschema bygger på all keramik som framkom mellan 1983-

1987. Österholm gick igenom drygt  58 000 skärvor med en totalvikt  på drygt  280 kilo 

(1989:53). Det framgår dock inte i Österholms avhandling om det skett någon avgränsning 

vad gäller skärvornas storlek.

Inga skärvor har sållats bort i min studie beroende på deras storlek, då uppsatsen bygger 

på att jämföra hur pass väl Provschaktets ornament motsvarar Österholms dekorschema. 

Detta har i  sin tur inneburit problem med att avgöra vilken sorts dekor som funnits på 

skärvorna, vilket innebär att några få skärvor har sållats bort när skärvans ornament varit 

otydligt. Då uppsatsen främst bygger på att dokumentera de ornament som framkommit,  

innebär detta att den kan inte ses som ett svar på vilka ornament som varit vanligast på 

Provschaktets kärl. Det har dock utförts en analys vars syfte varit att försöka avgöra hur 

många kärl  de snörornerade skärvorna kan ha utgjort.  Möjligen kan analysens resultat 

användas som referensdata vad gäller de övriga skärvornas mer heltäckande ornament. 

Därutöver har ploggången och det första lagrets skärvor uteslutits i analysen på grund av 

mer omrörda lager.

1.4 Teoretiska utgångspunkter

Då föreliggande uppsats främst inriktar sig till att analysera keramik och keramiker, belyser  

kapitel  1.4  mestadels  olika  teoretiska  aspekter  beträffande  individuella  och  gruppsliga 

ageranden. Dessa  aspekter  har  diskuterats  i  min  magisteruppsats  Den  gotländska 

Stridsyxekulturen -migration, interaktion eller regionalitet? (Palmgren 2014) men här tas 

en liten fördjupad diskussion upp i förhållande till uppsatsens specifika fallstudie.

Tillhörighet har under lång tid visats genom föremål. Att äga eller bruka föremål är dock 

inte det enda sättet att visa sin tillhörighet. Precis som vi idag kan anse oss vara en AIK-

supporter, sportfiskare, student, hårdrockare med mera kan även dåtidens människor ha 

ansett sig tillhöra olika konstellationer uppbyggda på en stor variation av olika variabler. En 

student, sportfiskare och hårdrockare kan dock ha en tillhörighet som inbegriper alla dessa 

olika konstellationer vilket vi i dagens samhälle bland annat döpt efter regioner, exempel-

vis Åmålsbo eller liknande.
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En Åmålsbo är dock inte det samma som att vara en individ ur stridsyxekulturen (båtyxe-

kulturen). Det är tyvärr omöjligt att använda exempel från dagens moderna samhälle för att 

beskriva kulturer som existerade för 5 000 år sedan. Inom levande kulturer råder det även 

grupperingar som jag anser kan vara uppbyggda på etnicitet, det vill säga kultur är inte det 

samma som etnicitet. Individer ur en etnisk grupp kan tillhöra olika kulturer, vilket dock tro-

ligen inte var vanligt förekommande. En levande kultur kan bestå av flera etniska grupper,  

en individ kan dock inte samtidigt tillhöra två kulturer.  Däremot kan en individ byta sin 

etnicitet och kulturtillhörighet exempelvis i samband med exogami (Palmgren 2014:10).

Både etnicitet och kulturtillhörighet visualiserades sannolikt med hjälp av den levande och 

arkeologiska kulturen. Då en etnicitetstillhörighet kan uttryckas på flera olika sätt (Hylland 

Eriksen 2010:184f) är det dock omöjligt för en arkeolog att säga hur stenåldersmänniskor 

uttryckte sin etnicitet. Med andra ord kan inte en arkeolog avgöra en stenåldersindivids 

etnicitet. Kulturtillhörigheten kan dock många gånger knytas an till en uppsättning av före-

mål samt ett speciellt tillverkningssätt, det gäller dock att inte dra allt för stora slutsatser 

baserat på ett eller några få enskilda föremål. Ett föremåls betydelse/innebörd kan först  

avgöras efter att tinget blivit studerat och jämfört med omgivande kontexter samt kultur-

ella och materiella landskap. En provgrops föremål kan således inte säga något konkret 

utan att en större utgrävning skett i dess absoluta närhet. Resultatet från en enskild prov-

grop kan dock ge indikationer vilka kan undersökas vidare och ge en sammanfattande bild 

samt ett eventuellt  svar på en uppkommen frågeställning. För att verkligen förstå inne-

börden av påträffade kontexter/föremål kan det dock även behövas jämförande studier.

Keramiktillverkning var inte en nyhet som mottogs över en dag. Kärlen hade ett flertal för-

delar som matlagningskärl eller förvaringsbehållare i jämförelse med behållare skapade av 

organiska material.  Trots keramikens fördelar,  gick det  en lång period innan ertebölle-

kulturen blev den första sydsvenska kulturen att anamma kärltillverkningsseden. Sannolikt 

tog det drygt 1 000 år av kontakter med Nordtysklands bandkeramiska kultur innan de 

mesolitiska jägarna och samlarna tog till sig kärltillverkningstekniken. Förloppet var snarlikt  

i Svealand. Trots kontinuerlig kontakt med kärltillverkande folk i öst, tog det 1 000 år innan 

kärltillverkningstekniken hade anammats av kust- och skärgårdsbefolkningen i Mälardalen. 

Anledningen till varför det tog tid bygger troligtvis på att folk skapar föremål efter traditions-

bundna former,  det vill  säga om gruppen aldrig har tillverkat keramik, då är det också 

troligt att man även i nästa generation inte anammar den keramiska tillverkningstekniken.
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Av samma anledning som anförts ovan, är det mindre sannolikt att keramiker ändrar leran,  

utformningen, tekniken och magringen vid kärlskapandet (David & Kramer 2001:146-151). 

Nyheter beträffande den egna livsstilen eller produktionen anammas således först efter en 

lång tid. När förändringar anammas, sker dessa genom små successiva steg, eftersom en 

stor förändring inte skulle accepteras av gruppen (Janzon 1986). Däremot behöver det inte 

gå en lång tid innan gruppen börjar byteshandla med exotiska råvaror och prestigevaror.

Då gruppen manifesteras inom materiell kultur finns det sannolikt inte utrymme att kraftfullt 

avvika från gruppens uppsatta norm. Larsson och Graner menar att inom vissa grupper 

kunde keramiker bli förlöjligade eller censurerade om dem inte följde gruppens uppsatta 

regler (2010:225). Stridsyxekulturens snörornament var troligen uteslutande vänsterställt 

till skillnad från trattbägarkulturens snörornament, som både var höger- och vänsterställt.  

Detta  kan tolkas som att  trattbägarkulturens tidigneolitiska keramiker hade tillåtelse att 

både använda höger- och vänsterställd snörornering, medan stridsyxekulturens keramiker 

var tvungna till att använda den vänsterställda snörorneringen (Larsson 2009:242-247).

Om keramiker lär sig att  tillverka kärl  på ett sätt,  då är det också mindre sannolikt att  

keramikern ändrar sitt  tillverkningssätt  i  ett  senare skede av livet,  såvida inte  gruppen 

krävde detta eller om inte rätt råmaterial fanns tillgängligt (Larsson 2011). Med andra ord 

utgör tradition och erfarenhet en stor del av hur kärlen såg ut och hur de blev skapade.

Den gropkeramiska kulturen på Gotland kom att skilja sig från gropkeramikerna på fast-

landet (Edenmo et al. 1997). Anledningarna till varför de skiljde sig bygger troligen delvis 

på faunan och floran, det traditionsbundna beteendet och kontakter men säkerligen be-

rodde det även på att Gotlandsborna önskade att framhäva den egna gruppidentiteten. 

Med andra ord manifesteras gruppen med hjälp av materiell kultur (Carlsson 1998:63).

Om en grupp är på väg att ändra den levande kulturen, kan detta tydliggöras genom att  

det uppstår en övergångsfas då levande och materiell kultur blir en blandning av det gamla 

och det nya. Exempel på detta är när trattbägarkulturen använde erteböllekulturens kökken-

möddingar  och  tidigare  boplatser  eller  när  stridsyxekulturen  fortsatte  bruka  trattbägar-

kulturens megalitgravar (Carlsson 1998:39; Malmer 2002:19; Andersson 2007:328).

Om gropkeramiska kulturen närmade sig stridsyxekulturen, då skulle denna övergångsfas 

exempelvis kunna bli visualiserad genom att gropkeramikerna nyttjade både snör- och grop-

ornamentik. Detta skedde dock aldrig på fastlandet, men på Gotland (Palmgren 2014).
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Det finns dock ett flertal kärl som uppvisar kulturinfluensblandningar t.ex. stridsyxekultur-

kärl med gropkeramiska influenser. Dessa kärl har framkommit på några få lokaler och går 

under namnet Tredje gruppen (Larsson & Graner 2010). Vid Niklas Stenbäcks analyser av 

keramik på Åland fann han ett flertal kärl som framstod som en blandning mellan kam-

keramiska kulturens och gropkeramiska kulturens kärl (2003:124, 147). Därutöver finns 

flera andra kulturtypologiserade kärl som anses ha uppkommit genom en blandning av två 

tidigare kulturers kärl, bland annat den finska kiukaiskeramiken (Stenbäck 2003:43).

Det skiljer sig dock mellan grupper hur pass hårt satta regler det är beträffande föremåls 

utseende. Gotlands gropkeramiska kultur som anses ha varit särskilt ”kraftfull”, tillät sina 

keramiker att nyttja ett stort antal ornament vilket Österholm visat (1989). Snörornerade 

kärl  förekom dock först  under  kulturens  slutskede,  vilket  kan tolkas  som att  de  flesta 

ornamenten var tillåtna under en lång period förutom snörornamenten. Eventuellt skedde 

ett undvikande att ornera kärl med snörornament för att visa att man inte var en del av den  

snörornerande gruppen, på liknande sätt som att etnicitet kan representera vad man inte 

tillhör (Jones 1997:13). Mångfalden av ornament är dessutom större bland gropkeramiska 

kulturen än bland stridsyxekulturen. Detta skulle kunna indikera att bland stridsyxekulturen 

var det strikta regler kring kärlets uppbyggnad och lutningen på snörornamentet, medan 

bland gropkeramiska kulturen var det accepterat att använda mångfaldiga dekormönster 

så länge det förekom groporneringar på kärlet samt att man undvek snörornamentiken.

Enligt Mats Larsson (2003:128) reflekterar den gropkeramiska kulturens keramik tre om-

råden, vilka är: ägarskap, individualism och identifikation. Sannolikt reflekterar den Grop-

keramiska  kulturens  keramik  även  fler  områden,  exempelvis:  erfarenhet  och  tradition. 

Eftersom Ajvidelokalens keramikdekor består av ett mycket stort antal olikartade mönster, 

är det sannolikt att keramikerna hade tillåtelse att vara kreativa. Således kan en utveckling 

eller avveckling av vissa dekorelement förklaras genom influenser utifrån men även som 

ett resultat av keramikernas kreativa ådra samt mode till en viss del.

En mer övergripande diskussion beträffande tillhörighet,  föremåls betydelse, utveckling 

och avveckling av nya mönster, föremål och råmaterial, återfinns i min magisteruppsats 

(Palmgren 2014).  I  föreliggande uppsats har en detaljstudie utförts av ornerad keramik 

som  verkar  avvika  från  tidigare  studier  av  keramikdekor  på  Ajvidelokalen.  Eftersom 

materialet är ett "sample" är det svårt att uttala sig mer ingående om förändringsprocesser 

och tillhörigheter innan mer omfattande studier och dateringar genomförts. 
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2. Tidigare forskning på Ajvidelokalen

Ajvide ligger på sydvästra Gotland med utsikt över Karlsöarna och har varit föremål för ut-

grävningar i mer än 20 års tid. Ajvides utgrävningar har utförts i samband med kurser på 

Stockholms Universitet, Högskolan på Gotland samt via Gotlands folkhögskola som an-

ordnats av öns arkeologer. Lokalen uppdagades 1922 av Oscar Wennersten och en första 

mindre undersökning skedde det påföljande året under ledning av John Nihlén (Österholm 

1989:85). De storskaliga utgrävningarna inleddes 1983 och pågick fram till 2009. Lokalens 

yta har omreviderats vid ett flertal tillfällen, de senaste teorierna som bygger på fosfat-

karteringar och provschakt, har uppgett att den totala bruksytan uppgår till ca. 200 000 m².  

Dock har endast 2 200 m² av lokalens yta blivit utgrävd (Norderäng muntligt 2012.02.29). 

Ajvide är m.a.o. Nordens största lokal och gravfält som tillskrivits gropkeramiska kulturen.

Figur 3. Fosfatkarta och Provschaktets placering (inte skalenligt) på Ajvidelokalen (efter Österholm 1989:88).

Totalt 85 gravar (Norderäng 2009) och 89 individer har framkommit på Ajvide. Enligt Paul 

Wallin och Helene Martinsson Wallin förekommer det även stora mängder med spridda 

människoben och det har föreslagits att de spridda benen representerar åtminstone ytter-

ligare  20-25 individer.  Därutöver  kan det  finnas ytterligare  spridda människoben bland 

massmaterialet då massmaterialbenen inte har genomgåtts på ett noggrant sätt (2014:14f). 

Som tidigare uppgetts i min magisteruppsats, skiljer sig Gotlands nordliga lokaler tillskrivna 

gropkeramiska kulturen från Ajvide.  Dels skiljer  sig Ajvide genom det  procentuellt  låga 

antalet individer som begravts med tydlig hockerposition och den eventuella avsaknaden 

med individer som begravts med en ”svag hockerposition” (Palmgren 2014:69). Dessutom 

skiljer sig även Ajvide från norra Gotlands mellanneolitiska lokaler genom de förhållande-

vis fåtal föremål (utöver bärnstenspärlor) i gravarna och vid lokalen, som kan ha haft sitt  

ursprung från stridsyxekulturen eller Jyllands enkelgravskultur (Palmgren 2014:75-77).
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2.1 Keramiken på Ajvide

Österholm utförde detaljerade studier av gropkeramiska lokaler i sin avhandling från 1989; 

Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern en analys av fysisk miljö, ekonomi och  

social struktur. Efter en genomgång av över 50 000 skärvor med en vikt av drygt 280 kilo 

från Ajvidelokalen, utvecklade även Österholm ett dekorschema som baserades på det 

keramikmaterial som framkommit vid utgrävningarna mellan 1983-1987 (1989:53, 110).

Camilla Altahr-Cederberg har behandlat keramik i sin kandidatuppsats (1995) som fram-

kom mellan området X+1 och X-6 samt Y-141 och Y-145 (vid grav 44). I uppsatsen anges  

att för lager 2 och 3 framkom totalt 3 501 skärvor som vägde 13 646 gram. Lager 2 bestod 

av 123 ornerade och 1 357 oornerade skärvor. Lager 3 bestod av 264 ornerade skärvor och 

1 757 oornerade skärvor (1995:17). Dessutom fanns ett fjärde och femte lager till skillnad 

från Provschaktet,  vilket  skulle kunna indikera att  Altahr-Cederberg genomgått  keramik 

från ett område som brukats och representerar en längre tid än Provschaktets aktivitetsyta. 

Altahr-Cederberg  använde sig  av  Österholms dekorschema och skärvornas vanligaste 

orneringar var (i nedstigande ordning), dekormönster: 5, 69, 9, 11 och 10 (1995).

Altahr-Cederberg fann i sin genomgång även ett nytt dekormönster i form av ”hjärtformade 

element i rad med bågformade vinklar under, dvs en kombination av dekor nr 68 och 45”, 

men endast en snörornerad skärva (1995:21).

Erika Ekströms CD-uppsats från 1999 behandlade Ajvides gravkeramik. Enligt Ekström 

fanns totalt 22 snörornerade skärvor i Ajvides 62 första utgrävda gravar. I min magister-

uppsats påträffades endast en skärva med snörornament bland Ajvides alla gravar, vilket 

bland annat ledde till att gravarna 4, 5, 6, 7, 19, 31, 45, 58, 60 och 61 omanalyserades. I  

synnerhet genomgicks grav 19's keramik mycket noggrant då det enligt Ekström hade på-

träffats åtta snörornerade skärvor i graven (1999:44). Även efter den andra genomgången 

gick det enbart att återfinna en snörornerad skärva, från grav 36.

Enligt Ekström förekom det dock inte någon snörornerad keramik i grav 36. Anledningen 

till varför det enbart gick att finna en snörornerad skärva från Ajvides gravar, kan möjligen 

bero på att skärvorna försvunnit eller att Ekström förväxlat snörornament med kamintryck.
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Johanssons kandidatuppsats (2009) berör Ajvidekeramik från tre olika platser på lokalen. 

