
 
 

Ajvideboplatsen 
 

Rapport från arkeologisk undersökning år 2000 
av fornlämning nr. 171 på fastigheten 
Ajvide 2:1 i Eksta socken, Gotland. 

 
 
 
 

 
 
 

Högskolan på Gotland 
Institutionen för utbildning och forskning 

Cramérgatan 3 
621 67 Visby 



 

 

 

 

FORNLÄMNING 171, AJVIDE 2:1 EKSTA SOCKEN, GOTLAND 
 
Föreliggande rapport är en sammanfattning av undersökningarna vid Ajvide, år 2000, utförda av 
Högskolan på Gotland inom ramen för fältkurser i arkeologi. Detaljerad dokumentation finns i 
databasen för Ajvide-projektet. Sammanställningen har gjorts av fil mag Johan Norderäng. 
 
Visby 2001-04-11 
 
 
Inger Österholm 
Fil dr, prefekt 
Högskolan på Gotland 
Institutionen för utbildning och forskning 
 

 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Inledning 
 
Den arkeologiska undersökningen vid Ajvide, Eksta sn genomfördes inom ramen för Högskolan 
på Gotlands fältkurser i arkeologi. Ansvarig för undersökningen var fil.dr Inger Österholm. 
Utgrävningen är en fortsättning av tidigare undersökningar på platsen (1983-1987 samt 1992-
1999) och ingår i projektet Gotlands stenålder (Österholm 1989, 1996). Syftet med årets 
undersökning var att försöka få en avgränsning av det fyndförande kulturlagret och gravfältet i 
söder och väster. 
 

Tekniska uppgifter 
 
Stenålderslokalen är registrerad på fastigheten Ajvide 2:1 i Eksta socken, Gotland, och har 
fornlämningsnummer 171. Enligt tidigare avgränsning med hjälp av fosfatkartering sträcker den 
sig över ytterligare fastigheter. Fyra av årets provschakt, A-D, ligger på fastigheten Jakobs 1:21 
och 1:27. Det lokala koordinatnätet lades ut 1983 med teodolit. Y-axeln har stigande värden åt 
norr och X-axeln stigande värden åt öster. Grävningens fixpunkt ligger på 13.21 m ö h. Sedan 
1997 används digital teknik fullt ut också för dokumentation i fält. Utöver användandet av 
totalstation registreras fynden med hjälp av en streckkodsläsare direkt i fält och erhåller ett ID-
nummer. I samband med detta lagras alla fynddata i en databas. 
 
Avtorvningen har skett manuellt och fyndmaterialet har registrerats per m2 och 10-cm lager. 
Anläggningar har grävts separat. Alla artefakter har registrerats med exakta X, Y och Z-värden.  
 
 Plan- och profilritningar (sektioner) har ritats i skala 1:20 och anläggningar i skala 1:10. 
 
Fotografering har utförts dels i lodfototeknik och dels som snedfoto. Svart/vit film och dia färg 
har använts. All dokumentation sker fortlöpande med hjälp av digital kamera. 
 
 

Grävtid, personal och medverkande studenter 
 
Årets grävning genomfördes under tre perioder. Totalt medverkade cirka 90 studenter. Ansvarig 
arkeolog i fält, adjunkt Gunilla Hallin. Övrig personal bestod av: fil. mag. Li Olsson, fil. mag. 
Johan Norderäng och fil. stud. Margareta Kristiansson. 
 
05-04/05-29 Studenter från Högskolans AB-kurser i arkeologi (distans- och ordinarie kurs). 
06-26/07-14 Studenter från Högskolans sommarkurs i Arkeologisk metodutveckling och elever 

från Gotlands läns folkhögskolas arkeologikurs. 
09-12/09-29 Studenter från Högskolans C-kurs i arkeologi. 
 
