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Abstract
This thesis presents the results from a osteological analysis  and a GIS-study aimed to examine
differences in the located animal bones in different areas of the excavation site of Ajvde.

The osteological material came from five excavated square meters on the site and was compared
with osteological results from other researchers from different areas to create overview and try to
see differences between the areas.

The GIS-study took data from all animal bone material excavated on the site, a total of about 2300
kilos, and presented them in maps of spatial distribution for each layer (pictures 4, 5, 6 & appendix
picture 1) to see if there were any clusters of activity and changes between the layers. The dating of
the culture layer and the burial field (pictures 7 & 8) were presented in maps to see if they could be
correlated with what was seen with the animal bones. Pictures of different shorelines were also
presented (picture 9) to compare with the results that were seen in the changes of animal bones from
different layers.

The results of the GIS-study have shown that the activity on the site have moved over time along
the hight differences of the land. The earlier layers show activity only on the higher elevation but
later moves down, and in the upper layers activity have been all over the excavated area. Clusters of
animal bones were seen in the so called “black areas” of the sites (shown in picture 2) but also other
areas contained a lot of animal bones.

The results of the osteological analysis have shown that there are differences in what species are
found in different areas. The most common are seal, wild boar/pig and fish. And the main difference
are shown between what are found within the black areas and outside.  The bone material from
inside the black areas are much more fragmented and contained more wild boar/pig bones, and
outside the black areas more bones from seal and fish were found in less fragmented condition (see
picture 10). The bone parts found from wild boar/pig were mostly cranium, teeth and bones from
the feet, while there were all parts of the body found from seals.

It  is  thereafter  discussed  that  seal  and  fish  may have been  the  common foods  for  the  Ajvide
inhabitants, which is also confirmed by C13-results, and the wild boar/pig may have been a more
valuable resource, not just as food at events like feasts, but also as material for tools.

The black areas are discussed as maybe ritual areas for preparation for feasts in connection to burial
ceremonies, but this is something that needs more research to determine. The continuity of the black
areas are also discussed, but this also needs more research to know anything for certain.
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1. Introduktion
Stenålderslokalen vid Ajvide,  Eksta socken på
Gotland är  en aktivitetsyta  som brukats  under
lång tid (Ca 3800 f.Kr. - 1400 f.Kr.). Platsen var
som  mest  aktiv  under  den  gropkeramiska
perioden mellan 3200-2300 f.Kr. och har varit
säsongsanvänd  vid  jakt  och  fiske,  men  även
använts som gravplats. Det finns däremot inte
mycket spår efter boningar, och själva boplatsen
för människorna som använt lokalen tros finnas
längre inåt land, men har ännu inte lokaliserats
(Norderäng 2009:23).

Nära 3000 kvadratmeter  har blivit  utgrävt  vid
Ajvide  mellan  åren  1983-2009.  Det  som
påträffats är bland annat ett gravfält med hittills
85  stycken  utgrävda  gravar  där  89  individer
gravlagts;  fyra  stora  ytor  med  nästan  helt
svartfärgade kulturlager; ett stort antal stolphål;
redskap  i  form  av  stenyxor,  flint-  och
benredskap  och  keramik;  och  slutligen  stora
mängder massmaterial i form av djurben, flinta
och keramik.

Mycket  forskning  har  redan  genomförts  om
Ajvide där gravarna har analyserats närmare av
bland annat Burenhult (2000), Molnar (1997, 2000) och Wallin (2015). Keramiken har analyserats
av  Österholm  (1989,  2008)  och  Palmgren  (2014).  Flera  forskare  har  även  undersökt
djurenbensmaterialet, bland annat Lindqvist & Possnert (1997), Storå (2001a), Olson (2008) och
Mannermaa  (2008),  men  dessa  har  främst  fokuserat  på  specifika  arter  på  platsen.  Ingen
övergripande analys har gjorts på hela djurbensmaterialet med syftet att få en översiktlig bild av
området, eller jämfört om arterna skiljer sig åt mellan olika områden och lager.

Detta  är  avsikten  med  denna  uppsats  och  har  genomförts  genom  GIS-studier  för  att  skapa
spridningskartor över allt dokumenterat djurbenmaterial från platsen, samt ytterligare osteologiska
analyser av ett utvalt antal utgrävda rutor, spridda på grävområdet, för att ge en detaljerad bild av
bland annat spridningen av arter på olika områden och olika lager.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med analysen är att undersöka hur djurbensmaterialet på Ajvidelokalen skiljer sig mellan de
olika områdena, och de olika lagren. Lokalens relation till forntida kustlinjen kommer också att
granskas och diskuteras utifrån tidigare utförda dateringar på platsen. Lokalens nyttjande kommer
därefter  att  tolkas  med  utgångspunkt  från  vad  resultaten  av  djurbensmaterialet  visar.  Följande
frågeställningar har använts:

– Hur ser spridningen av djurbenen ut över hela den utgrävda ytan på Ajvide baserat på det
insamlade massmaterialet?
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– Vilka djurarter har identifierats i de olika utvalda delarna av området och hur ser de ut vid en
jämförelse med varandra?

– Hur  ser  fördelningen  och  benslagsrepresentationen  ut  av  de  identifierade  djurarterna?
(Fördelningen mellan köttrika och köttfattiga delar o.s.v.)

– Skiljer sig spridningen och fördelningen av djurarter mellan de olika lagren?
– Hur ser dateringarna ut på platsen och går de att använda för att ytterligare tolka spridningen

av djurbensmaterialet, eller användningen av platsen?
– Går det se mönster i spridningen vid jämförandet med höjdkurvor på platsen och lokalens

tidigare läge intill havet?

1.2 Avgränsning

Arbetet kommer enbart att fokusera på den gropkeramiska perioden av området, alltså tiden mellan
3200-2300 f.Kr.  då  platsen  var  som mest  använd.  Den  rumsliga  avgränsningen  blir  att  enbart
utgrävningsytan på Ajvide kommer behandlas och inga jämförelser med andra lokaler kommer ske.

På grund av den stora mängden djurbensmaterial som grävts fram på Ajvide har enbart enstaka
stickprov, i form av utgrävda rutor, på olika delar av utgrävningsområdet valts ut för osteologisk
analys  och resultat  från tidigare utförda analyser kommer användas för  jämförelser.  De utvalda
rutorna har dessutom valts från utgrävningar som ägde rum efter år 2000, då benen från tidigare
grävningar sorterats efter lager och utgrävningsår istället för efter ruta. Efter 2000 sorterades alla
ben från varje ruta i en enskild låda med samtliga lager. För enkelhetens skull att hitta rätt lådor
valdes därför enbart rutor från år 2000 och framåt.

Ytterligare avgränsning har gjorts i den osteologiska analysen, där vissa detaljerade analyser valts
bort  eftersom spridningen  av  arter  på  platsen  varit  det  mest  intressanta.  Antalet  fragment  och
benvikten för varje identifierad art, samt vilka identifierade benslag, har varit det mest relevanta.
Ingen närmare artindelning av säl, fågel eller fisk har utförts, då detta redan presenterats av Storå
(2001a), Mannermaa (2008) och Olsson (2008a). Inga ålder eller könsbedömningar har utförts, då
detta  redan  diskuterats  av  Lindqvist  &  Possnert  (1997),  Storå  (2001a)  och  Bergstedt  (2012).
Fullständig presentation av den osteologiska analysen finns i bilaga 3.

1.3 Källkritik

På grund av den långa utgrävningsperioden av Ajvide och skiftande metodutövningar över tid, har
detta medfört en stundvis varierande dokumentation av massmaterialet från år till år. Ett exempel är
att under grävningarna 1983-84 angav man benen i volym istället för vikt. Vikten uppskattades i
efterhand där  en deciliter  antogs motsvara 60 gram (enligt  anteckningar  från databasen).  Detta
medför  en  osäkerhet  i  materialet  från  dessa  år.  Alla  benposter  från  1998  års  grävning  saknas
dessutom  i  databasen,  vilket  gjort  att  rutorna  som  grävdes  ut  under  det  här  året  (ca  144
kvadratmeter)  inte  finns  representerade  i  spridningsbilderna  nedan.  Detta  syns  i  de  till  synes
fyndtomma stråk på den sydvästra delen av ytan.

Erik Palmgren påpekade också i  sitt  examensarbete att  rutorna från 2001 års  grävning där han
analyserade keramik verkar ha felmarkerade X- och Y-värden (Palmgren 2014:14). Det är oklart om
detta är fallet för flera rutor. Ingen korrigering av rutnummer har utförts i föreliggande uppsats. Allt
har presenterats med de X- och Y-värden som står dokumenterade i databasens fyndlistor.

Det bör också nämnas att storleken på sållen som användes vid utgrävningarna på Ajvide (7 mm)
kan, enligt Christian Lindqvist, ha orsakat ett stort bortfall av ben från mindre arter, framförallt
mindre  fiskarter,  som  på  grund  av  detta  blivit  starkt  underrepresenterade  i  de  osteologiskt
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analyserade materialen (Lindqvist 1997).

Angående  strandlinjemodelleringen  som  presenteras  nedan  bör  man  vara  medveten  om
problematiken med strandlinjeförskjutningen på Gotland. Detta är något som diskuterats av bland
annat Wehlin (2013). Den största svårigheten i detta är att landhöjningen av Gotland skett mycket
snabbare på den norra delen av ön jämfört med den södra, vilket försvårar vid försök att återskapa
den forntida strandlinjen för olika tidpunkter. Nedanstående strandlinjemodelleringar som skapats
för  Ajvide  har  utformats  med  utgångspunkt  från  vad  tidigare  forskare  sagt  om  höjden  på
strandlinjen jämfört med dagens nivå, men även utifrån hur fyndförhållandena ser ut utifrån dess
placering i höjd. Strandlinjekartorna som presenteras i detta arbete bör inte ses som ett försök att
bestämma  strandlinjen  vid  olika  tidpunkter,  utan  enbart  till  för  diskussionen  kring  landskapets
utseende på platsen.

2. Tidigare forskning på Ajvide
På grund av den stora mängd forskning som redan behandlat Ajvidelokalen kommer nedanstående
genomgång enbart ta  upp tidigare forskning som är relevant för den föreliggande analysen och
senare  diskussion.  Detta  innefattar  främst:
utgrävningarna,  dateringarna  på  området  och
forskning utfört på djurbensmaterialet.

2.1 Utgrävningarna

Lokalen  vid  Ajvide  upptäcktes  första  gången
1922  av  Oscar  Wennersten  och  de  första
provundersökningarna  genomfördes  1923  av
John  Nihlén  och  tolkades  då  som  en
gropkeramisk boplats (Österholm 2008:12).

Mellan  åren  1980-83  påbörjade  Inger
Österholm  olika  undersökningar  på  platserna
Ajvide  och  Jakobs  där  bland  annat  en
fosfatkartering över området utfördes och ännu
fler  provgrävningar.  Dessa gav upphov till  att
mer  omfattande  undersökningar  av  området
gjordes mellan 1983-87 och senare 1992-1999
(Österholm 2008).

Grävningarna  fortsatte  därefter  år  2000  av
Högskolan  på  Gotland  och  fortsatte  fram  till
2009 (Norderäng 2001-2010).

Under  utgrävningarna  användes  ett  lokalt
koordinatsystem på platsen som gav varje utgrävd ruta ett X-och Y-värde med utgångspunkt från
det sydvästra hörnet. Varje ruta grävdes därefter ut i 10 centimeters stick och benämndes ”lager 0”,
”lager 1” o.s.v. Under tidigare grävningar användes också ”P” för ploglager, men senare ändrades
detta till lager 0. I fynddatabasen är numera alla fynd från ploglagret omdöpta till lager 0. Detta är
dock inte fallet på fyndlapparna för fynden och benen, där både ”P” och lager 0 ibland använts,
vilket syns i de osteologiska diagrammen nedan.
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Fynd  dokumenterades  som  ”Massmaterial”,  ”Sållfynd”  eller  ”Inmätta  fynd”.  Massmaterialet
inkluderade allt djurbensmaterial, ej identifierbar flinta, och keramik (både ornerad och oornerad),
medan  de  inmätta  fynden  bestod  av  en  mängd  olika  föremål,  såsom  fiskekrokar,  flintyxor,
flintskrapor o.s.v.

Det som hittills hittats på platsen är bland annat 85 stycken gravar med totalt 89 stycken begravda
individer, som tidigare nämnts. Fyra stycken mörkfärgade ytor, se bild 2, som tolkats som någon typ
av  aktivitetsytor  som skiljer  sig  från  övriga  områden,  där  jorden  är  betydligt  mörkare,  nästan
svartfärgad och innehöll mycket fynd. Totalt över hela utgrävningsytan har över 3 ton keramik, 2,3
ton djurben och 214 kilo flinta påträffats och över 10 000 inmätta fynd.

De mörkfärgade ytorna har i tidigare publikationer kallats ”svarta ytor” och kommer nedan också
benämnas så. De enskilda ytorna kommer omnämnas nedan och refereras då till ytornas nummer
som anges i bild 2.

2.2 Dateringarna

Totalt har 58 stycken C14-dateringar uutförts på olika delar av området, både i kulturlagret, inom
och utanför de svarta ytorna, och flertalet av gravarna. Samtliga dateringar är presenterade i Wallin
& Martinsson-Wallin (2015:Table 1)

Utifrån de här dateringarna har Wallin & Martinsson-Wallin tolkat att den äldsta gropkeramiska
aktiviteten  på  platsen  började  omkring  3200-3100  f.Kr.  och  platsen  användes  då  främst  som
fångststation för säljakt och fiske. 200 år senare började platsen att användas som gravplats som
indelats i två faser, en mellan 2900-2600 f.Kr. då gravplatsen först började användas, och en senare
mellan 2600-2300 f.Kr. då platsen tolkats ha fått en mer rituell betydelse med användadet av de
svartfärgade ytorna. (Wallin & Martinsson-Wallin 2015).

De svarta ytorna 1, 2 och 4 är daterade till omkring 2500 f.Kr. Wallin & Martinsson-Wallin tolkar
att de svarta ytorna tillkommit under den senare fasen men att mycket i dessa ytor även är omrört
med äldre lager och att ytorna troligtvis använts vid behandling och bearbetning av de slaktade
djuren, möjligvis vid gravritualer och festmåltider (Wallin & Martinsson-Wallin 2015).

