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Figur 1. Fastighetskarta med 2017 års undersökta yta samt tidigare undersökt yta. 
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Inledning 
Den arkeologiska undersökningen vid fornlämningen Eksta 171:1, Ajvide 2:1, Gotland år 

2017 har utförts i samband med utbildningen för arkeologistudenter Avancerad fältkurs 15hp 

(5AR767) under perioden 2017-04-24 – 2017-06-02 vid Uppsala universitet - Campus 

Gotland. Undersökningen är en fortsättning på tidigare undersökningar av platsen som utförts 

mellan åren 1983-1987 samt 1992-2009 (Norderäng 2001-2010, Österholm 2008). Årets 

undersökning är del av Alexander Sjöstrands doktorandprojekt "Changes, activities and 

bones" vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Projektet avser att skapa en större 

förståelse för lokalen Ajvide och den gropkeramiska kulturen på Gotland. 

 

Syfte och målsättning 
Målsättningen med undersökningen är att belysa flertalet frågor inom doktorandprojektet 

”Changes, activities and bones”, däribland fosfatkartera samt undersöka den ö som under 

lokalens tidiga fas varit tillgänglig strax sydväst om Ajvide (figur 5). Vid tidigare 

undersökningar har två provgropar anlagts på ön, vilka inte kunde identifiera spår av mänsklig 

aktivitet, dock har ingen större undersökning utförts av ön. Målet är således att fosfatkartera 

öns närmaste hälft till Ajvidelokalen och sammankoppla karteringen med Österholms 

fosfatkarta från 1980 och försöka identifiera eventuella neolitiska aktiviteter som förekommit 

på ön och hur dessa kan kopplas till Ajvidelokalen. Då ett sund existerat mellan dessa två 

utgör ön tillsammans med Ajvidelokalen ideala platser för fångststationer intill sundet. 

Ytterligare målsättning berör den tidigare identifierade ytan med bronsåldersaktivitet, 

undersökt under perioden 1983-87. På den här ytan har bland annat en härd daterad till 

bronsålder, samt flertalet stolphål som omgärdar härden identifierats. Närliggande 

förekommer även två dateringar från senneolitikum (figur 9). Ytan har ej undersökts vidare, 

vilket medför att dess utsträckning och kontinuitet från den gropkeramiska fasen till 

senneolitikum/bronsålder är oklar. Målet med fortsatt grävning av denna yta blir således att 

identifiera hur bronsåldersytan förhåller sig till det gropkeramiska materialet i området, om 

det rör sig om en enskild aktivitet i ett senare skede, eller om det handlar om en tidigare 

oidentifierad större aktivitet. 

 

Söder om den tidigare grävda ytan har enstaka provgropar undersökts med mindre 

fyndmaterial, då denna yta varit lokaliserad längs den dåtida förmodade strandlinjen kommer 

fler provgropar anläggas längs med denna för att utröna eventuell aktivitet på båda sidor av 

det dåtida sundet, ytan är lokaliserad längs den södra gränsen för höga fosfatvärden i 

Österholms fosfatkartering över området (figur 6). Syftet med undersökning av dessa tre 

områden blir således att skapa en djupare förståelse för Ajvidelokalens användning, 

kontinuitet och placering i landskapet.  

Undersökningen har även som syfte att erhålla eventuellt daterbart material med tydliga och 

specifika kontexter för 
14

C analyser, då Sjöstrand erhållit medel för detta ändamål. Dateringar 

kommer utföras på utgrävda material av intresse för att ytterligare skapa en förståelse för 

förhållandena mellan de olika utgrävda områdena. 
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Metod och genomförande 
Undersökningen har utförts enligt kontextuell metod, med undantag för jämförbarhet med 

tidigare undersökningar där en artificiell lagerföljd på ca 10cm/lager använts om inte tydliga 

kontexter identifierats.  

Inmätta objekt har mätts in med totalstation enligt SWEREF99TM. Schakt och provgropar 

som ej anlagts i direkt anslutning till tidigare undersökta ytor har anlagts i nord-sydlig 

riktning. Schakt och provgropar i direkt anslutning till tidigare undersökta ytor har anlagts i 

enhetlighet med det lokala koordinatsystemet för att binda ihop nya och gamla schakt. 

Beteckningar (Definitioner av speciella uttryck) 

Huvudytan – Den helhet av undersökta ytor som bildar en ca 40 x 70 m stor yta. 

Ön – Den ö som funnits strax sydväst om Ajvidelokalen vid 12 m.ö.h strandlinje. 

Svarta ytan – Den mycket fyndrika mörka och feta mörkfärgning som undersöktes under de 

första undersökningarna. 

Lager – Artificiell indelning av stratigrafi enligt 10 cm lager/stick. Använd vid tidigare 

undersökningar av lokalen. Används här för utgrävda material skall vara jämförbara. 

Nivå – Indelning av stratigrafin inom en kontext vid tjockare kontext än 10 cm. 

GRK – Gropkeramiska kulturen 

Ej inmätt fynd – Sållfynd som skulle blivit inmätt om funnet in situ. 

Fyndhantering 
Vid undersökningen har den jord där omständigheterna tillåtit, sållats, på grund av regn och 

grundvatten har dock endast en mindre mängd av jorden sållats. På grund av detta har 

undersökningen istället fokuserat på ”in situ” fynd vid undersökningen för att få fram allt 

fyndmaterial. Det arkeologiska och osteologiska fyndmaterialet som framkommer under 

undersökningen kommer sorteras och fyndhanteras enligt de riktlinjer givna av 

fyndmottagaren.  

Bakgrund & forskningshistorik 
Ajvidelokalen upptäcktes redan 1922 av Oscar Wennersten varvid mindre undersökningar 

utfördes året efter av John Nihlén (Österholm 1989:85). De större undersökningarna av 

platsen påbörjades inte förens 1980 när Inger Österholm visade intresse för lokalen och 

utförde undersökningar mellan åren 1980-87 samt 1992-99 (Österholm 2008), 

undersökningarna fortsatte sedan under Högskolan på Gotland mellan 2000-09 (Norderäng 

2001-2010). 

Undersökningarna hade till en början som syfte att undersöka huruvida aktiviteten följt 

strandlinjen, men kom under undersökningen gång att omfatta flera områden (Österholm 

2008:12). Schakten anlades centralt i den fosfatkarta som utförts strax innan 

undersökningarna påbörjades, något som resulterade i att 18 stycken gravar framkom mycket 

tidigt under undersökningarna. En härd daterad till bronsålder framkom även vid 

undersökningar av ett område vid den sydvästra delen av tolkade strandlinjen på platsen 

(Österholm 2008:19). Undersökningarna fortsatte sedan under perioden 92-99 där en mängd 

gravar framkom, 62 gravar undersöktes fram till 1999. Undersökningarna under dessa år 

fokuserade på framtagning av större boplatsytor och identifiering av olika aktiviteter på 

platsen, så som stolphål och spår av hus (Österholm 2008:31). Bland annat identifierades den 

så kallade ”svarta ytan”, en yta i nära kontakt med de gravar som undersökts, som ej 
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innehåller gravar, men består av mycket fet jord och stora mängder både arkeologiskt och 

osteologiskt material. Ytan blev sedermera den första av fyra som identifierats på platsen. 

Undersökningarna gick från och med år 2000 över till Högskolan på Gotland som fortsatte 

med liknande riktlinjer och syfte som tidigare. Flertalet av grävningarna mellan 2000-09 hade 

som syfte att avgränsa de aktivitetsytor som tidigare identifierats. Provgropar lades även ut för 

att identifiera bland annat den mesolitiska aktivitet som tolkats att ha funnits på platsen, dock 

kunde belägg för denna aldrig påvisas genom utgrävningarna. Enstaka provgropar anlades 

även på den ö som i årets (2017) undersökning ligger i fokus. Inga spår av aktivitet kunde 

dock identifieras i de nordöstra delarna av ön där provgroparna var lokaliserade. Utöver detta 

identifierade ytterligare gravar, vilket har resulterat i 85 gravar med totalt 89 individer som är 

undersökta. 

Ajvidelokalen har blivit uppskattad till ca 200 000 m
2
 varav ca 3000 m

2
 har blivit undersökta. 

Den undersökta ytan har genererat mycket stora mängder fyndmaterial, såsom 3000kg 

keramik, 2300kg ben, 212kg flinta samt närmare 10 000 inmätta fynd (Gustavsson 2015:8). 

Flertalet studier har utförts på lokalen och dess material, bland annat på keramiken samt olika 

delar av det osteologiska materialet, däribland gravarna, sälben, fiskben, fågelben (Burenhult 

1997a, 1997b, 2002, Martinsson-Wallin & Wallin 2016, Wallin 2015, Mannermaa 2008, 

Molnar 2008, Olson 2008, Storå 2001, Österholm 1989).  
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Schaktöversikt 

Huvudytan 

Fyra schakt (1, 2, 3 & 7) och två provgropar (PG 01 & 02) har anlagts i nära anslutning till 

Ajvidelokalens huvudyta. Schakt 1 & 2 har anlagts i anslutning till en bronsåldershärd 

(tidigare daterad) för att identifiera eventuell aktivitet yngre än GRK på platsen. Schakt 3 

anlades i syfte att avgränsa en stenansamling som framkommit vid tidigare undersökning. 