Grundmaterialet bestod av totalt 6 473 gram. Efter att han sållat bort oornerade och spjälk-

ade skärvor samt skärvor som var mindre än 4 cm2, återstod 354 skärvor. Dock uppgav 

han inte hur mycket skärvorna vägde eller hur många skärvor grundmaterialet bestod av. 

Johansson fann två nya dekormönster i sitt material (2009:32). Båda dessa bör enligt min  

mening ifrågasättas, då det ena mönstret (klöverformat intryck) ser mer ut som att det  

gropskapande redskapet har lutats åt sidan i den cylindriska gropen samt att han enbart 

fann ett exempel på intrycket. Även det andra dekormönstret skall ifrågasättas (hängande 

trianglar) då det påminner mer om pinndragen zig-zag (nr. 73 i Österholms dekorschema).

I min magisteruppsats analyserades bland annat all keramik från Ajvides gravar samt alla 

Ajvides inmätta keramikkoncentrationer. Vid analyserna framkom inga nya ornament bland 

gravkeramiken. Efter att Ajvides keramikkoncentrationer genomgåtts påträffades dock ett 

nytt mönster i form av heltäckande diagonalt ställda musselavtryck (Palmgren 2014:110). 

Analysernas syfte var dock att finna snörornerade skärvor, varför det eventuellt kan finnas 

fler ej tidigare dokumenterade ornament bland de inmätta keramikkoncentrationerna.

2.2 Ajvidekeramiken i jämförelse med andra gotländska lokaler

Erika  Lidmans  kandidatuppsats  från  2013  berör  Ajvidekeramikens  dekor.  Lidman lade 

särskild fokus på den yta som på Ajvide benämnts som ”Gula Stråket”, samt de gravar 

som 14C-daterats till 2 900 - 2 200 f.v.t. Efter att ha jämfört sitt samplade Ajvidematerial  

med  samplat  material  från  Visby  och  Hemmor,  visade  Lidmans  slutresultat  att  det 

eventuellt  förekom både likheter och vissa lokala variationer mellan öns gropkeramiska 

lokalers keramikornament (Lidman 2013). Lidman använde dock inte Österholms dekor-

schema,  istället  använde  hon  två  olikartade  dekorscheman  som  framtagits  för  andra 

gotländska gropkeramiska lokaler (Lidman 2013:64f).

Anton Amlés kandidatuppsats från 2013 behandlade symboliken med kärlbottnar i gravar. 

Amlé  utförde en  jämförande  analys  mellan  gravlagda individer  på  Västerbjers,  Ajvide, 

Visby och Fridtorps gravfält. Med andra ord genomgicks ej någon studie av just ornament. 

Amlé fann dock att gravfälten skiljde sig från varandra beträffande var i graven kärlet blev 

placerat, men även hur pass vanligt det var att en individ fått med sig kärl i graven. Bland 

annat kunde han konstatera att Västerbjers skiljde sig från de övriga gravfälten i och med 

det stora antalet gravkärl samt att åtta av nio kärl var placerade vid kraniet (2013:36).

11



3. Materialet som ligger till grund för uppsatsen

Uppsatsens genomgångna keramik påträffades cirka 50 meter väster om det  utgrävda 

gravfältet på Ajvide. När Provschaktets keramik fyndsorterades markerades fynden tillhöra 

”X-70 schaktet”. Keramiken kommer från åtta 1 x 1 meter stora rutor som 2001 placerades 

runt en 1 x 1 meter stor provruta som hade grävts år 2000. Med andra ord utgörs Prov-

schaktet av totalt nio 1 x 1 meter stora rutor som tillsammans bildar formen av en kvadrat.

All genomgången keramik (ornerad och oornerad) från Provschaktet vägde tillsammans 

drygt 16 kilo. 20 ornerade skärvor från den nionde provgropens tredje lager (ID 106077) 

gick inte att återfinna. Enligt fyndnummerlappen innehöll keramikpåsen ursprungligen 46 

skärvor som vägde 1 050 gram. Påsens kvarvarande 26 skärvor väger emellertid endast  

300 gram, vilket innebär att det är sannolikt stora skärvor som inte gått att återfinna.

Utöver Provschaktets keramikmaterial påträffades främst flinta och djurbensmaterial i den 

utgrävda ytan. Djurbensmaterialet bestod bl.a. av en svinbete och en svinkäke som fram-

kom i den femte rutans andra och tredje lager. Svinbeten och en tand från käken skick-

ades på 14C-datering som bekostades av Paul Wallin som bl.a. forskar om Ajvidelokalen.

Det enda som tidigare skrivits om Provschaktets material kommer från Norderängs gräv-

rapporter från år 2001 och 2002. I rapporterna framgår att det grävdes nio m² fördelat på 

två schakt i anslutning till Provgrop 9 från år 2000's utgrävningar (2002:2).

Tabell 1. Totalvikten för Provschaktets andra och tredje lagers ornerade keramik.

Ruta Totalvikt
1 617 gram

2 949 gram

3 2 039 gram

4 174 gram

5 1 333 gram

6 754 gram

7 197 gram

8 1 301 gram

9 1 253 gram

Totalt 8 617 gram

Vikten för de ej genomgångna skärvorna från den femte rutans tredje lager är medräknad i 

tabell 1, dock är inte ploggångens eller det första lagrets ornerade skärvor medräknade.
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Beslutet  att  gräva Provschaktet  togs efter de provgropar som grävdes år 2000.  Syftet  

bakom år  2000's  utgrävningar  var  delvis  att  avgöra  hur  långt  Ajvides  mellanneolitiska 

aktivitetsyta sträckte sig västerut. För att klargöra detta grävdes provgropar i västlig riktning 

från huvudytans södra del, med tio meters mellanrum (Norderäng 2001, 2002).

Enligt grävrapporten (Norderäng 2002:6) framgår det att ”Fyndmängden var relativt normal 

i de närmast liggande provschakten för att sedan avta något och till  sist markant öka i  

provschakt 9 beläget 50m från huvudytan” (se figur 5). De stora fyndmängderna samt före-

komsten av nya keramikornament bidrog till att man beslutade gräva ytterliga åtta m² på 

platsen.  Inom Ajvides  lokala  koordinatsystemet  återfinns  Provgrop  9  på  koordinaterna 

X-73 och Y-159. Ajvides X- och Y-koordinater får ett nytt heltal för varje påbörjad meter.  

Ajvides fixpunkt utgörs av ”ett fast stenblock 13,21 m.ö.h. med koordinaterna; X+30,52, Y-

140,61” (Norderäng 2009:45). Gällande Provschaktets kulturlagers djup, skrev Norderäng:

Tjockleken på kulturlagret varierar mellan 20 och 25cm både åt väster och norr. Tjock-

leken på kulturlagret kring provschakt 9 är således ungefär den samma som i profilen mot 

söder  på  huvudytan  där  tjockleken  varierar  mellan  knappt  20  och  lite  drygt  30cm. 

Kulturlagrets tjocklek och fyndmängden verifierar förra årets hypotes om att boplatsens 

omfattning sträcker sig ut ytterligare minst 50m väster från huvudytan (2002:6). 

Provschaktet bestod av tre lager utöver ploggången. Det förekommer skärvor i det första 

lagret som troligen kan tillskrivas neolitikum, men eftersom det är ett mer  omrört kultur-

lager närmast gräset, har beslut tagits att inte ta med det första lagrets keramik i analys-

erna. För övrigt framkom endast fåtalet skärvor i lager 1 i paritet med det andra och tredje 

lagret. I Provschaktet har medeltida fynd framkommit i form av ett mynt samt två keramik-

skärvor.  Myntet  och de två  glaserade medeltida skärvorna påträffades i  Provschaktets 

femte rutas första lager och är de första medeltida fynden på lokalen (Norderäng 2001:7). 

Det mättes in kol i den sjunde och åttonde rutans andra lager samt i den femte rutans 

tredje lager. Möjligen finns det ett samband mellan den påträffade kolen och den mörkt  

färgade sanden i schaktets sydöstra hörn (se figur 4). På Provruta 9's schaktplan står det  

dessutom ”Kommer ner till en mörk transgresion [Sic] innan hällen” (Arkivmaterial 2000:1).

Figur 4. Provschaktets profilritning med riktning mot öst, skala 1:20 (efter Arkivmaterial 2001).
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Figur 5. Diagrammet visar vikten i gram mätt för djurbensfragment, keramik och flinta från provgroparna.  

Som tydligt framgår avviker Provgrop 9 kraftigt från de övriga provgroparna (efter Norderäng 2001:12).

Fem meter norr om Provschaktet grävdes en 1 x 1 meter stor provgrop som fick namnet 

”Osteologischakt 2” (Arkivmaterial 2001).  Provgropens keramik har genomgåtts och upp-

visar likartade fyndmängder och ornament som Provschaktet. Utöver fem fotografier är 

inte keramiken från Osteologischakt 2 medtagen i uppsatsens redovisade materialstudier. 

Osteologischaktets andra tillika sista lager låg mellan Z 11,04 - 10,94 (Arkivmaterial 2001).

Problem har uppstått vad gäller härledning av fynd till dess rätta koordinater. Enligt Ajvides  

fynddatabas har år 2000's provgropars in-situfynd ett annat X- och Y-värde än sållfynden. 

Samma sak upprepar sig vid 2001 års utgrävningar av Provschaktet (Arkivmaterial 2009).  

Påsar och fyndlappar från Provschaktet är märkta från X-73 till X-75 samt Y-159 till Y-161. 

På schaktplanen har dock alla rutor tillskrivits koordinaterna X-72 till X-74 samt Y-158 till  

Y-160.  Misstaget  synliggörs  då  bland  annat  fyndlapparna  från  Osteologischakt  2  har 

korrigerats (figur 6). Jag har utgått ifrån att fynddatabasens in-situfynd är korrekta, vilket 

innebär att Provschaktets fyndlappars X- och Y-värden har justerats i föreliggande uppsats. 

Figur 6. Korrigerad fyndnummerlapp från Osteologischakt 2 (efter Palmgren 2014).

För att enklare kunna hänvisa till Provschaktets olika rutor kommer jag i uppsatsen döpa 

Provschaktets rutor från 1-9. Provschaktets ruta 1 utgörs av X-74, Y-158 det vill säga rutan 

som utgör Provschaktets nordvästra hörn. Därefter får rutan till höger nr. 2, för att slutligen 

Provschaktets sydöstra hörn (X-72, Y-160) får nr. 9. År 2000's Provgrop 9 får således nr. 5.
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3.1 Lager 1

Ploggången i Provschaktets mest västliga rutor (1, 4 & 7) har Z-värdet 11,16-11,19 m.ö.h.

Ploggången i Provschaktets mest östliga rutor (3, 6 & 9) har Z-värdet 11,21-11,23 m.ö.h. 

Z-värdet på Provschaktets första lager varierar lite i de nio rutorna, vilket bland annat beror 

på att marken inte är jämn. Följaktligen har också de nio rutornas lager ojämna höjdmått.

Tabell 2. Höjdnivåer på Provschaktets första lager.

Ruta Meter över havet (Z)
1 11,19-11,09

2 11,19-11,09

3 11,21-11,11

4 11,19-11,08

5 11,22-11,11

6 11,22-11,11

7 11,16-11,06

8 11,21-11,10

9 11,23-11,14

I ploggången inmättes två eventuella förhistoriska fynd från ruta 5; bearbetad flinta och ett  

bearbetat ben. Därutöver inmättes retuscherad flinta i ruta 3 och 9.

Enligt  schaktplanerna  och  Ajvides  fynddatabas,  inmättes  fynd  från  det  första  lagret  i 

rutorna: 1, 3, 5 och 6 (Arkivmaterial 2000, 2001, 2009).

Ruta 1: Retuscherad flinta med koordinaterna X-74,20, Y-158,31, Z 11,16

Ruta 3: Flinta med koordinaterna X-72,95, Y-158,79, Z 11,17

Ruta 5: Bearbetad flinta med koordinaterna X-73,26, Y-159,42, Z 11,11

Ruta 6: Retuscherad flinta med koordinaterna X-72,62, Y-159,70, Z 11,16

Figur 7. Det senmedeltida silvermyntet som framkom i lager 1.
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3.2 Lager 2

Z-värdet på Provschaktets andra lager varierar lite i de nio rutorna vilket bland annat beror 

på att marken inte är jämn. Följaktligen har också de nio rutornas lager ojämna höjdmått.

Tabell 3. Höjdnivåer på Provschaktets andra lager.

Ruta Meter över havet (Z)
1 11,09-10,98

2 11,09-11,00

3 11,11-10,98

4 11,08-11,00

5 11,11-11,02

6 11,11-10,97

7 11,06-10,97

8 11,10-10,97

9 11,14-11,00

Enligt  schaktplanerna  och  Ajvides  fynddatabas,  inmättes  fynd  från  det  andra  lagret  i  

rutorna: 1, 2, 3, 5, 7, 8 och 9 (Arkivmaterial 2000, 2001, 2009).

Ruta 1: Retuscherad flinta med koordinaterna X-74,16, Y-158,38, Z 11,03             

samt ett sälkranium med koordinaterna X-74,12, Y-158,26, Z 10,99. 

Ruta 2 & 3: En keramikkoncentration som var lokaliserad i de båda rutorna, men främst i 

ruta 3. Koncentrationen fick koordinaterna X-72,83, Y-158,85, Z 11,01.

Ruta 5: En keramikkoncentration med koordinaterna X-73,90, Y-159,90, Z 11,04.

Ruta 7: Kol med koordinaterna X-74,22, Y-160,99, Z 11,01.

Ruta 8: En kolkoncentration med koordinaterna X-73,77, Y-160,45, Z 10,96.          

Eventuellt borde den ha tillfallit både lager 2 och 3 i och med Z-värdet.

Ruta 9: En halv trindyxa (se figur 8) med koordinaterna X-72,76, Y-160,27, Z 11,02.

Figur 8. Eventuellt en halv trindyxa, funnen i ruta 9.
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3.3 Lager 3

Z-värdet på Provschaktets tredje lager varierar lite i de nio rutorna, vilket bland annat beror 

på att marken inte är jämn. Följaktligen har också de nio rutornas lager ojämna höjdmått.

Tabell 4. Höjdnivåer på Provschaktets tredje lager.

Ruta Meter över havet (Z)
1 10,98-10,89

2 11,00-10,90

3 10,98-10,94

4 11,00-10,91

5 11,02-10,92

6 10,97-10,95

7 10,97-10,93

8 10,97-10,92

9 11,00-10,92

Enligt  schaktplanerna  och  Ajvides  fynddatabas,  inmättes  fynd  från  det  tredje  lagret  i 

rutorna: 2, 5 och 8 (Arkivmaterial 2000, 2001, 2009).

Ruta 2: Kärlbotten (se figur 9) med koordinaterna X-73,09, Y-158,11, Z 10,95.

Ruta 5: Kolprov med koordinaterna X-73,09, Y-159,62, Z 11,01                             

samt en svinkäke med koordinaterna X-73,79, Y-159,96, Z 10,96.

Ruta 8: Svinkäke med koordinaterna X-73,23, Y-160,83, Z 10,96.

Figur 9. En kärlbotten som framkom i ruta 2.
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4. Provschaktet

Som tidigare nämnts kommer inte ploggången eller  lager 1 redovisas. Det är dock av 

intresse att endast åtta ornerade skärvor framkom i Provschaktets första lager. Alla dessa 

skärvor är förhistoriska exklusive tidigare nämnda medeltida skärvor. Möjligen kan detta 

indikera att senare tids åkerbruk har inte orsakat djupa kraftfullt omrörda kulturlager. När 

höjd och bredd anges för mer än en skärva, har höjd- och breddmåttet tagits på samma 

skärvor som för övrigt har varit den största och den minsta. I enlighet med Österholms 

analys,  har  ornamenten typologiserats  utöver  eventuella  stora cylindriska eller  koniska 

gropar (dekormönster 1 och 2). Varje lagers och rutas ornerade keramik har ett ”Ajvide-

ID”. Om mer än ett ID anges i en kolumn, beror det på att ornerad keramik låg bland den  

oornerade keramiken eller en inmätt keramikkoncentration. Vikt och mått för varje rutas 

och lagers ornerade keramik återfinns i bilaga 1. Tabellerna i bilaga 1 är främst ordnade 

efter dekorschemats nummerföljd bortsett från de snörornerade skärvorna som återfinns 

längst upp i  tabellerna.  Totalvikten för det andra och tredje lagrets typologiserade och 

analyserade ornerade skärvor, uppgår till 7 867 gram fördelat på 487 skärvor.

