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1. Inledning 
I förordet till John Nihléns och Gerda Boëthius bok om de gotländska stenmurshusen (1932) 
beskrev Nihlén kämpagravsbebyggelsen och stensträngssystemen som ”Sveriges Pompeji”. 
Liknelsen illustrerar Nihléns föreställning om att stenmurshusen hade bevarats helt orörda sen den 
dag de övergavs, som om de inneslutits i ett tjockt lager med vulkanaska. De flesta av John Nihléns 
idéer om kämpagravsbebyggelse kritiserades hårt redan under de följande decennierna och få om 
några har överlevt till idag. Ett undantag görs dock av ”Pompejiföreställning”, vilken kraftigt 
påverkade tolkningen av utgrävningsresultaten från Vallhagar-undersökningen och på nytt 
återuppstod inom kulturgeografiska studier under 1970-talet, där stenmurshusen och stensträngarna 
framställdes som ett slutet kulturlandskap orört av tidens gång (se Lindquist 1974, Carlsson 
1979:51). 
   Något förundrande har tolkningarna av den ”gotländska agrarutvecklingen” och ”Gotlandsgården”
som framfördes i kulturgeografiska studier under 1970-talet kommit att bli allmänt vedertagna. 
Efter 1970-talet har i arkeologiska studier (exempelvis Östergren 1989, Cassel 1998, Svedjemo 
2014) endast små avvikelser från ”det kulturhistoriska paradigmet” tagits. Det här är inte minst 
förvånande med tanke på den, för att uttrycka sig vänligt, bristfälliga appliceringen av arkeologisk 
undersökningsmetodik, källkritik och analys som präglade de kulturgeografiska studierna. Redan 
när det begav sig framfördes skarp kritik mot den använda metodologin och slutsatserna som drogs 
från det empiriska materialet i dessa studier (se exempelvis Hyenstrand 1981, Nyhlén 1981, se 
också Cassel 1998, Melander et al. 2017). En kritik som dock allt för ofta utelämnats när de 
kulturgeografiska hypoteserna används i övergripande målande framställningar av den gotländska 
och svenska förhistorien av informationsförmedlande institutioner, i populärvetenskapliga 
sammanhang och som ovan nämnts också i den vetenskapliga diskursen. 
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Illustration 1: Informationsskylt uppsatt av Gotlands kommun, Visne Änge, Alskog sn. Ett exempel på
rekonstruktion av det gotländska järnålderssamhället utan stöd i det empiriska materialet. Foto: VNLM.



Under senare år i samband med landskapsstudier på Öland har exempelvis Jan-Henrik Fallgren 
kraftigt vänt sig mot föreställningen om att stensträngar och stensträngssystem enkom skulle ha 
uppförts under den äldre järnåldern, likt framställts i arbeten av Sven-Olof Lindquist, Dan Carlsson,
Kerstin Cassel och i riksantikvarieämbetets handbok för hantering av agrara lämningar, (se ex 
Lindquist 1974, Carlsson 1979, Cassel 1998, Gren 1997:145ff). Enligt Fallgren kan stensträngar 
och stenmurar på Öland dokumenteras i alla perioder från järnåldern och framåt (2006:33ff). Att ett 
liknande scenario föreligger för Gotland torde knappast vara betrakta som sensationellt, då det kring
mer eller mindre varenda modern åkermark går att iaktta vastar1, jordvallar, ansamlingar av 
stenblock och högar av röjningssten. Att lägga vast är en praktik som fortfarande är i aktivt bruk 
och som nyttjats under historisk tid (se ex Berry et al. 1997). Att utgå från att alla stensträngar och 
med dessa associerade åkermarker skulle vara från den äldre järnåldern förefaller därmed vara en 
förenklad och högst problematisk ingång för studier av järnålderslandskapet. 

Vid genomförda inventeringar av kämpagravslokaler på framförallt östra och mellersta Gotland 
(Melander in progress) har det återkommande gått att iaktta hur stenmurshusen överlagras av 
odlingslandskapet från historisk tid. Det är mer regel än undantag att stenmurshusen överösts med 
röjningssten från senare uppodling av boplatserna. Kring husgrunderna kan det också iakttas hur 
husgrundernas raserade murverket överlagras av stensträngssystem, i flera fall kan stensträngarna 
ses placerade på de moderna ägogränserna. I fornminnesregistret har i väldigt begränsad mån de så 
kallade fornåkrarna vid kämpagravslokalerna som kan ses genom åkervallar, vastar och diken blivit 
registrerade. Dessa åkersystem förefaller i huvudsak ha placerats ovanpå bosättningslokalerna från 
järnåldern och går ofta att identifiera på de historiska kartorna från 1700- och 1800-talet. 
Järnåldersbosättningen vid Änge i Buttle socken representerar ett typexempel på dessa iakttagelser, 
med tydliga spår av kraftig omvälvning och förödelse av landskapet kring stenmurshus under 
historisk tid. De bevarade stenmurshusen har täckts av odlingssten från åkermarkerna och 
undersökningar 2014 och 2016 har kunnat påvisa att den fornminnesregistrerade stensträng Buttle 
43:3 inte bara överlagra murraset från husgrunden Buttle 43:2 utan också överlagrar ett odlingsdike 
vilket skurit sönder kulturlager från järnåldersbosättningen (se vidare nedan och Andreeff & 
Melander 2015, Melander et al. 2017). Vid undersökningar av bildstensplatsen (Raä Buttle 42) har 
det tydligt gått att iaktta hur den historiska gården Änge och hantverksaktiviteter kring gården 