Schakt 7 anlades i syfte att studera några av de många mörkfärgningar som dokumenterats för 

att skapa en tydligare bild av dessa. PG 01 & 02 anlades intill ett större stenblock för att 

identifiera eventuell speciell aktivitet som skett kring blocket. 

 
Figur 2. Översikt schakt 2017, schakt intill ”huvudytan”. 
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Avgränsning åt söder 

Tre provgropar (PG07, 08 & 09) (figur 3) anlades i den södra delen av Österholms fosfatkarta 

längs med strandlinjen 12 m.ö.h för att undersöka eventuella skillnader i materialet. Provgrop 

09 anlades även i en ansamling större stenblock för att identifiera eventuella speciella 

aktiviteter vid blocken. 

 
Figur 3. Översikt provgrop 07, 08 & 09 med fosfatkarta ur Österholm 2008:13 

samt tidigare undersökta ytor och 12 m.ö.h strandlinje. 
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Avgränsning åt väst 

Två provgropar (PG 10 & 11) (figur 4) anlades i västra delen av Österholms fosfatkarta på 10 

samt 10,5 m.ö.h för att avgränsa aktiviteten åt väster och identifiera på vilken höjd 

strandlinjen gått under den senare aktivitetsfasen. 

  

Figur 4. Översikt provgrop 10 & 11 med 10,25 m.ö.h strandlinje. 
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Undersökningar av ön 
Tre schakt (4, 5 & 6) samt tre provgropar (PG03, 04 & 05) (figur 5) anlades på/i anslutning 

till den ö som förekommit under den tidiga fasen vid Ajvide (12 m.ö.h). Schakt 4, 5 & 6 samt 

PG 04 anlades för att identifiera eventuell aktivitet då förhöjda fosfatvärden framkommit vid 

karteringen. Provgrop 03 & 05 anlades över 14 m.ö.h för att identifiera eventuell aktivitet vid 

högsta punkten på ön närmast Ajvide.  

 
Figur 5. Översikt över ön, schakt 4, 5, 6 & Provgrop 04 med huvudytan samt 12 & 14 

m.ö.h strandlinje. 
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Kartering 
Fosfatkartering 
Fosfatkarteringen av lokalen Ajvide påbörjades redan 1980 (Österholm 2008:12–13), 

karteringen påvisade stora ytor med höga fosfatvärden (figur 6) något som la grunden för de 

efterföljande undersökningarna av platsen. 

Figur 6. Fosfatkarta ur Österholm 2008:13 med 

undersökta ytor. 

Figur 7. Tidigare undersökt yta med 12 m.ö.h 

strandlinje. 

2017 års undersökning har avsett att utvidga den fosfatkarta som utfördes 1980, detta för att 

undersöka om eventuella höga värden förekommer på den ö som legat strax söder om lokalen 

Ajvide (figur 6). Analys av fyndmaterialet har visat fyndmängder även i de fosfattomma 

områdena i den sydvästra delen av den tidigare karteringen. Vilket tyder på aktivitet även 

utanför de höga fosfatvärdena och en eventuell aktivitet ut emot ön i figur 7. I syfte att 

utvidga den tidigare fosfatkartan samt kartera delar av ön som framkommer vid strandlinjen 

12 m.ö.h. Karteringen utfördes med 20 m mellan proverna samt att intilliggande rader anlades 

med 10 m förskjutning för att täcka av ytorna bättre. Fem prover togs även vid högsta punkten 

på ön, ca 14 m.ö.h för att spåra eventuell aktivitet där. Totalt kom kateringen att utgöra 171 

prover, vilka slutade ca 150 m väster och ca 250 m sydväst om den tidigare karteringen (figur 

8). 
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Figur 8. Översiktskarta över fosfatkartering ur Österholm 2008:13 samt 2017 års kartering med  

12 m.ö.h strandlinje i svart samt 14 m.ö.h strandlinje i gult. 

Karteringen påvisade inga nya höga fosfatvärden, endast enstaka utslag av fosfatvärde 3 

förekom. Karteringen kom dock att ligga till grund för en provgrop (PG04) samt tre mindre 

schakt (4,5 & 6) på ön.  

Kartering av stenblock 
I området kring Ajvidelokalen förekommer ett stort antal större stenblock i landskapet. En 

stor mängd av dessa ligger till synes djup nog för att ligga igenom det kulturlager som finns 

på platsen snarare än ovan, vilket antyder att dessa, om inte alla så flertalet av dem har funnits 

på platsen vid dess huvudsakliga användande under GRK tid. Dessa har karterats och mätts in 

med totalstation (figur 9). 
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Figur 9. Översikt karterade stenar markerade i rött i området kring Ajvide,  

samt tidigare undersökt yta. 
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Schakt 1 & 2, Bronsåldersaktivitet 

Syfte och beskrivning 

Schakt 1 & 2 placerades ca 4 m söder om den bronsåldershärd som undersöktes 1983 

(Österholm 2008:19) (figur 10). Schakten är anlagda i nord-sydlig riktning och är 4 m
2 

var. 

Syftet med schakten var att se om det gick att hitta ytterligare spår av den bronsåldersaktivitet 

som identifierats vid undersökningen 1983 där en härd med omgärdande stolphål 

identifierades och härden daterades till Bronsålder. Nära intill härden finns även en datering 

från senneolitikum vilket tyder på en eventuell kontinuitet från gropkeramisk tid fram till 

Bronsålder. 

 
Figur 10. 2017 års schakt 1 & 2 med den intilliggande härden daterad till Bronsålder samt ytterligare yngre 

dateringar i området. 

Kontexter 

Schakt 1 var 1x4 m² stort och bestod av fem kontexter:  

(01:01) Torvlagret (Z = 12.10) (Lager 0) 

(01:02) Kulturlager (Z = 11.98) (Lager 1 & 2) (Figur 11) 

(01:03) Stenigt övergångslager från kulturlagret (Z = 11.77) (Lager 3) (Figur 13) 

(01:04) Stenblandat lerlager (Z = 11.69) (Lager 4) (Figur 15) 

(01:05) Kalkstenshäll (Z = 11.61) 
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Schakt 2 var 1x4 m² stort och bestod av fyra kontexter: 

(02.01) Torvlager (Z = 12.12) (Lager 0) 

(02.02) Kulturlager (Z = 11.96) (Lager 1 & 2) (Figur 12) 

(02.03) Sandblandat jordlager (Z = 11.75) (Lager 3) (Figur 14) 

(02.04) Stenblandat lerlager (Z = 11.68) (Lager 4) 

 

Kontextbeskrivning 

Schakt 1 & 2 var till största del identiska i sin utformning och sammanställs här i beskrivning 

av båda schakten.  

Torvlagret (01.01, 02.01) utgjordes av en homogen, svartbrun mylla med inslag av mindre 

stenar 0,05 - 03m i diameter, ingen tydlig avgränsning till kulturlagret (01.02, 02.02) kunde 

utrönas och en artificiell avgränsning på ca 0,1 - 0,15 m användes. Kulturlagret (01.02, 02.02) 

(figur 10 & 11) bestod av fet kompakt svartbrun jord med inslag av mindre stenar (0,05 - 03m 

i diameter). Kulturlagret övergick gradvis till ett kompakt, magert sandblandat och stenigt 

jordlager (01.03, 02.03) (figur 13 & 14) vilket tolkas som ett övergångslager till de icke 

fyndförande steniga lerlagret och kalkhällen (01.04, 02.04, 01.05) (figur 15). Samtliga lager 

förutom de nedre steniga lerlagren och kalkhällen var fyndförande (tabell 1, 2, 3 & 4). 

 

 
 

Figur 11. Översikt schakt 1 kontext 01.02, kulturlager. 
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                        Figur 12. Översikt schakt 2, kontext 02.02, kulturlager. 

 

 
Figur 13. Översikt schakt 1 kontext 01.03, stenigt övergångslager från kulturlagret. 
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Figur 14. Översikt schakt 2 kontext 02.03, sandblandat jordlager. 

 

 

 
Figur 15. Översikt schakt 1 kontext 01.04, stenblandat lerlager & kontext 01.05, kalkstenshällen (vattenfylld). 
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Figur 16. Profilbild mot väster schakt 1 

 

 
Figur 17. Profilbild mot väster schakt 2 
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Tolkning 

Schakten anlades för att identifiera eventuell yngre aktivitet (än den GRK-aktivitet som 

förekommer på lokalen), kopplad till bronsåldershärden ca 4m norr om schakten. I denna 

fråga kunde inga tydliga spår av bronsåldersaktvititet identifieras. Ingen tydlig skillnad i 

stratigrafin kunde utrönas från torven ner till lerlagret ovanpå kalkhällen se profiler (figur 16 

& 17). 

