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Abstract 

Ajvides flinta under luppen- flintslagare och slagplatser för flinta på en gropkeramisk 

lokal på Gotland 

Ajvides flint under the microscope- the flint craftsmen and special areas for lithic 

production on a pitted ware site on the island of Gotland 

Masteruppsats 

M.A. thesis 

The main aim with this thesis is to examine if there were some areas for lithic production on 
the Pitted Ware-complex at Ajvide, which is located on the swedish island of Gotland. Three 
investigation-areas were created by the author and all of them are placed in one of the so 
called ”black areas”. The reason for that is that the black area which is in focus for this work 
shows a higher amount of flint than the rest of Ajvide. Inside this area there´s also a 
distribution of flint cores and pounding stones close to the areas with a higher amount of flint.  

If there existed special areas where lithic production took place there should also 
havebeen craftsmen making the flint tools and artifacts. And by investigating burried 
individuals who have grave goods which have a close connection to the lithic production 
procedure, such as flint cores and pounding stones, maybe we can identify the craftsmen of 
Ajvide among those. 

The result of this thesis proves that special areas for lithic production did exist inside the 
black area. It also shows that it was possible to identify at least three potential lithic craftsmen 
by the look of the grave goods among the burried individuals at the site. This thesis shows 
that some of the flint artifacts in the graves may have been produced inside the black area just 
for one cause- to be artifacts especially for graves.  All of the results presented in this work 
shed a new light on what the black area which is in focus in this thesis was all about.  
 
Keywords:  Pitted Ware Culture, Gotland, Ajvide, Middle Neolithic, Lithic production, 

Craftsmen 
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1.Introduktion 

 

 

 

Lokalen Ajvide är belägen på Gotlands sydöstra sida, ca 45 km söder om Visby, och hör till 
Eksta sn. Från strandkanten kan man skåda de båda Karlsöarna som ligger rakt ut i havet från 
den tidigare stenålderslokalen. 

Idag är området åker-och betesmark men under senmesolitisk tid  och vidare in i 
mellanneolitikum låg bosättningen på en udde mot havet i väster. Det kan verka som ett utsatt 
läge för vind och vågor men en kilometer ut i havet höjde sig en kalkstensbarriär på botten 
som bröt vågorna och skapade ett lugnt vatten intill bosättningen. När landhöjningen fortskred 
hade kalkstensbarriären höjt sig över ytan och format en vik (Österholm 2008:12).  

1.1 Inledning 

Ajvide-lokalen är den mest undersökta och bäst bevarade GRK-lokalen i Sverige (Wallin 
2015:52). Nära 3000 kvadratmeter har blivit undersökt mellan åren 1983-2009 och platsen har 
genererat stora mängder massmaterial i form av djurben, keramik och flinta men också en 
arsenal av yxor av flinta och bergart samt ben-och flintartefakter av olika typer och ändamål. 
Totalt har över 3 ton keramik, 2,3 ton djurben och 214 kilo flinta samlats in från det utgrävda 
området (Gustavsson 2015:5ff).  

I början av 1980-talet utfördes fosfatkarteringar i det område där John Nihlen redan 1923 
utfört provundersökningar. Fosfatkarteringarna gav utslag på 12-metersnivån vilket var den 
gropkeramiska etappen. På 15-metersnivån avslöjades ytterligare två bosättningar vilka skulle 
visa sig vara av mesolitisk karaktär då avsaknaden av gropkeramik och övrigt fyndmaterial 
vittnade om en bosättning från slutet av mesolitikum. Även bronsåldersdateringar har erhållits 
från Ajvide då en härd daterats till 885  f.Kr. vilket innebär att dateringen på platsen är 
senmesolitikum-bronsålder (Österholm 2008:13, 17) men det är under den gropkeramiska 
kulturens (GRK) närvaro som platsen är mest aktiv vilket gäller perioden 3200-2300 f.Kr.  

Från Ajvide finns det i nuläget 58 stycken 14C-dateringar. Proverna är tagna från gravar, 
kulturlagret och från de fyra mörkfärgade aktivitetsytor som finns i området. Dateringarna 
visar att under perioden 3200-2900 f.Kr. användes platsen för jakt och fiske. Från 2900 f.Kr. 
och 300 år framåt återanvändes den tidigare jakt-och fiskestationen som begravningsplats och 
det är i slutet av detta skede som gravplatsen utvecklas till ett rituellt område och det är nu de 
svarta ytorna, där mörkfärgningen tros bero på en långvarig och intensiv hantering av 
sälspäck och tranframställning, börjar etableras runt omkring de tidigare gravläggningarna. 
Under den sista fasen, 2600-2300 f.Kr, fortsätter området användas som gravplats (Wallin & 
Martinsson-Wallin 2015:6) men svarta ytorna respekteras. Istället gravläggs individer i 
utkanten av ytorna och aldrig innanför. Än så länge är 85 gravar och 89 gravlagda individer 
kända från Ajvide.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

I det här arbetet är flintan i fokus och då framförallt den flinta som har påträffats inom den 
svarta yta som var den första att upptäckas under 1992 års utgrävning och som ibland också 
kallas Käutaltaret (Österholm 2008:106). Det huvudsakliga syftet med den här studien är att 
försöka lokalisera slagplatser för flinta på Ajvide och då den svarta ytan har en hel del 
frågetecken om vad som egentligen har skett där kommer uppmärksamheten riktas mot den 
ytan. Ytan innehåller också större mängder flinta än vad som är en ”normal” nivå sett till 
övriga delar av Ajvide samt knackstenar och flintkärnor i anslutning till dessa 
flintkoncentrationer vilket bidrar till intresset att söka efter tillslagningsplatser just där. 
Tidigare forskning har visat att gravkeramik har tillverkats inom den svarta ytan men det har 
än så länge inte undersökts om även gravgåvor av flinta tillverkats i samma yta. Om det har 
funnits speciella tillslagningsplatser för flinta borde det också ha funnits flintslagare på Ajvide. 
Genom att undersöka gravlagda individer och deras gravgåvor är förhoppningen att platsens 
flintslagare ska kunna identifieras utifrån det.  

De frågor som uppsatsen kommer försöka besvara är följande:   

  Finns det slagplatser för flinta inom den svarta ytan? 

  Vad var den svarta ytans roll? 

  Går det att finna begravda flintslagare bland Ajvides gravar? 

 Tillverkades det gravföremål av flinta inom den svarta ytan och går det att påvisa 
genom gravgåvorna?  

1.3 Avgränsning och studiens relevans 

Arbetet kommer fokusera på den gropkeramiska perioden på Ajvide, vilket gäller 3200-2300 
f.Kr. Inom det utgrävda området på Ajvide är det den första svarta ytan som upptäcktes vid 
utgrävningen 1992 som är i fokus då de tre undersökningsområden konstruerade av 
författaren är belägna inom den ytan. Arbetet behandlar delar av det flintmaterial som grävts 
upp vid undersökningarna på Ajvide och det är massmaterial från utvalda och för arbetet mer 
intressanta rutor samt flintartefakter av gotländsk flinta från ett urval av de gravar som 
analyserats.  

Den flinta som påträffats på Ajvide har lämnats relativt orörd om vi jämför med det 
osteologiska materialet, keramiken och gravarna som ägnats betydligt större uppmärksamhet i 
både studentuppsatser och de tryckta verken som berör Ajvide. Men den stora mängd 
massmaterial som flintan utgör har i stort sätt lämnats fri från analyser. Förhoppningen med 
detta arbete är att det ska inbjuda till fortsatta studier av Ajvides flintmaterial och att det i 
framtiden ska riktas mer uppmärksamhet gentemot flinta och särskilt de ytor som innehåller 
större koncentrationer.  

1.4 Källkritik 

En del av källmaterialet för vissa av de för uppsatsen utvalda rutorna gällande de tre under-
sökningsområdena har inte gått att finna. Det har i sin tur lett till att rutor som från början var 
tänkt att fungera som en del av undersökningen inte tagits med i analysen. I och med detta kan 
det ifrågasättas om allt material från rutorna som har tagits med i analysen är all flinta eller 
om det saknas material även där. Under materialgenomgången blev det tydligt att vissa lager 
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för några rutor har blandats ihop med varandra (gäller oftast lager 1 och 2) under tidigare 
fyndhantering vilket gör att statistiken lager för lager blir missvisande gällande ett fåtal rutor. 
Trots det så har inte analysen av undersökningsområdena i detta arbete påverkats. Den digitala 
fyndlistan som finns över Ajvide skiljer sig i vissa fall mot den information som finns i Öster-
holm (2008) och Burenhult (1997a, 1997b) vilka är tre verk som ingående avhandlar Ajvide-
undersökningarna och det är skillnader även i dessa tre tryckta exemplar vilket har försvårat 
sammanställningen av framförallt de gravar som berörs i arbetet. Till sist får man nästan för-
utsätta att flinta av misstag har gått förlorat ute i fält. Ibland kan det vara svårt att urskilja 
flinta från övrig sten och grus och då särskilt splitter som är väldigt smått och kan ha förlorats 
vid sållning vilket gör att den flinta som är underlag i detta arbete säkerligen inte är all flinta 
från berörda rutor.  

1.5 Teoretisk inriktning 

Inom arkeologin finns det flertalet teoretiska synsätt men man brukar generellt tala om tre 
olika inriktningar: traditionell arkeologi (kulturhistorisk arkeologi), processuell arkeologi och 
post-processuell. Vad som genomsyrar den traditionella arkeologin är typologier och 
indelning av artefakter till olika arkeologiska kulturer (Burström 2010:40) vilket innebär i det 
här fallet att stenverktygens funktion och innebörd inte uppmärksammades utan istället 
fördelades och sorterades de in inom olika kulturer.  

Under 60-talet och ytterligare två årtionden framåt börjar synen på stenverktyg formas i 
och med den processuella arkeologin. Nu börjar artefakter istället studeras ur ett funktionellt 
perspektiv där tillverkning och användning av föremålen blir av intresse. När man tolkar och 
ser saker funktionellt är det i grunden en teori som bygger på det naturliga urvalet som säger 
att människan i sin evolutionära anpassning alltid väljer det som är bäst för en själv. Om vi 
kopplar det synsättet till tillverkning av verktyg och vilket råmaterial som blivit utvalt faller 
valet på det verktyg som är bäst för just det ändamålet samt vilket råmaterial, exempelvis 
flinta, som lämpar sig bäst. Det kan röra sig om ett material som är mest hållbart eller lättast 
att tillverka föremålet av (Knutsson opublicerad: 3ff).  

Om vi ser till flintyxor på Gotland är de tillverkade av den importerade sydskandinaviska 
flintan. Det kan ha en funktionell förklaring vilket är att den gotländska flintan är väldigt skör 
och lämpar sig inte för ett sådant ändamål då den skulle spricka och gå sönder omedelbart. En 
annan anledning till att yxor av gotländsk flinta inte förekommer är helt enkelt att den typen 
av flinta väldigt sällan förekommer i tillräckligt stora bitar råmaterial för att en yxa ska kunna 
tillverkas.  

Att se på människan som en varelse som endast tänker på vad som är bäst för en själv är 
att skapa en förkrympt bild av att vara människa istället för att se de bakomliggande kulturella 
aspekterna av varför en artefakt tillverkas och varför den ser ut som den gör. Vi bör förhålla 
oss till teknologi som en del av den kultur vi omger oss av och som är inbäddad i social 
handling, världsbilder och social reproduktion fortsätter Knutsson (opublicerad:5ff). En viktig 
beståndsdel inom det post-processuella vetenskapsparadigmet är att människan bör ses som en 
kulturell varelse som använder sig av den materiella kulturen i sociala och politiska syften 
(Burström 2010:40).  

Apel och Darmark skriver i Current Swedish Archeology Vol 17 (2009:16) att förutom det 
biologiska, har kultur spelat en vital roll i människans anpassning genom historien. Kultur har 
dock inte frigjort människan helt från dess biologiska restriktioner men den anmärkningsvärda 
anpassningsförmågan som människan besitter kan inte enbart ha att göra med att vissa 
genetiska kvalitéer sorterats fram enligt det naturliga urvalet. Utan det har också att göra med 
att människan har varit kapabel till att utveckla en materiell kultur, som t.ex. varma kläder för 
att bosätta sig i kallare områden, jakttekniker och att kunna lagra mat under en längre tid. 
Materiell kultur bör ses som människans icke-psykiska, anpassning till sin omgivning och ska 
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inkluderas i alla teorier om människans evolution. Arkeologer studerar som bekant inte 
levande människor utan det är de materiella lämningarna som är grundpelarna. Om arkeologi 
ska anses relevant utanför det egna fältet är det viktigt att fakta utvinns från det materiella 
källmaterialet och inte enbart utifrån etnografiska studier menar Apel och Darmark (2009:16, 
48). Och det är just det som skiljer den processuella arkeologin mot den post-processuella 
skolan. Inom det förstnämnda ser man människan som en naturvarelse anpassad till sin 
naturliga miljö medan post-processuell arkeologi menar att människan är en kulturvarelse som 
formade sin verklighet där den materiella kulturen varit aktiv i individers och gruppers 
ambitioner och maktsträvanden (Cassel 2008:230).  

I samma tidskrift får Apel & Darmark kritik av Johan Hegardt (2009:31ff) från Historiska 
Museet i Stockholm. Hegardt säger att det naturliga urvalet applicerar på natur, inte kultur, 
vilket, enligt Hegardt, visar tydligt att Apel & Darmark missuppfattat hur det naturliga urvalet 
fungerar och hur det ska användas. När forskare använder sig av ett kultur-evolutionistiskt 
perspektiv tror dem att de är nytänkande. Men istället gör dom precis som man gjorde under 
18-och 1900-talet menar Hegardt. Det kultur-evolutionistiska perspektivet applicerat på kultur 
låter bara vettigt för politiker, allmänheten och inom media då det kan anses förklara varför 
vissa lever i den rika delen av världen medan andra lever i fattigdom. Hegardt föreslår att som 
precis med vilken seriös vetenskap som helst bör evolutionär arkeologi också genomgå en 
etisk undersökning (Hegardt 2009: 33).  

Med en lätt sarkastisk ton försvarar sig Apel och Darmark med att Hegardt får det att låta 
som att mörka krafter ligger och väntar på att forskare ska förklara för-historien ur ett 
evolutionistiskt perspektiv i syfte att ge kraft åt de som vill utnyttja historien negativt, 
exempelvis som nazisterna gjorde. Apel och Darmark säger att möjligheten alltid finns att 
någon kommer missuppfatta det forskare och vetenskapen lägger fram. Tänker man så är det 
problematiskt att lägga fram vilken forskning som helst (Apel & Darmark 2009: 50).  
Inom den processuella arkeologin förlitade man sig enligt dess kritiker alldeles för mycket på 
naturvetenskapen och tron på dess överlägsenhet medan det är hermeneutiken som den post-
processuella skolans företrädare förespråkar där den historiska kontextens betydelse för 
tolkningen väger tungt, både med avseende på den historiska situationen samt tolkarens 
position (Cassel 2008:230).  

Hermeneutik är en vetenskap som handlar om rätt tolkning eller läran om förståelse. 
Begreppet kan kort beskrivas som att forskaren försöker svara på ”Vad är det som visar sig 
och vad är innebörden i det?” och man försöker använda tolkning som sin huvudsakliga 
forskningsmetod där man vill ge mening åt och förstå en kulturell företeelse. Enligt 
hermeneutiken söker man ingen absolut sanning då det anses att det inte finns en sådan utan 
det handlar om att försöka förstå och tolka olika fenomen där en förutsättning för det 
ändamålet är ett insamlande av källmaterial. För att undvika generalisering måste forskningen 
baseras på stora underlag (Johnson 1999:43,101).  

Ian Hodder som anses vara den post-processuella arkeologins grundare menar att den 
kulturella verkligheten är ett växlande sortiment av olika perspektiv som innebär att när man 
tittar på helheten finns ingen sann eller enhetlig version. Det är analyserarens uppgift att 
identifiera dessa överlappande och ofta oförenliga versionerna för att förstå hela 
sammanhanget (Hodder 1997:159).  

Detta arbete kommer främst att ta stöd i den post-processuella arkeologin. En större 
mängd data har samlats in som underlag och sammanställts av författaren till denna uppsats 
varpå hermeneutiken med sin tolkningsvetenskap lämpar sig ypperligt för de frågeställningar 
som ska besvaras i arbetet då det inte finns svar på dessa frågor som med säkerhet kan styrkas 
som en absolut sanning. Som det kommer redogöras för senare i detta arbete visar dessutom 
Ajvide på handlingar av rituell karaktär, främst genom de svarta ytorna men också via 
gravarna, vilket indikerar på en kulturell medvetenhet. 
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Men eftersom data har samlats in och författaren tolkat utifrån det kommer också den 
vetenskapliga aspekten som har förankring inom processuell arkeologi vara deltagande i 
arbetet.  

1.6 Definitioner av restprodukter från flintslagning 

Vid genomgången av massmaterialflintan från för uppsatsen berörda rutor har fyra olika 
restprodukter som tillkommer vid flintslagning valts ut på förhand. Dessa restprodukter är 
splitter, avslag, avfall och spån där samtliga är vanliga inslag vid tillverkning av 
flintartefakter. Restprodukterna har identifierats bland övrigt flintmaterial, sorterats ut och 
sedan sammanställts av författaren för att få det totala antalet för varje restprodukt per ruta i 
syfte att få en bra överblick för varje undersökningsområde och på så sätt bättre kunna avgöra 
om det är troligt om det rör sig om en tillslagningsplats för flinta eller ej.  

Nedan följer en definition för varje restprodukt som kommer att behandlas och användas 
som grund i detta arbete och vad som är de typiska attributen för var och en: 

 
-Splitter är fragment som är mindre än 1x1 cm. 

-Avslag är ett flintstycke med en positiv avspaltningssida. Med det menas att en sida av 
flintstycket uppvisar ett eller flera spår av tillhuggning, främst genom en slagbula men också 
slagvågor.  

-Avfall är ett flintstycke liknande avslag men med den stora skillnaden att ett avfalls bedöms 
vara ett sådant när ingen slagbula går att finna.  

-Spån är en typ av avslag som i första hand ska uppfylla samma krav som avslag. Spån ska 
också vara minst det dubbla i längd kontra bredden. Något som karaktäriserar ett spån är en 
”ås” som går i längdriktningen över i stort sätt hela spånets längd som tillkommer vid 
parallella avspaltningar.  

(Price 2007, Knutsson opublicerad, Malmer 1969).  

Angående avfall klassificeras flintstycken som saknar slagbula oftast som avfall då dessa setts 
som krossnings-produkter. Men det har vid flera tillfällen visat sig att det går att slå avslag 
utan att lämna slagbula efter sig (Högberg, 2000:17). I detta arbete har dock flintstycken utan 
slagbula klassificerats som just avfall.  

För definitionen för hur en slagplats ser ut hänvisas läsaren till kapitel 4 där det redogörs 
mer detaljerat.  
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2.Tidigare forskning 

 

 

 

Som det tidigare nämnts har Ajvide varit föremål för omfattande undersökningar under nästan 
30 år. Det har resulterat i att flertalet arbeten skrivits om platsen. Majoriteten av uppsatserna 
som skrivits om Ajvide behandlar keramiken och gravarna. Nedan följer några exempel på 
arbeten och litteratur som berört de ämnen som kommer att behandlas i denna uppsats.  

2.1 Ajvide 

Platsen upptäcktes 1922 och året efter påbörjades provgrävningar i området. Större delen av 
fynden bestod av lerkärlsfragment med ornament av gropar, streck och punkter samt två 
stycken trindyxor (Nihlen 1927: 93-94).  

Inger Österholm utförde undersökningar på Ajvide 1980 genom fosfatkartering. 
Provgrävningar utfördes på 12-metersnivån där gropkeramik hittades. Högre upp på udden 
undersöktes två boplatser där ingen keramik påträffats och endast innehöll flinta. Höjden som 
de här boplatserna ligger på samt fyndmaterialet tyder på mesolitiska lämningar (Österholm 
2008:13).  