2.3 Djuren

Flertalet studier har genomförts på djurbensmaterialet från Ajvide för att öka förståelsen om platsen
och  befolkningens  kost  och  djurhållning.  De  vanligaste  förekommande  arterna  under  den
gropkeramiska perioden är säl, svin, fisk och fågel (Lindqvist & Possnert 1997, Rowly-Conwy &
Storå 1997) och flera studier har utförts för närmare undersökning av underarterna, jaktmönster och
metoder hos jägarna (Storå 2001a, Mannermaa 2008, Olson 2008a).

De vanligaste sälarterna som finns identifierade är: grönlandssäl och vikare, men mindre mängder
av gråsäl har också förekommit (Storå 2001b:16). Både vikare och grönlandssäl har troligtvis jagats
till  största  del  under  sen  vinter  och  tidig  vår  ovanpå  isen  och  i  närheten  av  arternas
uppfödningsområden. Detta indikeras av den höga andelen unga individer som då varit enkla byten
för jägarna. För grönlandssälen återfinns också benelement från äldre sälar, vilket visar på att de
även jagats under andra delar av året, möjligtvis på öppet vatten med antingen harpun eller nät.
(Storå 2001:26-27; Rowley-Conwy & Storå 1997:116-117).

Rörande svinen på Ajvide har det diskuterats huruvida de varit tama eller vilda, och Rowley-Conwy
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& Storå (1997:124-125) argumenterar att de troligtvis handlat om vildsvin på Gotland som jagats av
människorna. Svinen måste däremot ha kommit till Gotland med transport av människan, vilket har
tolkats av bland annat Lindqvist  & Possnert  (1997:64-65) som att  de varit  domesticerade,  men
Rowley-Conwy & Storå menar att transporten av vilda svin till Gotland inte innebär att de varit
tama  på  något  sätt  utan  troligtvis  släppts  fria  för  att  sedan  jagas  (Rowley-Conwy  &  Storå
1997:121).

Svinen verkar ha slaktats vid annorlunda tidpunkter än sälen, som tidigare nämnts jagats främst
under sen vinter till tidigt vår, medan svinen tycks ha jagats främst under september till  januari
(Rowley-Conwy & Storå (1997:120-121).

Fisk var också en stor del av födan på Ajvide och de vanligaste arterna som identifierats har varit
torsk och sill, men abborre, gädda, laxfiskar och karpfiskar har även påträffats (Olson 2008b:178-
179). Sillen har troligtvis fångats med nät under vår och sommaren medan torsk fiskats med krok,
antingen från klipporna från land, eller med båt ute på öppet vatten, eller ovanpå isen under vintern
(Olson  2008b:182).  De  närmare  400  fiskekrokar  av  ben  som  påträffats  på  Ajvide,  både  i
kulturlagren och i gravarna, visar också på hur viktigt fisket var för befolkningen och även hur
utarbetad hantverket av krokarna var (Olson et al. 2008:2819-2821). Fiskekrokarna verkar främst
har varit använda för att fånga torsk och var gjorda av långa rörben av bland annat svin, men några
var även gjorda av svinbetar och metapodben från älg eller hjort (Olson et al. 2008:2814).

Av fåglarna har många olika underarter identifierats på Ajvide, men de vanligaste som man jagat
och  ätit,  var  olika  sorters  andfåglar,  vanligast  ejder,  men  även  alkor,  såsom  tordmule  och
tobisgrissla är vanligt förekommande. Utöver det har det påträffats mindre mängder av bland annat
måsar,  skarvar,  kråkfåglar,  vadarfåglar,  örnar,  falkar,  ugglor,  duvor och nattskärror  (Mannermaa
2008:436-437).  Andfåglar,  måsar  och  vadarfåglar  har  troligtvis  jagats  i  närheten  av  Ajvide  då
landskapet runtomkring är lämpligt för den typen av fåglar, men alkor däremot håller vanligen till i
klippiga miljöer, såsom på karlsöarna, vilket visar på att jägarna på Ajvide troligtvis begett sig dit
under vår och sommar under häckningsperioden för att jaga och samla ägg (Mannermaa 2008:445-
448).

En studie har även utförts för att se på hur i stor utsträckning fett och märgspaltning förekommit på
Ajvide (Outram 2005), vilket, om det förekommer i väldigt stor utsträckning, indikerar brist på föda
och  ett  behov  att  ta  vara  på  alla  tillgängliga  fettprodukter  i  benen  (Outram  2001:401).  Detta
undersöktes på grund av den höga fragmenteringsgrad av benen inom svarta ytan 1. Studien visade
att  det  fanns  enstaka  spår  efter  märgspaltning bland  djurbensmaterialet,  men inte  i  någon  stor
utsträckning, och det hade inte orsakat den höga fragmenteringen av benen i svarta ytan 1, och
visade också att det troligtvis inte varit någon brist på mat hos Ajvidebefolkningen, vilket också kan
antas utifrån den mångfald av olika djurarter som påträffats och jagats vid olika tidpunkter på året
(Outram 2005:42).

På senare tid har även ett examensarbete skrivits av Mikaela Bergstedt (2012) där hon analyserade
djurbensmaterial från två rutor från två av de svarta ytorna. Detta arbete har använts vid jämförelser
med de nya analyserna som presenteras nedan.

2.3 Transgressionen

I texten nedan kommer ordet ”transgressionen” användas vid flertalet tillfällen. Detta syftar till en
händelse under mellanneolitikum då det inträffade en transgression på Ajvide, alltså en skiftning i
strandlinjens höjd. Havsnivån verkar ha ökat och skapat ett lager av sand och grus ovanpå de då
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redan ackumulerade kulturlagren. Detta kan under utgrävningarna ses som ett lager mellan övriga
kulturlager och som representerar tiden före och efter transgressionen.

Transgressionen på Ajvide ska ha inträffat omkring 2900-2800 f.Kr, innan platsen började användas
som gravfält, och kan ibland vara upp till 20 cm grus och sand som skär lagerföljden (Österholm
2008:10;  Burenhult  1997b:XX).  Detta  förekommer  vanligast  på  den  nedre  nivån  av
utgrävningsområdet  och  upphör,  enligt  Österholm,  vid  13-metersnivån  ovanför  nuvarande
havsnivån (Österholm 2008:18).

2.4 Övrig forskning

Utöver  det  som redan  nämnts  har  många  andra  ämnen  behandlats,  bland  annat  om  gravarna,
keramiken och fynden, och mycket har presenterats i verken  Ajvide och den moderna arkeologin
och Remote Sensing Vol 1 & 2. Inger Österholms avhandling från 1989 tar också upp frågor om
Ajvide.

Två ytterligare uppsatser som bör nämnas är dels en liknande GIS-studie som utförts på keramikens
spridningsmönter  på  Ajvide  (Markström 2014),  samt  en  uppsats  som berört  svarta  ytan  1 som
försökt tolka aktiviteten där (Kristiansson 2000).
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3. Material

3.1 Material för GIS-studie

Materialet som använts för GIS-undersökningen kommer främst från fyndlistor från databasen över
Ajvides  massmaterial  som  finns  på  Campus  Gotland.  Utöver  det  har  gammal  MapInfo-data
återanvänts och konverterats till att fungera i ArcGIS. Detta främst för markering av gravar och de
svarta ytorna.

För höjddatan som använts i många av kartorna har 2 meters raster-data använts och hämtades från
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) 1 december 2014 (© Lantmäteriet I2014/00601).

3.2 Material för osteologisk analys

Materialet  för  den  osteologiska  analysen  som
genomfördes i samband med studien valdes fem
rutor ut för analys, se bild  3, och tillsammans
med  Bergstedts  tidigare  studie  gav  detta  en
lämplig  spridning  över  området.  Rutorna
benämns med sitt  X- och Y-värde  (X/Y),  och
kommer  benämnas  så  i  tabellerna  och
diagrammen nedan.

Det är dock oklart  exakt vilka rutor Bergstedt
analyserade, men hon har angivit schaktnumren,
som  visas  i  bilden.  Exakta  placeringen  av
rutorna  är  inte  så  relevant  för  föreliggande
studie  och  detta  valdes  därför  att  inte
undersökas  vidare.  Bergstedts  rutor  är
benämnda som Ruta N och Ruta S, så som de
benämnts i hennes eget arbete.

Det  utvalda  osteologiska  materialet  som
analyserades  vägde  ca  7,6  kilo.  Fullständig
osteologisk rapport och resultatet av materialet
presenteras  i  bilaga  3  och  resultatet  från  den
rapporten har använts i analysen nedan.

4. Metod
För att besvara tidigare nämnda frågeställning har Geografiska Informationssystem (GIS) använts.
Närmare  bestämt  programmet  ArcGIS  version 10.2.2. Därefter  har  även  den  osteologiska
sammanställningen varit en stor del av arbetet. Dessa presenteras mer ingående var för sig nedan.

4.1 GIS

GIS  har  använts  för  att  uppnå  målet  med  att  få  en  bild  av  spridningen  av  allt  påträffat
djurbensmaterial  på  Ajvide.  Detta  genomfördes  genom  att  skapa  en  GIS-databas  över
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Bild  3:  Rutor  som  valdes  för  osteologisk  analys,  samt
Bergstedts  analyserade  områden,  vars  resultat  använts  i
analysen



massmaterialet genom att föra in fyndlistorna för allt massmaterial (ben, keramik och flinta) i GIS
och presentera detta enligt vikt eller antal för varje utgrävd ruta och efter lager.

För  föreliggande  uppsats  kommer  enbart  spridningskartorna  av  benmaterialet  presenteras.  Den
sammanställda GIS-datan finns numera införd i Ajvidedatabasen på Campus Gotland.

Utöver  detta  fördes  även  utgrävningsytan  in  i  koordinatsystemet  SWEREF99TM  för  att  visa
landskapet runtomkring, som visats i bild 1.

För att se höjdskillnaderna på platsen lades även höjdkurvor in i spridningskartorna. Kurvorna togs
fram genom den  höjddata  som hämtades  från  SLU.  Men  på  grund  av  närvaron  av  mänskliga
konstruktioner och landskapsförändringar från modern tid, exempelvis vägar och diken o.s.v. som
syns som hack i höjdkurvorna och kan ge en felaktig bild av landskapet då det ska appliceras på
forntiden, utjämnades höjddatan med hjälp av verktyget ”Focal Statistics” där 20 cellers medelvärde
i en cirkel användes. Samma data användes senare även för att skapa strandlinjekartorna som visas
nedan. Det ska också nämnas att höjdkurvorna visar höjden över havet med nutidens marknivå.
Kulturlagren som kommer nämnas nedan representerar djupet under nuvarande marknivån, vilket
innebär att höjdkurvorna för tiden då de olika lagren ackumulerades har varit lägre, vilket bör has i
åtanke vid granskning av kartorna.

4.2 Osteologi

För att få fram ett resultat om skillnader mellan benmaterialet och djurarternas spridning på lokalen
behövdes  mer  analyserade  stickprov  från  platsen  för  att  få  en  mer  övergripande  bild.  En  ny
osteologisk analys genomfördes därför för att utöka källmaterialet.

För  närmare  beskrivning  av  de  osteologiska  metoderna  som användes  under  den  osteologiska
analysen finns dessa presenterade i den osteologiska rapporten i bilaga 3.

Resultaten från den osteologiska analysen sammanställdes därefter tillsammans med resultaten från
främst Bergstedts tidigare analys, då denna varit den mest detaljerade för jämförelse. Spridningen
av  identifierade  djurarter  för  varje  ruta  och  lager  har  presenterats  med  diagram  och  tabeller
kombinerat med kartor framställda i GIS.

Detta har därefter jämförts med tidigare tolkningar av området gällande de påträffade djurarterna.

5. Resultat
Eftersom både en GIS-studie och en osteologisk analys genomförts kommer resultatet från dessa att
presenteras var för sig. Vad som har gått att utläsa ur resultaten kommer att nämnas och tolkningar
av  vad  dessa  kan  antyda  kommer  att  tas  upp,  men  inte  diskuteras  i  någon  högre  grad.  En
sammanslagen tolkning av alla resultat kommer att diskuteras i kapitel 6.

5.1 Resultat från GIS-analys

De  2,3  ton  djurben  som  är  dokumenterade  till  platsen  valdes  att  presenteras  i  form  av
spridningskartor där mängden ben för varje ruta representeras av en färg på en skala av fem färger.
Spridningskartorna presenteras nedan i bild 4, 5 & 6.

Av de spridningskartor som skapades efter lager visas enbart lager 1-6 nedan, men lager 0, 7 och 8
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finns också dokumenterade i databasen. Men på grund av den lilla mängd ben i dessa lager gav de
ingen ytterligare information. De presenteras därför istället i bilaga 1, teckning 1.

Mängden ben i varje lager övergick inte fem kilo, förutom i en ruta i lager tre, som innehöll över
femton kilo ben. Trots detta valdes nedanstående indelning av färger med maxvikten på fem kilo, då
enbart en ruta var undantag för detta.

Lokalens höjdkurvor lades också in i bilderna för att se ifall det gick att se skillnader mellan olika
höjder i landskapet och urskilja olika faser anpassade efter strandlinjer o.s.v. Höjderna för varje
kurva är utmarkerade med siffror i bilderna.
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5.1.1 Spridningskartor över djurbenmaterialet
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Bild 4: Spridningskarta över benmaterialet sammanställt för alla lager. Alla lager har summerats ihop i varje ruta och
presenteras som en färg per ruta.
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Bild 5: Spridningskartor över benmaterialet från lager 1-4



5.1.2 Resultat spridningskartor

De  resultat  som  omedelbart  går  att  se  är  att  lokalen  varit  som  mest  aktiv  då  lager  2-3
ackumulerades. Vilket också syns utifrån mängden ben i varje lager, se tabell  1, där det påträffats
över 600 respektive 700 kilo ben i dessa lager för hela området.

Det  går  även se att  mängden ben är  högre  inom de
svarta  ytorna,  vilket  tydligt  syns på bilden över  alla
lager (bild 4). 