 

Fynd 
Samtligt fyndmaterial tyder på GRK-aktivitet, ett fragment från överarm på får/get 

identifierades i övergången mellan kulturlagret (02.02) och det steniga jordlagret (02.03) i 

schakt 1, vilket indikerar aktivitet under den yngre delen av Ajvides användning, då får/get 

endast förekommer under yngsta fasen av perioden. I schakt 2 identifierades bland annat nio 

knackstenar, en minimejsel (figur 19), 29 fragment av hjorthorn (figur 18) samt fyra fragment 

från ett mänskligt lårben och ett fragment av mänskligt skalltak. 

Tabell 1. Översikt massmaterial schakt 1 

Massmaterial 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Avslag/fragment Flinta 52 213 

Oorn keramik Keramik 107 122 

Orn keramik Keramik 14 68 

Ben Ben - 732 

        
Tabell 2. Översikt inmätta/ej inmätta fynd schakt 1. 

Inmätta /ej inmätta fynd 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Retuscherad flinta Flinta 1 24 

Slipsten Sten 1 213 

Benspets Ben 1 11 

Ben Ben 1 3 

Knacksten Sten 1 165 
  

Tabell 3. Översikt massmaterial schakt 2. 

Massmaterial 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Avslag/fragment Flinta 82 250,5 

Oorn keramik Keramik 426 971 

Orn keramik Keramik 34 120,5 

Ben Ben - 2107 

 

Tabell 4. Översikt inmätta/ej inmätta fynd schakt 2. 

Inmätta/ej inmätta fynd 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Femur (människa) Ben 4 38 

Flinta Flinta 1 13 

Fragment Horn 29 114 

Fragment/Verktyg Flinta 1 11 
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Humerus (får) Ben 2 9 

Knacksten Grönsten 1 371 

Knacksten Sten 1 159 

Knacksten Sten 1 357 

Knacksten Sten 1 86 

Knacksten Sten 1 154 

Knacksten Sten 1 339 

Knacksten Sten 1 142 

Knacksten 1 1 236 

Kvarts Sten 1 66 

Minimejsel Sten 1 16 

Sandsten Sten 1 171 

Sandsten Sten 2 143 

Slipsten Sten 1 141 

Slipsten Sten 1 396 

Slipsten Sten 1 1180 

Slipsten Sten 1 345 

Slipsten Sten 3 780 

Slipsten Sten 1 335 

Yxfragment Flinta 1 1 

  

 

Figur 18. Fnr: 1053. Hornfragment från hjortdjur. 
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Figur 19. Fnr: 1010. Minimejsel. 

 

Schakt 3 - Stenansamling 
Syfte och beskrivning 

Schakt 3 anlades med syftet att undersöka 

hur en intilliggande ansamling stenar 

eventuellt skulle komma att framträda 

inom området. Den eventuella 

konstruktionen påträffades under en 

tidigare undersökning år 2004 och 

uppvisade en osäker utbredning i 

dokumentationsmaterialet. Schaktet 

förlades i kanten av det tidigare grävda 

området (figur 20). Schaktet på totalt 3 m
2
 

delades upp i tre fyndområden som vardera 

upptog 1 m
2 

till ytan. Schaktet är anlagt 

enligt det lokala koordinatsystemet då 

schaktet ligger i direkt anslutning till 

tidigare schakt. Schaktet är 3 m
2 

stort och 

har koordinaterna, X: -15 Y: -175, X: -15 

Y: -176 samt X: -14 Y: -176 enligt det 

lokala koordinatsystemet. 

 

Figur 20. 2017 års schakt 3 med intilliggande 

stenansamling. 
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Kontexer 

Schakt 3 var 1x3 m
2 

stort och bestod av 3 kontexter: 

(03.01) Torvlager (Z = 12.181) (Lager 0) 

(03.02) Kulturlager (Z = 12.092) (Lager 1,2 & 3) (Figur 21) 

(03.03) Bottenlager (Z = 11.683) (Figur 22) 

 

Kontextbeskrivning 
Torvlagret (03.01) utgjordes av homogen fet svartbrun jord med inslag av mindre stenar (0,05 

- 0,2 m), ingen tydlig avgränsning till kulturlagret (03.02) kunde utrönas och en artificiell 

avgränsning på ca 0,1 - 0,15m användes. På ett djup av ca 0,4 m övergick kulturlagret (03.02) 

gradvis till bottenlagret (03.01) som bestod av heterogent ljusgrått sandigt grus med fläckvis 

ljusbruna partier på ett djup av 0,4 m. Vid anträffandet av det icke fyndförande bottenlagret i 

fyndområde 2 beslutades det att ej gräva vidare till berghäll. Då närliggande schakt 

undersökts ner till berghällen och ej tillfört ytterligare information.   

 

Figur 21. Översikt schakt 3 kontext 03.02, kulturlager. 
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Figur 22. Översikt schakt 3 kontext 03.03, bottenlager samt profilbild åt väster. 

 

Tolkning 

Vid undersökningen av schakt 3 hittades ingen fortsättning eller eventuella spår från den 

stenansamling som påträffats i närliggande schakt. Huruvida stenansamlingen är del av en 

konstruktion förblir därmed svårtolkat. 

Schaktet visade sig i övrigt ha likheter med de närliggande schakten 1 & 2 i liknande 

fyndmängder och stratigrafisk utformning. 

 

Fynd 
Endast ett inmätt fynd identifierades i schakt 3, en knacksten (tabell 6), utöver denna liknar 

materialet det intilliggande tidigare schaktet där endast mindre mängder massmaterial 

identifierats (tabell 5). 

Tabell 5. Översikt massmaterial schakt 3. 

Massmaterial 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Avslag/fragment Flinta 38 83,5 

Oorn keramik Keramik 675 1109,5 

Orn keramik Keramik 36 168,5 

Ben Ben - 844,5 

 

Tabell 6. Översikt inmätta/ej inmätta fynd schakt 3. 

Inmätta fynd 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Knacksten Sten 1 186 
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Schakt 7 - Mörkfärgning 
 

Syfte och beskrivning 

Schakt 7 anlades i syfte att undersöka utformningen av mörkfärgning som påträffats i 

intilliggande schaktet undersökt 1994. Detta för att utöka informationen angående de 

mångtaliga mörkfärgningar som förekommer i schaktplaner från tidigare undersökningar. 

Schaktet anlades därför intill ett sökschakt med mindre fyndmängder och mörkfärgningar i 

både lager 2 (figur 23) och 3 (figur 24). Schaktet är anlagt enligt det lokala koordinatsystemet 

då schaktet ligger i direkt anslutning till tidigare schakt. Schaktet är 4 m
2 

stort och har 

koordinaterna X: 27 – Y: -136 till X: 30 Y: - 136 enligt det lokala koordinatsystemet.

Figur 23. Schakt 7 med tidigare undersökt yta med 

mörkfärgning i lager 2. 
Figur 24. Schakt 7 med tidigare undersökt yta med 

mörkfärgning i lager 3. 

 

Kontexter  

Schakt 7 var 1x4 m
2 

stort och indelades i fem kontexter: 

(07.01) Torvlager (Z = 12.755) (Lager 0) 

(07.02) Kulturlager (Z = 12.653) (Lager 1 & 2) (Figur 25) 

(07.03) Transgression  (Z = 12.467) (Lager 3 & 4) (Figur 26) 

(07.04) Mörkfärgad nedgrävning  (Z = 12.307) (Figur 27) 

(07.05) Bottenlagret  (Z = 12.256) 

Kontextbeskrivning 
Torvlagret (07.01) bestod av mörkbrun, homogen, kompakt, fet jord som innehöll mindre 

stenar (ca 0,05 m i diameter), ingen tydlig avgränsning till kulturlagret (07.02) kunde utrönas 

och en artificiell avgränsning på ca 0,1 m användes. Kulturlagret (07.02) bestod av svartbrun, 

kompakt, homogen och fet jord som innehöll mindre stenar (ca 0,05 m i diameter).  

Transgressionen (07.03) framkom fläckvis och övergick gradvis från föregående lager vid ca 

0,3 - 0,35 m djup och bestod av huvudsakligen heterogen gulbrun sand med inslag av 
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svartbrun jord, lucker och mager med inslag av mindre stenar (0,05 m i diameter). I mitten på 

den södra schaktkanten i transgressionslagret (07.03) ca 0,46 m djupt framkom en mörkfärgad 

nedgrävning (07.04), ca 0,3m i diameter, rund form, kontexten fortsätter in i schaktkanten och 

dess fulla utsträckning är därav osäker. På ett djup av ca 0,5 m övergick transgressionen 

(07.03) gradvis till bottenlagret (07.05) som bestod av ljusgrå, homogen, kompakt och magert 

sand med inslag av mindre stenar (0,05 m i diameter). 

 

Figur 25. Översikt schakt 7 kontext 07.02, kulturlager. 
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Figur 26. Översikt schakt 7 kontext 07.03, transgression. 

 
Figur 27. Översikt schakt 7 kontext 07.04, mörkfärgad nedgrävning. 
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Figur 28. Profilbild mot norr, schakt 7 fyndområde 1-2 . 