Efter de inledande undersökningarna påbörjades -83 mer omfattande undersökningar där 
ett antal provytor lades med fosfatkartan som riktlinje. Mellan 1983-87 undersöktes 300 m2 
och efterlämnade ett rikt fyndmaterial, bland annat 59 000 keramikskärvor, ett stort 
osteologisk material och många artefakter av sten, flinta och ben (Österholm 1989). Fem år 
senare återupptas undersökningarna igen och det är då den svarta ytan som behandlas i detta 
arbete påträffas för första gången, när det gula lerstråk som tillkommit i samband med 
tillverkning av keramik samt det exceptionellt svarta kulturlagret upptäcks (Österholm 
2008:14,34).  
Mellan åren 1999-2009 var det Institutionen för arkeologi och osteologi vid Högskolan på 
Gotland, nu Uppsala Universitet, som bedrev undersökningarna på Ajvide (Wallin 2015:52).  

2.2 Svarta ytan 

Den svarta ytan som behandlas i detta arbete har fått sitt namn efter den exceptionellt mörk-
färgade jorden som karaktäriserar ytan. Mörkfärgningen tros komma från en långvarig och 
intensiv hantering av säl och tranframställning (Österholm 2008: 35). Nedan följer några kort-
fattade summeringar av resultat från studier av material från svarta ytan: 

Kristina Johansson (1993) behandlar i sin C-uppsats keramiken där hon konstaterar att 
vissa förändringar över tid i aktivitetsytan går att finna då en övergång i dekoren på 
keramiken går från koniska gropar till cylindriska. 
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Margareta Kristiansson har i sin CD-uppsats gått igenom det samlade fyndmaterialet i 
syfte att få en helhetsbild av aktivitetsytan och vad för fynd den innehåller (Kristiansson 
2000).  

Mikaela Bergstedt (C-uppsats) har i sitt arbete fokuserat på två andra svarta ytor, en söder 
och en norr om de neolitiska gravläggningarna, där en märkbar likhet med det så kallade 
Käutaltaret inte gick att konstatera men det går samtidigt inte att utesluta rituell betydelse av 
annat slag (Bergstedt 2012).  

Österholm (2008) och Burenhult (1997a, 1997b) är tre tryckta verk där den svarta ytan 
som är i fokus för detta arbete berörs. I dessa redogörs det från när ytan upptäcktes tills ytan 
var helt avgränsad och frilagd. Även tolkningar om vad ytan har används till behandlas, som 
att den används för rituell hantering av säl och svin samt tillverkning av gravföremål av 
keramik men kanske också andra artefakter t.ex. av flinta och ben. 

2.3 Slagplatser 

På Ajvide har det aldrig forskats om slagplatser tidigare vilket gör detta till ett helt nytt 
forskningsområde. Kristianssons arbete (2000) behandlade dock svarta ytan där det visade sig 
finnas större mängder flinta samt flertalet knackstenar och flintkärnor vilket kunde indikera på 
flintslagningsverksamhet. För mer forskning om slagplatser hänvisas läsaren till kapitel 4 i 
detta arbete.  

2.4 Gravar       

De 85 gravarna är förmodligen det som förknippas mest med Ajvide och gravarna är 
väldokumenterade vilket har resulterat i flertalet uppsatser om ämnet varav många går att 
finna med lämpliga sökord  i databaser som www.diva-portal.org.  De tryckta verk som 
används i detta arbete är bland annat Österholm (2008) där alla gravar fram till -99 finns 
dokumenterade med tillhörande fyndlistor, koordinater, osteologiska bedömningar (Molnar 
2008) och spridningsbilder över gravgåvor. De gravar som påträffades mellan 2000-2009 går 
att ta del av från de arkeologiska rapporterna (Norderäng 2000-2009). I Remote Sensing Vol.1 
och Ajvide och den moderna arkeologin (Burenhult 1997a, Burenhult 1997b) ägnas de dittills 
påträffade gravarna (grav 1-62) en betydande uppmärksamhet.  

2.5 Rituella företeelser under gropkeramisk tid 

Den svarta ytan som är i fokus för detta arbete har tolkats som att den bland annat har varit en 
särskild plats för rituell slakt av sälar (Österholm 2008:106). Ytan har också respekterats då 
inga gravar är anlagda innanför vilket kan ses som att ytan var speciell. Fler tolkningar om 
den svarta ytan och vilket syfte den kan ha haft kommer redogöras för under kapitel 5 i detta 
arbete.  

Att människorna på Ajvide var rituellt lagda är inget unikt för den gropkeramiska kulturen 
utan under mellanneolitikum är flertalet aktiviteter/handlingar kända som tolkats som rituella. 
Nedan kommer det redogöras för olika företeelser inom GRK som är av en rituell typ. Syftet 
är att visa på den variation som rituella handlingar kunde förekomma i och för att visa att 
Ajvides gropkeramiska befolkning inte varit ensamma med sitt rituella tänk utan de ingick i 
en kulturell sfär.   
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2.5.1 Kökkenmöddingar under senmesolitikum 

En spektakulär aktivitetsyta är de s.k. Kökkenmöddingarna som är avfallshögar bestående av 
skal från marina djur, som ostron och musslor. Högarna kan vara flera hundra meter långa och 
flera meter höga och förekommer vanligtvis i norra och nordöstra Danmark och dateras 
huvudsakligen till mesolitikum med vissa undantag som sträcker sig in i neolitikum. I Sverige 
är fyra stycken Kökkenmöddingar kända, alla från Bohuslän och de tycks dock tillhöra den 
gropkeramiska kulturen (Bägerfeldt 1989:54). Inga Kökkenmöddingar är  kända från Gotland 
men de gropkeramiska lokalerna har vissa likheter då de ofta är rika på fiskben men är inte 
lika tjocka som Kökkenmöddingar utan är istället tunnare och utbredda på en större yta.  

Det har också hittats stora mängder spridda människoben, sammanlagt 768 lösfynd, på 
Ajvide där det är en högre frekvens inom de svarta ytorna (Norderäng 2009:19ff). I 
Kökkenmöddingar är det nämligen inte ovanligt att man finner spridda människoben och även 
rödockra vilket kan ses som en rituell handling (Strinnholm 2001:116). På den gropkeramiska 
Jettbölelokalen på Åland har människoben hittats i en kontext som gör att de tolkats som 
matrester. Om Kökkenmöddingar ska ses som avfallshögar kan det betyda att människobenen 
som påträffas i dessa visar på kannibalism (Martinsson 1985: 22).  

Med den stora mängden spridda människoben på Ajvide i åtanke kan vi kanske se Ajvide 
och andra gropkeramiska lokaler både på Gotland och i övriga landet som en annan variant av 
Kökkenmödding, en tunnare men istället en mer utspridd sådan där fiskbenen har ersatt 
musslor, ostron och andra marina skaldjur som är huvudingrediensen i de gropkeramiska 
Kökkenmöddingar som påträffats i Bohuslän.  

2.5.2 Leridoler 

Leridolerna framträder under gropkeramisk tid i Sverige. Figurerna som både föreställer 
människor och djur, tycks ha sitt ursprung inom den kamkeramiska kulturen i Finland, där de 
går att finna genom hela den kamkeramiska epoken (Wyszomirska 1984:65). Den 
gropkeramiska-och kamkeramiska kulturen kommer i kontakt med varandra för första gången 
på Åland ca 3300 f.Kr, då gropkeramikerna upptäcker ögruppen 1700 år efter att de första 
kamkeramikerna hittade dit (Nunez, Gustavsson 1995:233) och det är i samband med möten 
mellan de två kulturerna som idéen med leridoler troligtvis förs vidare till den gropkeramiska 
kulturen.  

Leridolerna tolkas som att ha en rituell funktion där de antropomorfa figurerna haft rollen 
som schamanens hjälpandar. De zoomorfa figurerna ses som att förhållandet mellan jägare 
och jaktbyte varit starkt. Genom att tillverka de zoomorfa lerfigurerna, som oftast var 
avbildningar av bytesdjuren man vanligtvis jagade, skulle man få god jaktlycka. Andra 
tolkningar är att de har varit leksaker eller smycken (Wyszomirska 1984; Stenbäck 2003:86). 

Inom gropkeramiska kontexter på Gotland har det endast hittats ett fåtal leridoler, bland 
annat på Ajvide där en kvinna fick med sig en lerfigur som verkar föreställa en säl i graven. I 
Ire, Hangvar sn, har det hittats fem stycken leridoler och de som går att identifiera tolkas 
också som avbildningar av säl. Då sälen spelat en betydande roll för gropkeramikerna på Got-
land är det därför inte oväntat att de lerfigurer funna på ön föreställer sälar. På östra Gotland i 
Västerbjers har fragment från förmodade leridoler också påträffats men vad de har föreställt 
går inte att avgöra (Österholm 2008,; Janzon, Gunborg O 1983 Fornvännen 78; Nihlén, J 1925. 
Fornvännen 20).  

2.5.3 Alvastra pålbyggnad 

Pålbyggnaden som är belägen i Östergötland, nära Vätterns strand, är uppbyggd av både lig-
gande och stående virke med nedslagna träpelare i marken som fungerat som byggnationens 
grundpelare. Alvastra pålbyggnad omfattar ca 1000 m2 och i och med att det är uppbyggt i 
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våtmark har mycket av trämaterialet bevarats (Burenhult 1999:332).  
Det finns två tolkningar av syftet med pålbyggnaden. Antingen att den skulle fungerat 

som ett försvarsverk uppfört av trattbägarkulturen för att kunna försvara sig mot grupper från 
den gropkeramiska kulturen, då byggnaden är uppfört i ett gränsland mellan de två kulturerna. 
Eller att pålbyggnaden var ett socialt och kultiskt centrum för den gropkeramiska kulturen där 
man samlades i anläggningen för festligheter och att offra både mat och redskap till högre 
makter i syfte att främja gemenskap och fruktbarhet (Browall 2003:49). Både tratt-och grop-
keramik har påträffats inne i pålbyggnaden men yxorna av sten och flinta samt alla pilspetsar 
och mindre redskap av flinta tyder på gropkeramisk typ (Browall 2003:55;  Burenhult 
1999:332).  

Dessa tre företeelser går inte att direkt applicera på svarta ytan men det visar att det ritu-
ella var närvarande i flera olika konstellationer. Även de 85 gravarna på Ajvide som ofta är 
rika på gravgåvor vittnar om ett rituellt uttryck (Wallin & Martinsson-Wallin 2015:11).  

2.6 Är Ajvide verkligen en boplats? 

I merparten av den använda litteraturen som behandlar Ajvide, oavsett om den är tryckt eller 
en studentuppsats, nämns Ajvide som boplats. Vilket är märkligt då inga hus eller boningar är 
kända från platsen. Detta avsnitt kommer försöka definiera vad Ajvide egentligen är och hur 
Ajvide kommer benämnas i fortsättningen av denna uppsats. 

Ordet boplats låter nog för väldigt många människor som en plats där folk bor eller en 
gång har bott på. Och för att kunna bo krävs boningar av något slag. Ett hus. En enklare hydda. 
I vissa fall kanske endast något som liknar ett tak över huvudet fungerar, som en variant av ett 
vindskydd. Men inom arkeologin är definitionen för boplats en aning missvisande. Det 
behöver inte finnas belägg för att något som påminner om huskonstruktioner en gång funnits 
på en plats för att den ska kallas för boplats. Det kan räcka med att avfall från 
matlagning/redskapsframställning eller en härd påträffas för att kalla den för boplats vilket är 
fallet med just Ajvide.  

Enligt NE (nationalencyklopedin) är boplats en ”arkeologisk term för plats där lämningar 
av eller indikationer på bosättning föreligger” (www.NE.se). Riksantikvarieämbetet definierar 
en arkeologisk boplats som en ”plats där man under förhistorisk tid vistats och där föremålen, 
råämnen för bearbetning, byggnadslämningar, byggmaterial och/eller avfall lämnats kvar på 
marken”. Den senare definitionen nämner att byggnadslämningar ska finnas för att en plats 
ska kunna kallas boplats. Författaren menar att det är de enskilda arkeologerna som gör att 
ordet boplats blir missvisande då det är ett epitet som ofta klistras på fyndplatser som med 
säkerhet inte gått att bedöma om det rör sig om enboplats eller inte. 

Med dagens språkbruk syftar ”boplats” till en plats där människor bor, t.ex. inom ett 
område i en stad, medan ”bostad” syftar till en konstruktion för boende, t.ex. ett hus eller 
annan byggnad. Om vi tänker oss att boendeaktiviteter under stenåldern tog sig annorlunda än 
de moderna aktiviteterna kan innebörden av en stenåldersboplats uppfattas som en yta där 
människor främst sover/vilar, tillagar mat och framställer/använder verktyg menar Browall 
(1986).  Fyndkriterier för de tre punkterna är lämningar av vistelseutrymmen, eldstäder och 
restprodukter av födoämnen samt avfall efter föremålstillverkning och spår av 
föremålsanvändning (Browall 1986:57).  

I närheten av svarta ytan 1 har en serie stolphål påträffats som kan vara rester av ett hus 
som tolkats som att det varit uppbyggt på kraftiga pålar där golvet varit en bit ovanför marken. 
De fynd som kan knytas till huset är skrapor, pilspetsar, slipstenar samt en koncentration av 
brända stenar. Men vad för funktion huset haft har inte gått att säkerställa (Österholm 
2008:31f). Med tanke på fyndmaterialet kan huset istället fungerat som en plats där man 
beredde djurhudar efter jakt. 
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Det har däremot påträffats flertalet härdar på Ajvide men de har inte kunnat gå att knytas 
till något som liknar huskonstruktioner (Österholm 2008:37).  

Inom ett område med gravar är det dock vanligt med lämningar av boplatskaraktär 
gällande gropkeramiska lokaler men relationen mellan de två kan vara svår att bevisa. På 
Ajvide är dock gravarna anlagda i tidigare kulturlager. Att använda övergivna boplatser som 
begravningsplatser är känt från andra platser, exempelvis Alvastra pålbyggnad (Malmer 
2002:92). 

Johansson (1993) har visat att keramik har tillverkats på Ajvide, framförallt inom den 
svartfärgade aktivitetsytan (Johansson 1993:9) och som det här arbetet kommer visa har även 
flintföremål tillverkats inom ytan och eventuellt även vissa gravgåvor tillverkade av flinta.  
Antalet fisk-och djurben som påträffats på Ajvide visar på långvarig förtäring likaså de stora 
mängder massmaterial i form av flinta och keramik visar att platsen varit i bruk under lång tid. 
Det enda som egentligen saknas för att kunna definiera Ajvide som en boplats är således 
lämningar av boningskaraktär. Ett hus vars funktion är osäker är enligt förf. inte tillräckligt för 
att kunna säga att Ajvide var bebott. Norderäng är inne på linjen att själva bo-ytan på Ajvide 
kan finnas längre inåt land men har i skrivande stund inte lokaliserats (Norderäng 2009:23). 

Det som hittills blivit utgrävt kan istället röra sig om en gravplats och en plats för rituella 
ceremonier dit gropkeramikerna som levde i området tog sig för just de ändamålen. Istället 
kan husen/boningarna där man bodde och sov, som Norderäng menar, finnas längre inåt land 
och ligga avskilt från gravområdet. Fortsättningsvis bör vi istället omvärdera vad Ajvide 
egentligen är för plats och klassificera Ajvide som en ”gropkeramisk kontext/lokal” eller som 
ett rituellt centra och försöka minska användandet av Ajvide som boplats. I detta arbete 
kommer Ajvide inte benämnas som boplats. Istället kommer lokal att tillskrivas Ajvide när det 
är nödvändigt.  

Framtida undersökningar kan förhoppningsvis bringa klarhet i vad Ajvide egentligen var 
och vad platsen innebar för de mellanneolitiska gotlänningarna. Av fosfatkarteringarna som 
utförts på Ajvide bedöms platsen vara ca 150.000-200.000 kvadratmeter stort (Paul Wallin 
muntligt 2016-03-17) men det är i nuläget endast 3000 kvadratmeter av dessa som blivit 
utgrävda. Vad dom övriga kvadratmeterna döljer vet ingen men kanske finns det spår av 
boningshus i den ännu icke undersökta marken.  
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3. Metod 

 

 

 

En omfattande materialgenomgång där flinta från totalt 35 rutor samt material från ett urval 
av gravar studerats och tillhörande litteraturstudier har varit nödvändiga för att kunna svara på 
arbetets frågeställningar. Genomgången av materialet har genererat data som varit till grund i 
skapandet av de spridningskartor och tabeller som kan ses längre ned i det här arbetet. Vid 
materialgenomgången har chaine operatoire-metoden används, vilket är en studie som ser till 
en artefakts hela livscykel, från insamling av råmaterial, tillverkning, användning och till sist 
när artefakten överges (Apel & Knutsson 2006:196; Pollard 2008:163, Apel 2001:25).   

I detta arbete kommer inte artefakternas hela livscykel att beröras utan det är endast 
tillverknings-sekvensen som kommer bejakas vilket innebär att identifikationen av splitter, 
avslag, avfall och spån som är restprodukter efter just tillverkning av stenföremål, i det här 
fallet flinta, representerar det steget av chaine operatoire.  

Samtliga tabeller, spridnings-och GIS-kartor som syns i arbetet är framställda av 
författaren. I nästkommande kapitel redogörs det mer ingående om vad konceptet med chaine 
operatoire innebär och hur det går att applicera inom arkeologin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

4. Att identifiera en slagplats 

 

 

 

 

4.1 Inledning 

Att med säkerhet lyckas identifiera en slagplats kan vara besvärligt. Det är inte helt 
främmande att tänka sig att de förhistoriska människorna städade sina arbetsytor. För 
arkeologer försvårar det arbetet med att kunna förstå vad som tillverkats och om det ens 
tillverkats något på platsen om det endast finns kvar små fragment av stenmaterialet samt att 
kunna identifiera och avgöra om det rör sig om en slagplats eller inte. Men ofta brukar stora 
mängder splitter inom en begränsad yta indikera att det rör sig om en slagplats. Att splitter får 
rollen som markör är att resten av stenmaterialet kan ha plockats bort från platsen och 
dumpats någon annanstans, eller börjat cirkulera runt om på boplatsen som verktyg och 
redskap, medan splitter är så pass litet att det får ligga kvar, avsiktligt eller oavsiktligt, på 
marken runt slagplatsen (Knutsson opublicerat:29ff). Möjligheten finns också att flintslagaren 
satt med ett skinn i knät som en typ av förkläde som i sin tur samlade upp alla restprodukter 
för att sedan tömmas och dumpas i utkanten av boplatsen (Knutsson muntligt 2015-11-16) 
och då följer dock även splitter med vilket gör att i stort sätt alla spår efter slagplatsen går 
förlorade.  

Knackstenar är också en markör till att stenslagning har utförts och tillsammans med 
kärnor av råmaterial och splitter får vi nog räkna in knackstenen som en av de viktigaste 
markörerna för en slagplats och speciellt om dessa tre hittas tillsammans inom en och samma 
yta så bör man vara någonting på spåren i sökandet efter flintsslagarens arbetsyta. Bland 
Ajvides fyndmaterial finns det 142 stycken knackstenar och de har alla samma grundläggande 
yttre attribut, från ca 0,5 kg till strax över 1kg och har en rundad form. De går att beskrivas på 
samma vis som E.M Hermelin redan 1912 beskrev knackstenar funna i Björkviks s:n, 
Södermanland, som är ett område med stenåldersaktivitet. 