Tabell 5. Provschaktets ornerade skärvors vikt och antal, fördelat på de nio rutornas andra och tredje lager.

Ruta X/Y Antalet 
skärvor 

från 
lager 2

Skärvornas 
vikt från 
lager 2

Djup 
lager 

2

Antalet 
skärvor 

från 
lager 3

Skärvornas 
vikt från 
lager 3

Djup 
lager 

3

Total- 
vikt

Total-
antal

Total- 
djup

1 X-74, Y-158 7 104 gram 11 cm. 24 513 gram 9 cm. 617 gram 31 20 cm.

2 X-73, Y-158 24 314 gram 9 cm. 31 635 gram 10 cm. 949 gram 55 19 cm.

3 X-72, Y-158 93 1760 gram 13 cm. 23 279 gram 4 cm. 2039 gram 116 17 cm.

4 X-74, Y-159 6 39 gram 8 cm. 10 135 gram 9 cm. 174 gram 16 17 cm.

5 X-73, Y-159 11 129 gram 9 cm. 54 454 gram 10 cm. 583 gram 65 19 cm.

6 X-72, Y-159 54 754 gram 14 cm. 0 0 gram 2 cm. 754 gram 54 16 cm.

7 X-74, Y-160 13 135 gram 9 cm. 1 62 gram 4 cm. 197 gram 14 13 cm.

8 X-73, Y-160 39 773 gram 13 cm. 34 528 gram 5 cm. 1301 gram 73 18 cm.

9 X-72, Y-160 18 394 gram 14 cm. 45 859 gram 8 cm. 1253 gram 60 22 cm.

Tabell 5 innehåller inte de tjugo skärvorna från den femte rutans tredje lager som inte gick 

att återfinna. Som tydligt framgår i tabellen, förekommer det fler ornerade skärvor i Prov-

schaktets mittersta och östra rutor i jämförelse med Provschaktets västra rutor. Den sjätte 

och sjunde rutans tredje lagers ornerade keramik uppgick till sammanlagt en skärva. Detta 

verkar delvis bero på att den sjunde rutan är en västlig ruta, men också på grund av att 

båda dessa rutors lager är inte fullt lika djupa som merparten av de övriga rutorna.
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Österholm noterade att ornament 2 förekom i en större utsträckning i äldre lager medan 

ornament 1 förekom främst i yngre lager. Efter att Provschaktets alla skärvor genomgåtts,  

visade analysen att ornament 2 är dubbelt så vanligt som ornament 1 i lager 3, förhåll-

andena är dock omvända i  lager 2. Korologiska skillnader förekommer med andra ord 

mellan ornament 1 & 2. Österholm ansåg att ornament 1 blev med tid vanligare än ornament 

2 eftersom det gav en tydligare skuggeffekt (2008:22), en hypotes som även fick medhåll 

av Larsson (2009:107). I jämförelse mellan förmodade sena och tidiga gropornament, upp-

levdes även att stora cylindriska groparnas diameter minskar bland den yngsta keramiken.

Då Provschaktet avviker från Österholms data beträffande förekomsterna av vissa dekorer 

i  vissa  lager,  har  detta  kapitel  som mål  att  klargöra  om det  finns  några  stratigrafiska 

samband mellan de olika ornamenten. För att visualisera detta kommer tabellerna på de 

två nästkommande sidorna vara uppbyggda på ett liknande sätt som Österholms data.

Beträffande de snörornerade skärvorna, förekommer snördekoren aldrig tillsammans med 

andra  ornament  utöver  de  stora  cylindriska  eller  koniska groparna.  Det  finns  dock ett 

eventuellt  undantag, det gäller skärvan i  figur 14. Denna skärvas eventuella snördekor 

skiljer sig dock från alla andra genomgångna skärvor som dekorerats med snörornament.

En ytterligare intressant observation är att de analyserade skärvorna väger i genomsnitt 16 

gram. Gravkeramiken som genomgicks i Österholms analyser vägde ungefär dubbelt så 

mycket som den lösfunna keramiken och hade en genomsnittsvikt på 12 gram (1989:117). 

Denna jämförelse är dock starkt källkritisk eftersom små skärvor inte har synliga ornament.

Utifrån Österholms dekorschema (1989) framkom skärvor med mönster: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 

12, 15, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 58, 60, 61, 62, 63,  

64,  65,  66,  70,  71,  73,  74,  75 och 76 i  Provschaktet.  Totalt  påträffades 39 av dekor-

schemats 78 ornament. Med andra ord framkom hälften av Österholms dekormönster som 

baseras på ett  material  med över  58  000 skärvor  i  ett  3  x  3  meter  stort  provschakt.  

Möjligen  kan  detta  indikera  att  Ajvidegruppen/grupperna  tillät  och/eller  föredrog  från 

mellanneolitikums början till slut, en kraftfull variation beträffande kärlens ornament.

I tabell 6 och 7 återfinns de snörornerade skärvorna endast på två rader. Anledningen till 

detta beror på svårigheterna att särskilja mönstren på en stor del av skärvorna. I det andra 

lagret i ruta 2 framkom tre skärvor som snörornerats, men det har inte gått att avgöra om 

skärvorna är vänster- eller högerställda, varför de inte är medtagna i tabellerna. 
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Tabell 6. Skärvornas ornament enligt Österholms dekorschema, fördelat på Provschaktets lager och antal.

Ornament Lager 2 Lager 3 Totalt
1 36 12 48

2 14 28 42

5 0 2 2

6 2 3 5

8 2 0 2

10 1 0 1

12 13 2 15

15 4 16 (tre skärvor ev. nr. 16) 20

17 1 17 18

18 9 0 9

19 0 1 1

25 2 0 2

27 5 5 10

28 1 0 1

29 3 0 3

30 0 3 3

34 8 14 22

35 21 3 24

40 11 5 16

43 12 5 17

46 1 3 4

47 0 2 2

48 2 4 6

49 2 3 5

52 0 1 1

58 1 0 1

60 3 0 3

61 1 1 2

62 3 1 4

63, 64, 65 och 66 (vänsterställda) 42 43 85

63, 64, 65 och 66 (högerställda) 9 8 17

70 2 0 2

71 2 1 3

73 23 13 36

74 0 4 4

75 1 4 5

76 7 6 13

Totalt 244 210 454
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Tabell 7. Skärvornas ornament enligt Österholms dekorschema, fördelat på Provschaktets rutor och antal.

Ornament Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6 Ruta 7 Ruta 8 Ruta 9
1 4 6 11 2 1 12 3 3 6

2 1 4 7 4 12 0 1 9 4

5 0 0 0 0 2 0 0 0 0

6 0 0 1 0 3 0 1 0 0

8 1 0 1 0 0 0 0 0 0

10 0 0 1 0 0 0 0 0 0

12 1 0 11 0 0 0 0 3 0

15 0 0 9 4 3 0 0 1 3

17 0 7 0 0 5 0 1 0 5

18 0 1 6 0 0 1 0 0 1

19 0 0 0 0 0 0 0 0 1

25 0 0 1 0 0 1 0 0 0

27 0 1 3 0 1 0 1 2 2

28 0 0 1 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 3 0 0 0

30 0 0 0 0 1 0 0 0 2

34 0 1 3 1 13 0 0 2 2

35 2 8 4 0 1 2 2 4 1

40 0 3 9 0 0 0 1 1 2

43 1 1 1 0 0 8 0 5 1

46 0 0 0 0 0 1 0 2 1

47 0 1 0 0 0 0 0 0 1

48 0 0 0 2 1 0 0 0 3

49 0 2 2 1 0 0 0 0 0

52 0 0 0 0 1 0 0 0 0

58 0 0 1 0 0 0 0 0 0

60 0 0 1 0 0 0 2 0 0

61 0 1 1 0 0 0 0 0 0

62 1 0 2 0 0 0 0 1 0

63, 64, 65 och 66 (vänsterställda) 15 6 21 2 14 8 0 14 5

63, 64, 65 och 66 (högerställda) 3 1 5 0 1 0 0 3 4

70 0 0 0 0 0 1 0 0 1

71 1 0 0 0 0 1 0 1 0

73 0 6 7 0 0 8 1 12 2

74 0 0 0 0 0 0 0 1 3

75 0 0 0 0 0 0 0 0 5

76 1 2 0 0 2 5 1 0 2

Totalt 31 51 109 16 61 51 14 64 57
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4.1 Provschaktets keramikornament

Österholms dekorschema bygger på enskilda ornament men även när två ornament an-

vänds i kombination. I och med Österholms indelning innebär inte detta att hon har skapat 

ett schema enbart för olika mönster, snarare bygger det på enskilda element samt olika 

dekorvarianter (Österholm 1989). Detta tydliggörs bland annat i dekormönster 12 (linjer i 

oregelbundna grupper), dekormönster 24 (linjer i solfjäderformade grupper), dekormönster 

29 (vertikala linjer i grupper) och dekormönster 33 (lutande linjer i täta grupper).

För att ha en möjlighet till att kunna avgöra om ett kärl har ornerats efter dekormönster 12,  

24, 29 eller 33 krävs relativt stora skärvor. Sannolikt skulle det behövas skärvor som var 

minst 25 cm². Hade alla skärvor med en längd och bredd som var mindre än fem cm. såll-

ats bort, då hade stora delar av mitt material exkluderats. Det är även osäkert om dekor-

mönster 12, 24, 29 och 33 representerar fyra tilltänkta olikartade mönster. Beroende på 

hur pass hårt satta regler det är inom gruppen, kan keramikern få tillåtelse att vara kreativ 

till en viss grad. Dessutom kan ett specifikt tilltänkt dekormönster skilja sig mellan vilken 

keramiker som tillverkar det, bland annat beroende på erfarenhet och arbetsredskap.

Dekormönster 73 och 75 skiljs åt genom att 73 är gjort med ett bredare verktyg samt att 

dekormönster 75 är smalare samt långdraget och mer spetsigt. Om ett bredare verktyg 

skapade dekormönster 75 eller om dekormönster 73 blev skapat med ett smalare verktyg, 

innebär  detta  att  det  uppstått  två  nya  dekormönster?  Enligt  min  mening  skall  inte  ett  

ornament typologiseras beroende på vilket verktyg som nyttjats. Ett ornament är ett mön-

ster. En Vargtand är ett mönster som tillskrivits Fagervik IV (Larsson 2009:99). En Varg-

tand kan skapas med ett brett redskap, ett smalt redskap, en kam, en stämpel eller dylikt. 

Enligt Österholms sätt att skilja dekormönster skulle dock vargtandsornament kunna bli  

upp emot tio olikartade dekormönster.

Österholms dekorschema framstår med andra ord som en svår metod att synliggöra olika 

ornament. Skulle man vara lika hård som Österholm vad gäller att skilja olika mönster, då  

innebär  detta  att  alla  mönster  med  en  högerställd  snörornering  är  nya,  eftersom 

Österholms dekorschema uteslutande visualiserar vänsterställda snörornament.

Med tanke på att  analysen utgått  ifrån Österholms dekorschema kommer jag trots allt  

redovisa Provschaktets ornament som inte finns med i dekorschemat. Detta görs för att 

tydliggöra skillnader mellan Provschaktets kärls ornament och 1989 års dekorschema.
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I tabell 8 redovisas exempel på ornament som framkom i de primära keramikanalyserna.

Tabell 8. Exempel på ornament från Provschaktet.

Ornament enligt Österholms dekorschema Exempel
Nummer 1, två svallade skärvor från den nionde 

rutans andra lager.

Nummer 2, en skärva från den åttonde rutans andra 

lager.

Nummer 18, en skärva från den sjätte rutans andra 

lager.

Även skärvans insida har blivit dokumenterad och 

återfinns i figur 11.

Nummer 29, en skärva från den sjätte rutans andra 

lager.

Nummer 35, en skärva från den första rutans andra 

lager.

Nummer 43, en skärva från den nionde rutans andra 

lager.

Nummer 49, en skärva från den fjärde rutans tredje 

lager.
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Ornament enligt Österholms dekorschema Exempel
Nummer 63, en svallad skärva från den första rutans 

tredje lager.

Nummer 65, en skärva från den andra rutans andra 

lager.

Nummer 66, en skärva från den åttonde rutans tredje 

lager.

Nummer 70, en skärva från den sjätte rutans andra 

lager.

Nummer 73, fyra skärvor från den åttonde rutans 

andra lager.

Sannolikt utgör de fyra skärvorna delar av två kärl.

Nummer 75, fyra skärvor från den nionde rutans 

tredje lager.

De två översta skärvorna och skärvan i det nedre 

högra hörnet har varit del av samma kärl. Den allra 

översta skärvan har ett pålagt lerlager som täcker 

ornamentet på skärvans nedre högra hörn.
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Flera anmärkningsvärda iakttagelser har gjorts efter sammanställningar av Provschaktets 

ornament. Exempelvis förekom varken fiskbensmönster eller fiskenätsmönster (nr. 9 &  11) 

på någon av skärvorna, vilket avviker kraftfullt mot Altahr-Cederbergs analys, vilken visade 

att dekormönster 9 & 11 var bland de vanligaste i hennes material (1995).

Figur 10. Gropkeramisk skärva med fiskbens- & fiskenätsornament från Visbylokalen (efter Palmgren 2013).

Beträffande de olika lagrens kärls hals- och skulderprofiler, skrev Österholm:

Några kärl helt utan markerat skulderparti har inte påträffats, men utformningen av hals-

skuldra varierar i samtliga lager, dock att de understa lagren (3-5) visar upp flesta kärl 

med  höga,  mer  eller  mindre  trattformiga  halspartier,  medan  den  markerade  skulder-

profilen tenderar till att rätas ut på kärlen i det översta lagret (1989:97).

Då skärvan  i  figur  10  har  ett  tydligt  trattformigt  halsparti  samt  är  ornerad  med  både 

ornament 9 och 11, kan möjligen denna skärva bekräfta Österholms iakttagelser att dekor-

mönster 9 och 11 är samtida med kärl som också har kraftigt utsvängda halspartier. Utifrån 

Österholms data är ornament 9 och 11 vanligt förekommande i alla lager i område D övre. 

Tabellen som Österholm tog fram för områdena D nedre och C (1989:112-114), varav D 

nedre klassificerats som yngre, visar dock att dekormönster 9 och 11 är ovanliga, vilket 

skulle kunna indikera att Provschaktet representerar ett sent skede av mellanneolitikum.

Ovanstående hypotes kompliceras av ornament nr. 73. I området D nedre och C förekom 

inte nr.  73 (Österholm 1989:115).  I  området  D övre förekom nr.  73 enbart  i  lager 4-5. 

Eventuellt indikerar detta att Provschaktets keramik är senare än D nedre, det vill säga nr. 

73 skulle möjligen kunna vara en nygammal dekor. Då Gotlands gropkeramik skiljer sig 

från fastlandets gropkeramik  (Nielsen 1979; Edenmo et al. 1997) är det även möjligt att 

den eventuella nygamla nr. 73, utgör en gotländsk variant av ett fastlandsornamentet.

Utifrån premissen att lager 2 & 3 representerar olika kronologiska skeden, indikerar Prov-

schaktet att ornamenten 35, 40, 43 och 73 blir allt vanligare vid Provschaktets aktivitets-

ytas slutskede medan ornament nr. 15 och 17 var vanligare vid aktivitetsytans inledning.
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4.2 Nya keramikornament från Provschaktet

Som tidigare nämnts skapades Provschaktet tack vare rikliga mängder med keramik och 

benfragment i  Provgrop 9, men även tack vare förekomsten av nya dekorelement.  Då 

Österholm intresserade sig av Provgrop 9's keramik är sannolikheten stor att det var hon 

som plockade ur skärvorna som inte gick att återfinna från den femte rutans tredje lager. 

Med andra ord finns det en överhängande risk att  ytterligare nya ornament framkom i  

Provschaktet, men är inte redovisade i denna uppsats. Det råder även en viss källkritik 

beträffande de nya dekormönstren på grund av att ett flertal skärvor har varit relativt små.

Österholm fann 78 olika ornament vid hennes stora genomgång av Ajvides keramik 1989. 

Altahr-Cederberg fann ytterligare ett ornament 1995. Johansson redovisade ytterligare två 

nya ornament 2009. Enligt min mening bör dock Johanssons ornament inte definieras som 

nya. Efter en genomgång av alla Ajvides keramikkoncentrationer, framkom ytterligare ett  

ornament vintern 2014 (Palmgren 2014). Med andra ord har det redovisats fram till denna 

uppsats, 82 olikartade dekormönster från Ajvidelokalen.

Enligt Österholm (1989) utgör en ”grupp” minst två rader på ett kärl. Då det har påträffats  

snörornerade skärvor med två rader, innebär detta att de blivit tillförda ornament nr. 63 och 

utgör med andra ord inget nytt mönster.