 

Figur 29. Profilbild mot norr, schakt 7 fyndområde 3-4 . 

Tolkning 

Schaktet anlades för att skapa en tydligare bild över de mörkfärgningar som dokumenterats 

vid tidigare undersökningar både intill schaktet men även på lokalen som helhet. Vid 
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undersökningen av schakt 7 blev det tydligt att den mörkfärgning som identifierats i lager 2 

(figur 22) vid undersökningen 1994 troligtvis beror på att transgressionen har framkommit 

tidigare i detta område än kringliggande, vilket skulle skapa en ”mörkfärgning” i det ljusare 

transgressionslagret. Gällande mörkfärgningarna i lager 3 från tidigare undersökning är 

sannolikt även dessa ett resultat av något annat än extern påverkan, figur 28 & 29 visar tydligt 

flertalet mörkfärgningar i profilen, sannolikt från rötter och en ojämn övergång från 

kulturlager ner i transgressionen. Gällande den mörkfärgade nedgrävningen (07.04) är detta 

möjligtvis resultatet av en stubbe eller grov trädrot, snarare än en aktiv nedgrävning.  

Schakt 7 har skapat en insikt i de många mörkfärgningar som finns dokumenterade på Ajvide, 

flertalet av de tidigare dokumenterade mörkfärgningarna som inte beskrivs närmare kan 

sannolikt i många fall vara liknande feltolkningar av sådana här fenomen. 

En vetskap som underlättar framtida tolkning av undersökta områden på lokalen. 

Fynd 

Endast ett inmätt fynd identifierades i schakt 7, en knacksten, utöver denna liknar materialet i 

det intilliggande tidigare schaktet där endast mindre mängder massmaterial identifierats.  

Tabell 7. Översikt massmaterial schakt 7. 

Massmaterial 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Avslag/fragment Flinta 105 263,5 

Oorn keramik Keramik 57 54 

Orn keramik Keramik 6 11,5 

Ben Ben - 138,5 

 

Tabell 8. Översikt inmätta/ej inmätta fynd schakt 7. 

Inmätta/ej inmätta fynd 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Knacksten Sten 1 407 
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Provgrop 06 - Transgression 

 
Syfte och beskrivning 

Provgrop 06 anlades intill tidigare utgrävd 

yta från åren 1992 samt 1997 med syftet att 

skapa en tydligare bild över den 

transgression som täcker lokalen, dess 

utseende samt undersöka kulturlagret som 

förekommer under transgressionen. Detta 

för att identifiera eventuella skillnader i 

arkeologiskt och osteologiskt material över 

och under transgressionen. Provgropen är 

anlagd enligt det lokala koordinatsystemet 

då den ligger i direkt kontakt med tidigare 

schakt (figur 30). Provgropen är 1m
2 

stor 

och har koordinaterna X: -24 Y: -118 

enligt det lokala koordinatsystemet. 

 
Figur 30. Översikt provgrop 06 samt svarta ytan.

 

Kontexter 

Provgrop 06 var 1x1 m
2 
stor och bestod av fem kontexter:  

(PG06.01) Torvlager (Z = 12.606)  (Lager 0) 

(PG06.02) Kulturlager 1 (Z = 12.506) (Lager 1 & 2) (Figur 31) 

(PG06.03) Transgressionslager (Z = 12.329), (Lager 2 & 3) (Figur 32) 

(PG06.04) Kulturlager 2 (Z = 12.123) (Lager 4, 5 & 6) (Figur 33) 

(PG06.05) Kalkhäll (Z = 11.845) 

Kontextbeskrivning 

Torvlagret (PG06.01) bestod av ljusbrun, homogen, lucker och mager jord med inslag av 

mindre stenar (0,05 – 0,2 m i diameter), ingen tydlig avgränsning till kulturlager 1 (PG06.02) 

kunde utrönas och en artificiell avgränsning på ca 0,1 m användes. Kulturlager 1 (PG06.02) 

bestod av ljus gråbrun, homogen, lucker och mager jord med inslag av mindre stenar (0,05 – 

0,2 m i diameter). Transgressionslagret (PG06.03) som bestod av ljusbrun/beige, heterogen, 

lucker och mager jord och grus med inslag av större stenar (0,1 – 0,2 m i diameter). 

Transgressionen övergick tydligt till kulturlager 2 (PG06.04) som bestod av mellanbrun 

sandfärgad, homogen, lucker och magert sandgrus med inslag av mindre stenar (0,05 – 0,2 m 

i diameter). 
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Figur 31. Översikt provgrop 06 kontext PG06.02. 

 

 
Figur 32. Översikt provgrop 06 kontext PG06.03. 



 

30 
 

 
Figur 33. Översikt provgrop 06 kontext PG06.04. 

Figur 34. Profilbild mot NNO, provgrop 06. 
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Tolkning 

Provgrop 06 hade som syfte att skapa en tydligare bild av den transgression och kulturlager 

som förekommer både över och under denna. Dessa lager identifierades mycket tydligt, med 

fyndmängder som stämmer överens med intilliggande undersökta ytor. Kulturlagret är 

tjockare under transgressionen än ovan, ca 0,3 m under och 0,2 m ovan. Fyndmaterialet skiljer 

sig även något, under transgressionen är det till synes, utifrån en grov fältanalys de marina 

djuren som dominerar det osteologiska materialet, ovan transgressionen är artfördelningen 

dock jämnare, slutlig tolkning angående detta får avvakta tills en fullständig osteologisk 

analys är utförd. 

 

Fynd 

Två inmätta/ej inmätta fynd identifierades, bearbetad flinta, samt en slipsten. Utöver dessa 

liknar materialet de intilliggande tidigare schakten, med massmaterial både ovan och under 

transgressionen som delar de två kulturlagren. 

 

Tabell 9. Översikt massmaterial provgrop 06. 

Massmaterial 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Avslag/fragment Flinta 53 132,5 

Oorn keramik Keramik 203 486,5 

Orn keramik Keramik 13 191,5 

Ben Ben - 1026 
 

 
Tabell 10. Översikt inmätta/ej inmätta fynd provgrop 06. 

Inmätta/ej inmätta fynd 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Slipsten Sten 1 69 

Avslag Flinta 1 21,5 
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Provgrop 01 & 02 - Stenblocket 

Syfte och beskrivning

Provgrop 1 & 2 anlades mot norra och 

södra sidan av ett större stenblock (ca 1,5 x 

1,5 m) beläget ca 20 m sydost om svarta 

ytan (figur 36). Provgroparna är anlagda i 

nordsydlig riktning och är 1m
2 

stora 

vardera. Provgroparna är anlagda med 

syftet att identifiera eventuell aktivitet som 

skett kring stenblocket, samt huruvida 

stenblocket ligger i det kulturlagret som 

förkommer i närliggande tidigare 

undersökta schakt. 

Figur 35. Översikt av provgrop 01 & 02 mot öster 

före avtorvning. 

Figur 36. Översikt provgrop 01 & provgrop 02 samt 

tidigare undersökta svarta ytan. 

 

Kontexter 
Provgrop 01 var 1m

2 
stor och bestod av fyra kontexter: 

(PG01:01) Torvlager (Z = 12.80) (Lager 0) 

(PG01:02) Kulturlager (Z = 12.60) (Lager 1) (Figur 37) 

(PG01:03) Grusblandat sandlager (Z = 12.38) (Lager 2) (Figur 39) 

(PG01:04) Bottenlager (Z = 12.12) 

Provgrop 02 var 1m
2 

stor och bestod av fyra kontexter: 

(PG02.01) Torvlager (Z = 12.74) (Lager 0) 

(PG02.02) Kulturlager (Z = 12.62) (Lager 1) (Figur 38) 

(PG02.03) Gruslager (Z = 12.38) (Lager 2) (Figur 40) 

(PG02.04) Mörkfärgning (Z = 12.32) 

Kontextbeskrivning 

Provgrop 01 & 02 var till största del identiska i sin utformning och sammanställs här i 

beskrivning av båda provgroparna.  

Torvlagret (PG01.01 & PG02.01) bestod av mörkbrun, homogen, lucker och mager jord 

konsistens, ingen tydlig avgränsning till kulturlagret (PG01.02 & PG02.02) kunde utrönas och 

en artificiell avgränsning på ca 0,1 – 0,15 m användes. Kulturlagret (PG01.02 & PG02.02) 

bestod av mörkbrun, stenblandad, lucker och fet jord. Kulturlagret (PG01.02 & PG02.02) 

övergick gradvis till gruslagret (PG01.03 & PG02.03) som bestod av ljusbrun heterogen, 

lucker och mager jord med inslag av fetare mörkbruna fläckar. En mörkfärgning (PG02.04) 

visade sig i Provgrop 02 vid bortrensning av kulturlagret, mörkfärgningen (PG02.04) hade 

samma karaktär som kulturlagret (PG01.02 & PG02.02). Mörkfärgningen (PG02.04) övergick 
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gradvis till gruslagret (PG01.03 & PG02.03). Gruslagret i Provgrop 01 övergick till ett 

bottenlager (PG01.04) som bestod av ljusbrun, homogen, lucker och mager sand. 