”Ett par äro nästan runda, stora som krocketklot; andra äro mångsidiga med större eller 

mindre plana ytor och afrundade kanter och hörn; alla bära spår af nötning som är upp-

kommen genom knackning” (Hermelin, E.M. Fornvännen 1912: 67) 

I Sydskandinavien hittas det sällan så pass stora mängder yxtillverknings-och 
flathuggningsavslag på neolitiska boplatser som gör att det går att avslöja en slagplats. 
Produktionen under neolitikum av speciella föremål verkar specialiseras och spåren efter 
flintsslagarens arbete återfinns oftast inte inom vanliga boplatser. Istället kan det ha varit så att 
flintslagaren suttit och slagit på platser där råmaterialet funnits naturligt och sedan tagit med 
de nästan färdiga artefakterna till boplatsområdet och där finslipat det sista vilket gör att det 
blir problematiskt att försöka identifiera en slagplats på dessa platser. Om det under 
neolitikum bildades en särskild yrkesgrupp för flintsslagare som var begränsade till ett antal 
mindre lokaler är det inte märkligt att föremålen till slut var väldigt lika varandra menar 
Knarrström (2000:59). På Gotland finns inga flintgruvor samtidigt som den lokala flintan inte 
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lämpar sig för tillverkning av yxor, gör att spåren efter just yxtillverkning på Gotland lyser 
med sin frånvaro vilket innebär att det är restprodukterna som tillkommer vid tillverkning av 
mindre föremål som skrapor och spetsar som kan påträffas.  

Om det var en mindre grupp specialister som var flintsslagare kan det förklara varför spår 
av flintproduktion på en boplats inte går att finna speciellt ofta. Flintslagarna kan ha varit 
mobila i sin jakt på råmaterialet och för att minska vikten att bära på sin väg hem slog dem så 
mycket som möjligt på platsen där råmaterialet hittats. 

Etnoarkeologiska studier kan definieras som en arkeologisk metod för tolkning av 
förhistoriska fyndmaterial. Med etnoarkeologi baseras studier på idag existerande, 
traditionella samhällen (Burenhult 1997:38). Experimentell arkeologi är även det ett 
tillvägagångssätt som kan bidra med kunskap och information om stenslagning. Experimentell 
arkeologi har bedrivits i över 100 år medan etnoarkeologin fick sitt stora genomslag vid 
mitten av 60-talet med den processuella arkeologin (Hurst Tomas 1979:410). 

J. Peter White, arkeolog verksam vid Australian National University, bedrev 
etnoarkeologiska studier när han studerade stenslagning hos Duna-stammen på Nya Guinea 
1967. Något White la märke till under hans studie var att restprodukterna som tillkom vid 
tillverkning av stenartefakter såg precis ut som det som går att finna på flertalet arkeologiska 
undersökningar av stenåldersplatser i västvärlden. Det var splitter och avfall som låg runt 
omkring på marken vid stenslagarens plats (Hurst Tomas 1979:404). Faran med sådana 
studier är att man får en bild av hur ett utförande gått till, i det här fallet stenteknologi, och 
man kan bli vilseledd. Det är inte säkert att det överensstämmer med hur det gick till i andra 
delar av världen och framförallt i en helt annan tid. Vad det kan bidra med är att ge arkeologer 
en indikation på hur en slagplats kan ha sett ut i förhistorisk tid och den kunskapen kan 
underlätta arbetet med att identifiera slagplatser under en arkeologisk undersökning när man 
sett hur det ser ut vid stenslagning och ytan runt omkring med egna ögon. 

Slagplatser ser olika ut beroende på vad som tillverkats och framför allt i vilka mängder, 
och därför kan arkeologens egen bedömning om vad som anses vara en slagplats även spela in, 
och ofta kan det grunda sig på personliga erfarenheter (Holm 2005:71), t. ex. vilken mängd 
splitter och mängden övriga restprodukter som ska finnas inom en yta för att kunna säga om 
det rör sig om en slagplats eller inte. 

Något en arkeolog bör vara uppmärksam på under en utgrävning av stenålderslokaler är 
en halvmånsformad spridningsbild av restprodukter från flintslagning som skulle kunna vara 
den zon som bildas framför en flintslagare (Knutsson muntligt 2015-11-12). Om zonen går att 
finna är beroende av om arbetsytan blivit städad eller inte.  

Författaren av denna uppsats har inga egna erfarenheter med att undersöka och identifiera 
slagplatser för flinta. Därav kommer det att användas av de indikationer på slagplatser som 
det redogjorts för i detta kapitel samt genom att identifiera övriga restprodukter som 
tillkommer vid flintslagning (se kapitel 1.6) för att lokalisera en sådan på den gotländska 
gropkeramiska lokalen Ajvide.    

4.2 Chaine Operatoire 

Chaine operatoire kan beskrivas som studier av en artefakts livscykel och hänvisar till hela 
förloppet av produktionen och användningen av en artefakt: från insamling av råmaterial, 
tillverkning, användning och till sist när artefakten överges. Detta är en metod som används 
för att spåra sekvenserna efter ett tekniskt utförande exempelvis vid tillverkning av 
stenartefakter (Apel, J & Knutsson, K 2006: 196;  Pollard 2008:163; Apel 2001:25). 

Att studera artefakter för att förstå deras livscykel är en långvarig tradition inom 
skandinavisk arkeologi. Under 70-talet tog Bo Madsen konceptet med chaine operatoire till 
Skandinavien, efter att ha arbetat i Frankrike tillsammans med Franscoise Bordes och Jacques 
Pelegrin (Apel 2001:25). I fortsättningen av detta kapitel kommer det ägnas åt att förklara och 
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redogöra mer om vad som innebär med chaine operatoire och hur det kan appliceras på 
flinta/sten-artefakter då den metoden kommer vara metoden som används senare i arbetet när 
flinta från tre av författaren utvalda undersökningsområden ska analyseras för att kunna 
identifiera restprodukter från tillslagning av flinta.  

4.3 Bakgrund Chaine operatoire 

Konceptet med chaine operatoire utvecklades av den franska sociologen Emile Durkheim 
(1858-1917) där Durkheim menar att de känslor, tankar och uppfattningar om ett utförande 
som en individ har inte är någonting medfött utan att det är spår av hur samhället har påverkat 
individens kunskap och sätt att tänka. Fortsättningsvis menar Durkheim att det går att påvisa 
inom främst teknologi att det är de sociala faktorerna som bestämmer vilken teknik som 
används under tillverkningen och vilken utformning föremålet får (Apel 2001:22; Sörensen 
2006: 31), där också den egna erfarenheten och skickligheten inom tillverkning spelar en 
betydande roll (Pollard 2008:163).  

De sociala faktorer som påverkar individen kan exempelvis vara ett barn som studerar och 
härmar ett utförande och får då en uppfattning av hur en procedur ska gå till och hur det 
färdiga resultatet ska vara eller se ut. Jacques Pelegrin introducerade de två begreppen 
Knowledge och Know-how till arkeologin. Med Knowledge menar Pelegrin att kunskap sprids 
genom observation, skriftligt eller muntligt. Begreppet Know-how innebär att kunskapen finns 
hos en individ efter att praktiska erfarenheter har fastnat i minnet (Pelegrin 1990:118). Teorin 
om det naturliga urvalet som presenterades av Charles Darwin karaktäriseras bl.a. också av 
tanken på att information och kunskap förs över från förälder till barn (Apel & Darmark 
2009:17). Men kunskapen om kultur och tillvägagångssätt vid olika slags utföranden förs 
även vidare vertikalt genom äldre släktingar till yngre, horisontellt mellan individer som inte 
är släkt med varandra och från en enda person som lär ut till en större grupp människor eller 
från flera personer till en individ genom grupptryck (Apel & Darmark 2009:18ff).  

Marcel Mauss, lärljunge till fadern av chaine operatoire, Durkheim, menar också att 
teknologi är en socialt överförbar kunskap där den sociala kontexten påverkar utformning, 
utförande och utseende (Pollard 2008:163). 

”The child imitates actions which have been succeeded and which has seen successfully 

performed by people in whom he has confidence and who have authority over him” 

(Mauss 1979:101). 

Marcel Mauss utvecklar och förklarar det påståendet med att rörelser och gester som kan 
verka vara universella för alla människor världen över istället skiljer sig åt och att det även 
förändrats över tid och att det förs vidare inom kulturen eller den sociala grupperingen. Mauss 
tar löpning, simning och till och med hur folk sover som exempel på hur det skiljer sig åt och 
har utvecklats från kultur till kultur (Apel 2001:23).  

Stenteknologi är ett sådant utförande som det går att se tydligt att artefakter oftast avviker 
från varandra sett från kultur till kultur, vilket förstärker bilden av att det är sociala faktorer 
där den mentala bilden en individ har hur en artefakt ska se ut är präglad av den sociala 
faktorn men också av den inlärda skickligheten hos stenslagaren som bestämmer utseendet 
och tillverkningstekniken (Pollard 2008 163). 

När det gäller frågan hur kunskap kring materiell kultur reproduceras i samhällen är det 
viktigt att skilja på det som beror på en gemensam historia och ursprung, dvs homologier, och 
på analogier, vilket är gemensamma adaptionsstrategier till en social eller naturlig omgivning. 
En sammanställning av studier när det gäller hantverk i traditionella samhällen visar att den 
nödvändiga kunskapen som krävs lärs ut från generation till generation, och då framförallt till 
söner (Apel 2005:3).   
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Under sin tid på Nya Guinea utför den tidigare nämnda J. Peter White en studie med 
stenslagare från två olika stammar men som tillhör samma kultur på Nya Guinea. Stenslagare 
från de två stammarna, Hareke och Aluni, får under ett par månader tillverka samma typer av 
artefakter för samma ändamål. Under dessa månader samlas över 9.000 artefakter in. När all 
statistik samlats in och analyserats visar det sig att Harekes verktyg alltid är större än de som 
slagits av Alunis flintslagare. Men enligt dom själva är det ingen skillnad alls på verktygen 
(Hurst Tomas 1979: 405ff). 

4.4 Chaine Operatoire inom arkeologin 

Det finns två sätt att studera chaine operatoire inom stenslagning och det är genom 
experimentell slagning samt att försöka sätta ihop, alternativt limma, slagna stenbitar en för en 
som ett pussel (eng. refitting) (Pollard 2008:163ff). Refitting lämpar sig väldig bra på 
stenmaterial eftersom sten bevaras under lång tid. Man kan säga att alla bitar från 
flintslagning är som fingeravtryck; det går att hitta deras ursprungliga läge på en kärna och 
där kunna sätta tillbaka bitarna en efter en och på så vis konstruera och bygga upp kärnan på 
nytt. Metoden kan användas till att ge kvalitativt källmaterial arkeologiska tolkningar, som t. 
ex slagteknik (Knutsson 1988:21) och genom att samla ihop utspridda bitar på en boplats kan 
en inblick fås i vad de använts till och var på boplatsen de har använts. 

Experimentell flintslagning fokuserar på vilka beslut som tas under tillverkningsprocessen 
t.ex. hur man slår, när man slår, varför man slår på ett visst sätt etc. i balans med den 
individuella kunskapen och skickligheten hos flintslagaren (Pollard 2008:163ff). Olika 
metoder, arbetsställningar och tekniker etc. kan utläsas genom experimentell flintslagning och 
öka förståelsen för tillverkningsprocessens alla procedurer (Olausson 2010: 43). 

Chaine operatoire-studier lämpar sig bra på stenmaterial därför att bevaringsgraden av 
sten är väldigt bra likaså går det inte att få ett slag mot en sten ogjort. Stenslagaren bör ha en 
mental och uträknad bild av hur stenen bör slås för att få önskat resultat. Alla slag och beslut 
som tas måste beräknas och övervägas. Ju mer erfarenhet stenslagaren får desto snabbare tas 
besluten. Till sist går stenslagaren på rutin, allt sitter i ryggmärgen. Om en bit lossnar går det 
inte att sätta tillbaka biten eller börja om från noll som med exempelvis keramik. Olika 
råmaterial sönderfaller på olika sätt och en bra materialkännedom krävs om man vill få önskat 
resultat (Berthelet & Chavaillon 1993:302ff).  

Den slagna artefakten lämnar spår både på och efter sig av en handling som inte går att få 
ogjord vilket kan generera kunskap om hur tillverkningsprocessen gått till och hur 
stenslagaren tänkt under arbetets gång (Apel 2001: 24). 
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5. Den svarta aktivitetsytan  

 

 

 

Sammanlagt finns det fyra aktivitetsytor på Ajvide med den karaktäristiska svarta jorden och 
fyndrika kulturlager (Norderäng 2010:17) och samtliga aktivitetsytor uppvisar en större 
mängd fynd än de kulturlager som omger respektive yta. Ytorna är ungefär lika stora (150-
200 m2) och innehåller bl. a större mängder spridda människoben (Wallin & Martinsson-
Wallin 2015:10).  

Den aktivitetsyta som behandlas i denna uppsats är ytan som ibland kallas Käutaltaret 
eller Svarta ytan 1 men som i detta arbete enbart kommer nämnas som svarta ytan var den 
första att upptäckas på Ajvide under 1992-års undersökningar. 

5.1 Svarta ytan 

Ytan som är belägen i de nordöstra delarna av utgrävningsområdet upptäcktes via ett par 
provschakt där endast det väldigt fyndrika och det exceptionellt svarta kulturlagret  
konstaterades men inte ytans utbredning. Nästan omedelbart började undersökarna förstå att 
den svarta jorden utgjorde en speciell aktivitetsyta och fyra år senare var hela ytan frilagd där 
den utgjorde ca 190 m2 och var 24 m lång samt 11 m på det bredaste stället (Burenhult 
1997:75, Kristiansson 2000:11ff). Som tidigare nämnts var lagren väldigt fyndrika där ett 
lager om 10 cm i en meterruta t.ex. kunde innehålla upp till ett par tusen keramikskärvor, de 
flesta dock små och fragmenterade (Burenhult 1997:76).  

Ytan verkar inte ha funnits från början av vistelsen på Ajvide utan den har tillkommit 
senare då lagren under transgressionshorisonten (lager 5,6) är mer eller mindre opåverkade av 
svartfärgningen vilket troligen beror på att platsen till en början besöks oregelbundet. När 
vistelsen på Ajvide blir mer permanent tillkommer också de svartfärgade aktivitetsytorna samt 
ytor med stolphål och härdar (Johansson 1993:13). Gravområdet på Ajvide består av totalt 85 
gravar och de kan delas in i två faser, 2900-2600 och 2600-2300 f.Kr och det är under den 
senare fasen som dessa aktivitetsytor som kännetecknas av svart jord och en högre 
koncentration keramik och ben börjar etableras i området med de äldsta gravarna (Wallin 
2015:53).  

De inmätta fynden vittnar också om senare aktivitet inom svarta ytan då merparten av 
dessa är funna i lager 1-3 (Kristiansson 2000:27). 
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Figur 1: Den svarta ytan där A markerar det gula stråket (Burenhult 1997b:53) 

Den exceptionella svartfärgningen av jorden är sannolikt orsakad av en långvarig och 
intensiv hantering av sälspäck och trankokning. En lukt av härsken tran var påtaglig när den 
mörka och feta jorden utsattes för starkt solljus i samband med undersökningarna av ytan 
(Österholm 2008:35). Sven Österholm utförde 1986 analyser på den svarta och tranluktande 
jorden och fann då spår av fettsyror, framförallt klupanodonsyra, som orsakade den fräna 
lukten av härsken tran från kulturlagret (Burenhult 2002:174).  

Troligen har ytan fungerat som en slaktplats för säl med rituella inslag, ett så kallat 
Käutaltare (käut=säl). På Gotland har sådana platser existerat fram till slutet av 1800-talet 
vilket framgår av skriftliga källor från mitten av 1800-talet nedtecknat av P. A. Säve från 
Näsudden, där de klubbade sälarna fördes upp till ”altaret” och styckades av säljägarna. 
Slaktaren var iklädd speciella kläder, bland annat s.k. vidbyxor. Efter att skinnet flåtts och 
späcket tillvaratagits fick resterna ligga kvar på altaret och spred där en illaluktande doft 
(Österholm 2008:36).  

Även på den gropkeramiska lokalen Jettböle på Åland finns indikationer på att någon 
slags selektiv behandling av sälar, främst rörande skallarna, ägt rum, även om det inte har gått 
till på exakt samma sätt som på Ajvide (Storå 2002). Dock är andelen svinben inom de svarta 
ytorna högre enligt en nyligen utförd osteologisk analys än sälbenen vilket istället skulle 
kunna antyda att ytorna i större grad använts för hantering av svin än av säl (Gustavsson 
2015:31).  

Inga gravar är påträffade inom den svarta ytan. Istället är flera gravar anlagda omkring 
och intill och ytan verkar ha respekterats. Strax väst-nordväst om den svarta ytan har en 
rundad yta påträffats där stora mängder svinben har kommit fram. Även den ytan har lämnats 
fri från gravar och hypoteser om att den rundade ytan också fungerat som slaktplats för svin i 
begravningssammanhang har lagts fram (Österholm 2008:36ff).  

Däremot är spridda människoben mer frekventa på dessa ytor Varför spridningen av 
människoben är större inom svarta ytan kan ha sin förklaring i hur man förberedde och 
hanterade kroppar inför stundande begravningar där man kan ha låtit den avlidna ligga ute och 
förmultna i sin egen takt inför gravläggning och där ben kan ha ”tappats bort” eller blivit 
spridda över ytan i samband med den processen (Wallin 2015:56ff). Detta kommer det 
redogöras mer om senare i detta kapitel. 

Förutom den stora mängd keramik som påträffas inom den svarta ytan är skallar och 
underkäkar av svin vanligt men även rester från säl och där är det också oftast skallar och 
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käkar som återstår. Att det är skallar och käkar som finns kvar kan tolkas som att de värdefulla 
delarna förts bort medan resten som inte går att använda lämnas kvar på platsen (Burenhult 
1997:81). Det kan också innebära att det är skallarna som var de viktigaste delarna. Med tanke 
på att ytan tolkats som en rituell plats kan skallarna ha spelat en roll i något sådant utförande.  

5.2 Flinta  

Inom ytan har det också påträffats stora mängder flinta, ca 8875 st. med en sammanlagd vikt 
av 21475 g. Flintan förekommer mest i lager 1 och lager 2 där 79,1 % av flintan påträffats och 
det är till de mellersta och norra delarna av ytan som den största mängden är koncentrerad 
(Kristiansson 2000:28). Att flinta är mest förekommande i de övre lagren kan, om vi ska 
bortse från en senare aktivitet just inom svarta ytan, bero på s.k. frost lifting, vilket innebär att 
föremål i marken ”vandrar uppåt” under årets kalla månader.  Hur processen går till är inte 
helt säkerställt men man tror att när iskristallerna expanderar så skapar de ett tryck åt alla håll, 
där det kraftfullaste trycket blir mest kännbart åt det håll som utgör minst motstånd, som är 
upp mot ytan (Broadbent 1979:38).  

5.3 Inmätta fynd av flinta, knackstenar och flintkärnor 

De inmätta flintfynden i svarta ytan utgörs av 317 exemplar där flintskrapan är den största 
gruppen med 81 stycken funna vilket skulle kunna indikera t.ex. skinnberedning. Flintkärnor 
som utgörs av 15 till antalet (Kristiansson 2000:18) och 22 knackstenar är funna inom ytan 
varav en är funnen i grav 46 där hälften av gravläggningen är anlagd innanför aktivitetsytans 
sydliga del. Om skrapor indikerar på skinnberedning kan det stora antalet flintkärnor och 
knackstenar tyda på flintslagningsverksamhet.                                                                  

5.4 Stolphål  

De stolphål som påträffats i sydöstra hörnet tolkades först som en inhägnad för ytan men på 
sina ställen går svartfärgningen en bra bit utanför stolphålsraden. Det kan visserligen röra sig 
om en inhägnad för ytan när den var betydligt mindre eller en byggnation som stod på platsen 
innan ytan anlades (Österholm 2008:65). Flertalet av stolphålen på Ajvide har varit i närheten 
eller inom de svarta ytorna, främst gällande den svarta yta som är i fokus för detta arbete. 
Dock är det svårt att säga om ytorna en gång varit inhägnade eller inte. På grund av den svarta 
jorden kan det ha varit svårt att urskilja vissa stolphål och att det därför kan ha funnits fler än 
vad som idag är registrerade (Gustavsson 2015:31). Kristiansson menar att svarta ytan varit 
inhägnat, med tanke på formen på ytan och den tydligt avgränsade mörkfärgningen 
(Kristiansson 2000:39ff).  
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 Figur 2: Svarta aktivitetsytan med massmaterialflinta, stolphål, kärnor och knackstenar  

5.5 Tolkningar av ytan 

Aktivitetsytan tycks ha haft fler funktioner än enbart sälslakt och tranframställning. Med 
tanke på antalet artefakter, mängden keramik och flinta kan den också fungerat som en plats 
där man tillverkade gravgåvor (Österholm 2008:50). Tran har fungerat som gravgåva och 
förekommer i många gravar. Av det ”gula stråket” med avfall från tillverkning av keramik att 
döma (figur 1 sida 22) har det börjats tillverka gravkeramik inom ytan då den typen av 
keramik förekommer i ett flertal gravar där den gula färgen tillkommer efter att keramiken 
tillverkats av lokala leror från boplatsens omgivning vilket har gett en sämre hållfasthet 
(Johansson 1993:9). En del av keramiken är dåligt bränd och ger intryck av att ha tillverkats i 
rent symboliskt syfte för engångsbruk. Då frekvensen av artefakter som skrapor, bennålar, 
fiskekrokar och harpunfragment är större i den svarta ytan än utanför stärks tanken om att 
man börjat tillverka fler gravgåvor än enbart keramik och tran inom ytan. De flintartefakter 
som hittats i många gravar kan ha blivit tillverkade inom svarta ytan för att utgöra gravgåvor 
då också flintkärnor och knacksten har hittats inom ytan (Österholm 1997b:81).  