 
 
 
 

  



 

Undersökta ytor 
 

Totalt undersökt yta: 144 m2. Av 
dessa grävdes 129 m2 väster och 
söder om den tidigare undersökta 
ytan. Se det gråmarkerade området 
på bild 1 till vänster. För 
koordinatangivelser se bild 2 sid. 4. 
 
Resterande 15 m2 utgjordes av 
provschakt om vardera 1 m2. Fyra av 
dessa (schakt 1-4) placerades med 20 
m mellanrum i en linje söderut. Här 
kunde dock en helt rak linje inte 
hållas då det valda avståndet mellan 
schakten gjorde att ett av dem skulle 
ha hamnat i ett dike. Schakten 5-10 
lades i en rak linje västerut med 10 m 
avstånd. 
 
Schakt 11 lades på en höjd i linje 
med schakten 1-4 (bild 1). Fyra 
schakt (A-D) togs också upp norr och 
söder om jakobsvägen ca 400 m norr 
om huvudgrävningen som ses till 
vänster på bild 1. Schakten A-D finns 
ej med på bilden men ligger inom det 

Bild 1 Grävda ytor 2000 markerade i grått.                            avgränsade boplatsområdet. 
 
 

Gravar 
 
Årets undersökning resulterade i fyra nya gravar. Gravarna numreras löpande och årets gravar har 
fått numren 68-71. Gravarnas placering på gravfältet kan ses på bild 2 nedan. Observera att 
endast årets schakt finns med på bilden, jämför bild 1 ovan. De osteologiska bedömningarna är 
preliminära och gjorda av docent Ebba During och fil.mag. Gustaf Jonsson, Högskolan på 
Gotland.  
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
Bild 2. Gravarnas läge på den grävda ytan samt härd och keramikområde. 
 
 

  Härd  samt
keramikområde

Grav 68

Grav 69
Grav 70Grav 71

X -23
Y-164 X +6

Y-166

Grav 68 
Graven låg mycket ytligt (Z 12,16 möh) och detta var troligen orsaken till att den var kraftigt 
skadad. Anläggningen bestod endast av fragmenterade ben bl.a., skallfragment, revben, falanger 
samt ett skenben och ett höftben. De två senare såg dock ut att ligga in situ. Enligt preliminär 
analys rör det sig om ett barn i 3-8 års ålder. Inom gravkontexten återfanns följande fynd; en 
fragmenterad benspets (ID:104937), ett fragment av slipad vit sydskandinavisk flinta 
(ID:103983), retuscherad ordovicisk flinta (ID:103981) samt ett sälkranium (ID:103766). Kontur 

  



efter nedgrävning kunde ses i den västra delen av graven och denna ritades. Någon tydlig kontur 
av nedgrävning kunde ej ses för resterande del av gravkontexten. 
 
 

Grav 69 
 
Graven innehöll enligt preliminär bedömning ett i det närmaste komplett skelett av ett icke 
årsgammalt barn. Inga gravgåvor påträffades. Kontur efter nedgrävning syntes tydligt och ritades 
in på schaktplanen. Konturen framgår dock inte på bild 3 nedan. 
 

Bild 3. Närbild av skelettet i grav 69. Kraniet ses till vänster,  
lägg märke till att barnet har lätt uppdragna knän. 
 
 
 
 
 

Grav 70 
Graven innehöll ett helt komplett och väl bevarat skelett av en man i 20-35 års ålder (preliminär 
bedömning). En tydlig kontur av nedgrävning observerades och ritades in på schaktplanen. Bland 
fynden kan nämnas, en uppochnedvänd keramikkruka (ID:104221) placerad vid individens högra 
hand i höjd med övre delen av lårbenet (se bild 4 nedan). Utöver detta hittades endast ett ben med 
ett borrat hål (ID:103014). Ett jordprov (ID:106001) togs från innehållet i keramikkrukan 
(innehållet är dock ännu ej analyserat). 