Figur 37.  Översikt provgrop 01 mot söder, kulturlager, kontext PG01:02. 

Figur 38.  Översikt provgrop 02, kulturlager kontext PG02.02 
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Figur 39.  Översikt provgrop 01 mot söder, gruslager, kontext PG01:03. 

Figur 40.  Översikt provgrop 02, gruslager, kontext PG02:03. 
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Figur 41.  Översikt provgrop 02, mörkfärgning kontext PG02:04. 

Figur 42.  Profil mot väster provgrop 01. 
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Figur 43.  Profil mot väster provgrop 02. 

Figur 44.  Profil mot väster provgrop 01 & 02 
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Tolkning 

Provgrop 01 & 02 anlades i syfte att identifiera eventuell aktivitet kring det stenblock som 

ligger ca 20 m sydost om svarta ytan. Fyndmaterial från GRK förekommer i båda 

provgroparna i ett tydligt kulturlager, stenblocket ligger igenom kulturlagret och kan därav 

antas varit på plats redan under bildandet av kulturlagret som omgärdar den. Mörkfärgningen 

(PG02.04), efterliknar det som återfunnits i schakt 7 som tolkats som spår av rötter och en 

ojämn övergång till transgressionen från kulturlagret. Inga spår av specifika aktiviteter kring 

stenblocket har kunnat identifieras, fyndmaterialet liknar det som finns i närliggande 

undersökta ytor. 

Fynd 

Fem inmätta/ej inmätta fynd identifierades i PG 01 (tabell 12) samt ett i PG 02 (tabell 14). 

Utöver dessa fynd var provgroparna förhållandevis fyndtomma på massmaterial (tabell 11 & 

13).  

Tabell 11. Översikt massmaterial provgrop 01. 

Massmaterial 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Avslag/fragment Flinta 16 97 

Oorn keramik Keramik 46 188 

Orn keramik Keramik 12 60 

Ben Ben - 53 

 

Tabell 12. Översikt inmätta/ej inmätta fynd provgrop 01. 

Inmätta/ej inmätta fynd 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Knacksten Sten 1 208 

Flintkärna Flinta 1 302 

Yxfragment Sten 1 155 

Bearb. Bergart Sten 1 177 

Bearb. Bergart Sten 1 89 
 

Tabell 13. Översikt massmaterial provgrop 02. 

Massmaterial 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Avslag/fragment Flinta 12 20 

Oorn keramik Keramik 3 13 

Orn keramik Keramik 6 79 

Ben Ben - 47 

 

Tabell 14. Översikt inmätta/ej inmätta fynd provgrop 02. 

Inmätta/ej inmätta fynd 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Slipsten Sten 1 305 
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Provgrop 10 – Avgränsning åt väst

Syfte och beskrivning 

Provgrop 10 anlades ca 100 m väster om 

huvudytan (figur 45) i syfte att avgränsa 

utsträckningen av det arkeologiska 

materialet. Genomgång av tidigare 

utgrävningar har påvisat fynd utanför den 

förmodade strandlinjen under GRK 

perioden. Dock är detta materialet endast 

från en provgrop, vilket har skapat 

spekulationer kring eventuellt felaktig data. 

Med detta i åtanke har provgrop 10 anlagts 

strax utanför den förmodade strandlinjen 

för att identifiera eventuellt arkeologiskt 

eller osteologiskt material som skulle 

kunna förekomma på den dåtida stranden. 

Provgropen är 0,25 m
2 

stor och är anlagd i 

nordsydlig riktning.  

 
Figur 45. Översikt provgrop 10 & 11 med 10,25 

m.ö.h strandlinje.

 

Kontexter 

Provgrop 10 var 0,25 m
2 

stor och bestod av fyra kontexter: 

(PG10.01) Torvlager (Z = 10.11) 

(PG10.02) Jordlager (Z = 10.00) (Figur 46) 

(PG10.03) Lerlager (Z = 09.82) 

(PG10.04) Berggrund (Z = 09.71) 

Kontextbeskrivning 

Torvlagret (PG10.01) bestod av mörkbrun, homogen, kompakt och mager jord med inslag av 

mindre sten (0,05 – 0,2 m i diameter) ingen tydlig avgränsning till jordlagret (PG10.02) kunde 

utrönas och en artificiell avgränsning på ca 0,1 m användes. Jordlagret övergick gradvis till ett 

lerlager (PG10.03) vilket bestod av ljusbrun, homogen, kompakt och mager lera med inslag 

av sten (0,05 – 0,2 m i diameter). 
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Figur 46. Profilbild mot väster provgrop 10. 

Tolkning 

Provgropen hade som syfte att identifiera eventuell aktivitet ca 100 m väster om huvudytan. 

Provgropen fylldes snabbt med vatten under undersökningen då området kring denna är 

sankmark även idag, vilket gjorde en noggrann undersökning svår. Dock så kunde inga spår 

av mänsklig aktivitet identifieras i provgropen, vilket ytterligare bekräftade felaktigheten i att 

material skall hittats på denna höjd. Det rör sig sannolikt om en ihop-blandning av 

koordinater i det lokala koordinatsystemet, vilket har orsakat att material kan hamna fel på det 

horisontella planet i databasen. 

Fynd 

Inga fynd identifierades. 
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Provgrop 11 – Avgränsning åt väst

Syfte och beskrivning 

Provgrop 11 hade som syfte att undersöka utsträckningen av GRK-aktiviteten ca 75 m väster 

om huvudytan (figur 45). Provgropen anlades strax väster om tidigare anlagda provgropar för 

att identifiera eventuell GRK-aktivitet och är således den ytterst undersökta ytan ut mot dåtida 

strandlinjen. Provgropen är 1 m
2 

stor och anlagd i nordsydlig riktning. 

Kontexter 

Provgrop 11 var 1 m
2 

stor och bestod av tre kontexter: 

(PG11:01) Torvlager (Z = 10.62) (Lager 0) 

(PG11:02) Kulturlagret (Z = 10.51) (Lager 1 & 2) (Figur 47) 

(PG11:03) Kalkstenshäll (Z = 10.33) 

Torvlagret (PG11:01) bestod av mörkbrun, homogen, kompakt och fet jord med inslag av 

mindre sten (0,05 – 0,2 m i diameter), ingen tydlig avgränsning till kulturlagret (PG11.02) 

kunde utrönas och en artificiell avgränsning på ca 0,1 m användes. Kulturlagret (PG11:02) 

bestod av mörkbrun, kompakt, homogen och fet jord med inslag av mindre sten (0,05 – 0,2 m 

i diameter). 

Figur 47. Profilbild mot norr, provgrop 11. 

Tolkning 

Provgrop 11 hade som syfte att identifiera GRK-aktivitet längre västerut än tidigare 

undersökts. Det framkom fyndmaterial i form av flinta tidigt i kulturlagret, något som 

tydliggör att aktivititet har förekommit längre ut än tidigare identifierats. Enstaka 

keramikfragment påvisar att det handlar om GRK och ej en senare aktivitet på platsen. 
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Fynd 

Inga inmätta/ej inmätta fynd identifierades och endast fyra keramikfragment samt 12 

flintavslag identifierades (tabell 15). 

 

Tabell 15. Översikt massmaterial provgrop 11. 

Massmaterial 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Avslag/fragment Flinta 12 43,5 

Oorn keramik Keramik 4 2,5 

Orn keramik Keramik - - 

Ben Ben - 6,5 
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Provgrop 07 – Avgränsning åt söder 

Syfte och beskrivning   

Provgrop 07 anlades i den sydliga delen av 

Österholms fosfatkarta, ca 100 m söder om 

huvudytan (figur 48). Enskilda provrutor 

har anlagts i området dock inte lika långt 

väster som provgrop 07. Då fyndmaterial 

tidigare hittats i området avser provgrop 07 

utröna eventuella skillnader i 

fyndmaterialet, mängd och spridning åt 

söder. Provgrop 07 har även anlagts längs 

12 m.ö.h strandlinjen längs med det sund 

som funnits mellan fastlandet och ön. 

Provgropen var 1m
2
 stor och anlades i 

nordsydlig riktning. 

Kontexter 

Provgrop 07 var 1 m
2 

stor och bestod av 

fyra kontexter:  

(PG07.01) Torvlager (Z = 12.25) (Lager 0) 

(PG07.02) Kulturlager (Z = 12.16) (Lager 

1) (Figur 49) 

(PG07.03) Stenigt jordlager (Z = 12.06) 

(Lager 2) 

(PG07.04) Kalkhäll (Z = 11.98)  

 

Figur 48. Översikt provgrop 07, 08 & 09 med 

Österholms fosfatkarta samt 12 m.ö.h strandlinje.