Andra tolkningar av svarta ytan är att den använts i begravningsceremonier. Utöver att 
man inom ytan tillverkat gravgåvor och framställt tran kan den ha används för slakt av djur 
till festmåltider och förberedelser av kroppen inför gravläggning (Wallin & Martinsson-Wallin 
2015:11). Det har påträffats stora mängder spridda människoben på Ajvide med en högre 
frekvens inom de svarta ytorna (Kristiansson 2006) och det har förts upp till diskussion att det 
kan ha att göra med hur de behandlat den döde innan och/eller efter gravläggningen. 
Exempelvis att de döda legat ovanför jord innan begravning, eller att senare generationer 
grävt upp sina förfäders kroppar för att sedan sprida benen på platsen (Wallin 2015:56ff). Det 
kanske var så att den svarta ytans rituella karaktär var så kraftig att det ansågs nödvändigt att 
sprida människoben över ytan för att blidka högre makter. 

Sammanlagt finns 768 lösfynd av människoben på Ajvide. Dock är inte allt osteologiskt 
analyserat så siffran är högst troligt mycket högre. Spridningen av ben är över hela området, 
även där det saknas gravar. Tidigare har det antagits att de är rester från förstörda gravar. Vissa 
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är nog det, men säkert inte alla. På Ajvide finns också något som kallas paketgravar, vilket är 
mer eller mindre intakta kroppar, där det oftast är mer än en individ begravd. I den processen 
har man förvarat kropparna på något sätt innan gravläggning och under den hanteringen kan 
ben ha ”slarvats bort” eller vissa ben kan ha använts i rituella sammanhang. I vissa 
jägare/samlare-kulturer idag placeras den döde på en plattform där kroppen får ruttna bort 
innan den blir nedlagd i jorden. Ben har påträffats långt under plogdjup i Ajvide vilket innebär 
att benen inte kan ha hamnat så djupt p.g.a. omrörning vid plogning (Norderäng 2009:19ff).   
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6. Analys av undersökningsområden inom svarta ytan  

 

 

 

Under det här kapitlet kommer tre olika undersökningsområden (figur 3) som är konstruerade 
av förf. att presenteras där målet är att försöka identifiera tillslagningsplatser för flinta. Varför 
alla tre områden ligger innanför svarta ytan beror dels på att flertalet rutor har ett högt antal 
flinta utspritt över en större yta vilket inte förekommer någon annanstans på Ajvide med 
undantag för enstaka rutor här och där men som dock inte bildar samma kluster. För det andra 
finns det frågetecken om vad den svarta ytans funktion och roll varit. Att det har tillverkats 
gravkeramik inom svarta ytan är konstaterat (Johansson 1993:9) och genom att se om även 
flintslagning utförts kan förståelsen för den svarta ytan öka. Även knackstenar, flintkärnor och 
stolphål finns i anslutning till undersökningsområdena vilket har bidragit till intresset för ytan. 

Den flinta som visas på GIS-kartan (figur 3) är enbart massmaterial. Genom att gå igenom 
massmaterial från alla berörda rutor inom undersökningsområdena har splitter, avslag, avfall 
och spån kunnat identifieras vilket är vanliga restprodukter som tillkommer vid flintslagning. 
I detta kapitel kommer spridningskartor över varje typ restprodukt för samtliga 
undersökningsområden presenteras och även tabeller som visar förekomsten av restprodukter 
lagervis.  
 

   

Figur 3: De tre undersökningsområdena inom svarta ytan 
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6.1 Undersökningsområde 1  

Med totalt 18 rutor är Undersökningsområde 1 (Uo1) störst av de tre undersökningsområdena. 
Förutom de åtta rutor som enligt figur 3 innehåller högst antal flinta har de intilliggande 
rutorna som innehåller färre flintprodukter inkluderats för att få en bättre överblick av 
området. Särskilt då både en flintkärna och en knacksten är påträffade i just sådana rutor 
ansågs det relevant och totalt bedöms sju knackstenar och en flintkärna höra till Uo1.        

Det som är intressant med Uo1, förutom de åtta rutorna med högre värden flinta, är att 
knackstenarna och flintkärnan ligger precis i utkanten av koncentrationen. De verkar utgöra 
en slags avgränsning gentemot ytan innanför vilket syns tydligt på figur 3. Mitt bland rutorna 
går det även att se fem stycken stolphål. Vad funktionen med stolphålen har varit är inte 
fastställt. Noterbart är att i det sydvästra hörnet av Uo1 har tre stycken knackstenar påträffats 
inom samma ruta.  

6.1.1 Splitter 

 
Figur 4:Spridningskarta över totala antalet splitter i varje ruta  

De högsta koncentrationerna är i den centrala delen av ytan (figur 4) där ett stråk på tre rutor 
(4/-128, 4/-129, 4/-130) uppvisar högst antal splitter och som tillsammans med ytterligare ett 
stråk till vänster om de tre nämnda rutorna utgör en ansamling av högre värden splitter. Rutan 
uppe till vänster (2/-127) som är den fjärden rutan med högt antal splitter ligger som vi kan se 
lite utanför centrala delen men hör samman med de centrala rutorna som bildar en 
koncentration högre antal splitter. Spridningskartan visar tydligt hur koncentrationen av 
splitter förekommer innanför den artificiella avgränsning knackstenarna och flintkärnan utgör 
och att värdena för rutorna minskar när vi ser bortom avgränsningen. Ruta 1/-130 har tre 
stycken knackstenar men innehåller inte mycket splitter i jämförelse med de rutor som har 
högst antal splitter, utan det är i de angränsande rutorna till de tre knackstenarna som antalet 
splitter ökar med upp till det dubbla i vissa fall. 
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Tabell 1: Antal splitter för varje ruta och lager 

  

Som vi ser i tabell 1 är det i lager 1 och 2 som splitter oftast förekommer i. Dock finns splitter 
representerade i alla lager utom lager 6 men ju längre nedåt desto färre antal splitter. Totalt två 
stycken splitter finns registrerade från lager 5 och det utslaget på två olika rutor. Ruta 4/-130 
visar väldigt högt antal för lager 2 men ingenting för lager 1 vilket är missvisande. Det beror 
sannolikt på att lager 1 och lager 2 har blandats ihop vid fyndhanteringen och att alla fynd 
registrerades som funna i lager 2, då ingenting finns registrerat i lager 1 medan lager 2 
uppvisar högre värden jämfört med resterande rutor. Även ruta 2/-129 uppvisar liknande 
företeelse och anledningen är sannolikt densamma som med ruta 4/-130. Trots att lager-
fördelningen blir missvisande för en ruta påverkar inte det spridningen av splitter i Uo1 eller 
analysen av området. 

6.1.2 Avslag 

 

Figur 5: Spridningskarta över totala antalet avslag i varje ruta 
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Spridningskartan (fig 5) över avslagen inom Uo1 visar på ett högre antal flintavslag i mitten 
av ytan. I både högra-och vänstra hörnet är avslagen som flest vilket gör att rutorna med högst 
antal bildar en nästan diagonal linje.  

Rutorna med flest antal avslag är innanför den avgränsning knackstenarna och flintkärnan 
utgör, med undantag för ruta 5/-130 som är precis utanför avgränsningen. Mängden avslag per 
ruta blir färre ju längre bort vi kommer från den centrala koncentrationen avslag och utanför 
den artificiella avgränsning som knackstenarna och flintkärnan utgör minskar det drastiskt, 
med undantag för tidigare nämnda ruta 5/-130. Av de fyra restprodukter som identifierats i 
undersökningen är avslag som det finns absolut flest av. Som mest har det påträffats 73 avslag 
i ruta 4/-129. Ruta 1/-130 som har tre stycken knackstenar registrerat är inte representerad 
som en av rutorna där avslagen är högst, utan det är rutorna strax innanför knackstenarna som 
får höga värden.  

 
Tabell 2: Antal avslag för varje ruta och lager 

 

Överlag är det mest avslag i lager 1 och lager 2 men de förekommer också ett litet större antal 
i lager 3 (tabell 2). Ruta 4/-129 innehåller fler avslag i lager 3 än i lager 1 och lager 2. Dock 
inte sammanlagt. Ovan nämnda ruta är den ruta som har flest antal avslag med 73 stycken 
vilket beror på att antalet avslag är högt i flera stycken lager.  

Avslag har påträffats från ploglagret och ned till lager 5. Lager 5 har sammanlagt sju 
stycken avslag. Ruta 4/-130 visar väldigt högt antal för lager 2 men ingenting för lager 1 
vilket har samma förklaring som med splitter. Även ruta 2/-129 uppvisar liknande företeelse 
och anledningen är sannolikt densamma som med ruta 4/-130. Trots att lager-fördelningen blir 
missvisande för en ruta påverkar inte det spridningen av splitter i Uo1 eller analysen av 
området. 
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6.1.3 Avfall 

  

 

 

 

 

 

Figur 6: Spridningskarta över totala antalet avfall i varje ruta  

Som vi kan se av figur 6 är fördelningen mycket jämnare än vad som är fallet med splitter och 
avslag. Dock är avslagen betydligt fler än avfallen medan splitter är på en liknande nivå som 
avfallen. Det röda stråket som uppenbarade sig tydligt i fig 4 tar sig nästan en liknande form 
gällande avfallen. Precis som med splitter och avslag håller sig de högsta koncentrationerna 
avfall inom den artificiella avgränsning knackstenarna och flintkärnan utgör 

Antalet avfall minskar när vi ser utanför avgränsningen. Ruta 4/-129 är den som har flest 
avfall, samma ruta som hade flest avslag. Även antalet splitter är väldigt högt i ruta 4/-129. I 
översta kanten av spridningskartan finns ruta 3/-127 som har högt antal avfall och är således 
den tredje rutan som sticker ut. Den ligger ca 1 meter ifrån de andra två men området mellan 
rutorna visar också höga värden. Rutan precis under 3/-127 innehåller endast nio stycken färre 
avfall så det är inte stora marginaler.  

 
Tabell 3: Antal avfall för varje ruta och lager 

 

  

 

 

 

 

 

 

Avfall är vanligast förekommande i lager 1 men även till viss del i lager 2 (se tabell 3). Avfall 
finns representerat från ploglagret ned till lager 5 men från lager 3 och nedåt minskar det 
snabbt. Rutan 2/-129 är generellt väldigt fyndfattig på restprodukter från flintslagning trots att 
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den ofta är belägen intill rutor med höga värden. Rutan kan således utgöra en avgränsning för 
flintslagning åt ena hållet då den ligger i linje med de yttersta knackstenarna som hör till Uo1.  

Ruta 4/-130 visar ett högt antal för lager 2 men ingenting för lager 1 vilket är missvisande 
och som beror på tidigare nämnda ihop-blandning av lager. Även ruta 2/-129 uppvisar 
liknande företeelse och anledningen är sannolikt densamma som med ruta 4/-130. Trots att 
lager-fördelningen blir missvisande för en ruta påverkar inte det spridningen av avfall i Uo1 
eller analysen av området. 

6.1.4 Spån 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Spridningskarta över totala antalet spån i varje ruta  

Som vi kan se av spridningskartan (figur 7) är antalet spån i undersökningsområdet fåtaligt. 
Spån är den restprodukt som förekommer absolut minst vilket kan ha sin förklaring i att de 
flesta spånen togs tillvara för att tillverka verktyg av. Totalt rör det sig om 19 stycken. Det är 
fler rutor som inte innehåller några spån än rutor som har. Flertalet av de rutor som innehåller 
spån är belägna centralt i området och innanför den avgränsning som knackstenarna och 
flintkärnan utgör. I översta delarna av området är det många spånfattiga rutor med undantaget 
ruta 3/-126 som innehåller tre stycken spån. Fyra stycken spån i en och samma ruta är det 
högsta antalet och det är två rutor (Ruta 1/-130 och 4/-130) som är representerade och det är 
rutor längst ner i området. Den ena rutan är den som har tre stycken knackstenar. Tidigare vad 
gällande övriga restprodukter har den rutan visat lite i jämförelse med rutor med högre värden 
men nu innehåller den mest. Dock gäller det som sagt bara fyra stycken spån vilket är väldigt 
lite. Den andra rutan (4/-130) med fyra spån påträffades i en ruta som tillhör det tidigare 
nämnda röda stråket.  
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Tabell 4: Antal spån för varje ruta och lager 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Som tabell 4 visar är förekomsten av spån ytterst sparsamt. Alla fyra spån i ruta 4/-130 är 
registrerade från lager 2 men det är antagligen som jag redan redogjort för. Att lager 1 och 
lager 2 blivit hopslagna vid tidigare fyndhantering. Tabellen visar också att lager 2 och lager 3 
innehåller flest spån medan lager 1 har endast ett spån mer än lager 4. Spån förekommer i alla 
lager från ploglagret ned till lager 4.  

6.1.5 Totalvärde per ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Det totala antalet restprodukter för varje ruta 

Spridningskartan (figur 8) visar antalet splitter, avslag, avfall och spån för varje ruta gällande 
Uo1. Överblicken av de sammanslagna restprodukterna som spridningskartan visar gör att vi 
tydligt ser att dom högsta antalen är belägna innanför knackstenarna och flintkärnan där det 
högsta värdet är i ruta 4/-129 med totalt 153 stycken restprodukter. 
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Rutan precis under (4/-130) är med sina 133 restprodukter den ruta med näst mest antal vilket 
gör att rutorna med högst värde ligger bredvid varandra.  

Om vi ser utanför avgränsningen som knackstenarna och flintkärnan utgör minskar antalet 
per ruta drastiskt på sina håll. Ruta 2/-127 uppe till vänster, som ligger precis i kanten av 
avgränsningen, har 124 restprodukter medan rutan 2/-126 som är precis bakom endast har nio 
stycken. Det mönstret är genomgående för hela Uo1 förutom något undantag. 

De rutor som i analysen visade sig ha högt antal av antingen splitter, avslag och avfall har 
som figur 12 visar även högt totalvärde vilket innebär att de rutorna har haft höga värden för 
alla restprodukter. Det så kallade röda stråket som först blev tydligt gällande splitter men som 
också avslag och avfall har visat sig tillhöra innefattar rutorna  4/-128, 4/-129 och 4/-130 
vilket innefattar de två rutorna med högst totalvärde. Utöver totalvärdet för 4/-129 och 4/-130 
är totalvärdet relativt jämnt fördelat inom avgränsningen, särskilt i mitten av området. Värdet 
ligger mellan 113-124 på sex av rutorna medan tre rutor har ett värde mellan 73-94.  

6.1.6 Sammanfattning Uo1 

Ett tydligt mönster framträder inom Uo1 vilket är en artificiell avgränsning som utgörs av 
knackstenar och flintkärnan där det innanför avgränsningen är betydligt högre antal 
restprodukter än om vi ser utanför där antalet minskar fort. Mönstret med högre restprodukter 
innanför knackstenarna och flintkärnan är det som är utmärkande för Uo1. Det är i lager 1 och 
2 restprodukter är mest förekommande. 

De tre knackstenarna i ruta 1/-130 verkar till synes utgöra en avgränsning åt vänster då 
antalet restprodukter ökar ju mer innanför vi ser. Om vi undersöker splitter är det ett stråk på 
tre rutor (4/-128, 4/-129, 4/-130) som framträder och som visar högst antal. De tre rutorna 
avgränsar Uo1 både nedåt och åt höger. Utöver stråket splitter på tre rutor är de högsta 
koncentrationerna splitter belägna centralt inom området men även i översta delarna finns 
höga värden men dom håller sig som sagt innanför avgränsningen.  

Den restprodukt som är mest förkommande är avslagen. Avslagens högsta koncentrationer 
är centralt belägna men i figur 6 ser vi att rutorna med högst antal bildar en nästan diagonal 
linje där en ruta (5/-130) visserligen är precis utanför den osynliga avgränsningen.  

Avfallen har en väldigt jämn spridning över undersökningsområdet. Det är tre rutor med 
avfall som ligger på högre antal varav två av dom (4/-129, 4/-130) är rutor som tillhör samma 
stråk som splitter bildar. Spån är väldigt sparsamt förekommande. Totalt 19 stycken har 
påträffats. Dom flesta spånen låg i nederkanten av området där nästan hälften (åtta st.) har 
hittats utspritt på två rutor.  

Vid genomgången av flintmaterialet påträffades sex stycken flintkärnor som vid 
fyndhanteringen inte blivit registrerade som kärnor. Samtliga av dessa nyupptäckta kärnor är 
funna i rutor som är precis i utkanten av den tidigare nämnda avgränsning som de registrerade 
knackstenarna och flintkärnan utgör. 

6.2 Undersökningsområde 2 (Uo2) 

Uo2 utgörs av 13 rutor och ligger precis nedanför Uo1. Varför valet föll på att göra två 
undersökningsområden av rutorna som utgör Uo1 och Uo2 beror på att ett liknande mönster 
med knackstenar och flintkärnor som går att se gällande Uo1 omger rutor med höga 
koncentrationer av restprodukter från flintslagning förekommer även i Uo2 nedersta delar, 
dock inte lika tydligt som med föregående undersökningsområde. Totalvärdet för rutorna är 
betydligt mindre i rutorna för Uo2 som angränsar till Uo1 vilket kan betyda att det rör sig om 
två separata ytor. 
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Ruta 4/-133 i Uo2 är med totalt 174 restprodukter den ruta som har absolut mest. Rutorna 
som omger 4/-133 har omkring 100 restprodukter färre vilket är en enorm skillnad. Det är den 
mängden och skillnaden mot övriga rutor som gör Uo2 intressant.  

Att inte området har utökats ytterligare nedanför sista raden av rutor är att flintmaterialet 
från de rutorna inte gick att finna bland materialet som finns tillgodo via universitetet. Vissa 
rutor lokaliserades men det var alldeles för små mängder för att kunna vara allt. Av den 
anledningen valdes ytan nedanför bort för att statistiken inte skulle bli missvisande. Till Uo2 
kan fyra knackstenar och två flintkärnor knytas.  

Precis som med Uo1 har även Uo2 tre knackstenar i en och samma ruta nere i sydvästra 
hörnet.  

6.2.1 Splitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Spridningskarta över totala antalet splitter i varje ruta 

Det vi kan se av spridningskartan (figur 9) är att förekomsten av splitter är mest frekvent i     
mest frekvent i de nedersta delarna där rutorna 4/-133 och 6/-133 har det högsta antalet splitter. 
I raden av rutor ovanför är det väldigt få fynd av splitter, som högst 10 stycken vilket är en 
stor skillnad mot 4/-133 och 6/-133, speciellt med tanke på att dom angränsar till varandra. 
Ruta 6/-133 innehåller 38 bitar splitter vilket är ca hälften av rutans totala antal restprodukter 
som är 72. 

Spridningskartan visar tydligt att rutorna med högst antal splitter är belägna i närheten av 
knackstenar och en flintkärna. 6/-133 är en ruta som har både knacksten och flintkärna. 4/-133, 
vilket är den ruta som har överlägset mest totala restprodukter, ligger mitt emellan tre 
knackstenar som är ca en meter bort åt vänster och till höger finns en knacksten och en 
flintkärna, också dryga metern bort.  