Larsson skrev att ett kärls höger- respektive vänsterställda snörorneringar är ett resultat av 

att keramikern har vridit snöret åt höger eller vänster. Den högerställda snörorneringen 

skapades genom en så kallad Z-twist.  Stridsyxekulturen nyttjade inte  den högerställda 

snörorneringen men den är vanlig bland trattbägarkulturen. Stridsyxekulturen använde ute-

slutande S-twist  som leder till  att  dekoren blir  vänsterställd.  Trattbägarkulturen nyttjade 

både S-twist och Z-twist, emellertid förekommer det främst högerställda snörorneringar på 

trattbägarkulturens kärl (2009:242-247).

Enligt  Larsson  och  Graner  (2010)  nyttjade  dock  inte  gropkeramikerna  snörorneringar, 

vilket leder till frågan: Vilket gotländsk kultur har skapat de snörornerade kärlen på Ajvide? 

Då  förändringar  inom  den  materiella  kulturen  ofta  reflekterar  förändringar  inom  den 

levande kulturen, anser jag att de snörornerade kärlen kan ha skapats av en hybridkultur  

under slutet av mellanneolitikum, en hybridkultur som innefattade både arkeologiska och 

levande  kulturfenomen  från  den  gropkeramiska  kulturen  och  stridsyxekulturen.  Denna 

diskussion finns utförligt beskriven i min tidigare utförda magisteruppsats (Palmgren 2014). 
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I tabell 9 redovisas de nya dekormönstren som framkom vid föreliggande uppsats analyser.

Tabell 9. Nya dekormönster på Ajvidelokalen.

Ornament, lager och ruta Exempel
Gles högerställd snörornering, eventuellt i grupp 

(nr. 63 B).

En skärva från den första rutans andra lager.

Bilaga 1, nummer 1.

Ornament i form av öglor.

En skärva från den andra rutans tredje lager.

Bilaga 1, nummer 38.

Både lodrät och diagonal högerställd snörornering 

(nr. 66 B).

En skärva från den tredje rutans andra lager.

Bilaga 1, nummer 39.

Högerställd snörornering, eventuellt lodrät (nr. 65 B).

En skärva från den första rutans tredje lager.

Bilaga 1, nummer 6.

Slarvigt eller hafsigt vargtandsmönster från den 

sjätte rutans andra lager. Denna skärvas ornament 

är likt flera andra skärvors ornament som tillskrivits 

dekormönster 73. Det råder med andra ord en stor 

osäkerhet vad gäller att skilja dekormönster 73 från 

breda graverade vargtandsmönster. Det förekommer 

dock skärvor där vargtandsmönstret är mer tydligt.
Bilaga 1, nummer 135.
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Ornament, lager och ruta Exempel
Små dubbelintryck med understreck.

En skärva från den tredje rutans andra lager.

Bilaga 1, nummer 70.

Två skärvor med avlånga böjda intryck, den ena 

skärvans ornament är vänsterställt medan den andra 

skärvans ornament är högerställt.

Framkomna i den femte rutans tredje lager.

Bilaga 1, nummer 118.

Breda långa dubbelavtryck. Sannolikt skapade av en 

stämpel eller liknande.

Påträffad i den åttonde rutans andra lager.

Dessa ”dubbelavtryck” återfinns även på den översta 

raden på skärvan i figur 14.

Bilaga 1, nummer 158.

Smala långa dubbelavtryck, sannolikt inte skapade 

av en stämpel då det är tre smala streck i rad längst 

till höger på den högra skärvan.

Framkomna i det tredje lagret i den tredje rutan.

Bilaga 1, nummer 82.

Eventuellt sick-sackmönster skapat med hjälp av en 

högerställd snörornering. Då skärvan är mindre än 

fyra cm² råder det dock en mycket stor osäkerhet 

beträffande detta eventuella dekormönster.

Skärvan framkom i den åttonde rutans tredje lager.

Bilaga 1, nummer 161.
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Ornament, lager och ruta Exempel
Diagonalt ställda stora gropar. Skärvan har i 

jämförelse med nästan alla andra övriga skärvor från 

Provschaktet, en ovanligt starkt markerad hals.

Skärvan framkom i den åttonde rutans tredje lager.

 Bilaga 1, nummer 178.

Eventuellt ett nytt ornament i form av en tång eller 

sax. Mycket osäkert ornament på grund av skärvans 

storlek.

Skärvan framkom i den åttonde rutans tredje lager.

Bilaga 1, nummer 179.

En skärva med mycket ytliga stora vinkelmönster 

(stora och breda sammanhängande spetsar).

Skärvan påträffades i den nionde rutans andra lager.

Bilaga 1, nummer 192.

Två skärvor som uppvisar ett mjukt slingrande kam-

mönster.

Skärvorna påträffade i den nionde rutans tredje 

lager.

Bilaga 1, nummer 212.

En skärva vars dekor påminner om en ryggrad.

Skärvan påträffad i den tredje rutans andra lager.

Bilaga 1, nummer 67.
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Ornament, lager och ruta Exempel
En skärva med täta smala linjer, påminnande om 

textilkeramik från östra Östersjöområdet.

Skärvan påträffad i den tredje rutans andra lager.

Bilaga 1, nummer 68.

En skärva med intryck under skuldran i form av 

liggande trekanter. Troligen skapat med hjälp av en 

pinne eller dylikt.

Skärvan påträffades i den femte rutans tredje lager.

Bilaga 1, nummer 116.

Flera skärvor har haft ”räfflade” intryck. Eventuellt är 

det tvärsnodd, men räfflorna är oerhört täta, smala 

och diagonala samt avviker från den typiska tvär-

snodden. Skulle det trots allt vara tvärsnodd, är 

fortfarande denna skärvas dekormönster nytt, efter-

som dekormönstret visualiserar i sådana fall 

tvärsnoddsornament i grupp.

Skärvan framkom i den åttonde rutans andra lager.
Bilaga 1, nummer 159.

Bland  de  analyserade  skärvorna  framkom  totalt  18  på  Ajvidelokalen  nya  ornament  

(exklusive skärvan i figur 14). Med andra ord har det numera redovisats 100 olikartade 

ornament från Ajvidelokalen. Det kan tyckas vara anmärkningsvärt att det framkom 18 nya 

ornament  i  ett  nio  m²  stort  Provschakt.  Eftersom Provschaktet  visualiserar  enligt  min 

mening keramik från mitten av mellanneolitikum, medan Österholms dekorschema främst 

visualiserar keramik från början till mitten av mellanneolitikum, upplevs 18 nya ornament 

som en naturlig utveckling. De snör- och vinkelornerade skärvorna påminner om stridsyxe-

kulturens keramik och det är inte otänkbart att flera av de nya ornamenten är ett resultat  

av kontakter med en eller flera snörkeramiska kulturvarianter.
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4.3 Ytterligare iakttagelser beträffande Provschaktets keramik

Exklusive kärlbottnen, vägde Provschaktets andra och tredje lagers keramik cirka 13 kilo, 

varav de ornerade tillsammans med de tillslätade skärvorna utgör mer än hälften av total-

vikten. Att en sådan stor del av keramiken varit ornerad måste ses som anmärkningsvärt. 

Detta skulle kunna bero på att ornamenten blivit mer heltäckande, vilket resulterar i fler 

ornerade skärvor. Ingen keramikskärva uppvisar dock ornament på skärvans insida. 

Några få skärvor är grå-vitaktiga och mycket fasta. En av dessa ljusa skärvor är ornerad 

med vågrät och diagonal högerställd snörornering och återfinns i kapitel 4.2.

De flesta skärvorna har synbar magring i  form av sand/grus och kalksten. Då det inte 

funnits tillgång till avancerad utrustning har det varit svårt att avgöra alla skärvors magring.  

I  några få  skärvor  har  det  dock med säkerhet  även gått  att  identifiera kvartsmagring. 

Emellertid går det inte att uttala sig om kvartsmagringen var medveten eller inte.

Flertalet skärvor (figur 11) visar tydliga tecken på att kärlets insida blivit tillslätad. Skärvornas 

ornament utgörs av nr. 1, 18, 27, 29, 66 och 73. Efter att ha bearbetat Österholms data 

samt tack vare uppsatsens och tidigare utförda keramikanalyser, finns det goda indikation-

er på att dessa dekorelement brukades under slutskedet av Ajvidelokalens användande. 

Grovleken på de tillslätade skärvorna varierar från cirka fem millimeter till drygt två cm.

Figur 11. Två av skärvorna med tillslätad insida. Dessa två skärvor framkom i det andra lagret i rutorna 1 & 6.

Skärvan i figur 12 har en utsida som skrapats medan leran var ganska våt vilket flyttat och 

avsatt lera, därefter har inte utsidan behandlats vidare (Stilborg muntligt 2014.05.07).

Figur 12. En skrapad skärva från den tredje rutans andra lager.

31



Det är i sig anmärkningsvärt att finna tillslätade skärvor på Ajvide, men dessa skärvors till-

slätade in- och utsidor är inte det mest anmärkningsvärda fenomenet bland Provschaktets 

skärvor. Ett extra lerlager har iakttagits på fyra skärvor som haft tillslätade utsidor eller 

skärvor som tidigare ornerats, vilket lett till att kärlets ursprungliga ornament har täckts av  

det nya lagret. Detta har tolkats som att kärlet blev torkat därefter tillfördes det extra lagret  

innan kärlet brändes.

Figur 13. Tre av de fyra skärvorna med ett pålagt lerlager.

När kärl får ytterligare lerlager kallas detta för slamning eller rabbning, vilket bl.a. förekom 

under bronsåldern (Hulthén 2011:32f). Då medeltida keramik förekom i första lagret fram-

står bronsålder som en tänkbar ålder för skärvorna, om det inte hade varit för att några av  

skärvorna  framkom  i  det  tredje  lagret  samt  var  dekorerade  med  vanlig  Ajvidedekor. 

Keramik blev under bronsåldern glättad och slammad, vilket innebar att ytan polerades. 

Skärvorna i figur 13 visar dock att det extra lerlagret inte haft som syfte att polera ytan.

Eventuellt representerar figur 13's skärvor de allra första fynden av neolitisk keramik som 

fått ett ytterligare lerlager. Enligt Torbjörn Brorsson på Kontoret för Keramiska Studier tyder 

godsens karaktär och grovlek i figur 13, att de är samtida. Enligt Brorsson förekommer det 

dock inte någon neolitisk keramik med rabbning (Brorsson muntligt 2014.04.29).

Provschaktets  mest  anmärkningsvärda skärva  (figur  14)  framkom i  den nionde  rutans 

tredje lager. Det finns flera anledningar till  varför denna skärva är speciell. Till att börja  

med är det den allra största skärvan som genomgåtts i  de primära keramikanalyserna. 

Skärvan är dessutom ornerad med inte mindre än sju olikartade mönster. Två av dessa 

ornament är grop- och eventuell snörornering. Skärvans eventuella snörornering existerar  

emellertid först på det extra lagret lera som lagts utanpå det tidigare färdigformade kärlet  

som sannolikt också var tillslätat och täcker således flera av skärvans ornament. Skärvans 

groporneringar återfinns allra längst ner på skärvan.
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Figur 14. Skärva från den nionde rutans tredje lager med totalt sju olikartade ornament samt ett extra lerlager.

Några få skärvor har en avvikande ytfinish vilket enligt Ole Stilborg på Stilborg Keramik-

analyser (SKEA) bland annat kan bero på att de är uppbyggda på finkornigt silt till skillnad 

från  den  övriga  keramiken  (Stilborg  muntligt  2014(b).05.12).  Enligt  professor  Anders 

Lindahl på Lunds Keramiska Forskningslaboratorium, kan skärvor få en glansig ytfinish om 

de poleras med exempelvis ull alldeles innan kärlet stelnat (Lindahl muntligt 2014.04.23).

Figur 15. Skärvan från Osteologischakt 2 som Stilborg analyserade, dekorerad med högerställd snördekor.

Figur 16's skärva har cylindriska gropar med spiralformade skåror, det vill säga goda in-

dikationer på att groparna skapades av ett verktyg som vreds snarare än trycktes in i kärlet.

Figur 16. Skärva med spiralformade skåror i de cylindriska groparna. Funnen i den tredje rutans andra lager.
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En snör- och gropornerad skärva (figur 17) från Osteologischakt 2 har en upphöjning i mitten 

av gropen, eventuellt en följd av att det gropskapande verktyget var inbuktat eller ihåligt.

Figur 17. Skärva från Osteologischakt 2 med en upphöjning i bottnen av gropen (efter Palmgren 2014:110).

Skärvan i figur 18 uppvisar en mer eller mindre rätvinklad mynning och insida.

Figur 18. Rätvinklad grop- och streckornerad keramikskärva.

Som tidigare uppgetts kommer inte skärvor från Osteologischakt 2 bearbetas på en detalj-

erad nivå i uppsatsen. Det finns dock en tillskriven skärva från schaktet som kräver ett  

extra  omnämnande (figur  19).  I  själva verket  bör  den sannolikt  inte  tillskrivas som en 

skärva, då det troligen är en del av något skulpterat. Eftersom det sannolikt är en mindre 

del av den ursprungliga formen som är funnen, är det svårt att uttala sig, men eventuellt  

kan det  vara  frågan om den nedre  delen  på en figurin.  Alldeles  i  överkanten på den 

eventuella figurinen finns det tre diagonala vänsterlutande till synes pinndragna orneringar.

Figur 19. Eventuellt den nedre delen på en figurin med tre diagonala streckorneringar.
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4.4 Provschaktets svallade skärvor

I tabell 10 redovisas alla svallade skärvor från Provschaktet. När en parentes står bakom 

en siffra, symboliserar parentesens siffra från vilket lager skärvan/skärvorna påträffats.

Tabell 10. De svallade skärvornas ruta och lager.

Ruta Ornerade skärvors dekormönster Oornerade 
skärvor

Totalt 
lager 2

Totalt 
lager 3

Antalet svallade 
skärvor per ruta

1 Nr. 1 & 35 (2). Nr. 63 (3). 6 (2), 5 (3) 8 6 14

2 Nr. 2, 18, 43 & 63 (2). Två nr. 1, 34 & 49 (3). 3 (2), 3 (3) 7 7 14

3 Nr. 18 & 35 (2). 5 (2), 1 (3) 7 1 8

4 Nr. 48 (2). Nr. 1 & 2 (3). 1 (2) 2 2 4

5 Nr. 63 (3). 2 (3) - 3 3

6 Tre nr. 1 & tre snörornerade skärvor (2). 5 (2) 11 - 11

7 Nr. 1 (2). Nr. 40 (3). 12 (2), 1 (3) 13 2 15

8 Nr. 2 (3). 8 (2) 8 1 9

9 Nr. 1, 2, 35 & en snörornerad skärva (2). 5 (2) 9 - 9

Totalt 30 skärvor 57 skärvor 65 skärvor 22 skärvor 87 skärvor

Fler oornerade än ornerade svallade skärvor har påträffats, vilket delvis kan bero på att de 

svallade skärvornas ornament har  försvunnit.  I  och  med den sjätte  och sjunde rutans 

tunna tredje lager, är tabellens information lite missvisande.

Det finns betydligt många fler svallade skärvor från lager 2 i jämförelse med lager 3. Efter-

som Gotland genomgått en omfattande strandlinjeförskjutning som medfört en utökad land-

massa och det tycks som om ön reser sig ur havet, skulle man kanske ha räknat med att 

det hade varit flest svallade skärvor i lager 3. Detta kan dock bero på att en svallad skärva 

kan förflyttas av vågorna och det tar tid innan skärvan är synbart svallad av sand och vatten.

Höjdnivån där land möter vatten är ett resultat av strandlinjeförskjutning efter Weichsel-

istiden, rörelser i jordskorpan och förändringar i havsnivån (Åkerlund & Nordqvist 1997:73). 

Enligt  Tore Påsse på Sveriges Geologiska Undersökningar,  låg Ajvides strandlinje  från 

3 300 - 2 300 f.v.t. mellan elva till nio meter över dagens havsnivå (muntligt 2014.04.09).

Som framgår i tabell 10, finns det en viss tendens till att finnas fler svallade skärvor i rut-

radernas västra rutor som för övrigt bestod av färre skärvor samt låg närmare havet.
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4.5 Antalet snörornerade kärl från Provschaktet

I ett försök att bestämma antalet kärl som Provschaktets snörornerade skärvor utgör, upp-

rättades i arkeologilaboratoriet stationer där alla snörornerade skärvor lades upp. Därefter 

jämfördes de olika stationernas skärvor med varandra i ett försök att sammanföra dem.