Kontextbeskrivning 

Torvlagret bestod av mörkbrun, homogen, kompakt och fet jord med inslag av brun sand, 

ingen tydlig avgränsning till kulturlagret (PG07.02) kunde utrönas och en artificiell 

avgränsning på ca 0,1 m användes. Kulturlagret (PG07.02) bestod av mörkbrun, homogen, 

kompakt och fet jord med inslag av brun sand. Kulturlagret övergick diffust till ett stenigt 

jordlager (PG07.03) som bestod av gråbrun, kompakt och mager jord med stora inslag av sten 

(0,1 – 0,2 m i diameter).  
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Figur 49. Översikt provgrop 07, kulturlager, kontext PG07.02. 

Tolkning 

Provgrop 07 anlades tillsammans med provgrop 08 & 09 för att identifiera aktiviteten i det 

sydliga området av Österholms fosfatkarta. Likt de närmast undersökta ytorna förekommer 

både arkeologiskt och osteologiskt material från GRK, dock endast i mindre mängder i 

förhållande till huvudytan, något som verkar vara normen för de yttre områdena. 

Fynd 

Inga inmätta/ej inmätta fynd identifierades, dock förekommer massmaterial i de mängder som 

är representativt för undersökningar i området (tabell 16). 

Tabell 16. Översikt massmaterial provgrop 07. 

Massmaterial 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Avslag/fragment Flinta 12 15,5 

Oorn keramik Keramik 51 52,5 

Orn keramik Keramik - - 

Ben Ben - 441,5 
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Provgrop 08 – Avgränsning åt söder 

Syfte och beskrivning 

Provgrop 08 är det sydöstligaste ytan som undersökts på Ajvide och ligger placerat vid den 

sydligaste spetsen på Österholms fosfatområde, ca 175 m söder om huvudytan (figur 48). 

Syftet var att utröna eventuella skillnader i fyndmaterialet, mängd och spridning åt söder. 

Provgrop 08 har även anlagts på en mindre udde enligt strandlinjen 12 m.ö.h in i det sund som 

funnits mellan fastlandet och ön. Provgropen var 1m
2
 stor och anlades i nordsydlig riktning. 

Kontexter 
Provgrop 08 var 1m

2
 stor och bestod av fyra kontexter:  

(PG08:01) Torvlager (Z = 11.96) (Lager 0) 

(PG08:02) Kulturlagret (Z = 11.90) (Lager 1) 

(PG08:03) Grusblandat kulturlager (Z = 11.79) (Lager 2) (Figur 50) 

(PG08:04) Kalkstenshäll (Z = 11.71) 

 

Kontextbeskrivning 
Torvlagret bestod av mörkbrun, homogen, kompakt och fet jord, ingen tydlig avgränsning till 

kulturlagret (PG08.02) kunde utrönas och en artificiell avgränsning på ca 0,1 m användes. 

Kulturlagret (PG08.02) bestod av mörkbrun, homogen, kompakt och fet jord med inslag av 

mindre stenar (0,05 – 0,2 m i diameter). Kulturlagret (PG08.02) övergick gradvis till ett 

grusblandat kulturlager (PG08.03) som bestod av mörkbrun, heterogen, kompakt och fet jord 

med inslag av luckra ljusbruna grusfläckar. 

 

Figur 50. Översikt provgrop 08, grusblandat kulturlager, kontext PG08:03. 

Tolkning 

Provgrop 08 anlades tillsammans med provgrop 07 & 09 på den sydligaste delen av 

Österholms fosfatkarta för att skapa en bild av det arkeologiska och osteologiska materialet i 

utkanten på aktivitetsytan söderut samt om någon speciell aktivitet har skett längs det sund 
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som funnits mellan Ajvidelokalen och ön strax utanför. Provgropen påvisade mindre aktivitet 

i form av ett fåtal benfragment och en keramikskärva, vilket liknar mycket av den aktivitet 

som till synes har skett i de yttre delarna av fosfatytan. 

 

Fynd 

Inga inmätta/ej inmätta fynd identifierades och endast ett fåtal benfragment samt en 

keramikskärva påträffades (tabell 17). 

 
Tabell 17. Översikt massmaterial provgrop 08. 

Massmaterial 

   
Fyndtyp Material Antal 

Vikt 

(g) 

Avslag/fragment Flinta - - 

Oorn keramik Keramik 1 4 

Orn keramik Keramik - - 

Ben Ben - 85 
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Provgrop 09 – Avgränsning åt söder & Stenansamling  

Syfte och beskrivning 

Provgrop 09 anlades ca 50 m söder om 

huvudytan (figur 48), i den södra delen av 

Österholms fosfatkarta, vid en ansamling 

större stenar (figur 51). Provgropen 

anlades även ca 15m norr om sund som 

funnits mellan fastlandet och ön vid 12 

m.ö.h strandlinje. Syftet med provgropen 

var att undersöka den ansamling större 

stenblock i en vagt cirkulär form för att 

identifiera eventuell speciell aktivitet kring 

dessa. Samt tillsammans med provgrop 07 

& 08 få en bild av aktiviteterna kring 

sundet vid 12 m.ö.h strandlinje. 

Provgropen anlades först som 0,5 x 0,5 m 

intill ett av stenblocken i ansamlingen, vid 

påträffandet av fynd i torvlagret (PG09.01) 

utvidgades provgropen till 1 m
2
. 

Ytterligare en utvidgning på ca 0,3 m
2 

skedde för att få en full profil på norra 

sidan av stenblocket.  
Figur 51. Översikt provgrop 09 med närliggande 

stenblock samt 12 m.ö.h strandlinje.

Kontexter 

Provgrop 09 var 1,3 m
2 

stor och bestod av fem kontexter:  

(PG09.01) Torvlager (Z = 11.96) (Lager 0) 

(PG09.02) Kulturlager 1 (Z = 11.90) (Lager 1) (Figur 52) 

(PG09.03) Gruslager (Z = 11.85) (Lager 2) (Figur 53) 

(PG09.04) Kulturlager 2 (Z = 11.82) (Lager 3) 

(PG09.05) Kalkstenshäll (Z = 11.77) 

Kontextbeskrivning 

Torvlagret (PG09.01) bestod av mörkbrun, homogen, kompakt och fet jord, ingen tydlig 

avgränsning till kulturlagret (PG09.02) kunde utrönas och en artificiell avgränsning på ca 0,1 

– 0,15 m användes. Kulturlagret (PG09.02) bestod av mörkbrun homogen kompakt och fet 

jord med inslag av sten (0,05 – 0,2 m i diameter). Kulturlagret övergick tydligt till ett 

gruslager (PG09.03) mörkbrun, homogen, kompakt och fet jord med stor del sten (0,05 – 0,2 

m i diameter). Kulturlager 2 bestod av mörkbrun, homogen, kompakt och fet jord med tydlig 

avgränsning mot gruslagret (PG09.03). 
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Figur 52. Översikt provgrop 09 mot syd, kulturlager, kontext (PG09.02). 

 
Figur 53. Översikt provgrop 09 mot väst, gruslager, kontext (PG09.03). 
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Figur 54. Översikt provgrop 09 mot öst, kulturlager, kontext (PG09.02) efter utvidgning åt öster. 

Tolkning 

Provgropen anlades för att undersöka eventuell speciell aktivitet kring en ansamling stenblock 

i södra delen av Österholms fosfatkarta, lokaliserad ca 15 m norr om det sund som funnits vid 

strandlinjen 12 m.ö.h. Ingen speciell aktivitet kunde identifieras, dock förekom en större 

mängd ben (921g) i Lager 1 i förhållande till de intilliggande tidigare undersökta ytorna. 

Fyndmängden var avsevärt större än i de andra två provgroparna 07 & 08 inom den södra 

delen av Österholms fosfatkarta, om detta beror på närhet till huvudytan eller 

stenansamlingen är oklart. 

Fynd 

Två inmätta fynd identifierades (tabell 19), ett yx/mejselfragment av grönsten (figur 56) samt 

en harpunspets i ben (figur 55). 

Tabell 18. Översikt massmaterial provgrop 09. 

Massmaterial 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Avslag/fragment Flinta 23 118 

Oorn keramik Keramik 139 211,5 

Orn keramik Keramik 2 6 

Ben Ben - 1146 

 

Tabell 19. Översikt inmätta / ej inmätta fynd provgrop 09. 

Inmätta/ej inmätta fynd 

   Fyndtyp Material Antal Vikt (g) 

Yx/mejselfragment Grönsten 1 21 

Bearb. Ben Ben 1 1,5 
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Figur 55. Fnr: 1148. Harpunspets. 

 
Figur 56. Fnr: 1144. Yx/mejselfragment av grönsten. 
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Schakt 4 – Undersökningar av ön

Syfte och beskrivning 

Schakt 4 anlades för att undersöka 

eventuell mänsklig aktivitet på den ö som 

förekommit vid strandlinjen 12 m.ö.h 

(figur 57). Schaktet anlades ca 210 m väst 

om tidigare undersökta områden på 

Ajvidelokalen där förhöjt fosfatvärde (3) 

visat sig under fosfatkarteringen. Schaktet 

anlades vid inloppet på en udde vid 

inloppet till det sund som existerat mellan 

ön och Ajvidelokalen. Schaktet ligger ca 

70 m öster om två provgropar som 

undersöktes 2007, vilka ej visade några 

resultat. Schaktet var 2 m
2 

stort och anlades 

i nordsydlig riktning. 