Om man iakttar förändringen i lagren över tid, alltså
från  lager  6  och  uppåt,  syns  det  att  aktiviteten  på
platsen över tid har spridit sig, eller förflyttat sig längs
med  höjdkurvorna,  alltså  närmare  kusten.  Notera
exempelvis att nästan inga benfynd påträffats nedanför
12,5 meterskurvan över havet i lager 5-6, vilket visar
på hur havsnivån troligtvis förändrats under tiden det
varit aktivitet på platsen.

Skillnader  syns  även  i  vilka  lager  mest  ben
förekommer inom de svarta ytorna. Detta syns ytterligare i tabell 2, där vikten ben presenteras efter
lager. Där syns det tydligt att svarta ytan 1 och 2 är de som innehåller mest ben, med största delen
från lager 2 och 3. Men även att svarta ytan 4 är den med djupast lager och med största mängden i
lager 4-5, men som avtar i de högre lagren.
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Bild 6: Spridningskartor över benmaterialet från lager 5-6

Tabell  1:  Mängden  ben  för  hela  området
sammanslaget efter lager.
Lager Vikt (kg) Procent

Ej angivet 0,8 0%

0 71,54 3%

1 244,91 11%

2 662,98 29%

3 767,1 33%

4 368,05 16%

5 150,07 6%

6 43,62 2%

7 4,84 0%

8 0,11 0%

Totalt Resultat 2314,03 100%



Den höga mängden ben i dessa lager stämmer som förväntat också överens med vilka lager som
enligt  profilritningarna har de svarta kulturlagren, vilket markerats  ut i  tabell  2 i svart färg.  De
svarta kulturlagren ser dock olika ut för varje ruta och markeringen ovan stämmer inte exakt för alla
rutor,  men  tycks  generellt  stämma  enligt  de  profilritningar  som  studerats  (Österholm  2008,
Norderäng 2001-2010).

Det bör vara en rimlig tolkning utifrån detta att svarta ytan 4 har börjat användas först, med tanke
på  att  den  har  djupast  lager,  och  att  benfynden  följer  höjdkurvorna  i  de  djupaste  lagren.
Användningen av svarta ytan 4 kan också ha minskat medan aktiviteten fortsatte i de nedre ytorna,
vilket antyds av mindre mängd ben i de övre lagren, men detta är svårare att avgöra.

Det indikerar dessutom att svarta ytan 3 har varit använd minst, med tanke på mängden ben i denna
jämfört med övriga.

En källkritik som däremot bör nämnas i sammanhanget är att på grund av storleken på området är
det svårt att avgöra vad ett lager på den norra delen av området tidsmässigt har för motsvarighet i
lagerföljden på den södra delen. Därför kan spridningskartorna ovan vara missvisande på grund av
den artificiella indelningen av lager. Lager 2 på den norra delen behöver exempelvis inte alls vara
samtida med lager 2 på den södra delen, vilket kan ha gett en felaktig bild, framförallt i de övre
lagren. Mängden lager på de olika områdena visar däremot på att det finns skillnader i mängden
aktivitet. Det norra området har djupare lager än längre söderut på utgrävningsytan, vilket visar att
detta  använts  längst,  eller  i  alla  fall  mest.  Om samma  aktivitet  försiggått  samtidigt  över  hela
området, och under lika lång tid, bör lagren rimligtvis varit lika djupa överallt, vilket inte är fallet.
Därför  bör  en  tolkning  att  svarta  ytan  4  börjat  användas  först  vara  rimlig,  men  i  vilken  tid
aktiviteten senare avstannat är svårare att avgöra eller om alla svarta ytorna använts samtidigt i ett
senare skede.

5.1.3 Dateringar

För att få en översikt om vad dateringarna gett för resultat på de olika delarna av utgrävningsytan
sammanställdes dessa i GIS och presenteras nedan i bild 7. Dateringarna för gravarna presenteras i
bild 8, men kommer inte diskuteras i någon större utsträckning, utan visas enbart i jämförande syfte.
Dateringarna är hämtade från Wallin & Martinsson-Wallin (2015:Table 1) och X- och Y-värdena,
samt  lager  som använts  för  att  rita  kartan  är  hämtade  ur  Ajvidedatabasen.  Varje  datering  har
beskrivs mer ingående i tabell 3 och 4 nedan.
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Tabell  2: Mängden ben för varje svart yta uppdelat efter lager och procent per lager. De lager som är mörkfärgade
markerar vilka lager enligt profilritningarna var mörkfärgade. Viss överlappning och variation av lagren sker beroende
på ruta.

Svarta ytan 1 Svarta ytan 2 Svarta ytan 3 Svarta ytan 4

Lager Vikt (kg) Procent Vikt (kg) Procent Vikt (kg) Procent Vikt (kg) Procent Totalt

0 4,92 1% 8,51 2% 0,54 2% 0,59 0% 14,57

1 25,21 8% 22,01 5% 1,29 4% 0,92 1% 49,43

2 101,83 31% 129,45 30% 7,74 22% 5,79 4% 244,81

3 109,28 33% 217,55 51% 11,28 32% 19,84 13% 357,95

4 61,22 18% 49,24 12% 14,57 41% 53,67 35% 178,71

5 23,8 7% 0,66 0% 0,24 1% 54,6 35% 79,3

6 6,81 2% 0 0% 0 0% 17,27 11% 24,08

7 0 0% 0 0% 0 0% 1,41 1% 1,41

Totalt 333,09 100% 427,42 100% 35,66 100% 154,09 100% 950,25
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Bild 7: Dateringar från kulturlagret på Ajvide. All data är sammanställd från Wallin & Martinsson-Wallin 2015. Varje
datering i bilden har ett nummer som är närmare beskriven i tabell 3.
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Bild  8:  Dateringar  gravarna  på  Ajvide.  All  data  är  sammanställd  från  Wallin  & Martinsson-Wallin  2015.  Varje
datering i bilden har ett nummer som är närmare beskriven i tabell 4.
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Tabell  4: Tabell över varje enskild datering från gravarna med närmare beskrivning av varje prov. All data är tagen
från Wallin & Martinsson-Wallin 2015.
Nr i kartan Lab nr Gravnummer Material X Y Z Kal. f.Kr. 2 Sigma Övrigt

1 Ua-12042 13 Ben, människa -8,56 -115,57 3312-2699

2 Ua-17279 41 Ben, människa -7,71 -139,9 3312-2626

3 Ua-3540 28 Ben, människa 8,57 -128,47 3312-2584

4 Ua-41122 82 Ben, människa -11,21 -85,25 12,5 2915-2696

5 Ua-41120 52 Ben, människa -11,02 -144,81 12,01 2914-2680 Från barn 2 år i dubbelgrav

6 Ua-10430 29 Ben, svin -7,05 -128,3 2913-2579

7 Ua-34357 79A Ben, människa -21,65 -92,31 2902-2667

8 Ua-10416 2 Ben, människa -12,47 -114,49 2906-2500

9 Ua-3538 29 Ben, människa -7,05 -128,3 2896-2577

10 Ua-12040 1 Ben, människa -13,12 -116,61 2889-2580

11 Ua-12043 36 Ben, människa 9,93 -128,94 2897-2496

12 Ua-13381 53 Ben, människa 8,93 -155,68 2892-2491

13 Ua-34358 79B Ben, människa -21,4 -90,21 2865-2491

14 Ua-10429 2 Ben, igelkott -12,47 -114,49 2892-2506

15 Ua-12041 6 Ben, människa -16,74 -116,47 2866-2471

16 Ua-34354 57 Ben, människa -17,83 -151,53 2852-2474

17 Ua-3539 30 Ben, människa -7,97 -132,77 2864-2347

18 Ua-34355 62 Ben, människa -17,26 -150,61 2832-2461

19 Ua-34359 84 Ben, människa 0,51 675,53 2831-2356

20 Wk-21095 60 Ben, svin -10,03 -158,28 2836-2467

21 Ua-3791 19 Ben, människa -10,63 -126,41 2855-2145

22 Ua-34356 73 Ben, människa -9,15 -166,52 2566-2297

23 Ua-35781 83 Ben, människa -58,17 80,73 2570-2292

24 Ua-41108 1 Ben, svin -12,75 -117,15 12,38 2617-2461 Från depå

25 Ua-41107 7 Tand, får -17,33 -115,4 12,3 2580-2462

Tabell 3: Tabell över varje enskild datering från kulturlagret med närmare beskrivning av varje prov. All data är tagen
från Wallin & Martinsson-Wallin 2015.
Nr i kartan Lab nr Kontext Material X Y Z Lager Kal. f.Kr. 2 Sigma Övrigt

1 Ua-3251 Område B Ben, säl Okänt 3934-3538 Syns ej i kartan

2 Ua-41790 Norr om D Ben, svin -21,51 -77,63 12,16 5 3329-2923

3 Ua-10431 Fyllning grav 29 Ben, säl -7,05 -128,3 3337-2902

4 Ua-10739 Under transgressionen Hasselnöt 11,21 -143,4 12,25 Okänt 3344-2778

5 Ua-3541 D övre Ben, säl -17,7 -127,2 2 3329-2884

6 Ua-17278 Fyllning grav 41 Ben, säl -7,71 -139,9 3336-2877

7 Ua-10428 Fyllning grav 2 Tand, säl -12,47 -114,49 3327-2877

8 Ua-10738 Under transgressionen Ben, svin 11,31 -143,6 12,25 Okänt 3327-2634

9 Ua-3542 D övre Ben, säl -15,2 -127 Okänt 3321-2706

10 Ua-41789 Norr om D Svinkäke -22 -76 2 3091-2908

11 Ua-41787 D övre Svinkäke -21,26 -104,32 12,35 2 3015-2882

12 Ua-41788 D övre Svinkäke -24,58 -104,87 11,98 6 2920-2704

13 Ua-34350 D nedre Ben, människa -7,21 -167,45 3 2880-2620

14 LuS 8132 Norra området Ben, människa -33,86 4,14 12,59 3 2878-2577

15 LuS 8133 Område B Ben, säl 112,68 85,91 15,03 4 2872-2491 Syns ej i kartan

16 LuS 8134 Norra området Ben, människa -32,81 3,54 12,55 3 2832-2461

17 Ua-41792 Svarta ytan 1 Svinkäke 2 -139 2 2590-2471

18 Ua-41786 Svarta ytan 2 Svinkäke -9,18 -163,26 11,94 2 2573-2346

19 LuS 8677 Svarta ytan 4 Ben, människa -28,58 0,09 12,54 4 2458-2050

20 LuS 8676 Svarta ytan 4 Ben, svin -28,5 -4 12,58 3 2461-2064

21 Ua-41791 Svarta ytan 1 Svinkäke 5,58 -136,53 12,16 4 2292-2041

22 St-11206 D nedre Kol -2,35 -172 11,9 Okänt 2196-1771

23 Ua-34351 D nedre Tand, får -7 -176 2 1437-1261

24 St-9033 D nedre Kol -0,65 -171,8 Okänt 1493-1125

25 St-9247 D nedre Kol -0,65 -171,8 Okänt 1525-417

26 St-9053 Område C Kol -80,17 0,43 Okänt 3486-2464

27 Ua-34353 ? Ben, säl 24 -57 3 3325-2907

28 Ua-34352 ? Ben, säl -74 -159 3 2461-2155

29 St-10788 D nedre Kol -9,55 -116,25 12,33 Okänt 3084-2341



5.1.3.1 Resultat dateringar

Det är svårt att urskilja några omedelbara mönster utifrån dateringarna på grund av att både yngre
och  äldre  dateringar  verkar  finnas  över  hela  ytan.  Dateringarna  är  något  yngre  på  de  lägre
höjdnivåerna, exempelvis nedanför 12,5-metersnivån jämfört med de som är högre belägna. Men
om man också jämför  med dateringarna på gravarna  från  nedanför  den höjdkurvan finns  både
gravar från den tidigaste begravningsfasen och den senare.

Vad gäller dateringarna av de svarta ytorna så ligger de äldsta omkring 2500-2000 f.Kr. för svarta
ytan 1, 2 och 4. Det bör dock nämnas att dateringarna från svarta ytan 4 är tagna i den allra översta
delen  av  det  mörkfärgade  lagret  (Norderäng  2010:14),  vilket  betyder  att  de  här  dateringarna
antagligen är från ytans sista användningsperiod. Fler dateringar i de djupare lagren skulle behövas
för att närmare avgöra den tidigaste användningsfasen av den ytan. Området för svarta ytan 3 har en
datering, men det är oklart om den faktiskt kommer från de svartfärgade lagren eller inte. Men den
dateringen är äldre än övriga svarta ytor vilket kan indikera att den ytan varit i bruk tidigt, vilket
också  kan vara  rimligt  utifrån dess  position i  höjd.  Fler  dateringar  skulle  dock behövas för  att
säkerställa detta.

Utöver detta kan inga direkt nya tolkningar ges utifrån dateringarna. En mer ingående datering av
lagerföljderna på olika delar av området skulle däremot behövas för att utröna hur de artificiella
lagren förhåller sig till varandra. Detsamma gäller för att få en bättre datering av de svarta ytorna.

5.1.4 Strandlinjemodellering

För att se hur landskapet på Ajvide kan ha förändrats över tid togs fyra stycken strandlinjekartor i
bild  9 fram över området med höjden 10, 11, 12 och 13 meter över den nutida havsnivån. Syftet
med strandlinjekartorna var inte att försöka bestämma hur strandlinjen legat vid Ajvide vid någon
speciell  tidpunkt.  Nedanstående kartor  är  därför  enbart  till  för  att  se  förändringen i  landskapet
runtomkring och kopplas samman med vad som setts i spridningskartorna av djurbenen.

Däremot har Burenhult publicerat liknande strandlinjekartor för Ajvide och kopplat samman höjden
över havet med dateringar, vilket har tagits fram delvis med transgressionen som hjälpmedel. Han
menar då att en strandlinje på 12-12.5 meter över havet representerar tiden omkring 2950 f.Kr. 11-
11.5 meter omkring 2300 f.Kr och 10-10.5 meter omkring 1800 f.Kr (Burenhult 1997b:XIV-XV).
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Bild 9: Strandlinjemodellering över Ajvideområdet med strandlinjen på 10 m, 11 m, 12 m och 13 m.ö.h. med dagens
marknivå. Höjddata hämtad från Lantmäteriet och SLU (Dec 2014) © Lantmäteriet I2014/00601.