I analysen särskildes skärvorna genom att avgöra hur bred och tät snörorneringen var, hur 

pass väl mönstren matchade varandra, skärvans grovlek och gods, hur pass väl genom-

bränt kärlet var samt magringsmaterialet. Några skärvor som tillskrevs samma kärl var på-

träffade i olika lager och rutor. Om ett kärls skärvor var utspridda över flera rutor och lager,  

var de trots allt alltid påträffade i rutan intill, det vill säga inga ihopparade snörornerade 

skärvor var påträffade med en rutas mellanrum.

Efter en noggrann analys konstaterades att de drygt 100 snörornerade skärvorna troligen 

utgjorde mellan 20 till 30 kärl. Det exakta antalet jag kom fram till var 28 kärl, dock finns 

det en påfallande stor risk att några kärl räknats dubbelt. Detta beror på att Provschaktets  

snörornerade kärl har många gånger oregelbundna orneringar och uppvisar mönster som 

är långt ifrån så stilrena och stilistiska som TRB's eller STY's typiska snörornerade kärl.  

Inget ihoppusslat kärl bestod av både höger- och vänsterställda snörornerade skärvor.

5. Lokaler som uppvisar liknande ornament

Det finns två lokaler på Gotland som uppvisar ett keramiskt material som påminner om 

keramiken som framkom i Provschaktet. Dessa lokaler är Ire och grottan Stora Förvar.

Ire-lokalen upptäcktes 1914 och samma år skedde den första utgrävningen av Lithberg, 

Wennersten med flera (Nihlén 1927:71). De 14C-dateringar som utförts på lokalen visar att 

den var i bruk under slutskedet av mellanneolitikum B, men ev. även under senneolitikum 

(Janzon 1974).  Lokalen skiljer  sig  från Gotlands övriga tillskriva gropkeramiska lokaler 

bland annat genom att nästan varannan påträffad individ var begraven i hockerställning, 

att lokalen låg i direkt anslutning till sötvatten samt låg en bit från havet (Nihlén 1927:71).

På Ire-lokalen har det påträffats en heltäckande snörornerad dekor, liknande Österholms 

dekormönster  66.  Snörorneringarna  är  liksom Ajvides,  både  höger-  och  vänsterställda 

(Nihlén 1927:77). Nihlén drog paralleller mellan Ires keramik och östlig textilkeramik samt 

tydliggjorde att keramiken brukades samtidigt som trindyxorna var i bruk (1927:160f). Som 

tidigare redovisats framkom en eventuell halv trindyxa i Provschaktets nionde ruta.
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Nihlén drog paralleller mellan tidigneolitikum och den kraftfullt snörornerade keramiken i  

Ire och Stora Förvar (1927:161), men som  14C-dateringarna har visat, framstår en tidig-

neolitisk datering som mindre sannolik (Janzon 1974). Schnittger och Rydh kunde också 

konstatera att det fanns stora likheter mellan Ires och Stora Förvars keramik, dessutom 

såg dem likheter mellan Stora Förvars, Ires och den senare delen av enkelgravkulturens 

keramik, vilket innebär en datering kring 2 500 - 2 350 f.v.t. (1949:65f).

Grottan Stora Förvars keramik finns utförligt avbildad och beskriven i boken Grottan Stora 

Förvar på Stora Karlsö (Schnittger & Rydh 1940). En stor del av keramiken som finns av-

bildad i boken uppvisar mycket stora likheter med keramiken som framkom i Provschaktet 

(Schnittger & Rydh 1940:104-114). Det är kanske inte så märkligt att det finns stora lik-

heter mellan de två lokalerna med tanke på att lokalerna ligger mindre än en mil  från 

varandra, vilket sannolikt innebär att Ajvides folk tidvis huserade i grottan. Därutöver drog 

Schnittger och Rydh paralleller mellan Stora Förvars keramik och keramik på Åländska 

Jettböle som tolkats som en blandning mellan grop- och snörkeramik (1940:76f).

Utöver keramiska likheter, har Ajvide, Ire och Stora Förvar gemensamt att de tre lokalerna 

visar  tecken på att  de kan ha varit  använda vid  slutet  av mellanneolitikum och under 

senneolitikum.

6. Aktivitetsytans kronologi

Det råder ingen tvekan om att det är ett mycket svårklassificerat keramiskt material som 

framkommit i  Provschaktet.  Det råder dock en större tvekan till  vilken kronologisk tids-

period som keramiken bör tillskrivas.  Stenålderns strandlinjer  har  diskuterats under  en 

lång period bland Sveriges arkeologiska kretsar (Åkerlund & Risberg 2009), men ännu kan 

inga exakta svar ges beträffande den gotländska stenålderns strandlinjeförskjutning.

Som tidigare redovisats visar Påsses data att strandlinjen vid början av senneolitikum, gick 

vid  nio  meter  över  havet.  Om detta  stämmer,  då innebär  detta  att  Ajvides landskaps-

placering måste ritas om i jämförelse med Österholms data. Som tydligt framgår i figur 20  

råder det dock en kraftfull skillnad beträffande Ajvidelokalens förhållande till havet beroende 

på om man utgår från Österholms eller Påsses data. Tack vare nyframtagen lidardata över  

höjdkurvor, visar även detta kapitels framtagna GIS-kartor att Ajvidelokalens förhållande till  

havet måste ritas om, oberoende om man utgår från Österholms eller Påsses data. 
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Figur 20. Höjdkurvor vid Ajvide. Rött område markerar en ungefärlig lokalisering på Ajvides utgrävda yta.  
Kartan till vänster visar Ajvidelokalens förhållande till den sena mellanneolitiska Östersjön enligt Påsses  

data. Kartan till höger visar Ajvidelokalens förhållande till den sena mellanneolitiska Östersjön enligt  
Österholms data inklusive en ytterligare halv meters landhöjning. Den utgrävda ytans position är något  

korrigerad beroende på Österholms angivna Z-värden.

De två 14C-proverna som utfördes på benmaterial från lager 2 och 3 gav dateringar mellan 

2 600 - 2 400 f.v.t. (se bilaga 3). Bland annat tack vare resultaten på 14C-proverna anser 

jag att Påsses data är felaktig. Självfallet kan ett keramik- och benmaterial förflyttas långt  

från  platsen  där  det  deponerades,  enligt  min  mening  är  det  dock  inte  sannolikt  att 

Provschaktet låg så långt ifrån havet som Påsses data visar.

Dateringarna från 14C-proverna förstärker min hypotes att Provschaktets aktivitetsyta inte 

har varit i bruk när Ajvidelokalen inledningsvis togs i bruk. Eventuellt kan de två datering-

arna även visa att kulturlagren tillkommit under en mycket kort tid. Det går dock inte att  

utesluta att analyserna har blivit utförda på material som förflyttats med hjälp av vågorna 

till den aktuella aktivitetsytan.

14C-dateringarna visar emellertid att keramikmaterialet sannolikt representerar slutskedet 

av Ajvidelokalens utnyttjande. Tack vara Provschaktets höjd över havet och 14C-proverna 

kan det konstateras att  den snörornerade keramiken inte  representerar tidigneolitikum, 

snarare  tyder  allting  på  att  den  snörornerade  keramiken  framkommer  under  slutet  av 

mellanneolitikum B, en tid då Gotlandsborna verkar få en allt större grad av kontakt med 

delar av den snörkeramiska kulturen (Palmgren 2014).
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7. Avslutande diskussion

Skärvan av finlera

Finkornig siltlera påträffas sällan i gotländska neolitiska kärl. Enligt mitt empiriska material  

har ingen tidigare undersökt skärva likt figur 15's skärva, innehållit ”tydligt silt och sannolikt 

även en viss andel finsand även om den också verkar något kalkhaltig” (Stilborg muntligt 

2014(b).05.13). Hulthéns analyserade skärvor från Ire (1997) innehöll silt, men troligen inte 

i  den mängden som den analysera  skärvan.  För  övrigt  innehöll  Stilborgs  analyserade 

skärva kvartsmagring, till skillnad från de skärvor som analyserats av Hulthén. Hulthén an-

såg att två eventuellt chamottemagrade skärvor från Ire hade skapats av en nyinflyttad 

keramiker  som  tidigare  var  upplärd  att  använda  chamottemagring  vid  kärltillverkning. 

Denna hypotes stärktes av att det ena kärlet var helt fritt från kalkmagring (1997:136). Det 

är inte omöjligt att hypotesen beträffande nyinflyttad keramiker stämmer och också går att  

applicera på den skärvan som Stilborg åtog sig  att  analysera.  Det  är  även möjligt  att  

Gotlands mellanneolitiska keramiker medvetet ändrade kärlens beskaffenhet beroende på 

förändringar inom den levande kulturen. Som tydligt framgår i figur 21, existerar det inte 

någon siltlera inom nästan två mils radie från Ajvide.

Figur 21. Den svarta pricken markerar en ungefärlig lokalisering på Ajvidelokalen. Som jordartskartan visar  

förekommer det inte någon siltlera i Ajvides närområde (efter Riksantikvarieämbetet 2014).
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Ajvides strandlinje

Det är svårt att exakt avgöra var stranden gick vid Ajvide, emellertid är det intressant att  

data framtagits som visar att det förekommer stenåldersfynd nästan ner till 10,5 meter över 

havet. Det förekommer fler svallade skärvor i det andra lagret i jämförelse med det tredje  

lagret, vilket skulle kunna indikera att Provschaktet har upplevt en transgressionsfas eller  

att väder och vind fört med keramikmaterial ovanpå det tredje lagret. I och med att det 

bara är en mindre del av skärvorna som blivit svallade, bör detta innebära att inte alla  

skärvor blev utsatta och nedslipade av vattnet och sanden.

Då bara en mindre del av skärvorna har blivit svallade samtidigt som det förekommer fler  

svallade skärvor i lager 2 i jämförelse med lager 3, har detta tolkats som att lager 3 är en  

tidigare havsbotten med ett sandbottenlager som fått vågförflyttade svallade skärvor ovan-

på Provschaktets tredje lager. Möjligen hade det tredje lagrets sandlager kunnat vara en 

transgression, enligt schaktplanen för provgropen tio meter väster om Provgrop 9, före-

kom det dock inte något sandlager innan jordlagret övergick till berggrund. Emellertid gick 

Provgrop 10's ploggång vid 10,86 meter över havet, det vill säga lägre än Provschaktets 

tredje lager. Enligt Provgrop 10's schaktplan upphör stenåldersfynden i samband med det 

tredje lagret som ligger 10,59 meter över havet, vilket bidragit till att jag anser att Ajvides 

strandlinje vid inledningen av senneolitikum, gick vid drygt 10,5 meter över havet. Det är 

således möjligt att Provschaktet legat i nära anslutning till havet och när vågorna slog hårt 

mot land, har de precis räckt fram till schaktet.

Enligt Åkerlund och Nordqvist kan vågor svalla och förflytta material upp emot en till två 

meter över havsytan (1997:77), vilket kan vara en förklaring till varför det finns svallade 

skärvor samt ett sandlager i Provschaktets tredje lager. Om det skett en transgression i 

samband med det andra lagret, då hade sannolikt transgressionen varit synlig i form av ett 

sandlager ovan jorden, vilket dock inte förekom enligt ritningarna.

Då skärvorna från det tredje lagret var generellt sett större än skärvorna från det andra 

lagret, kan detta vara orsakat av att det tredje lagrets skärvor blev relativt fort ”nedborrade” 

i sanden och fick en skyddande isolering. Skärvorna som kom att hamna ovan jord hann 

emellertid bli mer utsatta av yttre faktorer. Möjligen visualiseras även detta genom att det  

andra lagrets mindre skärvor var mer naturligt nötta i kanterna. Eftersom det andra lagrets 

generellt sett mindre skärvor, kan vara en effekt av yttre omständigheter utöver svallning, 

finns det även en risk att naturligt nötta skärvor förväxlats med svallade skärvor. 
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Den mörka sanden

Som tidigare uppgetts förekommer det en mörkare sand i den femte och nionde rutans 

tredje lager (se sidan 13). Detta skulle kunna indikera ett omrört lager och skulle således 

kunna förklara varför skärvor som uppvisar tillskrivna bronsåldersdrag, förekommer i den 

nionde rutans tredje lager.  Som framgår på schaktritningen förekommer det dock inga 

förändringar vad gäller lagerföljden i den nionde rutan vilket bör innebära att det inte skett  

någon nedgrävning eller djup plogning. Den mörka sanden i ruta 5 & 9 skulle även kunna 

vara ett resultat av tidigare eldar vilket även den inmätta kolen skulle kunna indikera.

Om hypotesen beträffande att Provschaktet var ett mycket strandnära schakt är korrekt, 

då är det även möjligt att den mörkfärgade sanden är en konsekvens av slakt och/eller  

fiskrensning, vilket även skulle kunna besvara varför det förekommer en högre mängd 

med ben i Provschaktet i jämförelse med de andra provgroparna.

Skärvorna med extra lerlager

Skärvan med sju olika ornament och ett extra lerlager, påträffades i den nionde rutans 

tredje lager. Eftersom skärvan var funnen i det tredje lagret bör den vara äldre än skärv-

orna från det andra lagret. Osvallade skärvor från det andra lagret uppvisar bland annat 

vanlig Ajvidedekor vilket kan tolkas som att den anmärkningsvärda skärvan är neolitisk.

Det är svårt att avgöra om keramiken med det ytterligare lerlagret är yngre än neolitikum.  

Enligt all genomgången jämförande data, har det inte påträffats keramik med ytterligare 

lerlager under mellan- och senneolitikum i Nordeuropa. Eftersom den anmärkningsvärda 

skärvan med det extra lerlagret fått sitt extra lager ornerat, är det tydligt att det extra ler-

lagret inte är tillkommet efter att skärvan blivit deponerad. Det finns ingenting bland det 

arkeologiska materialet som skulle kunna förklara hur en icke-neolitisk skärva skulle kunna 

hamna i  det  tredje  lagret.  Detta  behöver  dock  inte  betyda  att  den  är  neolitisk.  Enligt 

Österholm har en alvluckrare nyttjats på Ajvide och kan ha skapat upp till 40 centimeter 

djupa skåror (1997:481). En alvluckrare skulle dock söndra och främst föra upp, snarare 

än före ner, en keramikskärva.

Idag går det att daterade keramik genom analyser av skärvans kolrester (Lindahl muntligt  

2014(b).02.06). Denna metod framstår i dagsläget som den bästa metoden att avgöra om 

de avvikande skärvorna med ett extra lerlager är yngre än den övriga keramiken.
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Den tillslätade keramiken

Den tillslätade keramiken har uppvisat ornament som uteslutande kan härledas till slutet 

av mellanneolitikum. Troligen utgör keramiken med tillslätade ut- och insidor en ny metod 

att  bearbeta  kärlet.  Sannolikt  kan  de  tillslätade  skärvorna  tillskrivas  Ajvidelokalens 

aktivitetsytas slutskede i och med skärvornas ornament. Det går dock inte att besvara om 

tillslätningsmetoden kommit utifrån eller om det är ett drag som uppstått inom gruppen. 

När alla Ajvides keramikkoncentrationer genomgicks gick denna tillslätade keramik inte att  

återfinna, vilket möjligen beror på skillnader beträffande kronologi eller keramikers teknik.

Skärvornas avvikande uppbyggnad

Flera av Provschaktets skärvor har uppvisat mycket oregelbundna heltäckande orneringar 

och en slarvig  uppbyggnadsteknik  (se bilaga 2)  vilket  kan vara  en konsekvens av att  

keramiken eller ornamentens betydelse minskat i jämförelse med Ajvidelokalens tidiga och 

mellersta användningsfas. Vid åländska Jettböle iakttog Stenbäck att gropkeramikernas 

sena keramik blev stilmässigt enklare (2003:120), vilket till viss del verkar stämma med 

den genomgångna keramiken, bland annat med tanke på de heltäckande snörornerade 

mönstren. Dock förekommer det även en avancerad ornamentsuppbyggnad, exempelvis 

skärvan med de sju olikartade ornamenten (se figur 14). Således överensstämmer inte 

Provschaktets keramik helt med den sena mellanneolitiska keramiken från Jettböle. 

Som tidigare uppgetts  samt enligt  allt  mitt  empiriska material,  har  det  inte  förekommit  

skärvor  med kvartsmagring bland Gotlands tidigare analyserade gropkeramiska kulturs 

keramik. Det är emellertid svårt att svara på om den framkomna keramiken med kvarts-

magring är medveten, eftersom kvartsen skulle kunna ha varit en del av sanden. Samtidigt 

visar etnologiska studier att keramikers magringsmaterial inte är slumpartade vilket skulle 

kunna betyda av kvartsen indikerar förändringar inom kärltillverkningshantverket.