Figur 57. Översikt schakt 4, 5, 6 & Provgrop 04 

med huvudytan samt 12 m.ö.h strandlinje. 

Kontexter 

Schakt 4 var 2 m
2
 stort och bestod av fyra kontexter: 

(04.01) Torvlager (Z = 12.08) 

(04.02) Jordlager (Z = 11.92) 

(04.03) Gruslager (Z = 11.81) 

(04.04) Bottenlager (Z = 11.34) 

Kontextbeskrivning 

Torvlagret bestod av ljusbrun, homogen, lucker och mager jord med inslag av mindre stenar 

(0,05 – 0,2 m i diameter), ingen tydlig avgränsning till jordlagret (04.02) kunde utrönas och 

en artificiell avgränsning på ca 0,1 – 0,15 m användes. Jordlagret bestod av ljusbrun, 

homogen, lucker och mager jord med inslag av mindre stenar (0,05 – 0,2 m i diameter). 

Jordlagret (04.02) övergick gradvis till ett gruslager (04.03) som bestod av ljusgrå, homogen, 

lucker och magert grus. 
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         Figur 58. Översikt schakt 4, jordlager, kontext 04.02. 

 
        Figur 59. Översikt schakt 4, gruslager, kontext 04.03. 
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Tolkning 

Schakt 4 anlades för att identifiera eventuell aktivitet på den ö som förekommit utanför 

Ajvidelokalen, schaktet anlades då förhöjda fosfatvärden identifierats. Trots förhöjda 

fosfatvärden påträffades inga spår av mänsklig aktivitet. Vilket stämmer överens med de 

tidigare provgropar som anlagts på ön under 2007 års undersökning. 

Fynd 

Inga fynd påträffades. 
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Schakt 5 – Undersökningar av ön 
Syfte och beskrivning 

Schakt 5 anlades för att undersöka 

eventuell mänsklig aktivitet på den ö som 

förekommit vid 12 m.ö.h strandlinje. 

Schaktet anlades ca 250 m väst om tidigare 

undersökta områden på Ajvidelokalen där 

förhöjt fosfatvärde (3) visat sig under 

fosfatkarteringen. Schaktet anlades vid 

inloppet på en udde vid inloppet till det 

sund som existerat mellan ön och 

Ajvidelokalen. Schaktet ligger ca 50 m 

söder om två provgropar som undersöktes 

2007, vilka ej visade några resultat. 

Schaktet var 2 m
2 

stort och anlades i 

nordsydlig riktning. 

Figur 60. Översikt schakt 4, 5, 6 & Provgrop 04 

med huvudytan samt 12 m.ö.h strandlinje. 

Kontexter 

Schakt 5 var 2 m
2 

stort och bestod av fyra kontexter: 

(05.01) Torvlager (Z = 12.35) 

(05.02) Jordlager (Z = 12.21) 

(05.03) Gruslager (Z = 11.95) 

(05.04) Bottenlager (Z = 11.61) 

Kontextbeskrivning 

Torvlagret (05.01) bestod av ett ljusbrun, homogen, lucker och mager jord, med inslag av 

sand och mindre stenar (0,05 – 0,1 m i diameter), ingen tydlig avgränsning till jordlagret 

(05.02) kunde utrönas och en artificiell avgränsning på ca 0,1 – 0,15 m användes. Jordlagret 

bestod av ljusbrun, homogen, lucker och mager jord med stort inslag av sten (0,05 – 0,2 m i 

diameter). Jordlagret (05.02) övergick gradvis till ett gruslager (05.03) som bestod av 

ljusbrunt, homogent, luckert och magert grus. 
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Figur 61. Översikt schakt 4, jordlager, kontext 04.02. 

 
Figur 62. Profil mot öster schakt 5. 
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Tolkning 

Schakt 5 anlades för att identifiera eventuell aktivitet på den ö som förekommit utanför 

Ajvidelokalen, schaktet anlades då förhöjda fosfatvärden identifierats. Trots förhöjda 

fosfatvärden påträffades inga spår av mänsklig aktivitet. Vilket stämmer överens med de 

tidigare provgropar som anlagts på ön under 2007 års undersökning. 

Fynd 

Inga fynd påträffades 
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Schakt 6 – Undersökningar av ön 

Syfte och beskrivning 

Schakt 6 anlades ca 185 m väst om tidigare 

undersökta områden på Ajvidelokalen där 

flera förhöjda fosfatvärden (3) visat sig 

under fosfatkarteringen. Schaktet är även 

anlagt i anknytning till den ö som 

förekommit under den tidiga GRK 

aktiviten. Schaktet var 2 m
2 

stort och 

anlades i nordsydlig riktning. 

Figur 63. Översikt schakt 4, 5, 6 & Provgrop 04 

med huvudytan samt 12 m.ö.h strandlinje. 

Kontexter 

Schakt 6 var 2 m
2 

stort och bestod av fyra kontexter: 

(06.01) Torvlager (Z = 11.65) 

(06.02) Jordlager (Z = 11.53) (figur 64) 

(06.03) Stenblandat gruslager (Z = 11.22) (figur 65) 

(06.04) Gruslager (Z = 10.91) 

 

Kontextbeskrivning 

Torvlagret (06.01) bestod av ljusbrun, homogen, lucker och mager jord med inslag av mindre 

stenar (0,05 – 0,2 m i diameter), ingen tydlig avgränsning till jordlagret (05.02) kunde utrönas 

och en artificiell avgränsning på ca 0,1 – 0,15 m användes. Jordlagret (05.02) bestod av 

ljusbrun, homogen, lucker och mager jord med inslag av mindre stenar (0,05 – 0,2 m i 

diameter). Jordlagret (05.02) övergick gradvis till ett stenblandat gruslager (06.03) som bestod 

av ljusbrunt, heterogent, luckert och magert grus med inslag av ljusbrun jord och mindre sten 

(0,05 – 0,2 m i diameter).  
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Figur 64. Översikt schakt 6, jordlager, kontext 06.02. 

 
Figur 65. Översikt schakt 6, stenblandat gruslager, kontext 06.03. 
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Tolkning 

Schakt 5 anlades då flertalet förhöjda fosfatvärden påträffats i området. Två tandfragment 

påträffades och tolkas som recenta, vilket påvisar att någon typ av aktivitet förekommit, 

sannolikt under nyare tid. 

Fynd 

Två tandfragment påträffades i Lager 1 (06.02) och tolkas som sannolikt recenta. 
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Provgrop 04 – Undersökningar av ön 
Syfte och beskrivning 

Provgrop 04 är den sydligaste ytan som 

undersökts vid Ajvidelokalen och anlades 

ca 240 m söder om huvudytan där förhöjt 

fosfatvärde (3) visat sig under 

fosfatkarteringen. Provgropen är även 

anlagd i anknytning till den ö som 

förekommit under den tidiga GRK 

aktiviten. Provgropen var 1 m
2 

stor och 

anlades i nordsydlig riktning. 

 

 
Figur 66. Översikt schakt 4, 5, 6 & Provgrop 04 

med huvudytan samt 12 m.ö.h strandlinje. 

Kontexter 

Provgrop 04 var 1 m
2 

stor och bestod av tre kontexter: 

(PG04.01) Torvlager (Z = 11.93)  

(PG04.02) Jordlager (Z = 11.81) (figur 67) 

(PG04.03) Stenlager (Z = 11.80)  

Kontextbeskrivning 

Torvlagret (PG04.01) bestod av mörkbrun, homogen, kompakt och fet jord, ingen tydlig 

avgränsning till jordlagret (PG04.02) kunde utrönas och en artificiell avgränsning på ca 0,1 – 

0,15 m användes. Jordlagret (PG04.02) bestod av brungrå, homogen, kompakt jord med större 

inslag av sten (0,05 – 0,2 m i diameter). Jordlagret (PG04.02) övergick tydligt till ett stenlager 

(PG04.03) som bestod av ljusbrun, homogen, kompakt och fet jord med större inslag av sten 

(0,05 – 0,3 m i diameter). 
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Figur 67. Översikt provgrop 04, jordlager, kontext PG04.02.  

Figur 68. Profil mot norr, provgrop 04. 
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Tolkning 

Provgrop 04 anlades i syfte att identifiera eventuell aktivitet vid utslag av ett högre 

fosfatutslag (3), i anknytning till sundet och den ö som existerat på platsen. Inga spår av GRK 

aktivitet kunde identifieras. Dock påträffades ett skenben från får, huruvida benet är recent 

eller ej är oklart. Mindre kolfragment som tolkas som recenta påträffades utöver de 

benfragment som hittades, vilka påvisar aktivitet på platsen, dock med osäker datering men 

sannolikt recent.  