Längst upp till vänster av Uo2 finns rutorna 2/-131 och 3/-131 som innehåller 11 
respektive 17 bitar splitter. Rutorna angränsar till Uo1 men innehåller färre antal splitter vilket 
är en företeelse som fortsätter ju längre vi kommer in i Uo2 om vi ser till förekomsten av 
splitter. 
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Tabell 5: Antal splitter för  varje ruta och lager 

 

Splitter är vanligast förekommande i lager 1 (se tabell 5). Ruta 2/-131 har en total avsaknad 
av splitter i lager 1 men övriga rutor har splitter i lager 1. I ruta 4/-133 har samtliga 36 bitar 
splitter påträffats i lager 1. Det rör sig inte om någon ihop-slagning av lager som var fallet 
med några rutor i Uo1 utan övriga restprodukter finns representerade i lager 1. Samma 
företeelse gäller för ruta 5/-133. Även där rör det sig inte om en ihop-slagning av olika lager.  

Tillsammans med ruta 6/-133 är de två ovan nämnda rutor en rad bestående av tre rutor 
som alla har högt antal splitter i lager 1 varav 4/-133 och 6/-133 är de rutor som totalt 
innehåller mest splitter. Endast fyra rutor har splitter från lager 2 som sammanlagt utgör 14 
stycken bitar. 

Splitter har påträffats ned till lager 4 men i lager 3-4 är det mycket sparsamt, likaså i 
ploglagret. Ruta 1 /-131 har betydligt mer splitter i lager 1 än i övriga lager. Men som fallet 
var med två rutor i föregående undersökningsområde verkar det blivit en ihop-slagning av 
lager då ruta 3/-131 inte har några restprodukter alls ifrån lager 2 vilket kan innebära att 
stapeln för lager 1 förmodligen bör vara lägre.  
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6.2.2 Avslag 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Spridningskarta över totala antalet avslag i varje ruta 

Precis om med Uo1 är det också avslagen som det är absolut mest av även i detta område. Det 
är ruta 4/-133, som ligger mitt emellan två samlingar knackstenar/flintkärna, som har flest 
antal avslag och som även innehöll mycket splitter. Figur 10 visar sex rutor (3/-131,4/-131,3/-
132,4/-132,3/-133,4/-133) i områdets centrala delar där fördelningen avslag är relativ jämn 
och ligger på ungefär liknande antal per ruta, undantaget 4/-133, där totalvärdet är högre 
innanför knackstenarna och flintkärnorna än om vi ser på rutorna utanför. Även ruta 2/-132 
kan ingå i den ansamlingen, särskilt med tanke på det höga antalet avslag som rutan innehåller 
samt att den är precis ovanför 2/-133 där tre knackstenar finns. Till skillnad mot splitter, som 
minskar i Uo2, visar rutorna som angränsar till Uo1 ett liknande antal med dom gällande 
avslag vilket kan innebära en koppling mellan de två områdena. 

Tabell 6: Antal avslag för varje ruta och lager 
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Avslagen i Uo2 förekommer mest i lager 1 och lager 2 men finns ned till lager 5. Lager 1 är 
det lager som har flest antal avslag. Sedan minskar det ju längre ner vi kommer. I lager 5 går 
det endast att finna ett avslag. Tabellen (tabell 6) visar att 3/-131 har betydligt mer avslag i 
lager 1 än i övriga lager men som tidigare nämnts rör det sig förmodligen om en hopslagning 
av lager. Den högsta stapeln tillhör ruta 4/-133 vilket är den ruta som hade mest avslag, totalt 
101 stycken. Här rör det sig däremot inte om någon hopslagning av lager då även lager 2 är 
representerat på tabell 6.  

6.2.3 Avfall 

 

Figur 11: Spridningskarta över totala antalet avfall i varje ruta 

Antalet avfall är något mindre här i jämförelse med Uo1. Däremot uppvisar båda områdena en 
jämnt fördelad spridning över respektive område. Det högsta antalet avfall är precis som med 
splitter och avslag förpassat till ruta 4/-133. Spridningskartan (figur 11) visar att rutorna med 
högst antal avfall är innanför samlingarna av knackstenar och flintkärnor och att ruta 2/-133 
med sina tre knackstenar innehåller ytterst sparsamt med avfall. Istället är det området runt 
omkring som har mer avfall.  

Splitter och avfall har ungefär liknande mängd i Uo2 medan antalet avslag är nästan 
fyrdubbelt. Den mest centrala rutan, ruta 4/-132, innehåller väldigt få bitar avfall vilket är 
noterbart då den angränsar till 4/-133 som är den ruta med absolut mest.  
 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Tabell 7: Antal avfall för varje ruta och lager 

 

Ruta 4/-133 är iögonfallande med stapeln för lager 1 där 33 stycken har påträffats. Inga 
avfall är noterade i lager 2 men i det här fallet är inte lagren hopblandade då övriga 
restprodukter har noterats i lager 2 rörande 4/-133. Det är i lager 1 avfall är 
överrepresenterade (se tabell 7).   

Precis som med övriga restprodukter i Uo1 och Uo2 avtar antalet kraftigt i lager 3-4. 
Avfall finns från ploglagret ned till lager 4.  

Samtliga rutor i Uo2 har betydligt flest avfall i lager 1 förutom ruta 2/-131 som har flest i 
lager 2. Att stapeln för lager 1 rörande ruta 3/-131 beror som sagt på att olika lager har 
blandats ihop.  
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6.2.4 Spån 

 

Figur 12: Spridningskarta över totala antalet spån i varje ruta 

I likhet med Uo1 är förekomsten av spån väldigt sparsam (se figur 12). Spridningen är dock 
över stora delar av området men det är små mängder. Som mest är det fyra stycken i en och 
samma ruta. Ruta 4/-133 som har mest antal av övriga restprodukter uppvisar inga fynd av 
spån.  

Tabell 8: Antal spån för varje ruta och lager 

 

Tabellen ovan visar att spån oftast förekommer i lager 1 och 2. I endast tre av de 10 rutorna 
som spån påträffats är spånen funna i mer än ett lager. Spån har påträffats ned till lager 4 men 
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genomgående för varje lager är det väldigt få. Som mest är tre stycken spån funna i ett och 
samma lager vilket är lager 1 för ruta 3/-133.  

6.2.5 Totalvärde per ruta 

 

Figur 13: Det totala antalet restprodukter för varje ruta  

Som väntat är det ruta 4/-133 som har högst totalvärde, mer än det dubbla jämfört med de 
angränsande rutorna. Rutorna 1/-132 och 2/-132 är de två som utgör ett stråk med högt antal 
restprodukter sett till övriga rutor. Av spridningskartan (figur 13) ser vi att båda rutorna är i 
ovankant på 2/-133 som innehåller tre knackstenar och ruta 1/-132 har en flintkärna registrerat.  

Det tydliga mönster med höga värden innanför knackstenarna och flintkärnan som 
Undersökningsområde 1 uppvisade är inte lika uppenbart här. Dock ligger ruta 4/-133 mitt 
emellan två ansamlingar knackstenar och flintkärna som är ca 1 m bort åt båda håll. Likaså 
gäller för ovan nämnda 1/-132 och 2/-132 men dom är istället belägna kant i kant med rutor 
som har knacksten/flintkärna.  

6.2.6 Sammanfattning Uo2 

Ett liknande mönster med knackstenar och flintkärnor som omger rutor med höga värden som 
är fallet med Uo1 framträder till viss del även här, dock mer otydligt, men vi har sett att 
rutorna med högst antal restprodukter är belägna med knackstenar och flintkärnor i närheten 
åt flera håll. I lager 1 och 2 är restprodukterna mest förekommande. Iögonfallande för Uo2 är 
antalet restprodukter för ruta 4/-133 som är ca 60 fler än rutan med näst högst antal. Samtidigt 
är 4/-133 omgiven av fem rutor som alla har mer än 100 stycken färre restprodukter.  

Splitter är mest förekommande i det nedersta och högra delen av området. De rutor som 
angränsar till rutorna där antalet splitter är högt visar istället på väldigt sparsamt antal. 
Avslagen är den restprodukt som det är absolut flest av där det är 101 stycken i en och samma 
ruta. Avslagens högre värden är centralt inom Undersökningsområde 2 där sex rutor som 
tillsammans bildar en rektangulär yta.  

Avfallen håller en jämn fördelning och spridning över större delen av 
undersökningsområdet och det totala antalet avfall går att jämföras med antalet splitter. Spån 
är väldigt sparsamt, endast 18 stycken i Undersökningsområde 2 men har en spridning över 
större delar av området.  
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6.3 Undersökningsområde 3 (Uo3)  

Det tredje och sista undersökningsområdet skiljer sig väldigt mycket från de andra två. Dels är 
området mycket mindre, endast fyra rutor. För det andra finns varken knackstenar eller 
flintkärnor att koppla till området vilket är fallet med de andra två undersökningsområdena. 
Dock finns det, som går att ses tydligt på spridningskartorna för detta undersökningsområde, 
en knacksten och två flintkärnor ca 1 meter ifrån området. Om de hör till Uo3 är såklart svårt 
att avgöra då de inte ligger i området eller i en direkt anslutning men dom bör nämnas. Vid 
materialgenomgången utförd av förf. för Uo3 påträffades något som mycket väl kan vara en 
flintkärna i ruta 0/-125, lager 1. Det kan alltså röra sig om tre flintkärnor och en knacksten 
inom Uo3 vilka kan förklara varför det är ett högre antal flinta inom dessa fyra rutor än de 
precis utanför.   

De fyra rutorna ligger i utkanten av svarta ytan och har ingen relation till 
Undersökningsområde 1 och 2, (se figur 3) vilka ligger i anslutning till varandra. Genom att ta 
med dessa fyra rutor i undersökningen täcks alla ytor med högre antal massmaterialflinta i 
svarta ytan av. I anslutning till Uo3 går det att på fig 3 se flertalet stolphål, som också är 
utmärkta på spridningskartorna gällande Uo3, som kan fungerat som vindskydd eller liknande 
vilka också var avgörande i beslutet att göra ett undersökningsområde av de fyra rutorna.  

6.3.1 Splitter 

 

Figur 14:  Spridningskarta över totala antalet splitter i varje ruta 

Trots en avsaknad av knackstenar/flintkärnor knutna till området uppvisar Uo3 ingen större 
skillnad på antalet splitter (figur 14) i jämförelse med de två föregående områdena. Ruta -1/-
124 som innehåller mest splitter ligger sett till stolphålen precis i den öppning som stolphålen 
bildar ( Se figur 3).  
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Tabell 9: Antal splitter för varje ruta och lager 

 

Som tabellen ovan visar är antalet splitter från ploglagret högt och alla rutor är representerade, 
vilket skiljer sig mot de två övriga undersökningsområdena där värdena var betydligt lägre 
och långt ifrån alla rutor uppvisade splitter från nämnda lager. Ruta -1/-124 som har högst 
antal splitter av samtliga rutor i Uo3 har endast splitter ned till lager 2. Lager 5 och lager 6 
innehöll inget splitter alls.  

6.3.2 Avslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Spridningskarta över totala antalet avslag i varje ruta 

Uo3  uppvisar ett väldigt högt antal avslag (figur 15) i rutorna -1/-124 och 0/-125 vilket gör 
dom till två av de mest avslags-rikaste rutorna i samtliga undersökningsområden. Återigen är 
det ruta -1/-124, som låg precis i öppningen som stolphålen bildar, som uppvisar högt antal. 
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Dock är det ruta 0/-125 som totalt innehåller mest avslag med 77 stycken. Endast sju stycken 
fler än -1/-124.  

Tabell 10: Antal avslag för varje ruta och lager 

 

Även avslagen är precis som splitter välrepresenterade i ploglagret vilket ses av tabell 10. Två 
av rutorna har dessutom mer avslag i ploglagret än i lager 1 där ruta 0/-125 uppvisar 25 
stycken avslag vilket är en enorm skillnad mot alla övriga rutor i undersökningen. Även de tre 
andra rutorna har ett högt antal avslag i ploglagret. Som fallet varit med vissa tidigare rutor 
rör det sig nu inte om en ihop-blandning av lager för någon av rutorna. Tabellen visar även att 
ruta 0/-125 har väldigt många avslag i lager 3, mer än i alla föregående lager, vilket också är 
anmärkningsvärt. Speciellt med tanke att en av rutorna i Uo3 helt saknar avslag från lager 3 
medan de andra två har ett respektive fyra avslag. Det är också mycket i relation till övriga 
berörda rutor inom de två föregående undersökningsområdena.  

6.3.3 Avfall 

 

Figur 16: Spridningskarta över totala antalet avfall i varje ruta 
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Avfallet i Uo3 håller ett jämnt antal (se figur 16) per ruta med undantaget ruta 0/-124  som det 
endast påträffats ett avfall i vilket också är den ruta som sett till alla kategorier restprodukter 
innehåller lägst antal. Det är ruta -1/-124 som med 19 stycken avfall har flest medan de två 
övriga rutor innehåller 12 respektive 13 avfall. Med mängden avslag i åtanke förefaller antalet 
avfall vara lågt jämfört med fördelningen avslag-avfall i de övriga två undersökningsområden.  

Tabell 11: Antal avfall för varje ruta och lager 

 

Av tabellen ovan ser vi att det är i lager 1 de flesta avfallen har påträffats där merparten av 
avfallen hör till ruta -1/-124. Alla rutor har avfall representerat i lager 2 men det antalet 
minskar drastiskt redan i nästkommande lager. Inga avfall har påträffats i lager 4-6. 

6.3.4 Spån  

 

Figur 17: Spridningskarta över totala antalet spån i varje ruta 

-1/-123 0/-124 -1/-124 0/-125

0

2

4

6

8

10

12

Avfall

PLOG L1 L2 L3 L4 L5 L6



45 

 

 

Spån är sparsamt förekommande i Uo3 vilket även gäller för de andra två områdena. Totalt 
återfinns åtta stycken varav hälften är ifrån ruta -1/-124 vilket är rutan i den öppning 
stolphålen tycks bilda. Fyra spån i en och samma ruta är också det högsta antalet gällande 
samtliga undersökningsområden.  

Tabell 12: Antal spån för varje ruta och lager 

 

 

 

 

 

 

Spån är jämnt fördelade från Plog-lager 2 med ett spån mer i lager 1 (tabell 12). I lager 3 är 
det tomt på spån men i lager 4 återfinns endast ett. Lager 5-6 är fyndtomma på spån.  

6.3.5 Totalvärde per ruta 

 

Figur 18: Det totala antalet restprodukter för varje ruta  

Som väntat är det ruta -1/-124, som haft högst antal av alla restprodukter förutom avslag, som 
även har högst totalvärde vilket fig 18 visar. Den ruta (0/-124) som är belägen längst bort från 
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stolphålsformationen är också den ruta som har lägst totalvärde medan de andra två rutorna 
innehåller betydligt mer antal restprodukter.  

6.3.6 Sammanfattning Uo3 

Inga registrerade flintkärnor eller knackstenar går att kopplas till Uo3 men när förf. gick 
igenom flintmaterialet från berörda rutor påträffades något som mycket väl kan ha varit en 
flintkärna i lager 1 i ruta 0/-125 men som inte blivit klassificerad som det av tidigare 
undersökare på Ajvide.  

Varje kategori restprodukt har visat en hög representation i ploglagret som i flera fall 
innehållit mer än både lager 1 och lager 2 vilket skiljer sig avsevärt mot Uo1 och 2 där fynd i 
ploglagret var sparsamt.  

På GIS-kartan (figur 3) över samtliga undersökningsområden och som också är utmärkta 
på spridningskartorna för Uo3 går det att se en samling stolphål i anslutning till 
Undersökningsområde 3 och som till synes kan höra ihop med varandra. Stolphålen bildar en 
öppning precis där ruta -1/-124, som är den ruta med flest restprodukter, är belägen. Om det 
rör sig om ett vindskydd av något slag eller om stolphålen är tidsenliga med varandra är svårt 
att bedöma.  

Det lägre totalvärdet sett till de två andra undersökningsområdena kan förklaras av en 
avsaknad av både knackstenar och flintkärnor vilket kan innebära att ingen flintslagning ägt 
rum, eller om det har ägt rum, inte i samma utsträckning som vid Uo1 och Uo2. Men som 
tidigare nämnts gällande Uo3 finns en knacksten och två flintkärnor ca 1 meter bort från 
området och kan eventuellt ha en koppling till ytan. Det påträffades också en förmodad 
flintkärna inom området vid materialgenomgången utförd av författaren. Dock är 124 ett 
relativt högt antal restprodukter , som är fallet inom ruta -1/-124, men det är en bit ifrån 
rutorna med högst antal restprodukter i Uo1 och Uo2. 

6.4 Sammanfattning av samtliga undersökningsområden  

En tydlig avgränsning med knackstenar/flintkärnor framträder gällande Uo1 där rutorna med 
flest restprodukter är centralt belägna innanför nämnda avgränsning. Sju knackstenar och en 
flintkärna hör till Uo1 där tre av knackstenarna är funna i ruta -1/-130 som är i det nedersta 
vänstra hörnet vilket även är fallet för Uo2.  

Ett liknande mönster med knackstenar/flintkärnor som utgör en avgränsning förekommer 
också för Uo2 men inte lika tydligt som föregående område. Dock är det överlägset högsta 
antalet restprodukter representerat av ruta 4/-133 som ligger mitt emellan två ansamlingar 
knackstenar/flintkärna. Utöver ovan nämnda ruta är det totala antalet restprodukter relativt 
jämnt fördelat över resten av rutorna. Uo1 och Uo2 angränsar till varandra via tre rutor men 
som det tidigare redogjorts för föll valet på att göra två olika undersökningsområden. Rutorna 
som angränsar till varandra visade sig uppvisa stora skillnader sett till det totala antalet 
restprodukter så valet att göra två olika områden var korrekt.  

Gällande Uo1 och 2 är förekomsten splitter, avslag, avfall och spån vanligast i lager 1 och 
2 men restprodukter har påträffats från ploglager ned till lager 5. Dock utgör spån ett fåtaligt 
antal i alla tre undersökningsområden vilket eventuellt kan bero på att spån mer ofta än övriga 
restprodukter tillvaratagits för ändamålet att användas som verktyg.  

Det tredje och sista undersökningsområdet skilde sig mycket från de två första. Dels 
utgörs det bara av fyra rutor samt att varken knackstenar eller flintkärnor kan knytas till 
området men ca 1 meter ifrån Uo3 har två flintkärnor och en knacksten påträffats som mycket 
väl kan ha en koppling till området. Dessutom påträffades en eventuell flintkärna i ruta 0/-125 
vid materialgenomgången utförd av förf. men som under tidigare fyndhantering inte 
klassificerats som sådan. Mängden restprodukter visade sig också vara betydligt mindre än i 
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övriga undersökningsområden men antalet är ändå så pass högt att det gör området intressant. 
Även stolphålen som finns i anslutning till området är av intresse. Särskilt då ruta -1/-124 som 
ligger mitt i den öppning stolphålen bildar har ett högt antal restprodukter i jämförelse med 
övriga tre rutor. Stolphålen kan höra till ett dåtida vindskydd eller liknande men det är svårt 
att avgöra. Likaså om stolphålen är tidsenliga med varandra.  

Antalet restprodukter från ploglagret var fåtaligt i dom två första undersökningsområdena, 
men i Uo3 var det ett motsatt förhållande, speciellt gällande avslagen där ett liknande antal 
återfanns i ploglagret som i lager 1 och 2. Ruta 0/-125 innehöll exempelvis dubbelt så många 
avslag i ploglagret (även lager 3) än lager 1 och 2. Även övriga restprodukter från Uo3 var 
fler i ploglagret sett till de andra två undersökningsområdens ploglager.  