5.1.4.1 Resultat strandlinjemodellering

Det som sågs på spridningen av djurbenen var att nästan inga benfynd i eller efter lager 5 fanns
nedanför 12-12,5-metersnivån. Detta visar på att de äldsta lagren är från en tid då området såg ut
ungefär som det gör på bilderna med 12-13-metersnivån. Den senare aktiviteten i lager 2-3 då hela
ytan  verkar  ha  varit  använd  har  området  antagligen  sett  ut  mer  som  i  bilderna  för  10-11-
metersnivån.

5.2 Resultat osteologisk sammanställning

Resultatet från den osteologiska analysen har nedan sammanställts med Bergstedts resultat för att ge
en så översiktlig bild av området som möjligt. Bergstedts rutor är, som tidigare nämts, benämnda
som Ruta N och Ruta S, så som de benämnts i hennes eget arbete, medan rutorna som analyserats i
föreliggande studie är benämnda med rutans X-och Y-värde.

Nedan presenteras spridningen av de identifierade arter som påträffats i  de analyserade rutorna.
Därefter visas de påträffade benslagen och fördelningen mellan köttrika och köttfattiga delar på svin
och säl.

5.2.1 Identifierade arter

Som kan ses i tabell 5 är de vanligaste arterna som identifierats: fisk, säl och svin, följt av fågel och
hund/räv.  Detta  mönster  syns  i  stort  sett  alla  av  de  analyserade  rutorna,  samt  Bergstedts,  och
överensstämmer även med tidigare osteologiska resultat av djurbenen som presenterats av bland
annat  Astrén (1988),  Blomqvist  (1991),  Lindqvist  (1991) och Lindqvist  & Possnert  (1997).  En
sammanställning av deras resultat finns i bilaga 2, tabell 8.

Det syns också att det tycks finnas fler representerade arter i rutorna från de svarta ytorna (Ruta 23/-
52, Ruta N och Ruta S) jämfört med rutorna utanför. Närvaron av hund och räv var större inom
svarta ytorna, och de ovanligare arterna som: igelkott,  ekorre, bovid/cervid,  får/get och tumlare
återfanns  endast  i  de  rutorna.  Däremot  är  antalet  fragment  från  dessa  arter  väldigt  sparsamt
förekommande.

En tand från människa påträffades i ruta 23/-52, alltså svarta ytan 3. Detta ansågs inte vara något
ovanligt med tanke på den stora mängden spridda människoben som tidigare påträffats på platsen,
framförallt inom de svarta ytorna (Lundén 2012).
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5.2.2 Fördelning av de vanligaste arterna (säl, fisk och svin)

För  att  svara  på  frågan  hur  spridningen  av  arterna  skiljer  sig  mellan  de  olika  områdena  på
utgrävningsytan och mellan lagren har bild 10 tagits fram som visar spridningen av de vanligaste
arterna för  varje lager.  I  bilden presenteras  de olika arterna  i  vikt.  Samma bild  har också som
jämförelse tagits  fram efter antal  fragment,  men presenteras  i  bilaga 1,  teckning  2 då stort  sett
samma resultat sågs där som kan ses i bilden nedan.

Observationer som gjorts i tidigare analyser är att säl och fisk är vanligare i de djupare lagren,
medan svin blir vanligare i de senare (Lindqvist 1997, Lindqvist & Possnert 1997, Rowly-Conwy &
Storå  1997).  Detta  är  något  som  inte  är  lika  tydligt  nedan,  där  samma  mönster  för  arternas
distribution verkar gälla både i tidigare och senare lager. Det som skiljer är snarare mängden ben
som påträffats.

Det som tydligt framgår däremot är att rutorna som befinner sig inom de svarta ytorna skiljer sig
från de som ligger utanför.  De svarta ytorna har en högre frekvens av identifierade svinben än
övriga rutor, men framförallt är fragmenteringsgraden högre i dessa rutor jämfört med utanför. Detta
kan  ses  i  den  höga  andelen  av  obestämda  fragment  därifrån.  Högre  fragmenteringsgrad  har
iakttagits i svarta ytan 1 tidigare (Outram 2005) och det verkar som att samma mönster förekommer
i alla svarta ytor.

I rutorna utanför de svarta ytorna är säl och fisk vanligast, men svin förekommer också regelbundet
i mindre mängder.
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Tabell  5:  Sammanfattning av identifierade fragment av alla påträffade arter i  de analyserade materialet  och
Bergstedts rutor. De vanligaste arterna presenteras först.

-22/-106 -22/-149 -22/-64 -74/-161 23/-52 Ruta N Ruta S Totalt Art

Fisk 1007 895 773 9 206 123 1710 4723

Säl 617 74 6 145 63 73 214 1192

Svin 88 23 10 19 68 222 251 681

Fågel 11 2 10 53 10 16 102

Hund/Räv 3 1 1 2 22 29

Hare 12 12

Hund 2 3 4 1 10

Nöt 6 6

Får/Get 1 3 1 5

Bovid/Cervid 3 3

Igelkott 2 1 3

Människa 1 1 2

Ekorre 2 2

Gnagare 1 1

Tumlare 1 1

Räv 1 1

Obests. däggdjur 560 114 24 96 421 2 1217

Obest. 731 836 352 455 1805 2581 5974 12734

Totalt Ruta 3028 1947 1165 736 2628 3018 8202 20724



Bild  10: Spridning av de vanligaste arterna på Ajvide efter lager. "P" i diagramen står för ploglager. Den totala vikten för varje ruta står ovanför den
rutans diagram.



5.2.3 Identifierade benslag, och fördelning mellan köttrikt och köttfattigt

Av de identifierade benslagen var antalet  kotor,  rörben och hand/fotben i majoritet  i  alla rutor,
inklusive Bergstedts rutor. Hos sälbenen fanns benelement representerade från hela kroppen i de
flesta fall,  men hos svin var däremot  andelen tänder,  kranium och hand/fotsben högre och inte
mycket fanns från rörben och kotor. Fullständig sammanställning för identifierade benslag för de
vanligaste arterna finns i bilaga 2, tabell 9.

Vad gällande köttfattiga och köttrika delar innebär detta en indelning av de identifierade benslagen i
kategorier beroende på mängden kött på benen. Köttrikt indelas i bland annat: rörben, kotor, revben
o.s.v. medan köttfattigt indelas i bland annat: kranium, hand och fotben o.s.v. Indelningen är gjord
efter  Vretemark  (1997) Denna  indelning  säger  dock  inget  om hur  viktiga  de  olika  delarna  av
kroppen varit  för befolkningen på platsen. Kraniet har troligtvis varit  en viktig del av djuret på
grund  av  användning  av  exempelvis  hjärnan  för  skinnberedning,  men  även  för  mat.  Men
indelningen av köttrikt och köttfattigt kan ändå ge indikationer av skillnader i hur man hanterat
djurbenen på platsen.

Detta har räknats ut för säl och svin, som presenteras i tabell 6, där detta visas i både antal fragment
och i vikt. Observera dock att vikten på köttrika benslag är högre än hos köttfattiga, och kan ensamt
ge en felaktig bild. Både antal och vikt bör därför studeras.

Hos sälen är fördelningen ganska jämn mellan köttrikt  och köttfattigt  i  de flesta rutorna,  vilket
återigen visar på en närvaro av samtliga delar av djuret. I ruta 23/-52 (från svarta ytan 3) är andelen
köttfattigt något högre, men detta beror troligtvis på den höga fragmenteringsgraden i denna ruta.
Majoriteten av identifierade fragment från säl i den rutan var hand- och fotrotsben, som är enklare
att identifiera och bevaras oftast bättre än större ben, vilket kan förklara skillnaden.

Hos svinen var andelen köttfattiga delar högre i rutorna -22/-149, -22/-64 och 23/-52, men ganska
jämn fördelning i övriga två. Detta kan bero på den något mindre mängden ben i de tre rutorna och
om man jämför med Bergstedts resultat, se tabell 7, så liknar hennes rutor mer resultaten från ruta
-22/-106  och  -74/-161,  men  sammanfattningsvis  tycks  svinen  i  helhet  ha  mindre  benelement
representerade från köttrika delar, framförallt kotor som nästan helt saknas från svin.
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Tabell  6:  Andel  köttfattiga  och  köttrika  delar  från  säl  och  svin  visat  i  procent.  Kategorin  "Övrigt"
inkluderar bland annat tänder.

Antal Vikt

Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt

Säl

-22/-106 48% 43% 9%

Säl

-22/-106 27% 72% 1%

-22/-149 45% 51% 4% -22/-149 23% 76% 0%

-22/-64 67% 33% 0% -22/-64 74% 26% 0%

-74/-161 42% 53% 5% -74/-161 41% 58% 0%

23/-52 75% 14% 11% 23/-52 55% 44% 1%

Totalt 49% 43% 8% Totalt 31% 69% 0%

Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt

Svin

-22/-106 50% 39% 11%

Svin

-22/-106 51% 44% 5%

-22/-149 52% 4% 43% -22/-149 59% 18% 23%

-22/-64 30% 0% 70% -22/-64 50% 0% 50%

-74/-161 42% 16% 42% -74/-161 38% 53% 9%

23/-52 22% 4% 74% 23/-52 57% 7% 36%

Totalt 39% 20% 41% Totalt 51% 37% 12%



För  sälbenen  däremot  är  det  en  jämn  fördelningen  mellan  köttrikt  och  köttfattigt,  vilket  ser
detsamma ut i både ovanstående analys och hos Bergstedts.

Jan Storå observerade skillnader i hur kraniet och fibulor (vadben) från säl har behandlats. Han
grundar detta i  förekomsten av gnagspår på övriga benelement förutom dessa (Storå 2001b:16).
Men detta mönster har inte framkommit i föreliggande studie då väldigt få gnagspår observerats
överhuvudtaget och ingen tydlig särbehandling av kraniet eller fibulor kunnat tydas på något sätt.

5.2.4 Fragmenteringsgrad och färskhetsgrad

Fragmenten från samtliga av de analyserade rutorna visar på att fragmenteringen av benen skett
mestadels tafonomiskt och inte i samband med att benen varit färska. En liten del av benen visar på
färska brottsytor, dessa mestadels rörben, vilket visar på att befolkningen i vissa fall  troligtvis slagit
sönder benen för att komma åt märgen. Det fanns även mycket hela sälben i materialet, mestadels
rörben och kotor, vilket indikerar att befolkningen inte ägnat sig åt märgspaltning i någon högre
grad, vilket överensstämmer med resultaten från tidigare undersökningar av benen från svarta ytan 1
(Outram 2005). Se bilaga 3, tabell 15 för fullständig presentation av färskhetsindex (FFI).

Alla rutor förutom 23/-52 (från svarta ytan 3) innehöll ben med färska brottsytor, men ruta 23/-52
innehöll  stort  sett  inga,  vilket  ytterligare  visar  på  ännu  kraftigare  fragmentering  i  denna rutan
jämfört med de andra, som kan ses i bild 11. Samtliga av de analyserade rutorna liknade materialet i
vänster bild (Ruta -22/-106). Det fanns dessutom mycket brända ben i ruta 23/-52 (ca 115 gram av
de totala 1032 gram), vilket var väldigt ovanligt i övriga rutor.
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Bild  11: Skillnaden i fragmentering för ruta 23/-52 inom svarta yta 3 (höger) , jämfört med ruta -22/-106 (vänster).
Foto: Anders Gustavsson

Tabell 7: Andel köttfattiga och köttrika delar från säl och svin från Bergstedts analys (2012). Kategorin
"Övrigt" inkluderar bland annat tänder.

Antal Vikt

Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt

Säl
Ruta N 48% 49% 3%

Säl
Ruta N 19% 81% 0%

Ruta S 52% 45% 3% Ruta S 41% 57% 2%

Totalt 51% 46% 3% Totalt 33% 66% 1%

Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt

Svin
Ruta N 42% 24% 35%

Svin
Ruta N 30% 46% 24%

Ruta S 57% 19% 24% Ruta S 56% 30% 14%

Totalt 50% 21% 29% Totalt 42% 39% 20%



Ytterligare iakttagelser är att  hela ben nästan enbart påträffades från säl.  Väldigt  få,  och enbart
hand – eller fotben, fanns från svin. De rutor med mest hela ben från säl var ruta -22/-106, -22/-149.
-74/-176.

6. Diskussion
För att knyta samman de ovan sammanställda resultaten och göra någon form av tolkning av platsen
kommer främst  djurhanteringen i allmänhet diskuteras, samt användandet av de olika områdena
under olika tidpunkter.

6.1 Djurhanteringen på Ajvide

De resultat  som den osteologiska analysen av
djurbenen  gett  är  att  skillnader  synts  mellan
djurbenen  inom de  svarta  ytorna  och  utanför.
Benen  i  de  svarta  ytorna  är  betydligt  mer
fragmenterade  och  innehåller  en  större  andel
svin  jämfört  med  rutorna  utanför.  Vilka
benelement  som  identifierats  från  svin  visar
också  på  skillnader  hur  de  benen  behandlats.
För sälarna finns samtliga delar av kroppen kvar
i  kulturlagret  vilket  antyder  att  hela  djuret
slaktats  och  eventuellt  ätits  på  platsen.  Alla
restprodukter från de slaktade sälarna har i alla
fall hamnat där. För svinen däremot är andelen
kraniefragment,  tänder  och  hand/fotben  högre
än  rörben  och  kotor,  vilket  visar  på  en
annorlunda hantering av dessa ben.  Detta kan
eventuellt  kopplas  ihop  med  resultaten  av  de
C13-analyser som utförts på människorna som
gravlagts  på  platsen.  Dessa  visar  att
befolkningen  i  huvudsak  ätit  marin  föda  och
inte  i  någon  större  utsträckning  landbaserad
föda  (Lindqvist  &  Possnert  1997;  Wallin  &
Martinsson-Wallin  2015).  Detta  kan  möjligen
förklara den annorlunda hanteringen av benen
från svin.