Skärvorna med magringsmaterial på uppemot 10 millimeter indikerar att de eventuellt skall 

tillskrivas senneolitikum eller bronsåldern. Samtidigt visar magringen i form av småsten i 

bilaga 2, att den är bredare än själva godset, vilket försvårar dateringen av skärvorna.

En ytterligare iakttagelse är att det finns indikationer på att diagonalt ställda dekorer blir 

vanligare vid aktivitetsytans slutskede. Detta gäller troligen alla sorters ornament. Denna 

dekorstil  har dock inte grundligt undersökts,  men utifrån tidigare iakttagelser, kan detta 

vara ett allt vanligare förekommande stildrag under den senare delen av mellanneolitikum.

42



I och med att Stora Förvar uppvisat keramik från gropkeramiska kulturen och stridsyxe-

kulturen  men även  en  keramik  som arkeologer  parallelliserat  med  Åland  och  Jylland, 

framstår Stora Förvar som en tänkbar lokal där folk från ett flertal olika Östersjöregioner 

bedrivit jakt. Eftersom Ajvide ligger mindre än en mil från Stora Förvar, är det inte omöjligt 

att även Ajvides neolitiska keramik representerar alster från flera olika Östersjöregioner.

Provschaktets aktivitetsyta

Enligt min mening representerar Provschaktet en del av, eller en utkant av en speciell  

aktivitetsyta. Exakt vad som försiggått vid denna yta går dock inte att uttala sig om förrän 

ytterligare utgrävningar sker i  dess absoluta närhet,  emellertid är det  möjligt  att  skapa 

hypoteser beträffande aktivitetsytans eventuella användningsområde.

Flera av Provschaktets skärvor är dåligt brända, uppvisar hastiga å hafsiga ornament, till-

verkade av olika leror med varierande kvalitet och sammansättning samt förekom i stora 

mängder vid en yta med mörkfärgad sand (se bland annat fotografierna i bilaga 2).

Michael Markström har förtydligat att det förekommer större keramikmängder vid Ajvides 

mörka ytor i jämförelse med lokalens övriga utgrävda aktivitetsyta (2014). Eventuellt kan 

detta indikera att Provschaktet utgör en del av en snarlik eller identisk aktivitetsyta som de 

tidigare tillskriva svarta ytorna.

En vågad hypotes skulle även kunna vara att de mindre vackert dekorerade skärvorna har 

tillkommit efter att man förstört kärl som inte ansetts vara tillräckligt bra tillverkade eller att 

dem spruckit vid bränningen. Om detta stämmer skulle mörkfärgad sand och kol kunna 

vara en konsekvens av att Ajvides människor tillverkat kärl vid Provschaktets aktivitetsyta 

vilket till viss del skulle kunna förklara Provschaktets stora mängder med keramik.

Tidigare har man tolkat Ajvides Gula Stråket som en yta där man tillverkat gravkeramik,  

dock har man inte funnit någon keramik från Gula Stråket i de intilliggande gravarna. Gula 

Stråket ligger i kanten på den första funna ”Svarta Ytan” och utmärker sig genom stora 

keramikmängder,  olika  lerkvaliteter  samt  att  keramiken  är  ”hastigt  och  hafsigt  bränd” 

(Österholm 2008:35). Majoriteten av de  14C-dateringar som tagits från de svarta ytorna, 

har dessutom visat på sena mellanneolitiska dateringar (Wallin & Martinsson Wallin 2014).  

Eftersom Provschaktets andra och tredje lager 14C-daterats till mellanneolitikum B framstår 

aktivitetsytan som en möjlig ”svart yta”.
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Symboliken bakom skärvornas utseende

De  gropkeramiska  alstren  från  Mellansveriges  östkuster,  har  kronologiskt  delats  in  i 

Fagervik II-IV. Variationen av dekormönster förefaller vara större bland den tidiga Fagervik-

typologiserade keramiken än den sena. Detta kan tolkas som om det uppstod en allt större 

homogenitet bland fastlandets östkusthuserande gropkeramiska kultur med tidens gång 

(Olsson 1997:450),  vilket  möjligen kan ha berott  på  en intensifierad kontakt  med den 

främst inlandshuserande stridsyxekulturen (Hylland Eriksen 2010:345f). Samtidigt som en 

större homogenitet inföll på fastlandet, avvek Gotland kraftfullt genom att fortfarande till-

verka kärl med dekorer som uppvisar en stor variation. Dessutom avviker Gotlands grop-

keramikers  alster  mycket  kraftfullt  genom att  gropornerad  keramik  med  snörornament 

börjar framträda.  Gotlands gropkeramiska kulturs keramik uppvisar således under hela 

mellanneolitikum, goda indikationer på att inte efterlikna Fagervikserien.

I min tidigare magisteruppsats lyftes det fram teorier om att Gotlandsborna under slutet av 

mellanneolitikum tillhörde en hybrid mellan gropkeramiska kulturen och stridsyxekulturen. 

Teorin byggde bland annat på förändringar inom materiell och rituell kultur samt lokalers 

och föremåls placeringar i landskapet. En av förändringarna som lyftes fram var den ovan 

nämnda snörornamentiken. För övrigt är det intressant att alla analyserade skärvor med 

snörornament inte har haft några andra ornament utöver gropornamenten. Om detta beror 

på att det enbart analyserats keramik från nio m² eller att keramikerna/gruppen ansåg att  

det var så de snörornerade kärlen skulle se ut, är dock svårt att bekräfta.

Enligt min mening kan de snörornerade kärlens ornament vara medvetna val för att tydligt  

visa att den tidigare gropkeramiska kulturen övergått till en hybridkultur som framstår som 

en kombination av den gropkeramiska kulturen och stridsyxekulturen. Denna teori bygger 

bland annat på att materiell kultur är inbäddad i habitus och kunskap, samt att teknologier  

kan studeras som ideologier (Hylland Eriksen 2010:217). Denna diskussion kan även be-

röra de tillslätade kärlen samt kärlen med extra lerlager, dock är sannolikt inte de tillslätade 

kärlen eller kärlen med extra lerlager, en stridsyxekulturinfluens. Teknikerna kan dock vara 

medvetna för att visualisera en kulturövergång och en ny materiell kulturidentifiering.

Alla  tidigare  ovan  nämnda  hypoteser  har  utgått  ifrån  att  det  fanns  en  specialiserad 

”yrkesgrupp” med keramiker bland de Ajvidehuserande människorna. Enligt  etnologiska 

studier  är  det  vanligt  med  specialister  inom  neolitiskt  levande  grupper  som  tillverkar 

gruppens kärl (Orme 1992; David & Kramer 2001; Larsson 2009, 2011).
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Om Provschaktets keramik visualiserar slutskedet av mellanneolitikum eller till  och med 

senare än så, då kan den mindre vackra keramiken även vara ett resultat av att keramiken 

hade  minskat  i  värde  och  numera  tillverkades  inte  kärlen  av  en  specialist  inom  det 

keramiska  hantverket.  Detta  skulle  kunna  förklara  varför  Provschaktets  keramik  är  så 

annorlunda. Möjligen kan ett upphörande av specialiserade keramiker vara en konsekvens 

av  en  övergång  inom den  levande  kulturen,  eftersom förändringar  inom den  levande 

kulturen visualiserar ofta förändringar inom den materiella kulturen (Palmgren 2014).

Det  är även möjligt  att  de olika mönstren visualiserar alster från olika grupper.  Utifrån 

tesen att Ajvides gravfält består av olika grupper, då behöver inte Provschaktets avvikande 

ornament vara ett tecken på en kronologisk utveckling, utan snarare att det är en annan 

grupps keramik som blivit analyserad. Med tanke på 14C-dateringarna samt att det är en 

stratigrafisk skillnad mellan Provschaktet och den tolkade huvudytan med gravarna, är det 

dock sannolikt att det råder en kronologisk skillnad mellan delar av de två ytorna.

Skärvornas och aktivitetsytans kronologi

Eftersom osvallade snörornerade skärvor förekommer på nivån elva meter över havet, då  

kan det bland annat konstateras att dessa skärvor är troligen inte tidigneolitiska.

Provschaktet har uppvisat: stratigrafiska skillnader mellan olika dekormönster, lågt Z-värde 

och nära förhållande till stranden, tillslätade skärvor, stratigrafiska skillnader mellan dekor-

mönster 1 och 2, sena 14C-resultat, avvikande tillverkningsmetoder och magringsmaterial, 

vargtandsmönster (Fagervik IV) samt uteblivande av skärvor med dekormönster 9 &  11. 

Utifrån dessa konstateranden anser jag att Provschaktets andra och tredje lagers skärvor 

visualiserar keramik från och med mitten eller slutet på mellanneolitikum. Frågan blir då: 

Vilka  tidsperioder  ryms  i  de  två  lagren?  Som  tidigare  uppgetts  har  mellanneolitikum 

tillskrivits perioden 3 300-2 300 f.v.t. i denna uppsats.

14C-dateringarna visar att både lager 2 och 3 är nästan samtida, dateringarna ligger runt 

2 500 f.v.t. Eftersom det förekom en stratigrafisk skillnad mellan dekormönster 1 och 2,  

anser jag att dateringen från lager 2 kan vara gjord på ett material som förts dit av väder 

och vind. Då  14C-dateringarna visar att lagren skall tillskrivas slutet av mellanneolitikum 

förstärker detta min hypotes beträffande att aktivitetsytan nyttjades från och med mellan-

neolitikum B. Eventuellt består lager 2 även av keramik från tidsperioden senneolitikum 

dessutom går det inte att avgöra huruvida lager 2 innehåller bronsålderskeramik eller inte.
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Österholms dekorschema

Eventuellt visualiserar speciella dekorer enskilda grupper vid mellanneolitikum på Gotland. 

Larsson iakttog (2003:128) att två gropkeramiska grupper som låg grannar med varandra i  

dagens Åby, hade särskiljande mynningsdekorer. Det är således inte omöjligt att om olika 

grupper huserade på Ajvidelokalen skiljde de sig från varandra genom kärlens ornament.

Med andra ord skulle det vara av intresse av utföra analyser beträffande olika områdens 

gravar för att se om enskilda dekorer eller dekormönster förekommer uteslutande eller 

främst vid vissa områden. Denna analys skulle kunna ge svar på om det förekommer om-

råden på Ajvidelokalen där särskiljande dekormönster nyttjats, vilket möjligen skulle kunna 

skönja specifika grupper eller att vissa dekorer nyttjats vid specifika områden.

Som tidigare uppgetts upplevs Österholms dekorschema som en svår metod för att urskilja 

olika ornament. Med tanke på att mer eller mindre varje enskilt element (linjer, punkter 

etcetera) förekommer i kombination med andra dekorer, upplevs dekorschemat som över-

arbetat och svåranvänt. Österholms dekorschema nyttjades i denna uppsats för att utröna 

skillnader  mellan  Provschaktet  och  det  framtagna  dekorschemat.  Analyserna  har  varit  

svåra beroende på att dekorschemats särskiljande mönster kräver relativt stora skärvor, 

vilket bidragit till att jag är av åsikten att man inte skall använda dekorschemat i ytterligare 

analyser. Sannolikt skulle det vara fullt tillräckligt att uppge vilka ornament som nyttjats på 

kärlen istället för vilka dekormönster som skapats. Då Ajvides keramiker hade tillåtelse att  

vara kreativa till viss del, då behöver inte dekormönstren säga mer än vilka element som 

accepterades. Det är dock inte omöjligt att vissa dekorvarianter nyttjats vid specifika till-

fällen, platser eller grupper, därav kan det trots allt finnas en poäng med att notera olikart-

ade dekormönster. Någon sådan studie har dock ännu inte genomförts på Ajvidelokalen. 

Egen tolkning av Provschaktets aktivitetsyta

Som tidigare uppgetts är det svårt att bilda en uppfattning gällande en aktivitetsyta baserat 

på ett 3 x 3 meter stort Provschakt. Jag anser att de stora mängderna med keramik och 

ben möjligen beror på att schaktet har legat på en höjd över havet som inneburit att när  

dåligt väder rått, då har ben och keramik transporterats till dess närområde. Schaktet utgör 

sannolikt en del av en speciell strandnära aktivitetsyta. Exakt vad som skett vid denna yta 

är än så länge omöjligt att svara på, dock bör aktivitetsytan ha haft en speciell betydelse  

med tanke på dess keramikmängder. En utökning av schaktet skulle vara av stort intresse. 
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8. Resultat

Frågeställningarna för denna uppsats är:

1. Finns det skillnader och likheter  mellan keramikdekoren funnen på  

Provschaktets  skärvor  och  det  dekorschema  som  Österholm  

framtagit  som  bas  för  analys  av  keramik  från  Gotlands  mellan-

neolitiska gropkeramiska lokaler?

2. Om det förekommer skillnader, vad beror detta på?

Den första frågeställningen besvaras med ett Ja och ett Nej. Det finns likheter betr. att det 

tredje och förmodade äldsta lagret har fler skärvor med dekormönster 2 än dekormönster 

1, medan det yngre andra lagret uppvisar omvända resultat. Identiska resultat framkom på 

Ajvides huvudyta. Hälften av Österholms dekormönster framkom i Provschaktet, det finns 

dock även 18 nya dekormönster som tidigare inte har redovisats från Ajvidelokalen. Dess-

utom framkom en märkbart stor andel skärvor med dekormönster 73 samt snörornament.

Den andra frågeställningen är svår att besvara beroende på att ett Provschakt kan bara ge 

begränsat med information. Eventuellt skulle de ovan nämnda resultaten kunna indikera 

att Provschaktet representerar en annan sorts yta som erfordrat en annan sorts dekor, att  

aktivitetsytan nyttjats av en annan grupp keramiker eller att aktivitetsytan är yngre än den 

förmodade huvudytan med alla gravar. Därutöver kan ytterligare anledningar finnas.

Anledningen till varför keramikdekoren genomgått förändringar, där snörornamenten fram-

står som några av de mest vanliga, kan bero på en utökad kontakt med Stridsyxekulturen. 

Eftersom jag menar att Ajvidekeramikens snörornament visualiserar mer än bara mode, då 

bör upphörandet  av att  undvika snördekor ha en signifikant betydelse.  I  min magister-

uppsats bevisade jag att det skedde förändringar inom Gotlands gropkeramiska kultur vid 

slutet av mellanneolitikum, gällande Stridsyxekulturens ledartefakter; den facetterade slip-

stenen och stridsyxan.  Samtidigt  som dessa föremål fick en ny betydelse på Gotland, 

börjar  individer  begravas  med  hocker  och  kärl  börjar  orneras  med  snörornament 

(Palmgren  2014).  Förändringarna  visar  att  Gotlands  gropkeramiska  kultur  har  börjat 

genomgå förändringar beträffande den arkeologiska och levande kulturen. De nya dekor-

mönstren och att det börjar bli vanligt med snördekor på kärlen, visar enligt min mening att  

Provschaktets keramik är yngre än stora delar av dekorschemats mönster samt att den 

gropkeramiska kulturen utvecklades till en hybridkultur vid slutet av mellanneolitikum.
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9. Sammanfattning

Denna uppsats bygger på en fördjupad analys och diskussion beträffande den keramik 

som påträffades i Uppsala Universitet Campus Gotlands arkeologilaboratorium i samband 

med min  tidigare  magisteruppsats.  Vid  uppsatsarbetet  upptäcktes  några  få  lådor  med 

massmaterial märkta ”X-70 schaktet”. Enligt tidigare utgrävningsledare berodde detta på 

att materialet hade tidigare planerats att genomgås mer noggrant vilket dock aldrig blev av.

I föreliggande uppsats har ett provschakts keramikmaterial genomgåtts, syftet har varit att  

undersöka om och varför materialet uppvisar olikheter i jämförelse med det massmaterial 

som genomgicks när Ajvides dekorschema med 78 olika dekormönster publicerades 1989.

Mina analyser har visat att det sannolikt råder en kronologisk skillnad mellan Provschaktet 

och den yta vars keramik genomgicks i samband med dekorschemats skapande. Utöver 

18 nya mönster har det även framkommit nya tekniker vad gäller kärlets uppbyggnadsfas. 

Analyserna har varit svåra av flera anledningar, bland annat beroende på att det fram-

kommit  material  som uppvisar  mycket  stora  skillnader  gentemot  lokalens  tidigare  om-

nämnda keramik, men även beroende på att dekorschemat har varit  ett  svårt utgångs-

material. Jag anser att dekorschemat inte skall användas vid ytterligare dokumenteringar  

av ornament eftersom det krävs mycket stora skärvor för att hålla isär ett flertal  av de 

snarlika dekormönstren. Dekorschemat upplevs överarbetat och eftersom det förekommer 

ett  flertal  olika  dekormönstervarianter,  kan  vi  sannolikt  också  konstatera  att  Ajvides 

keramiker hade tillåtelse till  att  vara kreativa till  en viss del. Efter föreliggande uppsats 

analyser har det redovisats 100 dekormönster på Ajvides 2 200 m² utgrävda yta.  Med 

tanke på att Ajvidelokalens yta uppskattats till 200 000 m², är det tydligt att det är ohållbart 

att fortsätta analysera dekormönster efter det system som Österholm framtog.