  



Bild 4. Lägg märke till bottendelen på den uppochnedvända  
keramikkrukan nedanför individens högra hand. 

Grav 71 
Graven innehöll benfragment efter ett spädbarn. En mittkoordinat sattes för benfynden (X -12,85; 
Y -162,79; Z 11,72; Lager 4). Troligen har barnet varit dödfött eller avlidit högst någon månad 
efter födelsen (preliminär bedömning). Någon kontur av nedgrävning kunde ej konstateras. Inga 
gravgåvor påträffades. 
 
 
 
 
 

  



Anläggningar 

Härd och Keramikområde 
 

I det södra schaktet påträffades en härd med 
mittkoordinat X-0,48, Y-164,95. Härden var 
cirka 90 x 50 cm och 10 cm djup Ingen 
stensättning konstaterades kring härden som 
bestod av en stor mängd brända ben, stenar och 
flinta. Bland annat påträffades del av 
ryggkotpelare från säl. 
 
I anslutning till härden påträffades mycket stora 
mängder keramik, både ornerad och oornerad. I 
två av kvadratmeterrutorna norr och väster om 
härden återfanns cirka 10 kg keramik i ett enda 
tiocentimeterslager.  
 
Årets härd ligger cirka 1m söder om en 
betydligt större härd som påträffades 1999. 
Keramikområdet kring årets härd ansluter till 
stora koncentrationer keramik som återfanns i 
anslutning till den tidigare härden. Härden syns 
på bild 5 till vänster. Keramikområdet och 
härdens placering på boplatsen ses på bild 2 
ovan, keramikområdet är där skrafferat. 
 

Bild 5. Västra delen av härden som den såg ut 
under utgrävning. 
 

Provschakt 1-4 och 11, södra gruppen 

Provschakt 1 
(X 0, Y-201) 
Schaktet grävdes i fyra lager (ploglager-lager 3) till ca 45 cm djup innan kalkberget påträffades. I 
profilen kunde inget kulturlager urskiljas. Fynd: Ploglager, en knacksten (ID:103156), två 
flintavslag 5g varav ett av vit flinta och 10g djurbensfragment. Lager 1, djurbensfragment 30g, 
tre flintavslag 3g och en oornerad keramikskärva 5g. Lager 2, djurbensfragment 43g. Lager 3, 
bestod av sand och var helt fyndtomt. 
 
 
 
 
 

  



Provschakt 2 
(X 0, Y-221) 
Schaktet grävdes i tre lager (ploglager-lager 2) till ett djup av ca 35 cm där berghällen kom. Inget 
synbart kulturlager kunde urskiljas i profilen. Fynd: Ploglager, ett flintavslag 13g, fragmenterade 
djurben 10g. Lager 1, djurbensfragment 3g. Lager 2, fyndtomt. 

Provschakt 3 
(X-10, Y-241) 
Schaktet grävdes i fyra lager (ploglager-lager 3) till ca 35 cm djup där beghällen tog vid. Inget 
synbart kulturlager i profilen. Fynd: Ploglager, ett svallat flintavslag 2g, ett fragment av djurben 
3g. Lager 1, ett svart flintavslag 1g. Lager 2, ett flintavslag 1g, djurbensfragment (bland annat 
säl) 50g samt (24st) oornerade keramikskärvor 80g. Lager 3, fyndtomt. 

Provschakt 4 
(X-10, Y-261) 
Schaktet grävdes i tre lager (ploglager-lager 2) till ca 35 cm djup där berghällen tog vid. Inget 
kulturlager iakttogs. Fynd: Ploglager, fyndtomt. Lager 1, djurbensfragment (bl.a. säl) 30g och 
två oornerade keramikfragment 4g. Lager 2, 15g djurbensfragment. Lager 3, fyndtomt. 