Därutöver finns det många depåer av svinben i
gravarna  och  många  av  redskapen  har  varit
gjorda av svinben, främst av rörben, se bild 12.
Flertalet  av  de  många  fiskekrokarna  som
påträffats  har  också  varit  gjorda  av  svinben,
men även svinbetar (Olson et al. 2008:2814)

Detta kan innebära att på grund av att säl och
fisk  varit  den  huvudsakliga  födan  för
befolkningen  så  har  benen  från  dessa  främst
behandlats som matavfall och därmed har hela
djuren hamnat i kulturlagret. Medan svinbenen
haft ett större värde och att djuren inte enbart
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Bild  12 Depå  av  svinben  och  svinbetar  (överst),  Foto
Göran Burenhult,  och  redskap  av  bland  annat  svinbetar
och benspetsar av svinben (underst)  från Grav 6.  Bilder
från Remote Sensing Vol: II (Burenhult 2000:74-75).



jagats  eller  fötts  upp  för  köttets  skull,  utan  också  haft  större  betydelse  för  bland  annat
redskapstillverkning.

Det kan även vara så att platsen använts vid festmåltider, eller så kallad ”feasting”, som tidigare
diskuterats av Wallin & Martinsson-Wallin (2015). Det finns vissa faktorer som kännetecknar den
här typen av aktivitet, bland annat närvaron av köttrika ben, keramik från behållare för matlagning
och  servering,  härdar  för  tillagning,  och  dumphögar  (Hayden  2001:40-41).  Festmåltider  brukar
dessutom innefatta exklusiva matvaror som vanligtvis inte äts vardagligt (Hayden 2001:28). För
Ajvide skulle svinen passa in som detta då C13-värdena visar att befolkningen inte ätit detta i någon
större utsträckning som syns i de värdena. Avsaknaden av köttrika delar av svinen skulle kunna
innebära att köttstycken och benen eventuellt tagits från platsen i form av gåvor eller uppdelning
mellan olika grupper vid den här typen av sammankomster. Det skulle i så fall förklara frånvaron av
exempelvis kotor och andra köttrika delar från svin. Därutöver har svinbenen kanske även haft ett
praktiskt värde i redskapstillverkningen och kanske även i status, vilket då skulle förklara varför
rörben blivit deponerade i gravarna. Den stora andelen fotrotsben, kraniefragment och lösa tänder
från svin som påträffats i kulturlagret kanske då är restprodukterna som blivit kvar på platsen efter
slakt  och uppdelning.  Även  mycket  svinkäkar  har  deponerats  i  gravarna,  så  käkarna  och även
svinbetar som också ofta påträffas i gravar (Lundbye 2012) verkar varit värdefulla på något sätt.
Uppvisning  av  delar  av  prestigevaror,  såsom  kranium,  horn,  betar  eller  käkar,  är  vanligt  i
etnografiska sammanhang där festmåltider förekommer (Hayden 2001:55-57), så förekomsten av
dessa föremål i gravarna kan kanske symbolisera en liknande uppvisning av prestige eller rikedom.

Hayden menar också att den här typen av festmåltider enbart förekommer i grupper eller samhällen
där  mycket  resurser  finns  tillgängligt  eller  i  överflöd.  Festmåltiden  blir  då  ett  sätt  att  markera
rikedom och status (Hayden 1995:288-294). Detta överflöd av resurser verkar också stämma in på
Ajvide utifrån vad som presenterats under tidigare forskning i kapitel 2 ovan, där det visades vilken
mångfald av matresurser som funnits tillgängliga för befolkningen på Ajvide.

Själva platsen för dessa festmåltider är också viktig i de samhällen där de förekommer. Vanligtvis
förekommer de inte  i  närheten av boplatsen, utan snarare vid någon viktig plats såsom tempel,
monument eller heliga områden (Hayden 2001:40-41). För Ajvide skulle denna plats i så fall kunna
vara gravfältet, eller något annat typ av monument som funnits på platsen i anslutning till gravfältet,
men som inte längre syns i det arkeologiska materialet.

Utifrån detta är det en möjlig tolkning att någon typ av sammankomster skett på platsen för fester,
utbyte prestigevaror eller uppvisning av rikedom. Förekomsten av stora mängder ben och keramik
kan vara ett resultat av det. Antalet härdar är inte stort, men de finns på platsen (detta är dock inte
helt kartlagt exakt hur många som finns och var de ligger). Domesticering av djur och växter sker
enligt Hayden i vissa fall för att förse befolkningen med just prestigeföremål (Hayden 1995), vilket
i Ajvides fall skulle tala för att svinen kanske delvis varit domesticerade trots allt.

6.2 Aktiva faser på Ajvidelokalen

Resultaten från GIS-studien och analysen av djurbensmaterialets spridning på området och i lagren
från Ajvideutgrävningarna har gett några tecken på hur aktiviteten på platsen förändrats över tid.
Närvaron av djurbenen i kulturlagren visar hur den mänskliga närvaron börjat på de högre nivåerna
och över tiden förflyttat sig längs med kustlinjen och att djurben påträffats i högre koncentrationer
inom de svarta ytorna.

Den tidigaste gropkeramiska aktiviteten på platsen har  tolkats som främst  jakt-och fiskestation.
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Landskapet vid den tiden såg möjligtvis ut som strandlinjemodelleringen för 12-13 meter över havet
i bild  9, eftersom allt djurbensmaterial från de tidigaste lagren är från ovanför 12,5-metersnivån.
Den här bilden visar i så fall lämpligheten av platsen som just fångststation då platsen legat väldigt
nära stranden.

Svarta ytan 4 kan ha varit den aktivitetsyta som blivit använd tidigast, vilket kan ha börjat under det
tidiga skedet, men det finns ännu inga dateringar som tagits från de understa lagren i den här ytan,
så  detta  är  ännu  oklart  och  antyds  enbart  av  tjockleken  av  lagren  och  positionen  av  ytan
höjdmässigt.

Svarta ytan 3 ligger ungefär i jämnhöjd med svarta ytan 4, men den visar på väldigt lite aktivitet
jämfört med de övriga. Den verkar dessutom inte ha använts lika tidigt som svarta ytan 4, men den
enda dateringen från denna yta visar på omkring 3000 f.Kr. vilket kanske talar för att den också
använts tidigare. Det är dock oklart om dateringen är från det mörkfärgade lagret eller inte, men är
enligt databasen tagen i lager 3, alltså ovanför eller i den senaste fasen av de svartfärgade lagret.

Vid den tidpunkten inträffade också en transgression som kan ha förändrat strandlinjen något och
förändrat  landskapet  på  platsen  tillfälligt.  Men  detta  är  också  något  som behöver  utredas  mer
ingående för Ajvide för att få en bättre förståelse hur detta faktiskt påverkat ytan som människorna
använt. Det finns kulturlager både under och över transgressionen vilket visar på att människorna
varit där både före och efter detta skedde, och därmed också bevittnat denna landskapsförändring.

Efter detta har de nedre svarta ytorna börjat användas. Under den här perioden bör landskapet ha
förändrats och strandlinjen legat omkring 10-11 meter över nutidens havsnivå. I det här skedet är
det  oklart  om svarta  ytan  4  fortsatt  användas  samtidigt  som de  nedre,  men  det  finns  samtida
dateringar för den ytan och dateringar på det nedre området, så ytan där har fortfarande använts
senare, men huruvida aktiviteten som avsatt de svartfärgade lagren fortsatt både uppe och nere är
oklart.

Gravläggningar har börjat på platsen omkring 2900 f.Kr. efter transgressionen inträffat och är då
placerade i de då redan uppbyggda kulturlagren och fortsatte fram till omkring 2300 f.Kr. (Wallin &
Martinsson-Wallin 2015; Burenhult 2002). De nuvarande dateringarna av kulturlagret visar att hela
utgrävningsytan har varit  använd samtidigt  som gravläggningarna skedde och det är svårt att se
några tydliga mönster i vid vilka tider de olika områdena använts.

För att få bättre grepp om platsen olika användningsfaser behövs mer dateringar i olika lager, främst
de djupaste lagren och på olika höjder av utgrävningsytan.

6.2.1 Svarta ytorna

De svarta ytorna, och vad för slags aktivitet som faktiskt gett upphov till de svarta jordlagren, har
länge varit något av ett mysterium och är svårtolkat. Inger Österholm menade att svarta ytan 1 var
ett såkallat "sälaltare" där man slaktat sälar på ett specifikt sätt och att man hanterat sälspäck och
utvunnit sältran, som bidragit till de svartfärgade kulturlagren och den stora mängden keramik och
ben (Österholm 1997, Kristiansson 2000). Denna tolkning framkom dock innan svarta ytan 2, 3 och
4 påträffades.

Andra tolkningar av de svarta ytorna är att de varit använda i samband med gravceremonier för
tillverkandet av gravgåvor, slaktande av djur till festmåltider, och förberedelse av kroppen innan
gravläggning (Wallin & Martinsson-Wallin 2015). Det har också påträffats stora mängder spridda
människoben på Ajvide med högre koncentration inom de svarta ytorna (Lundén 2012; Kristiansson
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2006) och har diskuterats att de kan ha att göra med hur befolkningen behandlat de döda innan eller
efter gravläggningen. Att de döda exempelvis legat exponerade ovan jord en tid innan begravning,
eller att senare generationer grävt upp ben från sina förfäder och som sedan blivit  utspridda på
platsen (Wallin 2015:56-58).

De  osteologiska  resultaten  från  de  svarta  ytorna  som  presenterats  ovan,  visar  att  benen  inom
samtliga av dessa ytor är i betydligt högre grad fragmenterade jämfört med de ben som påträffats
utanför. Detta är en indikation på att det förekommit intensivare aktiviteter på de här ytorna. Om det
skulle röra sig om rituella ”sälaltare” är svårt att avgöra enbart utifrån benen, men andelen svinben
inom de svarta ytorna är högre än sälbenen, vilket snarare verkar antyda att ytorna kan kopplas
samman med hanteringen av svinbenen i högre grad än sälbenen. Därutöver måste det vägas in den
stora mängden keramik, flinta, redskap och spridda människoben som också påträffats (Kristansson
2000; Markström 2014), vilket ytterligare försvårar tolkningen till en enskild aktivitet.

Det finns många stolphål på Ajvide och flertalet har varit i närheten eller inom de svarta ytorna,
främst svarta ytan 1 och 3 (Österholm 2008, Norderäng 2006), men det är svårt att säga om ytorna
varit inhägnade på något sätt. Kristiansson påpekar dock att på grund av den mörka jorden kan det
ha varit svårt att urskilja vissa typer av stolphål, och att det därför kan ha funnits fler än vad som är
registrerade. Hon menar också att, trots avsaknaden av spår efter inhägnader, bör svarta ytan 1 ändå
på något sätt varit inhägnad på grund av formen av ytan och den tydligt avgränsade mörkfärgningen
(Kristiansson 2000:39-40). Detta är något som kan stämma överens med samtliga svarta ytor.

Det bör också nämnas att stolphålen enbart finns registrerade i GIS för grävningarna fram till 1996
års grävning, vilket är ett problem vid en helhetstolkning av platsen. Planritningarna för de senare
grävningarna behöver ses över för att kartlägga även dessa stolphål.

Mer forskning på de svarta ytorna i allmänhet skulle behövas för att få grepp om vad som försiggått
på dessa ytor och varför de ligger där de gör. Mer benmaterial från ytorna skulle behöva analyseras
för att få en mer tillförlitlig bild av hur ytorna skiljer sig från övrigt kulturlager, samt fler dateringar
för att avgöra om samtliga svarta ytor varit använda samtidigt, eller ifall aktiviteten förflyttats över
tid.

En annan observation är att profilritningarna av rutor och schakt från de svarta ytorna visar att de
mörkfärgade lagren ligger direkt ovanpå sandlagret (bild 13) som finns ovanför kalkhällen över hela
området. Ovanpå det mörkfärgade lagren finns ytterligare ett tjockt kulturlager.

Detta kan innebära att aktiviteten som gett upphov till de svartfärgade lagren påbörjats direkt när
platsen togs i bruk, på den dåtida stranden. De svarta ytorna kan därmed vara del av den äldsta
aktiviteten på platsen. Detta är dock svårt att säga och det kan även vara så att handlingarna som
skapat de här mörka lagren gjort att underliggande jordlager färgats mörka också och därmed inte
längre syns i profilerna. Omröring av lagren på grund av en intensiv aktivitet kan också vara en
faktor som bör vägas in. Dateringarna visar dock på att de svarta ytorna också använts i ett senare
skede så detta är något som behöver undersökas ytterligare för att  se hur det  övre kulturlagren
förhåller sig till  det mörkfärgade och hur gammal den aktiviteten kan vara. En datering av hela
lagerföljden skulle kunna ge svar på detta.
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Bild 13: Profilbilder för svarta ytorna 1, 3 & 4. Samma mönster verkar gälla för svarta ytan 2, enligt beskrivning av
Norderäng i rapporten från 2005 års grävning om schakt 10: "Kulturlagret var mellan 35-40 cm tjockt och ingen
skiktning i detta kunde ses. Lagret följdes av ett cirka 5-15 cm tjockt sandlager och hällen nåddes efter cirka 3 cm i
lager 4.  Ett  svartfärgat  område med fet  jord konstaterades i lager 2 och detta kunde följas ända ner i  lager 4.”
(Norderäng 2006:9).



7. Slutsats

7.1 Svar på frågeställning

För att gå tillbaka till början så kommer här varje fråga som ställdes i början av arbetet att besvaras.

– Hur ser spridningen av djurbenen ut över hela den utgrävda ytan på Ajvide?

Spridningen av djurbenen över det utgrävda området har visats i spridningskartor där det syns hur
den mänskliga aktiviteten förflyttats längs med höjdkurvorna och troligtvis då längs med den dåtida
strandlinjen. Det är även tydligt  att  djurbensmaterialet  är  mest  koncentrerat  inom de så kallade
svarta ytorna.

– Vilka djurarter har identifierats i de olika utvalda delarna av området och hur ser de
ut vid en jämförelse med varandra?

De vanligaste arterna som identifierats är: säl, svin och fisk, följt av fågel och hund/räv. Andra arter
som finns i mindre mängder är: hare, nötkreatur, får/get, bovid/cervid, igelkott, ekorre, tumlare och
mindre  gnagare.  En  människotand  påträffades  också  i  en  ruta  (23/-52)  men  ansågs  inte
anmärkningsvärt  med  tanke  på  att  det  varit  väldigt  vanligt  förekommande  med  spridda
människoben på Ajvide.