I mina analyser har det framkommit en hel del ny fakta utöver de 18 nya dekormönstren. 

Ett flertal skärvor har en mindre vacker dekor och dessutom verkar flera skärvor ha varit  

tillverkade av individer som sannolikt inte går att tillskrivas som specialister. Dessutom har 

några få eventuella neolitiska skärvor haft ett pålagt extra lerlager. En ytterligare intressant  

detalj är alla skärvor med snörornament. Drygt 100 keramikskärvor med snörornament har 

dokumenterats, varav både vänster- och högerställd snörornering förekommit. När kärlen 

har snörornament då förekommer det dock inga andra ornament utöver stora gropar, vilket  

möjligen beror på en mer djupgående kulturell betydelse.
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10.2 Figurförteckning

Alla tabellförda figurer utan egna figurnummer, har blivit fotograferade av uppsats-

författaren. Alla fotografier i bilaga 2 är tagna av uppsatsförfattaren.

Figur framsida. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografi taget våren 2014
Figur 1. Efter Österholm, I. 1989 Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern en 

analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur Thesis and papers in 
archaeology 3 Stockholms universitet, Visby s. 87

Figur 2. Efter Österholm, I. 1989 Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern en 
analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur Thesis and papers in 
archaeology 3 Stockholms universitet, Visby s. 110

Figur 3. Efter Österholm, I. 1989 Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern en 
analys av fysisk miljö, ekonomi och social struktur Thesis and papers in 
archaeology 3 Stockholms universitet, Visby s. 88

Figur 4. Efter Arkivmaterial 2001 Provschaktets profilritning mot öst Högskolan på 
Gotland s. 1

Figur 5. Efter Norderäng, J. 2001 Ajvideboplatsen Rapport från arkeologisk undersökning 
år 2000 av fornlämning nr. 171 på fastigheten Ajvide 2:1 i Eksta socken, Gotland 
Högskolan på Gotland s. 12

Figur 6. Efter Palmgren, E. 2014 Den gotländska Stridsyxekulturen -Migration, interaktion 
eller regionalitet? Magisteruppsats s. 110

Figur 7. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografier tagna våren 2014
Figur 8. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografi taget våren 2014
Figur 9. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografi taget våren 2014
Figur 10. Efter Palmgren, E. 2013 Den gropkeramiska kulturens framträdande -En kritisk 

analys gällande tre av de främsta teorierna kring den Gropkeramiska kulturens 
framträdande i Nordeuropa Kandidatuppsats s. 51

Figur 11. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografier tagna våren 2014
Figur 12. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografi taget våren 2014
Figur 13. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografier tagna våren 2014
Figur 14. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografi taget våren 2014
Figur 15. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografier tagna våren 2014
Figur 16. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografi taget våren 2014
Figur 17. Efter Palmgren, E. 2014 Den gotländska Stridsyxekulturen -Migration, 

interaktion eller regionalitet? Magisteruppsats s. 110
Figur 18. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografier tagna våren 2014
Figur 19. Palmgren, E. 2014 Författarens fotografi taget våren 2014
Figur 20. Palmgren, E. 2014 Författarens kartor byggda på lidardata för Gotland, SGU-

data samt Österholms data beträffande schaktens Z-värde
Figur 21. Efter Riksantikvarieämbetet Informationen bygger på SGU's jordartskarta i 

Fornsök (FMIS). Informationen hämtad från fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 
Informationen hämtad 2014.05.13 16:30

11. Bilagor

I kapitel 11 redovisas tre bilagor. Bilaga 1 består av listor som främst innehåller data för alla 

rutors och lagers ornerade skärvors dekormönster. Bilaga 2 innehåller fotografier på delar 

av den genomgångna keramiken. I bilaga 3 redovisas diagram för de två 14C-analyserna.
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Bilaga 1. Keramiklistor

Keramiken från ruta 1, lager 2.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt 
1 107301 En skärva nr. 63 B 1,9 cm. 2,3 cm. 6 g. Högerställd snörornering

2 107303 En skärva nr. 63 0,9 cm. 1,5 cm. 1 g. Vänsterställd snörornering

3 -||- Tre skärvor nr. 1 1,7 cm. - 2,7 
cm.

2,6 cm. - 2,7 cm. 16 g.

4 -||- En skärva nr. 8 4,0 cm. 3,5 cm. 16 g. Mynning, kvartsmagring

5 107301 En skärva nr. 35 5,9 cm. 7,5 cm. 65 g. Svallad

Keramiken från ruta 1, lager 3.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
6 107834 Två skärvor nr. 

65 eller 66 
2,0 cm. - 4,2 cm. 2,6 cm. - 5,4 cm. 52 g. Högerställd snörornering, 

båda med groporneringar 

7 -||- 14 skärvor, 13 
skärvor nr. 66. 
Sista skärvan nr. 
63

3,0 cm. - 6,5 cm. 1,7 cm. - 3,7 cm. 334 g. Vänsterställd snörornering. 
Skärvan med ornament nr. 63 
var dessutom gropornerad och 
svallad.    

8 -||- En skärva nr. 1 3,7 cm. 3,5 cm. 21 g.

9 -||- En skärva nr. 2 2,6 cm. 2,0 cm. 7 g.

10 -||- En skärva nr. 12 2,7 cm. 2,3 cm. 6 g.

11 -||- En skärva nr. 35 3,5 cm. 4,5 cm. 23 g.

12 -||- En skärva nr. 43 2,8 cm. 3,5 cm. 17 g.

13 -||- En skärva nr. 62 4,0 cm. 2,4 cm. 14 g.

14 -||- En skärva nr. 71 4,5 cm. 3,5 cm. 26 g. Mynning.

15 -||- En skärva nr. 76 3,1 cm. 2,7 cm. 13 g.

Keramiken från ruta 2, lager 2.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
16 107316 Tre skärvor. Två 

skärvor nr. 66, 
tredje skärvan ?  

2,1 cm. - 2,5 cm. 2,6 cm. - 3,1 cm. 27 g. Ytliga ornament. Osäker 
lutning

17 -||- Tre skärvor. Två 
nr. 66, tredje nr. 65 

2,9 cm. - 4,7 cm. 3,5 cm. - 6,5 cm. 99 g. Vänsterställd  snörornering. 
Nr. 65 var två cm. tjock.

18 -||- En skärva nr. 63 
B, 65 B eller 66 B 

1,9 cm. 1,7 cm. 6 g. Högerställd snörornering

19 -||- Tre skärvor nr. 1 3,1 cm. - 2,5 cm. 2,3 cm. - 4,4 cm. 26 g.

20 -||- En skärva nr. 18 1,9 cm. 2,9 cm. 6 g. Tillslätad yttersida

21 -||- En skärva nr. 27 5,7 cm. 4,1 cm. 28 g. Tillslätad insida

22 -||- Tre skärvor nr. 35 2,6 cm. - 3,0 cm. 1,7 cm. - 3,9 cm. 18 g.

23 107315 Fyra skärvor nr. 35 2,5 cm. - 4,8 cm. 1,7 cm. - 2,4 cm. 35 g.
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Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
24 107316 Tre skärvor nr. 40 3,5 cm. - 5,1 cm. 2,9 cm. - 3,7 cm. 58 g.

25 -||- En skärva nr. 43 2,4 cm. 2,7 cm. 8 g.

26 107315 En skärva nr. 73 1,5 cm. 3,0 cm. 3 g.

Keramiken från ruta 2, lager 3.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
27 107817 Tre skärvor ev. nr. 66 2,4 cm. - 4,5 cm. 3,0 cm. - 6,6 cm. 68 g. Vänsterställd 

snörornering

28 107820 Tre skärvor nr. 1 1,3 cm. - 2,1 cm. 1,7 cm. - 3,5 cm. 17 g.

29 107817 Fyra skärvor nr. 2 1,6 cm. - 4,8 cm. 1,7 cm. - 2,7 cm. 47 g.

30 -||- Sju skärvor nr. 17 1,5 cm. - 6,5 cm. 1,4 cm. - 4,5 cm. 177 g.

31 107820 En skärva nr. 34 1,7 cm. 1,3 cm. 1 g.

32 -||- En skärva nr. 35 3,9 cm. 3,0 cm. 17 g.

33 -||- En skärva nr. 47 3,0 cm. 2,6 cm. 6 g.

34 107817 Två skärvor nr. 49 3,0 cm – 5,0 cm. 3,0 cm. - 3,3 cm. 44 g.

35 -||- En skärva nr. 61 4,8 cm. 5,0 cm. 45 g.

36 -||- Fem skärvor nr. 73 4,5 cm. - 4,8 cm. 3,9 cm. - 6,4 cm. 125 g.

37 -||- Två skärva nr. 76 2,8 cm. - 3,1 cm. 4,5 cm. - 5,2 cm. 63 g.

38 107820 En skärva 
ögleornering

3,7 cm. 5,1 cm. 25 g.

Keramiken från ruta 3, lager 2.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
39 107142 Fyra skärvor nr. 66 2,8 cm. - 8,0 cm. 3,0 cm. - 8,4 cm. 129 g. Högerställd snörornering 

keramikkoncentration 
X-72,83, Y-158,85, 
Z 11,01

40 107297 Två skärvor, nr. 64 & 
66

1,2 cm. - 4,4 cm. 2,0 cm. - 5,0 cm. 43 g. Vänsterställd snörornering 
en svallad skärva.  

41 107298 Tio skärvor nr. 66 1,0 cm. - 7,3 cm. 1,4 cm. - 7,0 cm. 201 g. Vänsterställd snörornering 
tre skärvor med grop-
ornering.  

42 107142 Två skärvor 
eventuellt nr. 66 

1,7 cm. - 3,5 cm. 2,7 cm. - 4,3 cm. 8 g. Vänsterställd snörornering

43 107298 Tio skärvor nr.1 1,7 cm. - 4,3 cm. 1,5 cm. - 5,3 cm. 91 g.

44 -||- Tre skärvor nr. 2 2,5 cm. - 6,2 cm. 2,4 cm. - 8,6 cm. 105 g.

45 107297 En skärva nr. 6 1,5 cm. 2,2 cm. 1 g.

46 107298 En skärva nr. 8 4,9 cm. 5,1 cm. 40 g. Mynning med kryss-
ornament ovanpå kanten

47 107142 En skärva nr. 10 4,5 cm. 2,8 cm. 11 g.

48 107298 Elva skärvor nr. 12 1,5 cm. - 5,1 cm. 1,6 cm. - 5,4 cm. 101 g.

49 -||- Tre skärvor nr. 15 1,9 cm. - 3,3 cm. 1,7 cm. - 4,7 cm. 23 g.
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Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
50 -||- Sex skärvor nr. 18 4,3 cm. - 6,7 cm. 2,6 cm. - 4,0 cm. 175 g. Fem av sex skärvor 

troligen samma kärl

51 -||- En skärva nr. 25 6,3 cm. 4,7 cm. 28 g.

52 107142 Två skärvor nr. 27 4,0 cm. - 4,5 cm. 3,0 cm. - 5,4 cm. 48 g.

53 107298 En skärva nr. 28 3,0 cm. 3,3 cm. 12 g.

54 107297 Två skärvor nr. 34 2,3 cm. - 2,7 cm. 2,7 cm. - 3,3 cm. 13 g. En skärva med kraftig 
stenmagring

55 107298 Tre skärvor nr. 35 2,6 cm. - 6,8 cm. 1,7 cm. - 7,5 cm. 79 g.

56 107142 En skärva nr. 35 5,1 cm. 3,0 cm. 12 g.

57 107297 En skärva nr. 40 3,2 cm. 2,8 cm. 7 g.

58 107298 Sju skärvor nr. 40. 1,4 cm. - 3,8 cm. 1,5 cm. - 3,7 cm. 24 g. Fem skärvor från samma 
kärl

59 107142 En skärva nr. 43 3,3 cm. 2,6 cm. 13 g.

60 -||- Två skärvor nr. 49 4,9 cm. 2,6 cm. - 2,9 cm. 32 g.

61 107298 En skärva nr. 58 4,0 cm. 4,6 cm. 19 g.

62 107297 En skärva nr. 60 2,3 cm 2,4 cm. 4 g.

63 107298 En skärva nr. 61 4,2 cm. 4,7 cm. 35 g.

64 107298 Två skärvor nr. 62 4,0 cm. 2,2 cm. - 4,0 cm. 24 g.

65 -||- Två skärvor nr. 73 2,5 cm. - 3,9 cm. 1,9 cm. - 3,0 cm. 14 g.

66 107142 Fem skärvor nr. 73 2,7 cm. - 7,0 cm. 2,2 cm. - 8,0 cm. 239 g. Två skärvor hade gropar 
med skåror. Största 
skärvan 2,5 cm. tjock.

67 107142 En skärva med 
ryggradsmönster

3,1 cm. 2,0 cm. 5 g.

68 -||- En skärva 
textilintryck?

5,9 cm. 4,5 cm. 27 g. Magrad med kalksten

69 -||- En skärva med 
pålagt lager

6,5 cm. 5,4 cm. 59 g.

70 107298 En skärva dubbel-
gropar med en rad 
understreck

7,7 cm. 5,9 cm. 62 g.

71 -||- En skärva 
kamintryck och 
vargtänder

6,1 cm. 4,2 cm. 42 g.

72 -||- En skärva med för-
flyttat lerlager 

3,6 cm. 5,5 cm. 34 g. Skrapad, förflyttat lerlager.
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Keramiken från ruta 3, lager 3.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
73 107534 En skärva nr. 63 

B, 65 B eller 66 B 
2,3 cm. 2,7 cm. 4 g. Högerställd snörornering

74 107536 Tre skärvor nr. 63, 
65 eller 66

1,2 cm. - 2,0 cm. 1,0 cm. - 2,0 cm. 6 g. Vänsterställd snörornering

75 107534 Fyra skärvor. En 
nr. 66, övriga nr. 
63, 65 eller 66  

2,0 cm. - 9,0 cm. 1,5 cm. - 6,2 cm. 105 g. Vänsterställd snörornering

76 107536 En skärva nr. 1 2,7 cm. 3,9 cm. 9 g. Tillslätad insida

77 107534 Fyra skärvor nr. 2 3,2 cm. - 4,1 cm. 3,8 cm. - 1,2 cm. 43 g.

78 -||- Sex skärvor nr. 15 2,2 cm. - 6,0 cm. 1,5 cm. - 5,3 cm. 79 g.

79 107536 En skärva nr. 27 2,5 cm. 4,0 cm. 12 g.

80 107534 En skärva nr. 34 3,9 cm. 2,8 cm. 7 g.

81 107536 En skärva nr. 40 2,3 cm. 1,7 cm. 3 g.

82 -||- En skärva smala 
dubbelintryck

3,2 cm. 3,2 cm. 11 g.

Keramiken från ruta 4, lager 2.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
83 107306 Två skärvor nr. 2 1,3 cm. - 2,0 cm. 1,7 cm. - 2,0 cm. 7 g.

84 107304 En skärva nr. 2 4,6 cm. 3,0 cm. 22 g.

85 -||- En skärva nr. 34 1,7 cm. 1,9 cm. 2 g.

86 -||- Två skärvor nr. 48 2,3 cm. 1,5 cm. - 1,9 cm. 8 g.

Keramiken från ruta 4, lager 3.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
87 107835 En skärva nr. ? 0,7 cm. 1,0 cm. 3 g. Vänsterställd snörornering

88 107821 En skärva nr. 66 2,6 cm. 3,9 cm. 17 g. Vänsterställd snörornering

89 -||- Två skärvor nr. 1 3,5 cm. - 4,7 cm. 3,2 cm. - 3,8 cm. 45 g.

90 -||- En skärva nr. 2 3,3 cm. 2,5 cm. 7 g.

91 -||- Fyra skärvor nr. 15 2,1 cm. - 5,4 cm. 1,9 cm. - 3,3 cm. 44 g.

92 -||- En skärva nr. 49 4,5 cm. 4,5 cm. 19 g.