Provschakt 11 
(X+1,3, Y-254) 
Schaktet grävdes i sex lager (ploglager-lager 5) till drygt 60cm djup där berghällen tog vid. 
Orsaken till att schakt 11 kunde grävas betydligt djupare än närliggande schakt 3 berodde på att 
det låg på en mindre kulle. Höjden (möh) i lager 5 i provschakt 11 motsvaras av lager 2 i 
provschakt 3. Fynd: Ploglager, djurbensfragment 20g, flintavslag 5g, samt ett retuscherat 
flintavslag (ID:103266) 6g. Lager 1, djurbensfragment 50g, ornerad keramik 5g, oornerad 
keramik 10g, flintavslag 2g, samt ett bearbetat ben(ID:103263) 1g. Lager 2, djurbensfragment 
135g, ornerad keramik 35g, oornerad keramik 20g, ett flinavslag av vit flinta 2g samt ett 
retuscherat flintavslag (ID:106097) 4g. Lager 3, djurbensfragment 70g samt ett fragment av en 
tunn benspets (ID:103265) 1g. Lager 4, djurbensfragment 300g, oornerad keramik 20g samt ett 
fragment av skalltak från säl (ID:103423) 10g.  I lagret togs också ett jordprov (ID:106105). 
Lager 5, djurbensfragment 60g, oornerad keramik 5g samt en benpilspets (ID:106104) 4g. 
 

Sammanfattning av schakt 1-4 och 11, södra gruppen. 
 
Provschakten 1-4 i den södra gruppen är generellt sett förhållandevis fyndfattiga. Dock innehåller 
schakt tre något mer fynd än de övriga men ändå få i jämförelse med fynden från den 
huvudsakliga boplatsytan. De fynd som konstaterats är av samma typ som på boplatsen, med 
bland annat säl-, fisk och djurben, flintavslag och för platsen typisk gropkeramik. Inte i något av 
schakten kunde något synligt kulturlager ses i profilerna och det gick heller inte att gräva mer än 
ca 35cm förrän berghällen nåddes. Troligtvis har därför redan vid provschakt 1 (X 0, Y-201) den 
huvudsakliga aktivitetsytan på stenåldersboplatsen passerat i sydlig riktning. 
 
Undantag i den södra gruppens provschakt är dock provschakt 11 där fynden, främst av 
djurbensfragment, men i viss grad även keramik och flinta, är fler än i provschakt 3 som befinner 

  



sig på samma X-koordinat. En sammanställning av fyndförhållandena i provschakten presenteras 
i diagramform på sidan 12. 
 
 

Provschakt 5-10, västra gruppen 

Provschakt 5 
(X-34, Y-160) 
Schaktet grävdes i fem lager (ploglager-lager 4) till ett djup av drygt 50cm. Kulturlagrets tjocklek 
varierade mellan ca 14 och 22cm (tjockare i profilen mot väst än mot syd). Fynd: Ploglager, 
djurbensfragment 38g, en keramikskärva 4g, flintavslag 26 st samt ett fragment från en flintyxa 
bestående av ett slipat vitt flintavslag (ID:106011) 21g. Lager 1, djurbensfragment 125g, en 
flintskrapa (ID:103391) 24g samt 13 st flintavslag 13g. Lager 2, ornerad keramik 10g, oornerad 
keramik 15g, djurbensfragment 125g. Lager 3, ornerad keramik 25g, oornerad keramik 12g, 
djurbensfragment 160g. Lager 4, djurbensfragment 15g, oornerad keramik 10g. 

Provschakt 6 
(X-44, Y-160) 
Schaktet grävdes i fem lager (ploglager-lager 4) till ett djup av drygt 50cm. Inget tydligt 
kulturlager kunde observeras i profilen. Fynd: Ploglager, djurbensfragment 70g, flintavslag 20g, 
ornerad keramik 5g, oornerad keramik 10g. Lager 1, djurbensfragment 70g, flintavslag 5g, 
ornerad keramik 65g, oornerad keramik 40g. Lager 2, djurbensfragment 50g, ornerad keramik 
50g (skärvans ornamentik har dekortyp 11 enligt Österholm 1989:103 (ID:106029), oornerad 
keramik 10g, samt ett fragment från en slipad flintyxa (ID:103317) 4g. Lager 3, 
djurbensfragment 100g, oornerad keramik 10g, ornerad keramik 100g samt fragment av bottendel 
från keramikkruka (ID:103318) 140g. Lager 4, djurbensfragment 10g, ornerad keramik 45g. 