Den massmaterialflinta som legat till grund i detta försök att identifiera 
tillslagningsplatser för flinta har varit oretuscherad och endast bestått av gotländsk flinta med 
undantag för ett väldigt fåtaligt antal av sydskandinavisk typ.  
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7. Gravar som innehåller knackstenar och/eller flintkärnor 

 

 

 

Detta kapitel kommer att redogöra för fördelningen av knacksten/flintkärna påträffade i 
gravar. Dessa kommer att analyseras utifrån individens ålder och kön för att få en bättre 
överblick över vilka individer det är som fått knacksten/flintkärna eller både och som 
gravgåva. Knackstenar och flintkärnor är något som i högsta grad är inblandade i en 
tillslagningsprocess och kan således finnas i gravar tillhörande forna flintslagare på Ajvide. 
Studien kommer därefter att vara till hjälp när de begravda flintslagarna ska identifieras 
senare i arbetet.  

7.1 Fördelning av knackstenar och/eller flintkärnor i gravar sett till 
ålder och kön  

Det finns 16 gravar (figur 19) på Ajvide som fått knacksten eller flintkärna med som 
gravgåva, i vissa fall både och. I figur 19 är grav 57 belägen under grav 62 vilket gör att den 
kommer lite i skymundan och är svår att se. De berörda gravarna är de som antingen har 
knacksten eller/och flintkärna registrerat i fyndlistan eller i litteraturen (Österholm 2008, 
Burenhult 1997, Norderäng 2000-2009) rörande undersökningarna vid Ajvide. Det finns 
gravar på kartan nedan som enligt GIS tycks innehålla flintkärna eller knacksten men som inte 
är inringade. Anledningen är att de inte är registrerade som gravgåvor utan kan istället ha 
hittats i anslutning till gravarna, t. ex. ovanpå eller precis bredvid, och har således inte 
bedömts tillhöra någon grav och har därför inte blivit registrerade som gravgåvor av tidigare 
undersökare på Ajvide.  

 



49 

 

 

      Figur 19: Gravar med knackstenar och flintkärnor 
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Figur 19 visar att tre gravar fått både kärna och knacksten som gravgåva och det är två 
singelgravar med en kvinna mellan 20-40 år respektive en man i 60-70 års-åldern. Den tredje 
graven är en dubbelgrav med en man runt 50-60 år samt en pojke på 12-13 år. De resterande 
tolv har enbart fått antingen knacksten eller flintkärna. 

Indelningen av åldersgrupperna är efter Buikstra & Ubelaker (1994:9) och är en 
åldersindelning som ger tydliga och snäva åldersintervaller vilket gör att glappen mellan de 
olika grupperna inte blir allt för stora. De olika åldersgrupperna som är representerade är 
följande:  
Children(3-12), Adolescents(12-20), Young Adults(20-35), Middle Adults(35-50), Old 
Adults(50+).  

Det utförs inga könsbedömningar på individer upp till 12 år (Andersson 2012:24) och 
därför kan de gravlagda barnen som är under 12 år i de för uppsatsen utvalda gravarna endast 
klassificeras som barn.  

Vissa individer på Ajvide har en uppskattad ålder där de inte gått att passa in i någon av 
de ovanstående åldersgrupperna. Exempelvis bedöms individen i grav 73 vara mellan 20-40 år 
gammal när hon avled vilket gör att individen hamnar inom två åldersgrupper. I det här fallet 
kategoriserades individen som ”Young Adults” eftersom individens uppskattade ålder rymmer 
fler år inom den gruppen än ”Middle Adults, där endast 5 år ryms. Liknande bedömningar har 
utförts på andra individer som hamnar inom olika åldersgrupper.  

Kvinnor 

Enbart knacksten 

12-20 år 20-35 år 35-50 år 50+ 

1   1 

Enbart flintkärna 

12-20 år 20-35 år 35-50 år 50+ 

 2  1 

Både flintkärna och knacksten 

12-20 20-35 35-50 50+ 

 1   

 

Män 

Enbart knacksten 

0-12 år 12-20 år 20-35 år 35-50 år 50+ 

  3    
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Enbart flintkärna 

0-12 år  12-20 år 20-35 år 35-50 år 50+ 

   2   

Både flintkärna och knacksten 

0-12 år 12-20 år 20-35 år 35-50 år 50+ 

 1   2 

 

Barn under 12 år. Flintkärnor 
2-3 år 4-5 år 

1 1 

 

Totalt kvinnor 
12-20 år 20-35 år 35-50 år 50+ 

1 3  2 

 

Totalt män 
0-12 år 12-20 år  20-35 år  35-50 år 50+  

 1 3 2 2 

 

Totalt kvinnor, män och barn 

0-12 år 12-20 år 20-35 år 35-50 år 50+ 

2 2 6 2 4 

 

7.2 Analys av gravarna som innehåller knacksten och flintkärna 

Tabellerna visar att fördelningen knacksten/flintkärnor mellan kön är relativt jämn, endast två 
fler i manliga gravar. De tre gravarna, varav en var en dubbelgrav, som fått både kärna och 
knacksten som gravgåva, rör sig om en kvinna och tre av manligt kön. Två singelgravar med 
en kvinna mellan 20-40 år respektive en man i 60-70 års-åldern. Den tredje graven är en 
dubbelgrav med en man runt 50-60 år samt sannolikt en pojke på 12-13 år.  

Individer tillhörande Young Adults är de som oftast får knacksten/flintkärna som gravgåva 
tätt följt av Old Adults. De två icke könsbestämda barnen låg i en trippelgrav tillsammans med 
en kvinna i 25års-åldern. 

Bland männen är det enbart individer inom Middle adults som fått flintkärna medan 
knackstenar är gravgåvan som enbart förekommer hos Young adults. Detta gäller de individer 
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som endast fått antingen knacksten eller flintkärna. När det gäller gravgåvor som består av 
både knacksten och flintkärna hos manliga individer är det endast Old Adults som är 
representerat av två individer tillsammans med en pojke i 13års-ålder som var begravd med en 
av de ovan nämnda äldre männen.  

Bland de kvinnliga individerna är Old Adults representerad bland dom som fått antingen 
knacksten eller flintkärna. Även individer tillhörande Young Adults har fått flintkärna som 
gravgåva men ingen inom den åldersgruppen har enbart knacksten. Däremot har en kvinna på 
ca 19 år en knacksten som gravgåva och hon tillhör således gruppen Adolescents. Den kvinna 
med både knacksten och flintkärna som gravgåva hör till Young Adults. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

8. Vem var flintslagare? 

 

 

 

Man skulle kunna göra det enkelt för sig och hävda att alla 17 individer med 
knacksten/flintkärna som gravgåva var flintslagare på Ajvide. Så kan det givetvis ha varit. 
Men istället kommer studien fördjupas rörande ett urval av gravarna där författaren går 
igenom övriga gravgåvor som kan kopplas till flinthantverk som  avslag, avfall, splitter och 
spån för att belysa de gravlagda individer som av gravgåvorna att döma är mer troligt att de 
var flintslagare än andra individer. Övriga gravgåvor kan också röra sig om exempelvis 
slipstenar. Sedan kommer det att göras ytterligare ett urval bland dessa nedan listade 
gravarna/individerna som förefaller mer intressanta för att urskilja flintslagare  

8.1 Urval av gravar 

De tre gravarna som innehöll både knacksten och flintkärna är med i urvalet tillsammans med 
ytterligare fyra gravar som antingen innehåller fler än en knacksten/flintkärna eller splitter, 
avslag, avfall och spån som gravgåvor. Författaren kommer studera dessa gravgåvor för att se 
om de har retusch eller om det rör sig om obearbetad flinta som då kan vara restprodukter från 
flintslagning. Har flintan retusch rör det sig förmodligen om någon typ av verktyg och har 
ingen direkt koppling till just flintslagningsprocessen.  

I urvalet kommer också övriga gravgåvor som inte är av flinta att bejakas för att kunna få 
en helhet av gravmaterialet och på så vis bättre kunna urskilja eventuella flintslagare. 
Exempel: Om en individ med en knacksten/flintkärna som gravgåva även fått med sig flertalet 
harpuner och fiskekrokar tolkar förf. den individen som mer fiskare än flintslagare. Om 
fyndmaterialet pekar åt motsatta hållet, det vill säga knacksten/flintkärna i kombination med 
restprodukter eller andra intressanta gåvor som t.ex. slipsten kan det vara till hjälp för att 
försöka identifiera en flintslagare.  

Nedan följer det urval av gravar som framkommit. Totalt rör det sig om sju gravar varav 
en är en dubbelgrav vilket gör att urvalet innefattar åtta individer. Fem män, två kvinnor och 
en pojke på 12-13 år är representerat.  
 

Både flintkärna och knacksten 

Grav 14 

Kön: Man  

Ålder: 60-70 

Gravgåva: Knacksten. Flintkärna 



54 

 

 

Kommentar: Relativt fyndfattig grav. Inga gravgåvor av flinta. Materialet består av benspets, 
koncentration av keramik och svinbete.  

Grav 23(Dubbelgrav) 

Kön: Man och en pojke 

Ålder: 50-60. 12-13 

Gravgåva: Knacksten. Flintkärna 

Gravgåvor av flinta: Avslag, skrapa, spån, flintspets 

Fig 20: Grav 23. Från Österholm (2008:230) 

Kommentar: Sammanlagt tre avslag varav ett hade retuschering.. Två spån med retuschering. 
Övriga gravgåvor var bland annat två minieggblad av bergart, benspetsar, bearbetat ben, 
keramik, benharpun och fiskekrok av ben.  
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Grav 73 

Kön: Kvinna 30-35 

Ålder: 20-40 

Gravgåva: Flintkärna. Knacksten 

Gravgåvor av flinta: Avslag. Spån 

Kommentar: Ett retuscherat avslag. Ett retuscherat borr-liknande spån.. Övriga gravgåvor var 
igelkottskäke, keramik, rödockra, svinkäke, lerklining, keramik-kula, och bearbetat ben.  

Fler än en flintkärna eller knacksten 

Grav 45 

Kön: Man 

Ålder: 50-60 

Gravgåva: Två flintkärnor 

Gravgåvor av flinta: Avslag, spån, fragmenterad yxa 

Kommentar: Sju stycken retuscherade avslag varav ett kan vara en skrapa. Två stycken spån 
med retusch samt en större bit svallad flinta som kan vara en bränd kärna. Övriga gravgåvor 
bestod bland annat av en flintyxa, ett minieggblad av bergart, benspetsar, fiskekrok av ben, 
ljuster, bearbetat ben, rödockra, svinbete och rörbenspärlor. 

Grav 64 

Kön: Troligtvis en man 

Ålder: - 

Gravgåva: Två knackstenar 

Gravgåvor av flinta:-   

Kommentar: Inga gravgåvor av flinta. Koncentrationer av keramik och ben består 
gravgåvorna av.  

Övriga intressanta gravlagda individer 

Grav 19 

Kön: Man 

Ålder: 60+ 
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Fig 21: Grav 19 med en av brynstenarna vid högra bröstet (Österholm 2008:227) 

Gravgåva: Flintkärna 

Gravgåvor av flinta: Avslag, avfall, splitter, spån,  

Kommentar: Sammanlagt rör det sig om fyra bitar splitter, sju stycken avfall, 29 avslag och 
tre spån. Åtta avslag saknar retuschering medan en stor del av resterande har bruksretusch. Ett 
spån hade retuschering. Övriga gravgåvor var bland annat två brynstenar, en bergartsyxa, 
ljuster, keramik och bearbetat ben.  

Grav 57 

Kön: Kvinna 

Ålder: 60-70 

Gravgåva: Flintkärna 

Gravgåvor av flinta: Avslag, avfall, spån och borr 
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Kommentar: Två stycken retuscherade avfall. Tre retuscherade avslag. Två retuscherade spån. 
Övriga gravgåvor var rörbenspärla, en sältand och en genomborrad sältand.  

8.2 Analys om urvalet av gravar 

Bland de tre gravläggningar som hade fått både knacksten och flintkärna som gravgåvor är det 
grav 23 som är rikast på gravgåvor av flinta. Av totalt tre avslag i graven saknade två 
retuscheringar vilket skulle betyda att det är flinta som går att koppla till 
tillslagningsprocessen. Grav 73 tillhör en kvinna runt 20-40 år som även fått knacksten och 
flintkärna som gravgåvor men där det övriga flintmaterialet i graven är mer fåtaligt än i grav 
23. Endast ett retuscherat avslag samt ett retuscherat borr-liknande spån gick att finna i grav 
73.  

Två stycken gravläggningar har fått mer än en av antingen knacksten eller flintkärna som 
gravgåvor varav en inte med säkerhet gått att könsbestämma men det är troligtvis en man som 
återfinns i grav 64. Samma grav har inga gravgåvor av flinta. I grav 45 låg en man i 50-60års-
åldern begraven tillsammans med två flintkärnor. I denna utgörs gravgåvorna av flinta av sju 
stycken retuscherade avslag samt två stycken spån med retusch. Individen i grav 45 hade 
också fått med sig en svallad bit flinta som skulle kunna vara en flintkärna vilket skulle 
betyda att mannen i grav 45 fått med sig tre stycken flintkärnor.  

Den grav som är mest rik på flinta är grav 19 som dessutom uppvisar samtliga 
restprodukter från flintslagning bland gravgåvorna samt en flintkärna. Graven är den enda i 
urvalet som innehåller splitter som utgörs av fyra stycken bitar. 29 stycken avslag har 
påträffats i graven vilket är överlägset mest bland de sju gravarna i urvalet. Åtta stycken 
avslag saknar helt retuscheringen medan en stor del av resterande avslag har bruksretusch. 
Totalt sju avfall tillhörde graven och samtliga var utan retuschering. Gällande de tre spånen 
saknar två retuschering. I det övriga gravmaterialet har bland annat två brynstenar registrerats.  

Grav 57 är tillsammans med grav 19 de enda gravarna som innehållit avfall. Även denna 
grav innehåller endast en flintkärna. Båda avfallen som påträffats i grav 57  är dock 
retuscherade. Även tre avslag och två spån går att koppla till graven och samtliga var 
retuscherade. Bland övriga gravgåvor i grav 57 finns inget som går att koppla till 
flinthantverk.  

Av de sju gravarna är det tre stycken sett till gravgåvorna som enligt förf. uppvisar en 
större möjlighet att tillhöra forna flintslagare. Gravarna i fråga är grav 19, 23och 57. Dessa tre 
innehåller utöver knacksten/flintkärna en variation av flinta som kan kopplas till en 
tillslagningsprocess som till exempel oretuscherade avslag, avfall, splitter och spån. Det är 
dock endast grav 19 som har fått samtliga restprodukter utan retusch som gravgåva.  

Det övriga gravmaterialet i grav 23 kan utöver flintslagning också kopplas till fiske då en 
benharpun och en fiskekrok av ben finns bland gravgåvorna. Av övriga gravgåvor i grav 57 
går det inte att se någon koppling åt antingen det ena eller andra hållet då gravgåvorna bestod 
av rörbenspärla, en sältand samt en genomborrad sältand.  

Åldern på samtliga individer i dessa tre gravar är 50 år och uppåt. I grav 23 låg det 
förutom en man i 50-60 års-åldern också en pojke på ca 13 år begraven. Endast grav 57 tillhör 
en kvinna.  
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9. Föremål av flinta tillverkade endast som gravgåvor 

 

 

 

Syftet med detta kapitel är att undersöka om även flintartefakter blivit tillverkade enbart som 
gravgåvor, som det visat sig att keramik har tillverkats för just det ändamålet samt vart grav-
gåvorna varit placerade sett till den gravlagda individens kropp. De gravgåvor som varit un-
derlag i detta kapitel är skrapor, borrar och flintspetsar. Totalt rör det sig om 12 skrapor, fyra 
flintspetsar och tre borrar fördelat på 12 gravläggningar.  

Materialet som studerats i detta kapitel är artefakter tillverkade endast av gotländsk flinta 
som nedlagts som gravgåvor. Anledningen till att de föremål som är tillverkade av sydskandi-
navisk flinta inte tagits med i denna studie är för att den typen flinta är väldigt lite represente-
rad bland flintmaterialet samt att föremål av sydskandinavisk flinta oftast utgörs av importe-
rade och redan färdiga föremål.  

9.1 Skrapor, flintspetsar och borrar 

Förf. har i samråd med handledare Paul Wallin tagit fram tre olika kategorier för gravartefak-
terna: 

-Oanvända innebär att eggen inte uppvisar något tecken på användning. Eggen är fortfarande 
vass, smal och rak samt saknar spår av bruksretusch.  

-Lätt använda innebär att eggen uppvisar tecken på nötning. Eggen kan ha hack, vara lite run-
dad och ha någon typ av retusch. 

-Väl använda innebär en rundad, ojämn egg som känns väldigt slö och nött.  

                                                        Skrapor 

Oanvända Lätt använda Väl använda 

4 6 2 

                                                           

                                                         Flintspetsar 

Oanvända Lätt använda Väl använda 

1 2 1 
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                                                           Borrar 

Oanvända Lätt använda Väl använda 

2  1 

  

                                                            Totalt 

Oanvända Lätt använda Väl använda 

7 8 4 

9.2 Analys av gravgåvor av flinta  

Sammanlagt är det sju av totalt 19 artefakter som är oanvända. Det finns ingen röd tråd att se 
för vilka det är som fått med sig de olika typerna artefakter som gravgåvor (Se bilaga). Båda 
könen är representerade, åldern är väldigt spridd likaså vart på Ajvide individerna är begravda. 
De artefakter som är lätt använda utgör den största delen där åtta stycken är representerade, 
vilket är dubbelt så många som artefakterna som är väl använda.  

Noterbart är att de flesta yxor i gravar påträffas nära huvudet och även längs högerarmen 
vilket framgår av Österholm (2008) att yxorna i gravarna på Ajvide är placerade. Janzon 
(1974) påpekar också en liknande företeelser om yxor nedlagda i närheten av huvudet i mel-
lanneolitiska gravar på Gotland (1974:47, 52, 112ff). Däremot går det inte att se något möns-
ter för vart varken skrapor, borrar och flintspetsar blivit nedlagda i gravar på Ajvide. Variat-
ionen är stor för alla de tre gravgåvorna (Se bilaga). Skraporna visar upp störst variation, vil-
ket är väntat då de är flest till antalet. Skrapor har blivit nedlagda vid huvudet, ovanför huvu-
det, vid fötterna, i brösthöjd, i höfthöjd, vid knät och vid fötterna. Borren som utgörs av tre 
exemplar där två blivit placerade vid höften och en vid smalbenen. I denna undersökning  
utgörs borren av för få exemplar för att kunna säga att den artefakten oftast läggs ned vid un-
derkroppen. Två av flintspetsarna är nedlagda vid överkroppen och en tredje nere vid knäna. 
Den fjärde flintspetsen påträffades i en kenotaf.  
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10. Diskussion och tolkning 

 

 

 

Flintan som är referensmaterial för de tre undersökningsområdena är av gotländsk flinta och 
den har studerats ur ett chaine operatoire-perspektiv där dock inte hela kedjan har studerats 
utan enbart tillverkningsprocessen och där en identifiering av restprodukterna som tillkommer 
vid en enklare flintslagningsteknik har varit i fokus. Varför tekniken bedöms som enkel är för 
att restprodukter av sydskandinavisk flinta är ytterst sparsamt förekommande vilket talar för 
att yxtillverkning inom svarta ytan var väldigt småskalig. Istället är det flinta efter tillverkning 
av mindre och simplare artefakter som skrapor, borrar etc. ,då den gotländska flintan inte 
lämpar sig för tillverkning av större artefakter som t.ex. yxor, som har utgjort underlaget för 
uppsatsen vid att försöka lokalisera tillslagningsplatser inom svarta ytan. 