Samtliga rutor innehöll säl, svin och fisk medan rutorna från de svarta ytorna innehöll något fler
antal arter än rutorna utanför. De svarta ytorna innehöll också högre andel svinben, medan rutorna
utanför  innehöll  i  högre  grad  säl  och  fisk.  Fragmenteringsgraden  inom  de  svarta  ytorna  var
betydligt högre än utanför.

– Hur ser fördelningen och benslagsrepresentationen ut av de identifierade djurarterna?
(Fördelningen mellan köttrika och köttfattiga delar o.s.v.)

Vad gällande de vanligaste arterna så fanns stort sett alla benelement från kroppen representerade
från säl i de flesta av rutorna, samt jämn fördelning mellan köttrikt och köttfattigt. För svin var det
lite mer skillnad i några av rutorna, med högre andel köttfattigt än köttrikt. Nästan inga fragment
från kotor identifierades från svin  och väldigt  lite rörben. Mängden kraniefragment,  tänder och
hand/fotben var istället högre.

För fisk delades benen enbart upp i ”kotor” och ”övrigt” där kotor var det mest vanliga, vilket ofta
är fallet med fiskben. Övriga ben från fisk fragmenteras lätt och är svåra att identifiera.

För  övriga  arter  rör  det  sig  enbart  om  spridda  och  enstaka  ben  av  varje  art  utan  några
anmärkningsvärda mönster, se bilaga 2, tabell 9 för mer detaljerad indelning för varje art.

– Skiljer sig spridningen och fördelningen av djurarter mellan de olika lagren?

Spridningen av alla djurbenen skiljer sig tydligt mellan de olika lagren. I de djupaste lagren (5-8)
finns enbart djurben i de övre nivåerna på platsen, alltså ovanför 12,5-metersnivån över havet. I de
senare lagren (1-4) ökar mängden djurben i de nedre området och i lager 2-3 finns det över hela
utgrävningsytan. Svarta ytan 4 har mycket djurben i de djupare lagren, men minskar i de övre,
medan de nedre svarta ytorna 1 och 2 har som mest i lager 2-3. Svarta ytan 3 har relativt lite djurben
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genom alla lager jämfört med övriga.

Närvaron av arter skiljer sig däremot inte särskilt mycket mellan de olika lagren. Mängden ben
skiljer sig, men fördelningen mellan arterna är oftast det samma genom alla lager. Detta är något
som skiljer sig från tidigare observationer då man sett att svin blivit  vanligare i de övre lagren
medan säl och fisk är vanligare i de djupare.

– Hur ser dateringarna ut på platsen och går de att använda för att ytterligare tolka
spridningen av djurbensmaterialet, eller användningen av platsen?

Dateringarna på platsen har mestadels daterat när gravfältet användes och området tidigaste och
senaste  användning.  Det  är  dock  svårt  att  koppla  ihop  dateringarna  med  spridningen  av
djurbensmaterialet eftersom det inte finns tillräckligt många dateringar för de olika lagren, samt de
olika områdena, som de svarta ytorna. Därför är det svårt att göra nyare tolkningar utifrån detta.

– Går det  se mönster i  spridningen vid jämförandet med höjdkurvor på platsen och
lokalens tidigare läge intill havet?

Det har gått att se mönster i spridningen av djurbenen vid jämförande med höjdkurvorna. Dels att
den mänskliga aktiviteten tycks ha följt höjdkurvorna och därmed troligtvis följt strandlinjen. Det
syns också att djurben som påträffats djupare än lager 5 enbart finns ovanför 12,5-metersnivån,
lager 4 finns enbart ovanför 12-metersnivån, men därefter i lager 2-3 finns djurben över hela det
utgrävda området.  Detta  visar  på att  aktiviteten på  platsen successivt  följt  efter  då  strandlinjen
flyttats och den tidigaste aktiviteten har kopplats till strandlinjekartor med 12-13 meters strandlinje,
medan  den  senare  aktiviteten  på  platsen  och  gravfältet  troligtvis  kan  kopplas  ihop  med  hur
landskapet såg ut vid strandlinjekartorna för 10-11 meters strandlinje.

7.2 Slutliga kommentarer

En slutlig källkritik som bör höjas angående materialet i studien är att det osteologiskt analyserade
djurbensmaterialet är väldigt litet. Det skulle behöva analyseras flertalet rutor mer på varje del av
området, samt varje svart yta, för att göra en mer säker beskrivning av spridningen av arter och
skillnader i lager o.s.v. Men denna studie har ändå visat på att det faktiskt finns skillnader och att
vidare forskning på området bör fortsätta.
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8. Sammanfattning
Den här uppsatsen presenterar en sammanställning av osteologiska analyser och en GIS-studie med
avsikten  att  undersöka skillnader  i  djurbensmaterialet  på  olika  områden av  utgrävningsytan  på
Ajvide.

Det  osteologiska  materialet  kom  från  fem  utgrävda  kvadratmeter  och  jämfördes  med  andra
osteologers  resultat  från  andra  områden  på  platsen  för  att  skapa  en  översiktsbild  av  de  olika
områdena och försöka se om det fanns skillnader.

GIS-studien tog data från allt dokumenterat djurbensmaterial från utgrävningarna, totalt 2,3 ton, och
presenterades  i  spridningskartor  för  varje  lager  (bild  4,  5 &  6)  för  att  se  om  det  fanns
koncentrationer  av  aktivitet  och  förändringar  mellan  lagren.  Dateringar  från  kulturlagret  och
gravarna (bild 7 & 8) presenterades i kartor för att se de kunde kopplas samman med vad som sågs i
spridningen av djurbensmaterialet. Strandlinjemodelleringar skapades också (bild 9) för att jämföra
med resultaten från spridningskartorna över djurbensmaterialet. 

Resultatet från GIS-studien visade att aktiviteten på platsen har förflyttat sig över tid längs med
höjdskillnaderna i landskapet. De djupaste lagren visar enbart på aktivitet på de högre nivåerna,
men i de övre lagren har detta förflyttats neråt och spritt sig över hela utgrävningsområdet. Stora
koncetrationer av djurben kunde ses i  de såkallade "svarta ytorna" men det fanns även mycket
djurben utanför dessa områden.

De osteologiska resultaten visade att det fanns skillnader i vilka arter som påträffats på de olika
områdena. De vanligaste arterna var säl, svin och fisk. Den största skillnaden var vad som återfanns
inom de svarta ytorna jämfört med utanför. Benmaterialet inom de svarta ytorna var mycket mer
fragmenterat och innehöll mer svinben, och utanför de svarta ytorna återfanns mer ben från säl och
fisk som även var betydligt mindre fragmenterade (se bild  10). Benelementen som återfanns från
svin var mestadels kranium, tänder och fotben, medan samtliga kroppsdelar från säl påträffades.

Det diskuteras därefter att säl och fisk kan ha varit den vardagliga födan för Ajvidebefolkningen,
vilket också bekräftast av C13-resultat, och därmed enbart behandlats som matavfall, medan svinen
kan varit en mer värdefull resurs, inte bara som mat vid exempelvis festmåltider, men även som
material till redskapstillverkning.

De svarta ytorna diskuteras som möjliga platser för förberedelser för gravceremonier eller vid slakt
vid  festmåltider,  men detta  är  något  som behöver  undersökas  vidare  för  att  avgöra.  De svarta
ytornas kontinuitet och användning över tid diskuterades också, men behöver även det ytterligare
undersökning och dateringar för att kartläggas.

35



9. Referenser
Bergstedt  M.  2012  Den  svarta  ytans  mysterier:  En  jämförande  studie  av  två  aktivitetsytor  på
stenåldersboplatsen Ajvide. Kandidatuppsats. Högskolan på Gotland.

Burenhult G. (red.) 1997a Ajvide och den moderna arkeologin. Natur och kultur.

Burenhult G. (red.) 1997b –  Remote sensing, Vol. I. Applied techniques for the study of cultural
resources  and  the  locolizations,  identifications  and  dokumentation  of  sub-surface  prehistoric
remains  in  Swedish  archaeology.  Volume I:  Archaeological  investigations,  remote  sensing case
studies and osteo-antropological studies. Stockholm University.

Burenhult G. (red.) 2002 –  Remote sensing, Vol. II. Applied techniques for the study of cultural
resources  and  the  locolizations,  identifications  and  dokumentation  of  sub-surface  prehistoric
remains in Swedish archaeology.  Volume II: Archaeological investigations,  remote sensing case
studies and osteo-antropological studies. Stockholm University.

Burenhult G. 2000 The Grave-field at Ajvide, Eksta, Gotland. Page 31, In Burenhult G. (ed.) 2002 –
Remote sensing, Vol. II. Applied techniques for the study of cultural resources and the locolizations,
identifications  and  dokumentation  of  sub-surface  prehistoric  remains  in  Swedish  archaeology.
Volume II:  Archaeological  investigations,  remote  sensing case  studies  and osteo-antropological
studies. Stockholm University. 

Hayden  B.1995  A New  Overview  Of  Domestication.  In: Last  hunters  first  farmers  –  New
perspectives  on the  prehistoric  transition to  agriculture. Edited by T.  Douglas  Price  and Anne
Birgitte Gebauer, 273-300. School of American Research 1995.

Hayden B. 2001 Faboulous Feasts: A Prolegomenon to the importance of Feasting. In:  Feasts –
Archaeological and Ethnographic Perspectives on Food, Politics, and Power. Edited by Michael
Dietler and Brian Hayden, 23-64. The university of Alabama press 2001.

Lindqvist C. 1997 About the importance of fine-mesh sieving, stratigraphigal and spatial studies for
the interpretation of the faunal remains at Ajvide, Eksta Parish, and other neolithic dwelling sites on
Gotland. In Burenhult G. (ed.) 1997 – Remote sensing, Vol. I. Applied techniques for the study of
cultural  resources  and  the  locolizations,  identifications  and  dokumentation  of  sub-surface
prehistoric  remains  in  Swedish  archaeology.  Volume  I:  Archaeological  investigations,  remote
sensing case studies and osteo-antropological studies. Stockholm University.

Lindqvist C. & Possnert G. 1997 The substinence economy and diet at Jakobs/Ajvide, Eksta parish
and other prehistoric dwelling and burial sites on Gotland in long-term perspective. In Burenhult G.
(ed.) 1997 – Remote sensing, Vol. I. Applied techniques for the study of cultural resources and the
locolizations,  identifications  and  dokumentation  of  sub-surface  prehistoric  remains  in  Swedish
archaeology.  Volume  I:  Archaeological  investigations,  remote  sensing  case  studies  and  osteo-
antropological studies. Stockholm University.

Lundbye  M.  2012  Svin  och  deras  betar  –  En  studie  av  svinbetar  från  mellanneolitikum.
Magisteruppsats i arkeologi. Högskolan på Gotland.

Lundén A. 2012 Mysteriet med de spridda människobenen på Ajvide, Gotland - En studie om olika

36



gravskick samt begravningsritualer under neolitikum. Kandidatuppsats i arkeologi med inriktning
osteologi. Högskolan på Gotland.

Mannermaa K.  2008 Stone  Age  Exploitation  of  Birds on the Island of  Gotland,  Baltic  Sea:  A
Taphonomic Study of the Avifauna on the Neolithic Site of Ajvide. In: The archaeology of wings –
Birds and people in the Baltic Sea region during the Stone Age (Paper III). University of Helsinki,
Finland.

Martinsson-Wallin H. 2008 Land and sea animal remains from Middle Neolithic Pitted Ware sites
on Gotland Island in the Baltic Sea, Sweden. Department of Archaeology and Osteology, Gotland
University, Sweden.

Markström M. 2014  Keramikens spridningsmönster på Ajvide – En studie av spridningsmönster
mellan olika sorters keramik och lagerföljd. Kandidatuppsats. Uppsala universitet.

Molnar  P.  1997  –  Stone  Age  life  reconstructed  from  skeletal  remains  –  osteobiographical
perspectives aplied to the Stone Age burial ground of Ajvide, Eksta parish, Gotland. In Burenhult G.
(ed.) 1997 – Remote sensing, Vol. I. Applied techniques for the study of cultural resources and the
locolizations,  identifications  and  dokumentation  of  sub-surface  prehistoric  remains  in  Swedish
archaeology.  Volume  I:  Archaeological  investigations,  remote  sensing  case  studies  and  osteo-
antropological studies. Stockholm University.

Molnar P. 2000 Antropological analysis of the skeletal material from Ajvide, Eksta sn., Gotland.
Page 371, In Burenhult G. (ed.) 2002 – Remote sensing, Vol. II. Applied techniques for the study of
cultural  resources  and  the  locolizations,  identifications  and  dokumentation  of  sub-surface
prehistoric  remains  in  Swedish  archaeology.  Volume  II:  Archaeological  investigations,  remote
sensing case studies and osteo-antropological studies. Stockholm University.

Norderäng J. 2009 Ajvideboplatsen - Rapport från arkeologisk undersökning 2008 av fornlämning
nr. 171 på fastigheten Ajvide 2:1 i Eksta socken, Gotland.Högskolan på Gotland

Norderäng J. 2001-2010  Ajvideboplatsen - Rapport från arkeologisk undersökning 2000-2009 av
fornlämning nr. 171 på fastigheten Ajvide 2:1 i Eksta socken, Gotland.Högskolan på Gotland

Olson  C.  2008a  Neolithic  Fisheries  –  Osteoarchaeology  of  fish  remains  in  the  Baltic  Sea
region.Theses and Papers in Osteoarchaeology No. 5. Osteoarchaeological Research Laboratory.
Stockholm University.

Olson C. 2008b Neolithic cod (Gadus morhua) and herring (Clupea harengus) fisheries in the Baltic
Sea, in the light of fine-mesh sieving: a comparative study of subfossil fishbone from the late Stone
Age sites at Ajvide, Gotland, Sweden and Jettböle, Åland, Finland. In: Olson C. 2008  Neolithic
Fisheries – Osteoarchaeology of fish remains in the Baltic Sea region. (Paper I) Theses and Papers
in Osteoarchaeology No. 5. Osteoarchaeological Research Laboratory. Stockholm University.