Fynd 

Inga inmätta/ej inmätta fynd påträffades. Endast ett fåtal benfragment (21) påträffades samt 

enstaka kolfragment som tolkas som recenta. 
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Provgrop 03 – Undersökningar av ön 

Syfte och beskrivning 

Provgropen anlades vid högsta punkten (ca 

14 m.ö.h) (figur 69) på den ö som funnits 

strax sydväst om Ajvide. Detta placerade 

provgropen ca 415 m sydväst om 

huvudytan. Syftet med placeringen var att 

identifiera eventuell aktivitet under GRK 

eller mesolitikum. Den upphöjning i 

landskapet provgropen anlades i kanten på 

hade även avgett högre fosfatvärde (3). 

Provgrop 03 var 0,5 m
2
 stor och anlades i 

nordsydlig riktning.  

 

Figur 69. Översikt provgrop 03 & 05 med 14 m.ö.h 

strandlinje.

Kontexter 

Provgrop 03 var 0,5 m
2
 stor och bestod av 

fyra kontexter: 

(PG03.01) Torvlager (Z = 14.86) 

(PG03.02) Jordlager (Z = 14.10) (figur 70) 

(PG03.03) Stenlager (Z = 13.52) 

(PG03.04) Sandlager (Z = 13.22) 

Kontextbeskrivning 

Torvlagret (PG03.01) bestod av mörkbrun, 

homogen, kompakt och fet jord, ingen 

tydlig avgränsning till jordlagret (PG03.02) 

kunde utrönas och en artificiell 

avgränsning på ca 0,1 – 0,6 m användes. 

Jordlagret (PG03.02) bestod av brungrå, 

homogen, kompakt och fet jord med inslag 

av sten (0,05 – 0,2 m i diameter) och 

övergick gradvis till ett stenlager 

(PG03.03) som bestod av gråbrun, 

homogent, luckert och magert grus/sand 

med inslag av jord.  

 
Figur 70. Översikt provgrop 03, jordlager,  

kontext PG03.02.                    
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Tolkning 

Provgrop 03 anlades för att identifiera eventuell GRK eller mesolitisk aktivitet högt upp på ön 

utanför Ajvide. Inga spår av mänsklig aktivitet påträffades. 

Fynd 

Inga fynd påträffades. 
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Provgrop 05 – Undersökningar av ön 

Syfte och beskrivning 

Provgropen anlades vid högsta punkten (ca 

14 m.ö.h) (figur 71) på den ö som funnits 

strax sydväst om Ajvide. Detta placerade 

provgropen ca 400 m sydväst om 

huvudytan. Syftet med placeringen var att 

identifiera eventuell aktivitet under GRK 

eller mesolitikum. Provgrop 05 var 1 m
2
 

stor och anlades i nordsydlig riktning.  

 

Figur 71. Översikt provgrop 03 & 05 med 14 m.ö.h 

strandlinje.

Kontexter 

Provgrop 05 var 1 m
2
 stor och bestod av 

fyra kontexter: 

(PG05.01) Torvlager (Z = 14.20) 

(PG05.02) Stenlager (Z = 13.95) (figur 72) 

(PG05.03) Sandlager (Z = 13.74) 

(PG05.04) Sten (Z = 13.80) 

Kontextbeskrivning 

Torvlagret (PG05.01) bestod av mörkbrun, 

homogen, lucker och mager jord, ingen 

tydlig avgränsning till jordlagret (PG05.02) 

kunde utrönas och en artificiell 

avgränsning på ca 0,25 m användes. 

Stenlagret (PG05.02) bestod av mörkbrun, 

heterogen, lucker och mager jord med stora 

inslag av sten (0,05 – 0,2 m i diameter) och 

övergick gradvis till ett sandlager 

(PG03.03) som bestod av ljusbrunt, 

homogen, lucker och mager sand. 

 
Figur 72. Översikt provgrop 05, stenlager, kontext 

PG05.02. 
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Tolkning 

Provgrop 05 anlades för att identifiera eventuell GRK eller mesolitisk aktivitet högt upp på ön 

utanför Ajvide. Inga spår av mänsklig aktivitet påträffades. 

Fynd 

Inga fynd påträffades 
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Resultat & Diskussion 
Årets undersökning hade som syfte att undersöka huruvida den bronsåldersaktivitet som 

identifierades under 1983 års undersökning sträckte sig vidare eller är avgränsad till den härd 

med angränsande stolphål. Samt göra en närmare undersökning och kartering av den ö som 

anses funnits vid lokalens användande. Några kompletterande provundersökningar av 

lokalens utbredning och transgressionen utfördes också. 

Bronsåldersytan 

Undersökningen av området kring bronsåldershärden påvisade inga ytterligare tydliga spår av 

bronsåldersaktivitet, två schakt (01 & 02) anlades strax sydväst om härden och tidigare 

undersökt yta. Det huvudsakliga materialet bestod av det typiska för området och GRK, ben, 

gropkeramik, flinta och andra bearbetade stenföremål. Endast tre fynd av större intresse 

identifierades, eldpåverkade benfragment från människa (skalltak & lårben), flertalet 

hornfragment från hjortdjur, importerade då hjortdjur ej förekommer på Gotland under denna 

tid, samt en överarm från får/get. Överarmen från får/get kan vara en rest av den 

bronsåldersaktivitet som förekommit, alternativt indikation på att området använts under den 

yngre fasen av platsen då får/get förekommer i sparsamma mängder.  

Stenblock 

Undersökning av ett större stenblock (PG 01 & 02) samt en ansamling av större stenar (PG09) 

påvisade inga tydliga indikationer på speciell aktivitet. Blocket som var lokaliserat strax öster 

om den huvudsakliga undersökta ytan påvisade inga indikationer på speciell aktivitet, dock 

var det tydligt att kulturlagret ligger upp emot blocket, vilket tyder på att blockets placering 

kan spåras tillbaka till den gropkeramiska användningen av platsen. Schakt 3 anlades även det 

vid fyra tidigare undersökta större stenblock som påträffats i kulturlagret, dock kunde inga 

spår av ytterligare speciell aktivitet identifierats i koppling till dessa. 

Ön 

Undersökningen av ön utfördes efter ny utförd fosfatanalys som kompletterar den tidiga karta 

Österholm utförde 1980 åt sydväst, där ett sund samt en ö ska ha funnits under GRK-tid. 

Fosfatanalysen påvisade endast ett fåtal förhöjda värden, dock var inget lika kraftigt som vid 

tidigare karterad yta. Tre schakt (4, 5 & 6) och en provgrop (PG 03) anlades vid de förhöjda 

värdena, men inga indikationer på förhistorisk aktivitet kunde identifieras. 

Två provgropar (4 & 5) anlades även vid högsta punkten på ön, ca 14 m.ö.h för att identifiera 

eventuell aktivitet under en tidig fas. Båda provgroparna var dock fyndtomma och inga spår 

av aktivitet kunde identifieras. Båda provgroparna grävde även igenom 

litorinatransgressionen för att identifiera eventuell mesolitisk aktivitet som på flera platser på 

Gotland är täckta av transgressionen. Inga spår av mesolitisk aktivitet kunde identifieras. 

Avgränsning åt söder & väster 

Två provgropar (PG 07 & 08) anlades längs med den sydliga strandlinjen belägen 12 m.ö.h. 

för att identifiera hur aktiviteten sett ut i de yttre delarna av aktivitetsområdet. Båda 

provgroparna innehöll fyndmaterial som indikerar GRK, i den mindre mängd som är vanligt i 

de yttre områdena. 

Två provgropar anlades även åt väster (PG 10 & 11) för att avgränsa aktivitetsytan. Dessa 

anlades på ca 10 m.ö.h. samt 10,5 m.ö.h. för att identifiera aktivitet vid denna strandlinje. I 

provgropen på 10,5m (PG 11) förekom GRK-material, vilket indikerar att strandlinjen vid den 
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sista användningen av platsen kan flyttas ytterligare då material förekommer nere på ca 10,3 

m.ö.h. 

Mörkfärgningen 

Schakt 4 anlades längs med tidigare undersökt yta med syfte att klargöra hur en så kallad 

”mörkfärgning” ser ut, då en stor mängd av dessa förekommer bland tidigare års schaktplaner 

och ritningar. Dock tolkas mörkfärgningen som en trolig feltolkning av kulturlagret i 

moränen. Något som ger en indikation på att flertalet av de inritade mörkfärgningarna kan 

vara liknande feltolkningar och ej representera speciell aktivitet. 

Transgressionen 

Provgrop 06 anlades strax väster om den tidigare undersökta huvudytan i syfte att få en tydlig 

bild över den transgression som täcker stora delar av lokalen. Likt tidigare närliggande 

undersökt yta framkommer tidigt ett kulturlager som sedan avbryts av ett transgressionslager 

på ca 20 cm, under detta framkommer ytterligare ett kulturlager i strandgruset. En grov 

fältanalys av det osteologiska materialet ger indikationer på en majoritet av material från 

marina djur under transgressionen, till skillnad från över transgressionen där marina och 

terrestra djur har en jämnare fördelning. Detta kan vara en indikation på en större fokus på 

marin föda innan transgressionen täckte över lokalen, något som resulterade i en förändring i 

näringsintaget. Lagret innehåller i övrigt GRK-material såsom gropkeramik och avslag från 

lokal flinta. 
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