Provschakt 7 
(X-54, Y-160) 
Schaktet grävdes i fem lager (ploglager-lager 4) till ett djup av knappt 50cm. Inget tydligt 
kulturlager kunde observeras i profilen. Fynd: Ploglager, djurbensfragment 25g, flintavslag 25g, 
oornerad keramik 10g. Lager 1, djurbensfragment 35g, flintavslag 10g, oornerad keramik 30g, 
ett fragment slipad vit flinta, från flintyxa (ID:106043) 1g samt ett fragment, troligen av en 
bergartsyxa (ID:106041). Lager 2, djurbensfragment 20g, flintavslag 10g, ornerad keramik 50g 
en av skärvorna har ornamentik motsvarande någon av dekortyperna 15-19 (Österholm 
1989:104). Lager 3, djurbensfragment 25g. Lager 4, fyndtomt. 

Provschakt 8 
Schaktet grävdes i fyra lager (ploglager-lager 3) till ett djup av knappt 50cm. Inget tydligt 
kulturlager kunde observeras i profilen. Fynd: Ploglager, djurbensfragment 65g, flintavslag 21 st, 
varav tre av vit flinta, 55g, oornerad keramik 15g, ornerad keramik 5g,  Ett avslag av kvarts. Ett 
slipat vitt flintavslag (ID:106047) 1g samt ett retuscherat flintavslag (ID:103388) 13g. Lager 1, 
djurbensfragment 40g, flintavslag 16st, varav ett av vit flinta, 10g, oornerad keramik 30g, ett 
retuscherat flintavslag av vit flinta (ID:103486) 4g, ett retuscherat flintavslag (ID:103488) 5g 
samt ett retuscherat flintavslag (ID:103487) 3g. Lager 2, djurbensfragment 70g, oornerad 

  



keramik 5g, flintavslag 8st, varav ett av vit flinta, 10g. Lager 3, djurbensfragment 10g, 
flintavslag 3g samt ornerad keramik 5g. 

Provschakt 9 
(X-74, Y-160) 
Schaktet grävdes i fyra lager (ploglager-lager 3) till ett djup av knappt 45cm. Något kulturlager 
kunde ej konstateras i profilen. Fynd: Ploglager, djurbensfragment 45g, flintavslag 60g, ett 
flintspån med retusch (ID:106059) 5g samt ett bearbetat ben (ID:106058). Lager 1, 
djurbensfragment 35g, oornerad keramik 10g, flintavslag 37 st, var av ett av vit flinta, 55g, ett 
retuscherat flintavslag (ID:106062) 6g samt ett slipat vitt avslag (yxfragment) (ID:106066) 1g. 
Lager 2, djurbensfragment 40g, flintavslag 25g, ornerad keramik 30g, oornerad keramik 80g 
samt en keramikkoncentration 240g (ID:106067), vissa av skärvorna har en ornamentik som inte 
är typisk vid Ajvide. Lager 3, djurbensfragment 140g, flintavslag 50g, oornerad keramik 610 g, 
ornerad keramik 1050 g. Även i detta lager hade vissa skärvor en ornamentik som inte är typisk 
för platsen. En svinkäke (ID:106075) 255g. Ett kolprov (ID:106072) togs i lagrets övre del (Z 
11,01) detta har dock ännu ej analyserats. 
 