56



Keramiken från ruta 5, lager 2.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
93 106071 Två skärvor nr. 66 2,7 cm. - 2,9 cm. 2,0 cm. - 2,3 cm. 10 g. Vänsterställd snörornering

94 106067 Tre skärvor nr. 63, 
65 eller 66

2,7 cm. - 7,6 cm. 1,4 cm. - 5,1 cm. 83 g. Vänsterställd snörornering. 
Keramikkoncentration      X-
73,09, Y-159,90, Z 11,04 

95 106071 En skärva nr. 1 2,6 cm. 1,9 cm. 4 g.

96 -||- En skärva nr. 15 2,7 cm. 2,2 cm. 3 g.

97 -||- Två skärvor nr. 34 2,1 cm. - 3,3 cm. 1,6 cm. - 4,6 cm. 15 g.

98 106067 Två skärvor nr. 34 1,9 cm. - 3,3 cm. 1,1 cm. - 3,6 cm. 14 g.

Keramiken från ruta 5, lager 3.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
99 106076 En skärva nr. 63 B, 

65 B eller 66 B 
1,8 cm. 2,4 cm. 3 g. Högerställd snörornering

100 -||- Sex skärvor ev. nr. 
66 

1,3 cm. - 4,1 cm. 1,4 cm. - 4,8 cm. 24 g. Vänsterställd snörornering

101 106077 Tre skärvor nr. 63, 
65 eller 66 

3,5 cm. - 6,5 cm. 2,2 cm. - 4,0 cm. 54 g. Vänsterställd snörornering

102 -||- Sju skärvor nr. 2 2,4 cm. - 5,2 cm. 2,0 cm. - 5,2 cm. 98 g.

103 106076 Fem skärvor nr. 2 2,3 cm. - 3,1 cm. 1,6 cm. - 2,0 cm. 17 g.

104 -||- Två skärvor nr. 5 2,2 cm. - 4,0 cm. 2,6 cm. - 3,0 cm. 15 g.

105 -||- Tre skärvor nr. 6 2,5 cm. - 4,1 cm. 1,3 cm. - 5,5 cm. 25 g.

106 -||- Två skärvor nr. 15 3,6 cm. - 4,1 cm. 1,8 cm. - 2,6 cm. 21 g.

108 106077 Fem skärvor nr. 17 1,6 cm. - 3,0 cm. 1,3 cm. - 4,2 cm. 45 g.

109 106076 En skärva nr. 27 2,1 cm. 2,2 cm. 2 g.

110 -||- En skärva nr. 30 1,9 cm. 3,1 cm. 5 g.

111 -||- Nio skärvor nr. 34 1,5 cm. - 4,2 cm. 1,7 cm. - 2,7 cm. 36 g.

112 106077 En skärva nr. 35 3,0 cm. 2,8 cm. 10 g.

113 106077 En skärva nr. 48 5,3 cm. 4,4 cm. 34 g. Lutar åt vänster

114 -||- En skärva nr. 52 2,9 cm. 2,4 cm. 4 g.

115 -||- Två skärvor nr. 76 2,5 cm. - 3,3 cm. 2,7 cm. - 3,0 cm. 11 g.

116 106076 1 liggande 
trekanter i rad

2,7 cm. 2,3 cm. 3 g. Under skuldran

117 -||- 1 skärva med 
pålagt lager

3,5 cm. 4,9 cm. 32 g. Mycket stor stenmagring.

118 -||- Två avlånga böjda 
intryck

2,8 cm. - 4,5 cm. 2,9 cm. - 3,1 cm. 15 g. Vänster- och högerlutad
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Keramiken från ruta 6, lager 2.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
119 107330 Åtta skärvor Tre 

skärvorna från 
samma kärl med 
ornament nr. 66. 
Övriga skärvor 
ornament nr. 63, 
65 eller 66.  

1,7 cm. - 5,3 cm. 2,5 cm. - 4,5 cm. 114 g. Vänsterställd snörornering. 
Minst tre från samma kärl. 

120 -||- 12 skärvor nr. 1 1,7 cm. - 6,2 cm. 1,3 cm. - 5,5 cm. 110 g. 7 skärvor från samma kärl

121 -||- En skärva nr. 18 4,7 cm. 5,7 cm. 26 g. Tillslätad insida

122 107329 En skärva nr. 25 2,7 cm. 2,0 cm. 3 g.

123 -||- Två skärvor nr. 29 2,7 cm. - 3,6 cm. 1,7 cm. - 2,8 cm. 11 g.

124 107330 En skärva nr. 29 4,3 cm. 5,8 cm. 40 g. Tillslätad insida, av-
vikande färg

125 107329 Två skärvor nr. 35 2,0 cm. - 3,9 cm 2,0 cm. - 4,3 cm. 36 g.

126 107330 Åtta skärvor nr. 43 2,9 cm. - 5,7 cm. 2,0 cm. - 5,0 cm. 149 
g.

127 -||- En skärva nr. 46 3,7 cm. 3,3 cm. 12 g.

128 -||- En skärva nr. 70 3,9 cm. 4,2 cm. 17 g. Kamavtryck på mynnings-
kanten

129 107329 En skärva nr. 71 3,0 cm. 3,1 cm. 8 g.

130 -||- Två skärvor nr. 73 2,4 cm. - 5,0 cm. 1,8 cm. - 4,2 cm. 33 g.

131 107330 Sex skärvor nr. 73 1,4. - 1,8 cm. 1,2 cm. - 5,5 cm. 26 g.

132 107329 Fem skärvor nr. 76 1,7 cm. - 7,0 cm. 1,6 cm. - 5,4 cm. 64 g.

133 -||- En skärva med 
tillslätad insida

4,0 cm. 5,7 cm 37 g.

134 -||- En skärva med 
lodräta streck på 
mynningskanten

2,1 cm. 2,1 cm. 4 g.

135 107330 En skärva med 
vargtandsmönster

6,3 cm. 9,0 cm. 64 g.

Keramiken från ruta 7, lager 2.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
136 107311 Tre skärvor nr. 1 2,2 cm. - 6,0 cm. 1,7 cm. - 6,7 cm. 70 g.

137 -||- En skärva nr. 2 1,3 cm. 1,2 cm. 1 g.

138 -||- En skärva nr. 6 2,5 cm. 1,5 cm. 3 g. Zig-zag på mynningen

139 -||- En skärva nr. 17 1,4 cm. 2,2 cm. 2 g.

140 -||- En skärva nr. 27 1,7 cm. 1,1 cm. 2 g.

141 -||- Två skärvor nr. 35 0,9 cm. - 1,7 cm. 1,7 cm. 3 g.

142 -||- Två skärvor nr. 60 2,9 cm. - 3,9 cm. 3,0 cm. - 4,5 cm. 32 g.

143 -||- En skärva nr. 73 4,0 cm. 3,2 cm. 20 g. Eventuellt finkornig siltlera

144 -||- En skärva nr. 76 2,0 cm. 1,7 cm. 2 g.
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Keramiken från ruta 7, lager 3.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
145 107830 En skärva nr. 40 6,2 cm. 6,4 cm. 62 g.

Keramiken från ruta 8, lager 2.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
146 107324 Sex skärvor nr. 63, 

65 eller 66 
0,6 cm - 9,0 cm. 1,7 cm. - 6,5 cm. 162 g. Vänsterställd snörornering 

147 107319 Tre skärvor, största 
skärvan har 
ornament nr. 65 
övriga två ornament 
nr. 63, 65 eller 66

2,4 cm. - 5,9 cm. 2,7 cm. - 6,3 cm. 67 g. Vänsterställd snörornering 

148 -||- Sex skärvor nr. 2 2,2 cm. - 5,9 cm. 1,9 cm. - 3,9 cm. 74 g.

149 -||- Två skärvor nr. 12 1,7 cm. - 2,6 cm. 1,0 cm. - 2,5 cm. 8 g.

150 -||- En skärva nr. 27 2,3 cm. 1,7 cm. 2 g.

151 107324 En skärva nr. 34 5,4 cm. 4,1 cm. 25 g.

152 107319 Fyra skärvor nr. 35 1,2 cm. - 8,3 cm. 1,5 cm. - 4,3 cm. 123 g.

153 -||- En skärva nr. 43 2,8 cm. 2,6 cm. 6 g.

154 107324 En skärva nr. 62 4,0 cm. 2,1 cm. 7 g.

155 107319 En skärva nr. 71 2,9 cm. 1,5 cm. 4 g.

156 -||- Sex skärvor nr. 73 2,9 cm. - 6,3 cm. 3,4 cm. - 4,7 cm. 170 g.

157 107324 Tre skärvor smala 
dubbelintryck

2,6 cm. - 4,9 cm. 2,4 cm. - 2,8 cm. 34 g. Alla från samma kärl

158 -||- En skärva breda 
dubbelintryck

6,3 cm. 4,5 cm. 28 g.

159 107319 En skärva tvär-
snodd/räfflad?

9,0 cm. 4,4 cm. 57 g.

160 -||- Två skärvor med 
räfflade intryck

2,0 cm. - 4,1 cm. 1,2 cm. - 2,3 cm. 6 g. Ena skärvan hade även 
korta smala streck i rader.

Keramiken från ruta 8, lager 3.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
161 107760 Tre skärvor nr. 66 

en skärva med ev. 
sick-sack-snör-
ornering

1,3 cm. - 3,2 cm. 1,8 cm. - 4,3 cm. 30 g. Högerställd snörornering 
En med tillslätad insida, 

162 -||- Fyra skärvor nr. 
63, 65 eller 66 

1,4 cm. - 2,2 cm. 1,5 cm. - 3,1 cm. 15 g. Vänsterställd snörornering 

163 107665 En skärva nr. 66 5,1 cm. 4,5 cm. 45 g. Vänsterställd snörornering

164 -||- Två skärvor nr. 1 4,5 cm. - 4,9 cm. 3,3 cm. - 4,2 cm. 45 g. En mynningsskärva

165 107760 En skärva nr. 1 2,4 cm. 3,2 cm. 8 g.

166 107665 En skärva nr. 2 5,8 cm. 3,0 cm. 29 g.
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Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
167 107760 Två skärvor nr. 2 2,0 cm. - 2,3 cm. 1,8 cm. - 4,3 cm. 16 g.

168 107760 En skärva nr. 12 2,7 cm. 3,6 cm. 13 g.

169 107665 En skärva nr. 15 6,8 cm. 5,6 cm. 56 g.

170 -||- En skärva nr. 27 6,5 cm. 4,3 cm. 45 g.

171 107760 En skärva nr. 34 1,8 cm. 1,5 cm. 2 g.

172 -||- En skärva nr. 40 1,5 cm. 2,3 cm. 2 g.

173 107760 Fyra skärvor nr. 43 2,5 cm. - 3,5 cm. 1,5 cm. - 4,2 cm. 27 g.

174 -||- Två skärvor nr. 46 1,9 cm. - 2,7 cm. 2,7 cm. - 3,2 cm. 8 g.

175 -||- Två skärvor nr. 73 1,4 cm. - 2,5 cm. 1,6 cm. - 2,6 cm. 8 g.

176 107665 Fyra skärvor nr. 73 3,5 cm. - 8,0 cm. 3,7 cm. - 6,0 cm. 149 g. Två skärvor passade ihop

177 -||- En skärva nr. 74 2,3 cm. 1,7 cm. 3 g.

178 -||- En skärva med 
diagonala gropar

3,9 cm. 6,0 cm. 25 g. Mynningsbit

179 107760 En skärva 
tångmönster

2,3 cm. 2,3 cm. 2 g.

Keramiken från ruta 9, lager 2.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
180 107309 Tre skärvor nr. 63 

B, 65 B eller 66 B
1,0 cm. - 2,3 cm. 1,5 cm. - 3,5 cm. 18 g. Högerställd snörornering, 

en svallad.

181 107293 Två skärvor nr. 66 3,2 cm. - 5,0 cm. 2,8 cm. 32 g. Vänsterställd snörornering

182 107309 Tre skärvor nr. 1 2,8 cm. - 5,6 cm. 2,6 cm. - 6,3 cm. 93 g. Två största skärvorna 
svallade

183 107293 En skärva nr. 1 2,9 cm. 1,9 cm. 4 g.

184 -||- En skärva nr. 2 2,7 cm. 2,5 cm. 4 g.

185 -||- En skärva nr. 18 8,2 cm. 2,9 cm 36 g.

186 107309 En skärva nr. 35 4,2 cm. 6,4 cm. 42 g.

187 -||- En skärva nr. 43 4,8 cm. 1,7 cm. 10 g.

188 -||- En skärva nr. 70 3,0 cm. 1,5 cm. 4 g.

189 -||- En skärva nr. 75 5,6 cm. 2,9 cm. 26 g.

190 -||- En skärva nr. 76 3,2 cm. 3,0 cm. 10 g.

191 107293 Eventuellt 
fiskbenintryck?

4,8 cm. 4,7 cm. 36 g.

192 107309 Stora vinkelmönster 6,0 cm. 7,0 cm. 79 g.
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Keramiken från ruta 9, lager 3.

Nr. Ajvide-ID Ornament Bredd Höjd Vikt Övrigt
193 107759 En skärva ev. nr. 66 1,6 cm. 1,5 cm. 2 g. Högerställd snörornering

194 -||- Två skärvor nr. 66 2,9 cm. - 5,4 cm. 3,4 cm. - 6,0 cm. 50 g. Vänsterställd snörornering

195 107763 En skärva ev. nr. 66 2,5 cm. 2,2 cm. 7 g. Vänsterställd snörornering

196 107771 Två skärvor nr. 1 3,5 cm. - 4,1 cm. 2,3 cm. - 3,6 cm. 26 g.

197 -||- Tre skärvor nr. 2 2,6 cm. - 5,7 cm. 3,3 cm. - 5,7 cm. 63 g.

198 -||- Tre skärvor nr. 15 
eller 16

1,5 cm. - 3,0 cm. 1,4 cm. 5 g.

199 -||- Fem skärvor nr. 17 2,5 cm. - 5,6 cm. 1,0 cm. - 3,1 cm. 60 g. En skärva eventuellt upp-
byggd på finkornig siltlera.

200 -||- En skärva nr. 19 3,6 cm. 4,0 cm. 12 g.

201 -||- Två skärvor nr. 27 2,1 cm. - 4,0 cm. 2,3 cm. - 3,6 cm. 41 g.

202 -||- Två skärvor nr. 30 4,4 cm. - 4,7 cm. 3,5 cm. - 2,3 cm. 39 g.

203 -||- Två skärvor nr. 34 0,7 cm. - 2,1 cm. 2,1 cm. - 2,5 cm. 7 g.

204 -||- Två skärvor nr. 40 1,6 cm. - 2,2 cm. 2,2 cm. 7 g.

205 -||- En skärva nr. 46 4,0 cm. 5,7 cm. 37 g.

206 -||- En skärva nr. 47 2,4 cm. 4,3 cm. 16 g.

207 -||- Tre skärvor nr. 48 2,7 cm. - 4,0 cm. 1,5 cm. - 2,0 cm. 18 g.

208 -||- Två skärvor nr. 73 2,8 cm. - 7,4 cm. 2,8 cm. - 8,1 cm. 112 g. Insidan tillslätad.

209 -||- Tre skärvor nr. 74 1,7 cm. - 5,1 cm. 1,4 cm. - 5,6 cm. 63 g.

210 107771 Fyra skärvor nr. 75 3,5 cm. - 5,7 cm. 2,9 cm. - 6,2 cm. 101 g. Pålagt lerlager.

211 -||- 1 nr. 76 3,4 cm. 4,8 cm. 19 g.

212 -||- 2 skärvor 
slingrande 
kammönster

3,1 cm. - 3,4 cm. 3,3 cm. - 4,6 cm. 29 g. Från samma kärl.

213 -||- 7 olika ornament, 
pålagt lerlager som 
ev. snörornerats.

8,6 cm. 9,3 cm. 131 g. Magrad med kvarts, sand 
och kalksten.

214 -||- 1 skärva nr. 12 + 
45?

3,1 cm. 3,1 cm. 14 g. Rak mynning, mycket fast 
keramik
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Bilaga 2. Fotografier på genomgångna skärvor

Ornerad keramik från Osteologischakt 2.

Exempel på oornerad keramik från Provschaktet.

62



Skärvan med sju olikartade ornament och ett extra pålagt lerlager, sedd från sidan.

Två skärvor vars magring bland annat bestod av kvarts.

En skärva med både vargtands- och kamornament.
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Den mittersta skärvan i figur 13 med mycket stor stenmagring.

Tillslätad skärva med mycket stor stenmagring.

Skärva där det ser ut som om keramikern har vikt ett lager lera och sedan lagt på ytterligare ett lager. 
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Bilaga 3. Diagram över 14C-resultaten

Lager 2.

Lager 3.

Dessa dateringar blev utförda tack vare att Paul Wallin gick in och finansierade analyserna.
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