Något samtliga undersökningsområden i uppsatsen har gemensamt är att merparten av 
restprodukterna är påträffade i de övre lagren, oftast i lager 1 och 2 men också i ploglagret 
vilket var vanligt förekommande gällande Uo3. Att en stor majoritet av restprodukter av flinta 
hamnar högt upp i lagerföljden beror inte enbart på frost lifting, d.v.s. att föremål vandrar 
uppåt i marken, utan det har sannolikt sin förklaring i att aktiviteterna rörande flinta inom 
svarta ytan, som bedöms vara av rituell karaktär, etablerades under ett senare skede. Wallin 
(2015:53) menar, baserat på 14C-dateringar, att Ajvides svarta ytor tillkommer ca 2600-2300 
f.Kr vilket är därför de understa lagren inte är speciellt påverkade av den kraftiga svartfärg-
ningen som tranet bildar. Materialgenomgången som förf. utfört av flinta för detta arbete vi-
sade att restprodukter har påträffats ned till lager 5 men det rör sig sammanlagt om ett väldigt 
sparsamt antal gällande de sista lagren. Efter lager 2 minskar det drastiskt och lager 3,4 och 5 
innehåller betydligt mindre restprodukter än ovanliggande lager. Merparten av restprodukter-
na är påträffade i ploglager, lager 1 och lager 2 vilket visar tydligt att flintslagning är ett se-
nare fenomen. Flintslagning inom ytan tycks inte ha ägt rumt innan den etablerades att döma 
av den stratigrafi flintan visar. Om så ändå var fallet rörde det sig om en väldigt begränsad 
flintslagning. Utan det är i samband med att sälslakten intensifieras som flintslagningen ökar 
vilket kan betyda att vid den perioden börjar den svarta ytan iklä sig rollen som en särskild 
aktivitetsyta för slakt av säl/svin men också tillverkning av keramik och flintföremål ämnade 
för b.la. gravar.  

Det är svårt att med säkerhet avgöra om det rör sig om en tillslagningsplats då en yta kan 
ha städats med jämna mellanrum vilket försvårar identifikationen av en sådan (Knutsson 
opublicerat:29ff). Man bör också ha i åtanke att säkerligen har en viss mängd splitter missats 
och gått förlorat vid tidigare undersökningar t.ex. vid sållning då det är så pass smått att det 
kan slinka igenom maskorna. Om flintslagare städade sina arbetsytor kan splitter och övriga 
restprodukter också hamna någon annanstans vilket innebär att antalet restprodukter mycket 
väl kunnat vara betydligt fler till antalet inom respektive undersökningsområde.  

Något som också formar utseendet på en slagplats är vad som har tillverkats och framför-
allt i vilka mängder vilket gör att en slagplats kan komma i olika skepnader. Det innebär att 
det är den enskilda arkeologens uppgift att själv bedöma om det rör sig om en slagplats eller 
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inte baserat på egna erfarenheter (Holm 2005:71), exempelvis hur mycket restprodukter som 
ska finnas inom en yta och hur stor utbredningen kan vara. 

Av de tre undersökningsområdena är det Uo1 som visar troligaste egenskaper på att under 
mellanneolitikum fungerat som en tillslagningsplats för flinta. Det grundar undertecknad på 
den avgränsning som utgörs av knackstenar och flintkärnor där det innanför avgränsningen är 
högre antal restprodukter än utanför. Totalt går det att koppla sju knackstenar och en flint-
kärna till Uo1 där samtliga ligger precis i utkanten av den högre koncentrationen. Vid materi-
algenomgången utförd av förf. påträffades dessutom vad som kan vara sex ytterligare flint-
kärnor. Intressant med dessa sex kärnor är att även dessa är funna precis i utkanten. Hur denna 
avgränsning som verkar finnas med knackstenar och flintkärnor har tillkommit kan bero på 
hur flintslagarna suttit när dom arbetat. I det här fallet suttit med ansiktet in mot ytan som 
utgör Uo1 när dom tillverkat flintföremål och därför har fler restprodukter hamnat just där.  

Gällande Uo2 och Uo3 är det mer diffust att försöka förstå vad för slags aktiviteter som 
ägt rum inom de två områdena. Inom Uo2 är det en ruta (4/-133) som har överlägset flest 
restprodukter, nästan 100 stycken fler än vad som är ett normalvärde för området. Förekoms-
ten av splitter har sin koncentration i den ytan som 4/-133 är belägen medan övriga rutor i 
Uo2 uppvisar betydligt mindre antal splitter. Avslag och avfall har däremot en jämnare sprid-
ning över hela området men i båda fallen är det just ruta 4/-133 som har det högsta antalet där 
avslagen utgörs av 101 stycken vilket är betydligt flest sett över samtliga undersökningsområ-
den.  

Det är fyra knackstenar och en flintkärna som ligger på linje och med 1m mellanrum från 
ruta 4/-133 åt båda hållen och det skulle kunna betyda att det är en liknande avgränsning som 
gick att se gällande Uo1 men i det här fallet är den inte alls lika tydlig. Samtidigt ska vi inte 
låsa oss vid att rör sig om två helt olika områden enbart för att undertecknad har delat in dom 
så utan vi får också se utanför det. Om vi gör det skulle man kunna hävda att Uo1 och Uo2 
hör till en och samma yta då de ligger kant i kant med varandra. Totalvärdet minskar dock en 
del i de rutor som gränsar till varandra där de lägsta värdena hör till Uo2 men det är ändå så 
pass högt antal restprodukter att det mycket väl kan vara en fortsättning av en aktivitetsyta 
som sträcker sig från Uo1 och in i Uo2. Antalet blir dock högre ju längre in i Uo2 vi ser. Att 
det är en ruta längst ner och i utkanten av en aktivitetsyta för flintslagning som har betydligt 
högst antal restprodukter skulle kunna innebära att det var där man dumpade flintan när 
ytorna städades då det var i utkanten och skulle inte störa eller vara i vägen för någon.  

Det tredje och sista undersökningsområdet är med stolphålen som verkar bilda någon 
slags dåtida formation med en förmodad öppning där Uo3 är belägen, kanske ett vindskydd 
eller liknande, och där rutan med högst antal restprodukter är precis i ovan nämnda öppning. 
Till Uo3 kan det eventuellt höra en knacksten och två flintkärnor (fig 3) men dessa tre är 
funna någon meter ifrån området där rutorna mellan knackstenen/flintkärnorna och Uo3 enligt 
GIS-kartan (fig 3) innehåller en mindre mängd flinta.  

Till skillnad mot de två övriga undersökningsområdena ligger Uo3 för sig själv, strax norr 
om Uo1 och Uo2, och har ingen fysisk koppling till de två. Något som var anmärkningsvärt 
gällande Uo3 var stratigrafin för restprodukterna. I de två första områdena var restprodukter 
ifrån ploglagret ytterst sparsamt medan i Uo3 är det inte ovanligt att det är en liknande mängd 
i ploglagret som det är i lager 1 och 2, i vissa fall till och med ett större antal. Varför restpro-
dukter är funna så pass högt upp i stratigrafin kan innebära att den ytan var i bruk längre än de 
två andra ytorna.  

Trots det osäkra antalet flintkärnor och knackstenar tillhörande Uo3 är totalvärdet per ruta 
likt de övriga två områdena vilket talar för att flinta kan ha slagits inom området. Det är 
problematiskt enligt min mening att prata bort det antal restprodukter som finns i Uo3 utan att 
lyfta fram ytan som en plats där flinta har slagits. Och det gäller alla tre 
undersökningsområden. Flintslagning har bedrivits inom dessa vilket mängden splitter, avslag, 
avfall och i viss mån spån talar för. På Ajvide finns det ytor där mängden flinta skiljer sig mot 
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övriga områden och det bör indikera på att en aktivitet rörande flintslagning ägt rum där 
restprodukterna är betydligt fler.  

Även om bevisföringen för att de tre ytorna en gång i tiden brukats som slagplatser är 
starka bör vi ändå vara öppna för andra förklaringar. Inom hermeneutiken söker man som sagt 
ingen absolut sanning då det anses att det inte finns en sådan utan istället handlar det om att 
försöka förstå och tolka det insamlande källmaterialet (Johnson 1999:43,101). Den data som 
varit underlag gällande de tre undersökningsområdena var omfattande att få fram och 
författaren vill mer än gärna att det ska resultera i att slagplatser för flinta har upptäckts. 
Tyvärr finns ingen mall för hur en slagplats ska se ut och vilka mängder restprodukter en 
sådan måste innehålla. Det skulle lika gärna kunna innebära att restprodukterna inom svarta 
ytan utgör en stor dumpningsyta där restprodukter hamnat efter att slagplatser som finns på 
andra ställen på Ajvide städats.  

Sannerligen är det flintkärnor och knackstenar som en gång brukats inom samtliga områ-
den som inte har hittats vilket kan bero på att dom tagits med från platsen av någon anledning 
eller dumpats någon annanstans. De som påträffats i gravarna kan mycket väl har brukats av 
de gravlagda individerna inom områdena. Antalet flintkärnor/knackstenar som har används 
vid tillverkning av artefakter inom svarta ytan var förmodligen fler än dom som idag har på-
träffats. 

Givetvis kan gemene man haft knacksten/flintkärna i sin ägo och en kunskap i att tillverka 
egna, lite simplare artefakter. Om man var ute på en längre färd kan den kunskapen vara bra 
att besitta och därför kan knacksten och flintkärna utgöra en gravgåva för andra än enbart 
flintslagare. Sen fanns det säkerligen specialiserade flintslagare som hade mer erfarenhet 
inom flinthantverk och därför kunde de tillverka mer avancerade föremål. Det kan gå att 
jämföras med yrkeshantverkare idag och de som har exempelvis hammare och spik hemma 
för enklare snickeriarbeten. Vem som helst kan snickra men det är alltid, eller borde i alla fall 
vara, en kvalitetsskillnad mellan en yrkesman och en hobbysnickrare.   

Obearbetad flinta behöver inte innebära att den gravlagde fått med sig restprodukter från 
flintslagning därför att individen har varit flintslagare utan de kan ha fungerat som något 
nödvändigt att ha i sin närhet så man kan slå till något verktyg vid behov. Det kan också ha 
hamnat i graven genom att man slagit flinta över den gravlagda individen i ett rituellt syfte 
och låtit restprodukterna sprida sig över individen och i graven då flintslagning har varit starkt 
förknippad med dessa individer som fått den typen flinta som gravgåva.  

Att försöka bestämma vem eller vilka som varit flintslagare är såklart väldigt svårt, om 
inte omöjligt. Men bland de individer som fått knacksten/flintkärna samt restprodukter från 
flintslagning med sig som gravgåva är det tre stycken gravar som är mer intressanta än andra: 
Grav 19,23 och 57. Gemensamt för samtliga är att de tillhör åldersgruppen Old Adults vilket 
betyder att alla var över 50 år när de gick bort. I grav 23 låg det förutom en man på 50-60 år 
även en yngre pojke på 12-13 år. Det är endast grav 57 som tillhör en kvinnlig individ då grav 
19 tillhör ytterligare en äldre man som var över 60 år gammal. Av sammanlagt sju individer 
som fått knacksten/flintkärna med i graven är fem stycken män medan endast två stycken är 
kvinnor vilket skulle kunna indikera på att flintslagning på Ajvide huvudsakligen var en syssla 
för männen. Samtidigt kan man tycka att sju individer är för få för att med säkerhet stärka det 
påståendet men det ändrar inte att det rör sig om nästan tre gånger fler män än kvinnor. Att 
samtliga potentiella specialiserade flintslagare råkade vara över 50 år gamla kanske inte 
behöver vara en slump. Det kan innebära att mer avancerad flintslagning inte var något som 
man lärde sig i en handvändning utan det tog åtskilliga år innan man var fullärd eller att det 
var en syssla som lämpade sig bra för äldre individer då de inte har lika mycket kraft och ork 
som yngre personer vid exempelvis jakt och fiske. 

Bland de tre ovan nämnda gravarna är det endast grav 19 som fått samtliga restprodukter 
med som gravgåva och det finns dessutom oretuscherade exemplar bland varje typ av 
restprodukt. Med det i åtanke samt att övriga gravgåvor bestod av bland annat två brynstenar 
gör att mannen i grav 19 mycket troligt var en specialiserad flintslagare.  Dubbelgraven (grav 
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23) skulle kunna tänkas tillhöra en flintslagare som blivit begravd med sin unga lärling. Att 
kunskapen om stenteknologi lärs ut från äldre män till yngre släktingar, framförallt till söner, 
har visat sig vara vanligt inom traditionella samhällen (Apel 2005:3) vilket är en teori som 
skulle kunna appliceras på tolkningen av grav 23. Teorin om det naturliga urvalet 
karaktäriseras b.la. av att kunskap och information förs över från förälder till barn men det 
kan också föras vidare från äldre släktingar till yngre men också genom observation där en 
studerar beteenden, härmar ett utförande för att sedan välja det som passar en bäst (Apel & 
Darmark 2009:17ff)  

Grav 23 är dessutom en paketgrav där de två gravlagda blivit begravda vid olika tillfällen 
men av någon anledning gravlades de tillsammans, kanske av ovan nämnda orsak. Utöver en 
knacksten och en flintkärna bestod gravgåvorna av b.la. tre avslag varav två saknade 
retuscheringar men bland gravgåvorna finns också en benharpun och en fiskekrok av ben 
vilka kan förknippas med fiske. I grav 57 som tillhör en äldre kvinna återfinns förutom en 
flintkärna också två bitar avfall vilket tillsammans med grav 19 är de enda gravarna som 
innehåller just avfall. Även tre avslag och två spån var gravgåvor för kvinnan. Bland det 
övriga gravmaterialet finns ingenting som går att kopplas till flintslagning.  

De sociala faktorer som påverkar individen kan vara ett barn som studerar och härmar ett 
utförande och får då en uppfattning av hur en procedur ska gå till och hur det färdiga resultatet 
ska vara eller se ut. Jacques Pelegrin har introducerat de två begreppen Knowledge och Know-
how (1990:118) där Knowledge syftar till att kunskap sprids genom observation, skriftligt 
eller muntligt och Know-how innebär att kunskapen existerar efter att praktiska erfarenheter 
har fastnat i minnet. Dessa två begrepp kan tillsammans med teorin om det naturliga urvalet, 
där kunskap förs över från förälder till barn, stämma in med de två individerna i grav 23 där 
pojken har varit lärling åt den äldre flintslagaren och har under sin tid som lärling observerat 
samt genom praktiskt träning lärt sig avancerad flintslagning.  

Analysen av gravgåvor tillverkade av den gotländska flintan visade att sju av totalt 19 
föremål bedöms som oanvända vilket kan tolkas som att de föremålen endast har tillverkats i 
syfte att utgöra gravgåvor. Givetvis kan det röra sig om föremål som inte hunnit blivit 
använda då ägaren hann avlida innan och är därför fortfarande i väldigt bra skick. Tidigare 
forskning har vittnat om att en del av den keramik som påträffats i vissa gravar har tillverkats 
inom svarta ytan enbart för att vara gravgåvor då den b.la. var sämre bränd än övrig keramik 
(Johansson 1993). Då flintslagning sannolikt ägt rum inom svarta ytan är det inte främmande 
att tänka sig att även de oanvända flintartefakter som påträffats i ett antal gravar tillverkats 
inom ytan och av samma anledning gällande en del av gravkeramiken men det är givetvis 
omöjligt att säga med säkerhet att så är fallet.  

Under de ca 30 år som Ajvide har varit föremål för undersökningar och forskning har 
flera teorier lagts fram om vad den svarta ytans syfte och roll varit. Ganska tidigt stod det 
klart att man inom ytan har hanterat och slaktat säl på ett rituellt vis och sedan framställt tran 
där tran är en vanlig gravgåva (Österholm 2008:36) men av det osteologiska materialet att 
döma har även hantering av svin varit en stor del. Främst de slaktade svinen har tolkats som 
att dem kan varit en del i festmåltider (Wallin & Martinsson-Wallin 2015:11).  

Över hela Ajvide-lokalen har det påträffats stora mängder människoben, sammanlagt 768 
lösfynd, och där det inom svarta ytorna är en högre koncentration vilket har lett till en 
diskussion om hur man behandlade de döda innan begravningen. Exempelvis att de döda legat 
ovanför jord inom ytorna innan gravläggning eller att man grävt upp tidigare gravlagda 
individer för att sprida deras ben i vinden över platsen (Wallin 2015:56ff).. Slutligen finns 
teorin om man inom svarta ytan har tillverkat gravföremål som också har bevisats gällande en 
del av keramiken i gravarna (Johansson 1993:9). Detta har stärkt tanken på att även gravgåvor 
som inte är keramik också tillverkats inom ytan. Frekvensen av artefakter som skrapor, 
bennålar, fiskekrokar och harpunfragment är större i den svarta ytan än utanför och det kan 
betyda att tillverkning av andra typer av gravgåvor blivit tillverkade i svarta ytan (Österholm 
1997b:81).  
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Detta arbete visar dessutom att flintslagning sannolikt ägt rum och att en del 
flintartefakter i gravar är oanvända vilket kan innebära att de tillverkats inom ytan för det 
ändamålet att vara gravgåvor. Förmodligen har svarta ytan haft flera olika 
användningsområden och de teorier som finns om ytans roll tyder på att den haft en rituell 
karaktär där begravningsceremonier i olika former spelat en betydande roll.  
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11. Resultat  

 

 

 

 

 
Finns det slagplatser för flinta inom den svarta ytan? 

Ja. Exakt hur slagplatserna var arrangerade är oklart men det är svårt att förklara bort den 
mängd restprodukter och de flintkärnor/knackstenar som finns i samband med de högre 
flintkoncentrationerna. Flintslagning har bedrivits främst inom Uo1 men Uo2 och Uo3 är 
också troliga områden.  

Går det att finna begravda flintslagare bland Ajvides gravar? 

Det är givetvis väldigt svårt att med säkerhet peka ut forna flintslagare men genom att 
analysera de individer som fått knacksten/flintkärna som gravgåva och sätta det i relation med 
övriga gravgåvor går det att utvinna några individer som är mer troliga kandidater än andra att 
en gång varit flintslagare. Detta arbete menar att individerna i grav 19 och grav 23 är de som 
mest sannolikt varit specialiserade flintslagare på Ajvide.  

Vad var den svarta ytans roll? 

Ytans roll har varit flera. Man har troligen hanterat och slaktat säl på ett rituellt sätt. Svin har 
också hanterats inom ytan av det osteologiska materialet att döma men om de har hanterats på 
något rituellt sätt är svårare att avgöra. Den stora mängden spridda människoben inom ytan 
har tolkats som att innan gravläggning kan kropparna legat ovanför jord en tid eller att man 
spridit benen över ytan. Det har också visat sig att en del av den keramik som påträffats i vissa 
gravar tillverkats i svarta ytan och det verkar som att det blivit tillverkat ur ett symboliskt 
syfte då den typen keramik är dåligt bränd och har enbart fungerat som gravkeramik. Inom 
ytan har som detta arbete visar även flintslagning ägt rum.  

Tillverkades det gravföremål av flinta inom den svarta ytan och går det att påvisa genom 
gravgåvorna?  

Det finns gravgåvor av flinta som är oanvända och de kan precis som med en del av 
gravkeramiken också ha tillverkats för ändamålet att fungera som enbart gravgåvor. Om de 
har tillverkats inom svarta ytan är omöjligt att svara på. Endast reffitting-studier av materialet 
skulle kunna generera svar på den frågan. Att göra det kräver dock en ingående analys av 
flintmaterialet vilket inte faller inom ramen för detta arbete. Men om gravkeramik tillverkats i 
svarta ytan är det också möjligt att andra typer av gravgåvor också blivit tillverkade där som 
t.ex. föremål av just flinta men också av ben/horn. 
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12. Sammanfattning 

 

 

 

I det här arbetet behandlas flintan vilket är den fyndtyp från Ajvide som i skuggan av den 
stora mängd massmaterial som keramik och ben utgör hamnat i skymundan trots att över 200 
kg flinta påträffats. Uppsatsen huvudsakliga syfte var att lokalisera tillslagningsplatser för 
flinta inom den svarta ytan som ibland också benämns Käutaltaret vilket krävde en 
omfattande materialgenomgång av massmaterialflinta från totalt 35m2 där restprodukter som 
tillkommer vid flintslagning identifierades.  