Olson C. et al. 2008 Stone Age fishhooks – how were they dimensioned? Morphology, strength test,
ande breakage pattern of Neolithic bone fishhooks from Ajvide, Gotland, Sweden. In:  Journal of
Archaeological  Science,  ISSN  0305-4403,  E-ISSN  1095-9238,  Vol.  35,  nr  10,  2813-2823.  In:
Neolithic Fisheries – Osteoarchaeology of fish remains in the Baltic Sea region (Paper II). Theses
and  Papers  in  Osteoarchaeology  No.  5.  Osteoarchaeological  Research  Laboratory.  Stockholm
University.

37



Outram A.K. 2001 A New Approach to Identifying Bone Marrow and Grease Exploitation: Why the
“Indeterminate” Fragments should not be Ignored. In: Journal of Archaeological Science 28, 401–
410.

Outram A.K. 2005 Distinguishing bone fat  exploitation from other taphonomic processes:  what
caused the high level of bone fragmentation at the Middle Neolithic site of Ajvide, Gotland?, in
Mulville J, Outram AK (eds) The zooarchaeology of fats, oils, milk and dairying. Oxford: Oxbow,
32-43.

Palmgren E. 2014 Skärvor i både vått och torrt – En detaljundersökning av ett provschakts keramik
vid Ajvidelokalens västra strand. Masteruppsats. Uppsala universitet.

Rowley-Conwy P. & Storå J. 1997 Pitted Ware Seals and Pigs from Ajvide, Gotland: Methods of
Study and first results. In Burenhult G. (ed.) 1997 – Remote sensing, Vol. I. Applied techniques for
the study of  cultural  resources  and the locolizations,  identifications and dokumentation of  sub-
surface  prehistoric  remains  in  Swedish  archaeology.  Volume  I:  Archaeological  investigations,
remote sensing case studies and osteo-antropological studies. Stockholm University.

Storå J. 2001a Reading Bones – Stone Age Hunters and Seals in the Baltic.  Stockholm Studies in
Archaeology 21 2001. Stockholm University.

Storå J. 2001b Seal hunting on Ajvide. A taphonomic study of seal remains from a pitted ware
culture site on Gotland. In: Storå J. 2001  Reading Bones – Stone Age Hunters and Seals in the
Baltic (Paper V). Stockholm Studies in Archaeology 21 2001. Stockholm University.

Vretemark,  M.  1997.  Från  ben  till  boskap-  kosthåll och djurhållning med utgångspunkt i
medeltida benmaterial från Skara. Skrifter  från  Länsmuseet Skara nr 25.

Wallin  P.  2015  A  perfect  death:  examples  of  pitted  ware  ritualisation  of  the  dead.  Uppsala
universitet.  Proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices. Uppsala,  May
2013. OPIA 59 47-64, Uppsala University.

Wallin & Martinsson-Wallin 2015 Collective Spaces and Material Expressions: Ritual Practice and
Island Identities in Neolithic Gotland in the Baltic Sea. Submitted and accepted for publication. To
appear in: “De-codeing Neolithic Island Rituals”. Eds. George Nash and Andrew Townsend. Oxbow
Books. In press.

Wehlin J. 2013 Östersjöns skeppssättningar: monument och mötesplatser under yngre bronsålder. 
Avhandling. Göteborgs universitet, 2013.

Österholm I 1989.  Bosättningsmönster på Gotland under stenåldern – En analys av fysisk miljö,
ekonomi och social struktur. Stockholms universitet.

Österholm I. 1997 The seal altar at Ajvide - In Burenhult G. (ed.) 2002 – Remote sensing, Vol. II.
Applied techniques for the study of  cultural  resources and the locolizations,  identifications and
dokumentation  of  sub-surface  prehistoric  remains  in  Swedish  archaeology.  Volume  II:
Archaeological  investigations,  remote  sensing  case  studies  and  osteo-antropological  studies.
Stockholm University.

38



Österholm I. 2008.  Jakobs/Ajvide: undersökningar på en gotländsk boplatsudde från stenåldern.
Gotland University Press. Monograph 3.

Otryckta källor
Astren G. 1988 Osteolocial analysis of the animal bone material from Ajvide D upper area, Eksta
parish, Gotland. (Opublicerad rapport).

Blomqvist Å. 1991 Osteological analysis of the animal bone materials from Ajvide D-upper and D-
lower areas, Eksta parish, Gotland. (Opublicerad rapport).
Lindqvist C. 1991 Aspekter på Gotländsk faunahistoria i ljuset av analyserade djurbensmaterial;
osteologisk analys av gotländska mesolitiska och tidigneolitiska djurbensmaterial... Med en äldre
mesolitisk  till  tidigmedeltida  översikt. Osteological  Research  Laboratory,  Stockholm University
(opublicerad).

Kristaiansson M. 2000 EN GROPKERAMISK AKTIVITETSYTA - En studie av en rituell yta på den
gotländska stenåldersboplatsen Ajvide,Eksta sn,  Gotland. CD-uppsats i  arkeologi. Högskolan på
Gotland.

Kristiansson  M.  2006  Spridda  människoben  i  gropkeramiska  boplatslager.  En  studie  av
Ajvideboplatsen på Gotland. CD-uppsats. Högskolan på Gotland.

39



10. Bilagor
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10.1 Bilaga 1 – Övriga figurer

10.1.1 Spridningskartor lager 0, 7 och 8
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Teckning 1:Spridningsbilder över benmaterialet i lager 0, 7 och 8



10.1.2 Diagram över identifierade arter efter antal fragment

Teckning 2: Spridning av de vanligaste arterna på Ajvide efter lager. "P" i diagramen står för ploglager. Det totala antalet fragment för varje ruta står
ovanför den rutans diagram.



10.2 Bilaga 2 – Tabeller

10.2.1 Sammanställning av osteologiska resultat från tidigare undersökningar
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Tabell 8: Sammanfattning av identifierade fragment av påträffade arter
i tidigare osteologiska analyser, utförda av: Astrén 1988, Ericson 1988,
Blomqvist 1991, Lindqvist 1991, vars tabeller alla finns presenterade i
Lindqvist och Possnert (1997:36,48-50)

B D nedre D övre Totalt Resultat

Fisk 811 800 9505 11116

Svin 2 1041 699 1742

Säl 119 325 1078 1522

Fågel 233 43 34 310

Hund 23 17 40

Hund/Räv 4 1 21 26

Får/Get 18 18

Räv 1 10 11

Kanin 3 3

Nöt 3 1 4

Igelkott 1 1

Obest. Däggdjur 3672 2088 4002 9762

Totalt Resultat 4847 4341 15367 24555



10.2.2 Fördelning av benslag efter art
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Tabell 9: Fördelning av identifierade benslag. Igelkott, ekorre, bovid/cervid och människa har
uteslutits
Antal

Ruta Art Cranium Dentes Scapula Vertebrae Costae Coxae Ossa longa Manus/Pedis Övrigt

-22/-106

Aves 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Canis familiaris 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Lepus timidus 33% 0% 0% 33% 8% 0% 17% 8% 0%

Phoca sp 13% 9% 1% 16% 10% 4% 11% 34% 2%

Pisces 1% 0% 0% 96% 0% 0% 0% 0% 4%

Sus scrofa 36% 11% 5% 3% 9% 1% 19% 14% 1%

Totalt för ruta 11% 6% 1% 40% 6% 3% 9% 21% 3%

-22/-149

Aves 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Canis/Vulpes 0% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 33% 0%

Phoca sp 15% 4% 8% 23% 5% 1% 14% 30% 0%

Pisces 1% 0% 0% 99% 0% 0% 0% 0% 0%

Sus scrofa 4% 43% 0% 0% 0% 0% 4% 43% 4%

Totalt för ruta 3% 2% 1% 86% 1% 0% 2% 5% 0%

-22/-64

Phoca sp 33% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 33% 0%

Pisces 7% 0% 0% 93% 0% 0% 0% 0% 0%

Sus scrofa 0% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 0%

Totalt för ruta 7% 2% 0% 89% 0% 0% 0% 2% 0%

-74/-161

Aves 17% 0% 0% 17% 0% 0% 67% 0% 0%

Canis/Vulpes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Phoca sp 20% 5% 3% 29% 4% 7% 10% 22% 0%

Pisces 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Sus scrofa 5% 42% 0% 0% 0% 0% 16% 37% 0%

Totalt för ruta 18% 9% 3% 26% 3% 6% 12% 22% 1%

23/-52

Aves 0% 0% 0% 2% 0% 0% 89% 9% 0%

Canis familiaris 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0%

Canis/Vulpes 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ovis/Capra 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Phoca sp 11% 11% 0% 3% 0% 0% 10% 63% 2%

Pisces 10% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0%

Sus scrofa 10% 74% 0% 0% 0% 1% 3% 12% 0%

Totalt för ruta 9% 17% 0% 43% 0% 0% 15% 15% 0%

Totalt alla rutor 9% 6% 1% 57% 3% 2% 7% 14% 1%

Vikt

Ruta Art Cranium Dentes Scapula Vertebrae Costae Coxae Ossa longa Manus/Pedis Övrigt

-22/-106

Aves 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Canis familiaris 0% 72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28%

Lepus timidus 50% 0% 0% 28% 1% 0% 17% 3% 0%

Phoca sp 14% 1% 2% 32% 10% 8% 19% 12% 1%

Pisces 0% 0% 0% 84% 0% 0% 0% 0% 16%

Sus scrofa 41% 5% 5% 1% 4% 1% 29% 10% 3%

Totalt för ruta 18% 1% 3% 29% 9% 7% 20% 11% 2%

-22/-149

Aves 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Canis/Vulpes 0% 0% 0% 39% 17% 0% 0% 43% 0%

Phoca sp 16% 0% 5% 33% 6% 2% 31% 7% 0%

Pisces 1% 0% 0% 99% 0% 0% 0% 0% 0%

Sus scrofa 3% 23% 0% 0% 0% 0% 18% 55% 1%

Totalt för ruta 11% 2% 3% 50% 4% 1% 21% 8% 0%

-22/-64

Phoca sp 50% 0% 0% 26% 0% 0% 0% 24% 0%

Pisces 6% 0% 0% 94% 0% 0% 0% 0% 0%

Sus scrofa 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Totalt för ruta 9% 3% 0% 83% 0% 0% 0% 5% 0%

-74/-161

Aves 33% 0% 0% 15% 0% 0% 53% 0% 0%

Canis/Vulpes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Phoca sp 35% 0% 2% 38% 3% 5% 11% 6% 0%

Pisces 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Sus scrofa 4% 9% 0% 0% 0% 0% 53% 34% 0%

Totalt för ruta 33% 1% 2% 35% 3% 5% 14% 8% 0%

23/-52

Aves 0% 0% 0% 1% 0% 0% 92% 7% 0%

Canis familiaris 0% 91% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0%

Canis/Vulpes 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ovis/Capra 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Phoca sp 21% 1% 0% 18% 0% 0% 25% 34% 1%

Pisces 15% 0% 0% 85% 0% 0% 0% 0% 0%

Sus scrofa 23% 36% 0% 0% 0% 1% 5% 34% 0%

Totalt för ruta 19% 20% 0% 14% 0% 1% 18% 28% 0%

Totalt alla rutor 19% 2% 2% 34% 6% 5% 19% 11% 1%



10.3 Bilaga 3 – Osteologisk rapport

Osteologisk rapport
Analys av djurbensmaterial från

 Ajvide 2:1 (RAÄ 171), Eksta socken, Gotland.

Anders Gustavsson
Fil. Kand. Osteologi
Fil. Mag. Arkeologi

2015

45



10.3.1 Inledning

Under våren 2015 analyserades djurbensmaterial från fem stycken kvadratmetersrutor utgrävda på
Ajvidelokalen  under  åren  2001,  2002  och  2005.  Analysen  genomfördes  av  osteolog  Anders
Gustavsson för att vara en del av en arkeologisk masteruppsats skriven av densamme.

10.3.2 Material

Materialet bestod av totalt 7,6 kilo ben med totalt 9882 fragment, se tabell 10 för antal och vikt för
varje analyserad ruta. Majoriteten av benen var obrända med endast ca 120 gram brända ben.

Varje  analyserad  ruta  kommer  benämnas  med  det  X-och  Y-värde  (X/Y)  som  finns  märkta  på
benpåsarna.  Dessa  nummer  är  baserade på  utgrävningens  lokala  koordinatsystem och beskriver
rutans plats på lokalen.

Materialet från alla rutor förutom -74/-161 är lånade från Gotlands museum. Den sista rutan är
lånad från det arkeologiska laboratoriet på Campus Gotland.

10.3.3 Metod

Benen  har  identifierats  så  långt  som  det  varit  möjligt  med  hjälp  av  referensmaterial  från  det
osteologiska laboratoriet på Uppsala universitet – Campus Gotland. Benen har varit uppdelade efter
ruta och lager och kommer även presenteras utifrån detta. Lagren börjar med ”lager 0”, men vissa
påsar fanns även med ”P” som lager, vilket innebär ploglagret.

Benen har dokumenterats efter "Bestämda fragment": ben bestämda till både art, benelement och
bendel;  "Obestämda fragment" (Indet.):  ben med antingen obestämd art  eller benelement.  Även
närmare  indelningar  av  obestämda  fragment  har  utförts  då  det  varit  möjligt,  såsom  obestämt
kranium, rörben, kotor o.s.v. Vid beskrivning av rörbensfragment har en uppdelning 1-6 använts
efter Malmborg (2004) där dessa representerar följande indelning:

1. Proximal epifys 4. Supradistal del av diafys
2. Proximal del av diafys 5. Distal del av diafys
3. Supraproximal del av diafys 6. Distal epifys

För fisk sorterades enbart kotor ut och dokumenterades för sig. Alla andra fiskben dokumenterades
som obestämt.

Alla ben är dokumenterade efter antal och vikt och har vägts för varje benpost i benlistan.