Provschakt 10 
(X-84, Y-160) 
Schaktet grävdes i fyra lager (ploglager-lager 3) till ett djup av cirka 40 cm.Fynd: Ploglager, 
djurbensfragment 15g, flintavslag 15g, oornerad keramik 10g samt en slipsten (ID:103302). 
Lager 1, djurbensfragment 30g, flintavslag 65g, oornerad keramik 20g, ornerad keramik 5g samt 
ett fragment av en förmodad stenyxa (ID:103301). Lager 2, djurbensfragment 30g, oornerad 
keramik 85g, ornerad keramik 40g, flintavslag 20g, ett flintspån (ID:106083) 2g samt en 
flintskrapa (ID:103289) 6g. Lager 3, fyndtomt. 
 

Sammanfattning av schakt 5-10, västra gruppen. 
 
Fyndmängden i provschakten i den västra gruppen visar att boplatsytan fortsätter västerut minst 
50 m. Fyndfrekvensen i schakt 5-6 (10 respektive 20 m väster om huvudytans västra kant) är 
motsvarande den på huvudytan. I schakt 7-8 avtar fynden något för att i schakt 9 öka markant. I 
synnerhet vad gäller keramik, men även till viss del vad gäller djurbensfragment. I schakt 9, som 
ligger 50 m väster om huvudytan, påträffades mer än två kilo keramik varav vissa har tidigare ej 
dokumenterad ornamentik. En sammanställning av fyndförhållandena i provschakten presenteras 
i diagramform på sidan 12. 
 
1985 grävdes provschakt på Y-120 linjen och i schaktet X-70, Y-120 är fyndmängden 
motsvarande den i årets schakt 5-6. Man kan därför dra slutsatsen att boplatsytan fortsätter med 
nuvarande fyndmängder, åtminstone mellan dessa koordianter i västlig riktning. Detta område är 
cirka 50 x 40m. 
 
 
 
 

  



Provschakt A-D 
 
Provschakten A-D är belägna cirka 700 meter norr om det huvudsakliga undersökningsområdet i 
anslutning till jakobsvägen. Provschakt A på fastigheten Jakobs 1:27, B-D på Jakobs 1:21. 
 

Provschakt A 
Schaktet lades söder om jakobsvägen och grävdes till ca 55 cm djup. Ett ca 20 cm tjockt 
kulturlager konstaterades. Fynd: Ploglager, djurbensfragment 5g, flintavslag 10g, samt ett 
retuscherat flintavslag (ID:103287) 7g och ett jordprov (ID:106106) Lager1, flintavslag 1g samt 
ett retuscherat flintavslag (ID:103246) 2g. Övriga lager fyndtomma. 
 

Provschakt B-D 
De tre schakten lades ut på den odlade åkern norr om jakobsvägen. Schakten grävdes till ca 55 
cm djup och konstaterades i det övre lagret endast bestå av matjord och från ca 35 cm djup av 
sand och grus. Inga fynd påträffades i provgroparna B-D. 

Fyndmaterial 
Fyndmaterialet insamlades och registrerades i två huvudkategorier, detaljinmätta fynd med X-, 
Y- och Z-värden samt massmaterialet från boplatsens kulturlager. Detta sist nämnda samlades in 
och registrerades per 10 cm lager och kvadratmeterruta. Totalt registrerades drygt cirka 2600 
fyndposter i fynddatabasen. Nedan redovisas fördelningen av årets fyndmaterial. 
 
 
Fyntdyp Antal Vikt i gram 
Detaljinmätta fynd 341 (vägs ej i fält) 
Ornerad keramik 3098 32151 
Oornerad keramik 36488 107490 
Djurbensmaterial (räknas ej) 154169 
Flintavslag 5978 12908 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
Diagrammen visar fynden från södra och västra gruppens provschakt. Värdena anger fyndens vikt 
i gram. Kraftiga avvikelser i schakt 9 vad gäller keramik och schakt 11 i djurbensfynden. 
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