Tre stycken undersökningsområden konstruerade av förf. utgjorde en begränsning inom 
svarta ytan där samtliga områden karaktäriseras av högre och utbredda koncentrationer flinta 
och i anslutning till undersökningsområdena fanns också knackstenar och flintkärnor. 
Analysen av samtliga undersökningsområden tyder på att det sannolikt har utförts 
flintslagning inom svarta ytan. Då det inte finns några exakta preferenser för hur en slagplats 
ska se ut går det inte med säkerhet säga att så var fallet men antalet restprodukter tillsammans 
med antalet knackstenar och flintkärnor samt förhållandet med utbredningen och 
avgränsningen av ovan nämnda markörer för slagplatser gör att tolkningen blir att det slagits 
flinta inom ytan.  

Flera frågetecken finns angående den svarta ytan som behandlas i uppsatsen och flertalet 
teorier om ytans roll på Ajvide finns varav två av teorierna är bekräftade vilka är att ytan 
används vid framställning av tran och att det inom ytan har tillverkats gravkeramik. Då det 
har tillverkats gravkeramik i svarta ytan är det också troligt att andra gravgåvor också 
tillverkats där, exempelvis föremål av flinta, vilket är anledningen till att samtliga 
undersökningsområden är placerade inom svarta ytan. För att få en bra överblick över varje 
område har spridningskartor arbetats fram med den data som framkom vid 
materialgenomgången som underlag.  

Om det funnits tillslagningsplatser för flinta borde det också existerat flintslagare. Genom 
att analysera gravlagda individer som har gravgåvor som går att koppla till flintslagning har 
ett försök att identifiera sådana vilket resulterade i att tre stycken potentiella forna flintslagare 
lyfts fram i arbetet.  

I arbetet diskuteras det även om föremål av flinta funna i gravar har tillverkats enbart för 
att fylla syftet som gravgåvor. Förf. analyserade utvald gravflinta för att få en uppfattning om 
frågan och det visade sig att sju av 19 artefakter tillverkade av gotländsk flinta var oanvända 
vilket kan tolkas som att de föremålen tillverkats enbart som gravgåvor. Om de blivit 
tillverkade inom svarta ytan är givetvis omöjligt att svara på men då gravkeramik har 
tillverkats där så är det troligt att även gravgåvor av annat material också tillverkats inom 
svarta ytan.  
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13. Framtida forskning  

 

 

 

Som det nämnts tidigare i arbetet har flintan inte varit föremål för så många studier trots att 
fyndmaterialet utgörs av över 200 kg. Förhoppningsvis har arbetet visat att det finns goda 
möjligheter att lyfta fram flintan i ljuset. Söder om den svarta ytan som varit i fokus detta 
arbete finns ytterligare en mörkfärgad yta som har en liknande utbredning. Dock inte med lika 
höga och utbredda flintkoncentrationer och inte alls lika rik på knackstenar/flintkärnor. Ruta -
3/-168 som är belägen inom ytan är den ruta på Ajvide som innehåller flest antal flinta. Det 
vore intressant att analysera materialet från nämnda ruta för att få en uppfattning om varför 
den är så pass rik på flinta. Kan det röra sig om ett avfallsområde för bortstädade 
restprodukter eller kanske en begränsad yta för flintslagning?  

Detta arbete har visat att det finns flintverktyg i gravar som är oanvända men det går inte 
att styrka att dessa  har blivit tillverkade inom svarta ytan och om syftet har varit att de endast 
ska utgöra gravgåvor. Johansson (1993) kom fram till att det var en kvalitetsskillnad åt det 
sämre gällande den keramik som tillverkats i syfte att utgöra gravgåvor. En liknande studie för 
att urskilja kvalitetsskillnader rörande flintverktyg skulle kunna avslöja vilka föremål som 
tillverkats enbart för att utgöra gravgåvor från de föremål som fungerat som faktiska verktyg. 
I det här arbetet har det endast studerats om föremål är oanvända, lätt använda eller väl 
använda vilket inte säger något om kvalitén. En refitting-studie rörande flintverktyg vore även 
det av intresse då det eventuellt är möjligt att spåra restprodukter från svarta ytan som 
tillkommit vid tillverkning av flintföremål funna i gravar vilket skulle bekräfta att 
gravföremål av flinta har tillverkats inom svarta ytan.   
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Bilaga 1: Samtliga gravar med knacksten/flintkärna  

Grav 13 

Kön: Kvinna 

Ålder: 50-60 

Gravgåva: Knacksten 

Gravgåvor av flinta: Avslag, två st tjocknackiga yxor, spån, mejsel, flintspets 

Kommentar: Avslag, spån och flintspetsen hade retuschering. Övriga gravgåvor bestod bland 

annat av fem stycken benspetsar, svinbetar, brynsten, keramik, fiskekrok, koncentration av 

gris-och sälben och en mejsel samt en yxa av bergart.  

Grav 14 

Kön: Man  

Ålder: 60-70 

Gravgåva: Knacksten. Flintkärna 

Kommentar: Relativt fyndfattig grav. Inga gravgåvor av flinta. Materialet består av benspets, 

koncentration av keramik och svinbete.  

Grav 19 

Kön: Man 

Ålder: 60+ 

Gravgåva: Flintkärna 

Gravgåvor av flinta: Avslag, avfall, splitter, spån,  

Kommentar: Sammanlagt rör det sig om fyra bitar splitter, sju stycken avfall, 29 avslag och 

tre spån. Åtta avslag saknar retuschering medan en stor del av resterande har bruksretusch. Ett 

spån hade retuschering. Det största avslaget med bruksretuschering är 4*3 cm och det största 

utan är 2*1,5 cm. Ett betydligt större avfall på 5,5*1,5 cm. De tre spånen var jämnstora, ca 

2,5*1 cm. Övriga gravgåvor var bland annat två brynstenar, en bergartsyxa, ljuster, keramik 

och bearbetat ben.  

Grav 23(Dubbelgrav) 

Kön: Man och en pojke 

Ålder: 50-60. 12-13 

Gravgåva: Knacksten. Flintkärna 

Gravgåvor av flinta: Avslag, skrapa, spån, flintspets 
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Kommentar: Sammanlagt tre avslag varav ett hade retuschering. Det största utan retusch mätte 

2,5*1,5 cm och det med retusch 2,5*1,7 cm. Två spån med retuschering. Det största 3,5*1,8.  

Övriga gravgåvor var bland annat två minieggblad av bergart, benspetsar, bearbetat ben, 

keramik, benharpun och fiskekrok av ben.  

Grav 25 

Kön: Man 

Ålder: 30-35 

Gravgåva: Knacksten 

Gravgåvor av flinta:  Avslag 

Kommentar: Enligt Österholm(1989:45) ska en bearbetad flinta påträffats i graven men den 

står inte med i fyndlistan och finns inte med bland gravmaterialet. Övriga gravgåvor var 

rörbenspärlor och näver.  

Grav 36 

Kön: Kvinna 

Ålder: 20-25 

Gravgåva: Flintkärna 

Gravgåvor av flinta: Spån, avslag 

Kommentar: Avslaget har bruksretusch och är 3,2*1,9 cm stor. Spån av sydskandinavisk flinta 

har retuschering och mäter 1,9*0,7 cm. Övriga gravgåvor var bland annat tre benharpuner, två 

benspetsar, keramik, igelkottskäke, rödockra och en fiskekrok av ben.  

Grav 45 

Kön: Man 

Ålder: 50-60 

Gravgåva: Två flintkärnor 

Gravgåvor av flinta: Avslag, spån, fragmenterad yxa 

Kommentar: Sju stycken retuscherade avslag varav en kan vara en skrapa. Två stycken spån 

med retusch samt en större bit svallad flinta som kan vara en bränd kärna. Största spånet är 

3,7*1,9 cm. Största avslaget(ej eventuella skrapan) är 4,8*3 cm. Den svallade flintan mäter 

5,4*3,6 cm. Övriga gravgåvor bestod bland annat av en flintyxa, ett minieggblad av bergart, 

benspetsar, fiskekrok av ben, ljuster, bearbetat ben, rödockra, svinbete och rörbenspärlor.  

Grav 57 

Kön: Kvinna 

Ålder: 60-70 
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Gravgåva: Flintkärna 

Gravgåvor av flinta: Avslag, avfall, spån och borr 

Kommentar: Två stycken retuscherade avfall, det största var 2,7*1,8 cm. Tre retuscherade 

avslag där det största mätte 3,1*2,2 cm. Två retuscherade spån, det största var 2,8*1,2 cm. 

Övriga gravgåvor var rörbenspärla, en sältand och en genomborrad sältand.  

Grav 59  

Kön: Man 

Ålder: 25-35 

Gravgåva: Knacksten 

Gravgåvor av flinta: avslag, spån, skrapa, borr  

Kommentar: 21 stycken retuscherade avslag där det största är 3,7*3,6 cm. Ett retuscherat spån 

av sydskandinavisk flinta med måtten 2,6*0,8 cm. Övriga gravgåvor var bland annat keramik, 

benharpun, bearbetat ben, benspetsar och fiskekrok av ben.   

Grav 64 

Kön: Troligtvis en man 

Ålder: - 

Gravgåva: Två knackstenar 

Gravgåvor av flinta:-   

Kommentar: Inga gravgåvor av flinta. Koncentrationer av keramik och ben.  

Grav 73 

Kön: Kvinna 30-35 

Ålder: 20-40 

Gravgåva: Flintkärna. Knacksten 

Gravgåvor av flinta: Avslag 

Kommentar: Ett retuscherat avslag på 2*1,2 cm Ett retuscherat borr-liknande spån med 

måtten 3,5*1,5 cm. Övriga gravgåvor var igelkottskäke, keramik, rödockra, svinkäke, 

lerklining, keramik-kula, och bearbetat ben.  
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Bilaga 2: Tabell för samtliga undersökningsområden 

 

Område Ruta Splitter PLOG L1 L2 L3 L4 L5 L6 Ruta Avslag PLOG L1 L2 L3 L4 L5 L6 Ruta Avfall PLOG L1 L2 L3 L4 L5 L6 Ruta Spån PLOG L1 L2 L3 L4 L5 L6 Knacksten Kärnor Övrigt

1 2/-126 1 1 3 3 5 5 1 avslag med brukretusch L4

1 3/-126 9 8 1 17 13 4 8 6 2 3 2 1 1

1 2/-127 36 15 19 1 64 3 17 27 15 1 24 2 12 5 5 1 slipad flinta L2. Två st skrapor? Ett retuscherat avslag.Bränd flinta L1 och PLOG

1 3/-127 27 1 19 4 2 1 59 14 21 14 7 3 35 13 16 3 3 Ev. kärna L2. 

1 4/-127 19 13 3 1 1 1 45 13 20 3 7 2 30 18 10 2

1 5/-127 24 5 13 2 1 3 48 1 19 15 2 11 19 3 9 5 2

1 3/-128 29 5 16 2 3 3 63 3 22 18 15 5 24 1 15 5 3 1 1 Ev.spånkärna L2. 

1 4/-128 32 3 24 4 1 56 2 18 28 8 29 1 16 10 2

1 5/-128 17 2 13 2 51 28 22 1 24 18 6

1 2/-129 14 2 7 3 2 46 12 23 6 5 11 6 4 1 1 1 Ev.kärna(L3). 

1 3/-129 25 3 13 6 3 63 8 20 14 13 8 24 13 6 2 3 3 1 1 1

1 4/-129 35 1 18 9 6 1 73 27 14 29 3 44 14 17 11 2 1 1 Kärna(L1). Ev.skrapa(L3)

1 5/-129 5 4 1 33 2 5 22 4 13 5 1 6 1 2 1 1 Kärna(L1) 

1 1/-130 13 6 6 1 49 16 16 5 10 2 21 9 7 4 1 4 1 2 1 Del av spånskrapa

1 2/-130 24 12 10 2 60 2 24 20 7 7 29 17 5 2 5 Del av kärna(L4). 

1 3/-130 27 3 15 8 1 45 1 8 19 13 4 21 1 6 12 2 Ev.skrapa/skärverktyg(L2). 

1 4/-130 34 3 27 1 3 58 3 44 7 4 37 30 3 4 4 4

1 5/-130 24 3 14 6 1 68 2 28 23 12 3 25 2 11 10 2

3  -1/-123 27 7 9 4 6 1 41 12 13 14 1 1 12 5 4 2 1 1 1

3  0/-124 15 4 11 35 18 11 2 4 1 1 2 2

3  -1/-124 31 9 14 8 70 19 30 26 5 19 5 11 3 4 1 1 1 1 Del av skrapa(PLOG)

3  0/-125 19 12 1 4 2 77 25 13 11 27 1 13 4 4 3 2 1 1 Ev.kärna(L3). Del av spånskrapa(L3). Flera större avslag(L3)

2 2/-131 11 5 4 2 30 23 6 1 8 1 5 1 1

2 3/-131 17 17 58 43 15 14 12 2 2 2

2 4/-131 10 10 54 24 16 9 5 12 10 2 1 1

2 1/-132 24 1 21 2 56 6 20 18 9 3 19 3 11 2 2 1 1 1 Spånföremål(L3)

2 2/-132 10 10 86 9 26 27 14 10 18 3 9 4 2 3 1 2

2 3/-132 9 3 6 42 6 18 15 1 2 14 2 10 1 1 1 1 Slipad flinta(Plog) 

2 4/-132 8 8 52 22 13 13 4 8 6 2 1 1

2 5/-132 9 6 3 34 12 13 6 3 10 7 2 1 3 1 1 1

2 2/-133 8 8 38 2 18 12 4 2 5 3 1 1 1 1 Del av kärna(L1)

2 3/-133 10 1 8 1 51 3 24 14 7 3 11 1 6 3 1 4 3 1 1(L1)

2 4/-133 36 36 101 64 15 14 8 37 33 3 1 1(L1) Slipad flinta(L1)

2 5/-133 19 19 42 24 14 3 1 12 8 2 1 1 1 1 Del av kärna(L1)

2 6/-133 38 30 7 1 26 5 13 8 8 1 6 1
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Bilaga 3: Tabell över alla gravar som innehåller flinta 

 

Tjock.n yxa Fragm yxa

1 17-19 SSK GF SSK 1 Knacksten(ID:20452,Brynsten:20453) ej med i publikation, fyndlista

2 20 X

4 1

5 20 GF

7 GF, SSK GF, SSK SSK SSK

9 K K GF

12 K 1 Knacksten:ID:20462. Ej med i lista eller publikation

13 50-60 X Två st. SSK SSK SSK GF 1

14 GF 1

16 60+ GF

18 SSK, GF GF SSK SSK

19 GF GF GF GF GF

20 X X

21 K K GF GF GF

23 P.12-13 GF X GF GF GF 1 Knacksten ej fyndlista. Men i Österholm s43

25 X 1 Knacksten ej fyndlista. Men i Österholm s45

27 SSK

Yxa men 

vilken typ?

28 GF

29 25 4-5, 2,5 GF

33 K K X

34 GF

35 9-10 år GF GF Polerad SSK SSK, GF SSK

36 20-25 GF SSK GF

38 3-5 år

GF, SSK, 

slipad GF 3 st GF SSK

39

33 GF, 1 

SSK SSK

40 F.8-9 SSK GF

43 1

45 GF, SSK GF SSK 2 st GF

52 7 mån, 2 år GF GF 3 st GF

54 GF X

57 60-70 GF GF GF GF GF

58 GF GF

59 GF ,SSK 

2 st. GF, 

SSK SSK GF 1

60 X GF

61 GF GF

62 X X

63 X X X

64 2 Troligtvis man

66 14 st GF

Yxa men 

vilken typ? 2 st GF GF

67 GF

68 3-8 år GF, SSK

73 30-35 GF X 1 Kärna ID:108769, Knacksten ID:109770. Ej i fyndlista. Med i Rapport från 2001

78 SSK

79A 10-aug

79B 18-20 SSK

80 2 GF

83

En vuxen. 

Kön och 

ålder oklart

12 år, 10 år, 

spädbarn SSK

17-19

30-40

Vuxen

Gammal

25-35

X

20-25

Ev man. 20 år

18-19

K

60+

25-35, 20-25

40-45

40-50

30-40

40-50

K

60-70

15-20

40-50

K

Spets Borr Kärna NotisSpån Mejsel KnackstenAvfall Tunn.n yxa Skrapa SplitterGrav Man      Kvinna Barn Avslag
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Bilaga 4: Placering i graven av flintartefakter samt vilka 

som fått oanvända flintartefakter som gravgåva 

  

Vem har fått oanvända flintföremål som gravgåva?  

Grav 13: Oanvänd flintspets. Kvinna 50-60 år.  

Grav 34: Oanvänd flintborr. Äldre man 60+ 

Grav 35: Oanvänd flintskrapa. Barn 3-4 år.  

Grav 38: Oanvänd flintskrapa. Trippelgrav. Två män 25-35 respektive 20-25 och ett barn 3-5 

år 

Grav 59: Oanvänd flintborr. Man 25-35 år 

Grav 66: Två oanvända flintskrapor. Man 25-35 år 

 

Grav 1 

Föremål: Flintskrapa 

Kommentar: Lätt använd  

Vart vid kroppen fanns föremålen: Framgår inte 

Grav 13 

Föremål: Flintspets 

Kommentar: Oanvänd 

Vart vid kroppen fanns föremålen: Mellan armbågen och axeln på individens vänstra arm 

Grav 21 

Föremål: En flintspets och en flintskrapa 

Kommentar: Flintspetsen är lätt använd. Flintskrapan är lätt använd.  

Vart vid kroppen fanns föremålen: Graven är en kenotaf 

Grav 23 

Föremål: Flintspets 

Kommentar: Väl använd 

Vart vid kroppen fanns föremålen: Vid uppdragna knän  
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Grav 34 

Föremål: Flintborr 

Kommentar: Oanvänd 

Vart vid kroppen fanns föremålen: Vid vänster smalben 

Grav 35 

Föremål: Flintskrapa 

Kommentar: Oanvänd 

Vart vid kroppen fanns föremålen: Del av ett barnskelett. Inga underkroppsben. Skrapan är 

påträffad en bit vänster om vart fötterna kunde ha varit.  

Grav 38 

Föremål: Tre flintskrapor 

Kommentar: Två välanvända. En oanvänd.  

Vart vid kroppen fanns föremålen: I brösthöjd, höfthöjd och strax nedanför knät.  

Grav 40 

Föremål: Flintspets 

Kommentar: Lätt använd 

Vart vid kroppen fanns föremålen: Vid nyckelbenet 

Grav 52 

Föremål: Tre flintskrapor 

Kommentar: Tre lätt använda 

Vart vid kroppen fanns föremålen: En skrapa strax höger om huvudet på ena individen och en 

skrapa en bit ovanför och vänster om huvudet. Den tredje skrapan är i brösthöjd bredvid den 

andra individen.  

Grav 57 

Föremål: Flintborr 

Kommentar: Väl använd 

Vart vid kroppen fanns föremålen: Väldigt förstörd grav. Går inte att se  
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Grav 59 

Föremål: En flintborr. En flintskrapa 

Kommentar: Flintborren är oanvänd. Flintskrapan är lätt använd.  

Vart vid kroppen fanns föremålen: Flintborren någon meter till höger om individens höft. 

Skrapan låg ett par decimeter från individens högra axel.  

Grav 66 

Föremål: Två flintskrapor 

Kommentar: Oanvända  

Vart vid kroppen fanns föremålen: Framgår ej av litteraturen  
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Bilaga 5: Spridningskartor för varje lager (Uo1, Uo2) 

 

Uo1  

Splitter 

Ploglager 
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Lager 1 
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Lager 2 

 

Lager 3 
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Lager 4 

 

 

Lager 5 
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Avslag 

Ploglager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lager 1 
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Lager 2 

 

 

 

Lager 3                                                                                                          
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Lager 4 

 

Avfall 

Ploglager                                                                                                
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 Lager 1 

 

Lager 2                                                                                                      
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Lager 3 
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Lager 4 

 

Lager 5 
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Uo2  

Splitter 

Ploglager 

 

 

 

 

Lager 1 
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Lager 2 

 

 

Lager 3 
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Lager 4 

Avslag 

Plog 
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Lager 1 

 

Lager 2 
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Lager 3 

 

 

 

Lager 4 
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Avfall 

Ploglager 

 

Lager 1 
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Lager 3 
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Lager 4 

 

 

 