Syftet med masterarbetet, som denna analys varit del av, har enbart varit att se på mängden djurarter
på olika delar av utgrävningsområdet och om detta skiljer sig mellan olika ytor. På grund av detta
har artbedömningen varit det mest relevanta för den osteologiska analysen. Utöver detta har benen
delats  upp  efter  köttrikt  och  köttfattiga  delar,  främst  för  säl-och  svinbenen,  efter  Vretemark
(1997:32). En metod för att mäta färskhetsgrad (FFI = Fragment Freshness Index) av benfragment
har även använts på de obrända benen, efter Outram (2001). Denna metod går ut på att dela in
fragment efter hur färska benen varit då de fragmenterats, vilket kan avslöja huruvida de slagits
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Tabell 10
-22/-106 -22/-149 -22/-64 -74/-161 23/-52 Totalt Resultat

Antal 3187 1992 1295 736 2672 9882

Vikt (g) 3862 1191 320 1226 1032 7631



sönder av människor för att få ut märg och så vidare. Metoden har dock inte använts fullt ut efter
Outram, då han även delar upp benen efter fragmentstorlek. Detta har inte utförts i föreliggande
analys, utan enbart indelning av färskhetsgrad.

Förutom vad som nyss nämnts har inga ytterligare metoder använts. Ingen närmare artindelning har
utförts då detta tidigare utförts på djurbensmaterial från Ajvide av bland annat Storå (2001), Olson
(2008)  och  Mannermaa  (2008).  Inga  minsta  individantal  har  räknats  ut  och  inga  köns-eller
åldersbedömningar har utförts.

10.3.4 Resultat

Resultaten kommer presenteras efter vilka arter som identifierats, vilka benslag som påträffades, hur
fördelningen mellan köttrikt/köttfattigt såg ut, samt färskhetsgrad. Under analysen påträffades även
ett antal bearbetade ben, flertalet bitar keramik, sten och lera som sorterades ut. Dessa är inräknade i
totalvikten som presenteras i tabell 10, men har räknats bort nedan.

10.3.5 Identifierade arter

De arter  som kunde identifieras  i  benmaterialet  presenteras  i  tabell  11.  De vanligaste  arterna  i
samtliga rutor var: fisk, säl och svin. Många andra arter påträffades också, såsom fågel, hund, räv,
igelkott, hare, får/get, bovid/cervid och smågnagare, men inte alls i samma utsträckning. De flesta
arter förutom fisk, säl och svin, fanns i ruta 23/-52. En tand från en människa påträffades även i den
rutan,  men  detta  ansågs  inte  särskilt  anmärkningsvärt  då  spridda  människoben  är  vanligt  på
Ajvidelokalen (Kristiansson 2006, Lundén 2012).

I tabell 12 presenteras de identifierade arterna efter lagret de påträffades i. Det som kan utläsas är att
majoriteten av benen påträffades i lager 2-4. Fisk, säl och svin fanns i nästintill varje lager i de
flesta rutor.

47

Tabell 11 Antalet identifierade fragment uppdelat efter art och ruta

-22/-106 -22/-149 -22/-64 -74/-161 23/-52 Totalt

Aves 11 2 10 53 76

Bovid/Cervid 3 3

Canis familiaris 2 3 5

Canis/Vulpes 3 1 1 5

Erinaceus Europaeus 2 2

Homo sapiens 1 1

Lepus timidus 12 12

Ovis/Capra 1 1

Phoca sp 617 74 6 145 63 905

Pisces 1007 895 773 9 206 2890

Rodentia 1 1

Sus scrofa 88 23 10 19 68 208

Vulpes vulpes 1 1

Indet. Mammalia 560 114 24 96 421 1215

Indet. 731 836 352 455 1805 4179

Totalt 3028 1947 1165 736 2628 9504
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Tabell 12: Antalet identifierade fragment uppdelat efter art, ruta och lager
P 0 1 2 3 4 5 6 7 Totalt

-22/-106

Aves 6 1 3 1 11

Canis familiaris 2 2

Indet. 89 201 73 338 30 731

Indet. Mammalia 9 78 18 320 135 560

Lepus timidus 5 1 5 1 12

Phoca sp 6 93 44 371 103 617

Pisces 46 296 64 436 165 1007

Sus scrofa 2 33 4 35 14 88

Totalt för ruta 0 0 152 712 205 1510 449 0 0 3028

-22/-149

Aves 2 2

Canis/Vulpes 3 3

Indet. 96 184 38 79 219 207 13 836

Indet. Mammalia 5 13 4 13 31 39 9 114

Phoca sp 1 4 1 3 11 51 3 74

Pisces 6 6 1 47 534 280 21 895

Sus scrofa 2 4 3 8 4 2 23

Totalt för ruta 108 211 48 145 803 584 48 0 0 1947

-22/-64

Indet. 71 107 37 3 20 70 44 352

Indet. Mammalia 8 6 1 3 2 2 2 24

Phoca sp 3 2 1 6

Pisces 3 2 80 23 145 297 189 34 773

Sus scrofa 6 1 3 10

Totalt för ruta 0 91 115 120 26 169 372 236 36 1165

-74/-161

Aves 6 4 10

Canis/Vulpes 1 1

Indet. 70 271 114 455

Indet. Mammalia 51 45 96

Phoca sp 2 85 58 145

Pisces 1 6 2 9

Sus scrofa 5 5 9 19

Vulpes vulpes 1 1

Totalt för ruta 0 0 78 425 233 0 0 0 0 736

23/-52

Aves 1 1 51 53

Bovid/Cervid 1 2 3

Canis familiaris 2 1 3

Canis/Vulpes 1 1

Erinaceus Europaeus 2 2

Homo sapiens 1 1

Indet. 2 390 1413 1805

Indet. Mammalia 25 31 89 65 211 421

Ovis/Capra 1 1

Phoca sp 3 60 63

Pisces 1 205 206

Rodentia 1 1

Sus scrofa 2 7 10 49 68

Totalt för ruta 0 30 32 98 474 1994 0 0 0 2628

Totalt för alla rutor 108 332 425 1500 1741 4257 869 236 36 9504



10.3.6 Identifierade benslag

Av de vanligaste arterna säl och svin skiljde sig benslagsrepresentationen mellan arterna. För säl
fanns benslag från hela kroppen, vilket tyder på att hela djuret finns representerat i materialet. För
svinbenen var det däremot mestadels kraniefragment och tänder, men även enstaka rörbensfragment
i  vissa  av  rutorna.  Kotor  saknades  dock  helt  bland svinbenen.  För  övriga  arter  fanns  det  inga
uppenbara mönster för vilka benslag som fanns representerade, på grund av den lilla mängd som
påträffades

Arternas uppdelning efter benslag finns presenterade i tabell 13.
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Tabell 13: Identifierade fragment  uppdelat efter art och benslag

Cranium Dentes Scapula Costae Vertebrae Ossa longa Coxae Manus/Pedis Övrigt Totalt

-22/-106

Aves 11 11

Canis familiaris 1 1 2

Indet. 17 2 2 5 26

Indet. Mammalia 101 57 112 71 1 342

Lepus timidus 4 1 4 2 1 12

Phoca sp 80 58 8 59 97 68 26 208 13 617

Pisces 2 321 13 336

Sus scrofa 32 10 4 8 3 17 1 12 1 88

Totalt för ruta 236 71 12 127 537 174 27 222 28 1434

-22/-149

Aves 2 2

Canis/Vulpes 1 1 1 3

Indet. 16 4 20

Indet. Mammalia 15 15 36 27 11 10 114

Phoca sp 11 3 6 4 17 10 1 22 74

Pisces 6 538 544

Sus scrofa 1 10 1 10 1 23

Totalt för ruta 49 28 6 45 583 24 1 43 1 780

-22/-64

Indet. 3 3

Indet. Mammalia 3 1 5 15 24

Phoca sp 2 2 2 6

Pisces 22 294 316

Sus scrofa 7 3 10

Totalt för ruta 27 11 0 0 301 15 0 5 0 359

-74/-161

Aves 1 1 4 6

Canis/Vulpes 1 1

Indet. 40 2 40 82

Indet. Mammalia 11 22 62 1 96

Phoca sp 29 7 5 6 42 14 10 32 145

Pisces 3 3

Sus scrofa 1 8 3 7 19

Vulpes vulpes 1 1

Totalt för ruta 82 17 5 68 108 23 10 39 1 353

23/-52

Aves 1 47 5 53

Bovid/Cervid 3 3

Canis familiaris 2 1 3

Canis/Vulpes 1 1

Erinaceus Europaeus 1 1 2

Homo sapiens 1 1

Indet. 5 2 18 5 2 32

Indet. Mammalia 62 57 17 39 10 185

Ovis/Capra 1 1

Phoca sp 7 7 2 6 40 1 63

Pisces 17 150 167

Rodentia 1 1

Sus scrofa 7 50 2 1 8 68

Totalt för ruta 98 123 1 18 170 101 1 67 1 580

Totalt 492 250 24 258 1699 337 39 376 31 3506



10.3.7 Köttrikt/köttfattigt

Eftersom som säl och svin var de vanligaste arterna som påträffades delades dessa ben upp i köttrikt
och köttfattigt. Tabell  14 visar den procentuella fördelningen mellan köttrika och köttfattiga delar
som identifierades dessa arter. Kategorin "Övrigt" representerar benslag som bland annat tänder.
Det som syns är, vad som delvis tidigare nämnts, att för sälbenen ser fördelningen jämn ut mellan
köttrikt och köttfattigt, vilket visar på att alla delar av kroppen finns representerade i samtliga rutor.

För  svinbenen lutar  fördelningen däremot mer åt  köttfattigt  i  samtliga rutor,  med enbart  två av
rutorna (-22/-106 & -74/-161) där köttrika delar fanns i någon större utsträckning. Ha även i åtanke
vid utläsning av tabell 14 att köttrika delar väger mer än köttfattiga, vilket kan ge en felaktig bild
om man enbart tittar på vikten. Därför har fördelningen även presenterats utifrån antalet fragment.

10.3.8 FFI

Metoden för att dela in benen efter färskhetsgrad av brottsytorna på benen görs för att se huruvida
benen  medvetet  slagits  sönder  för  att  utvinna  märg  från  benen.  Vid  en  okulär  bedömning  av
fragmenten delas de in på en skala 0-6, där 0 innebär att benet varit färskt då det fragmenterades,
medan 6 innebär att benen varit helt torrt.

Utifrån resultaten som presenteras i tabell  15 går det att se att majoriteten av fragmenten där FFI
gick att bedöma inte var färska då de fragmenterades. Enbart 75 stycken bedömdes varit helt färska,
där majoriteten av dessa var rörben, vilket tyder på att märgspaltning troligtvis förekommit, men i
väldigt liten utsträckning.
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Tabell 14 Köttrika och köttfattiga delar för säl och svin uppdelat för antal fragment och vikt
Antal Vikt

Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt

Säl

-22/-106 48% 43% 9%

Säl

-22/-106 27% 72% 1%

-22/-149 45% 51% 4% -22/-149 23% 76% 0%

-22/-64 67% 33% 0% -22/-64 74% 26% 0%

-74/-161 42% 53% 5% -74/-161 41% 58% 0%

23/-52 75% 14% 11% 23/-52 55% 44% 1%

Totalt 49% 43% 8% Totalt 31% 69% 0%

Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt Art Ruta Köttfattig Köttrik Övrigt

Svin

-22/-106 50% 39% 11%

Svin

-22/-106 51% 44% 5%

-22/-149 52% 4% 43% -22/-149 59% 18% 23%

-22/-64 30% 0% 70% -22/-64 50% 0% 50%

-74/-161 42% 16% 42% -74/-161 38% 53% 9%

23/-52 22% 4% 74% 23/-52 57% 7% 36%

Totalt 39% 20% 41% Totalt 51% 37% 12%
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Tabell 15 Färskhetsgrad för de identifierade fragmenten uppdelade efter benslag
FFI (antal)

Ruta Benslag 0 1 2 3 4 5 6 ? Totalt

-22/-106

Costae 4 1 3 109 10 127

Coxae 1 1 1 21 3 27

Cranium 3 3 24 133 73 236

Dentes 71 71

Manus/Pedis 1 1 56 164 222

Ossa longa 38 6 11 11 1 3 58 47 175

Scapula 1 10 1 12

Vertebrae 3 4 1 2 144 383 537

Övrigt 2 26 28

Totalt för ruta 46 15 17 42 1 3 531 752 1407

-22/-149

Costae 1 38 6 45

Coxae 1 1

Cranium 1 1 6 32 9 49

Dentes 28 28

Manus/Pedis 1 1 14 27 43

Ossa longa 7 2 1 1 1 3 9 24

Scapula 5 1 6

Vertebrae 1 1 559 22 583

Övrigt 1 1

Totalt för ruta 8 6 2 7 2 0 652 103 780

-22/-64

Cranium 4 1 22 27

Dentes 11 11

Manus/Pedis 1 1 3 5

Ossa longa 1 4 10 15

Vertebrae 1 249 51 301

Totalt för ruta 1 5 0 4 0 1 261 87 359

-74/-161

Costae 28 40 68

Coxae 10 10

Cranium 14 3 6 7 1 1 42 8 82

Dentes 17 17

Manus/Pedis 2 21 16 39

Ossa longa 4 2 1 1 9 6 23

Scapula 2 3 5

Vertebrae 1 91 16 108

Övrigt 1 1

Totalt för ruta 20 3 9 10 2 1 204 104 353

23/-52

Costae 18 18

Coxae 1 1

Cranium 12 86 98

Dentes 123 123

Manus/Pedis 1 23 43 67

Ossa longa 2 2 2 84 11 101

Scapula 1 1

Vertebrae 18 152 170

Övrigt 1 1

Totalt för ruta 0 0 2 3 0 2 157 416 580

Totalt alla rutor 75 29 30 66 5 7 1807 1488 3507



10.3.9 Fragmenteringsgrad

Fragmenten i fyra av rutorna var välbevarade och många hela ben påträffades, däribland mycket
hela  stora  ben,  såsom rörben.  Ruta  23/-52  skiljde  sig  från  detta  där  fragmenteringsgraden  var
betydligt högre i jämförelse. Denna innehöll betydligt mer småfragment av ben, vilket resulterade i
att mycket mindre gick att identifiera från den rutan.
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10.3.11 Benlista

Nedan presenteras alla registrerade fragment från analysen som antingen bestämt eller obestämt
(Indet.). Analysen utfördes ruta för ruta och i lagerordning, och benlistan presenteras också i den
ordningen.
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