1 Termen vast är den folkliga benämningen för stensträngar på södra och östra Gotland medan termen tun används på 
Norra Gotland. 
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Illustration 2: t. v. Odlingssten överlagrande stenmurshusen Buttle 34:1 och 34:2. Altajme, Buttle sn. t. h.
Stensträng på modern ägogräns (förgrunden), överlagrande stenmursh (bakgrunden). I förgrunden ses två

olika "kronologiska faser" av staket uppförda vid ägogränsen. Smiss, Kräklingbo sn. Foto: VNLM. 



påverkat och överöst gravlämningar med skräp och röjningssten (Andreeff et al. 2014). Alldeles 
intill järnåldersbosättningen återfinns idag stora urgröpningar i marken från grusbrytning under 
mitten av 1900-talet. Av det som under järnålder sannolikt utgjort stora våtmarkersområden, eller 
rent av ett öppet sjölandskap – från vilket inte bara lera och ag kunde samlas för husbyggnader utan 
också fisk och fågel för hushållning, därtill kunde våtmarkerna erbjuda vattenförsörjning för 
tamboskap – återfinns efter utdikningen på 1900-talet idag ingenting kvar. 

För att framlyfta och framförallt för att vidare undersöka och dokumentera omfattning av det 
historiska landskapets destruktiva inverkan på järnåldersbosättningar, i synnerhet 
kämpagravslokaler, lades under 2017 års undersökning därmed fokusering på inventering och 
utgrävning av områden påverkade av aktiviteter under historisk tid. Undersökningarna fördelade sig
på två huvudområden. Det första huvudområdet rörde stensträngarna kring bosättningen med syfte 
att inventera och undersöka de lämningar som inte berörts av tidigare års utgrävningar. 
Frågeställningarna var framförallt inriktade på att utröna stensträngarnas tidsställning vid Änge, 
huruvida de är att betrakta som en del av järnåldersbosättningen eller om de ska betraktas som ett 
under senare tid påfört destruktivt element. Betydande ansågs också att klargöra stensträngarnas 
uppbyggnad och deras relation till ägogränser på de historiska kartorna. 
   Den andra huvuddelen av undersökningen av det historiska landskapets inverkan på bevarandet av
järnåldersboplatsen riktades mot utvärdering av markeringar på historiska kartor. Frågeställningarna
kretsade här kring huruvida dessa kan tas som indikationer på fornlämningar bortodlade under 
senare tidigmodern och modern tid. Relaterat till dessa undersökningar i fält var också att utröna 
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Illustration 3: t. v. Lämningar av ett oregistrerat fossilt åkerlandskap överlagrande stenmurshus. Österby,
Buttle sn. ö. t. h. odlingsdiken. Samma lokal som föregående. n. t. h. Modern åkervall "vast", delvis täckt

med odlingssten och större stenblock. Gutenvik, Östergarn sn. Foto: VNLM.



omfattningen av själva boplatsen och att utvärdera olika metoder för att i fält kunna identifiera 
lämningar som förstörts genom uppodling under senare tid. 
   Ett sidomål med undersökningarna var också att undersöka möjligheterna för att återskapa miljön 
kring järnåldersbosättningen, genom att identifiera utsträckningen av de utdikade myrmarkerna 
kring boplatsen, samt att lokalisera lämpliga områden för eventuella pollenanalyser.  

   

2. Undersökning och kartering av stensträngar 

Utifrån ovan framställda frågeställningar genomfördes inventering och undersökning av 
stensträngsbeståndet inom fastighetsgränserna i direkt anslutning till husgrunderna (inom en radie 
av ca 200 m från husgrunderna). Till de redan kända stensträngarna Buttle 137:1 (undersökt 2013), 
Buttle 43:3 (undersökt 2014-2016), Buttle 141:1 och Buttle 146:1 (undersökt 2017) kunde 
ytterligare två konstruktioner läggas, båda konstruktionerna mättes in med totalstation. 

2.1. Undersökning av stensträngar under tidigare säsonger 

Två registrerade stensträngar, Buttle 43:3 och Buttle 137:1 har under tidigare utgrävningssäsonger 
blivit delundersökta, därtill har undersökning av den historiska vägen Buttle 145:1 skett framförallt 
under 2009 års utgrävningssäsong (Andreeff et al. 2014:23ff). Stensträngen Buttle 43:3 som löper 
rakt genom boplatsområdet delundersöktes genom schakt 15 och 16 2014 och schakt 33 2016 (se 
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Illustration 4: Översiktskarta över stensträngar kring husgrunderna Buttle 43:1, 2 och 4. Notera också de
odlingsdiken som framkommer på terrängkartan kring husgrunderna. Karta: FMIS/VNLM.



Andreeff & Melander 2015:73ff, Melander et al. 2017:86ff). Vid undersökningar har två olika 
områden av stensträngen berörts, ett i dess norra ände vid husgrunden Buttle 43:2. Undersökningen 
kunde här påvisat att stensträngen överlagrar rasmassorna från husgrundens murverk (se ex. 
Andreeff & Melander 2015: fig. 3.62, 3.64 och 3.67), det vill säga att stensträngen inte tillkommit 
förrän det att husgrunden varit varaktigt övergiven, de båda konstruktionerna är således skilda från 
varandra genom en avsevärd tidsrymd. 

Mer omfattande undersökning av stensträngen Buttle 43:3 har skett vid dess centrala och norra 
utsträckning, här har stensträngens stratigrafiska relation till järnåldersboplatsen ingående kunnat 
dokumenterats. I området överlagrar stensträngen inte bara kulturlager från järnåldersboplatsen utan
också aktiviteter som kan sättas samman med användning av marken för odling under historisk tid. 
Den stratigrafiska relation som kunnat påvisas gör gällande att kulturlager från järnåldersboplatsen 
grävts sönder för anläggande av ett dike löpande från den historiska vägbanken Buttle 145:1 i söder 
ner mot husgrunden Buttle 43:2 i norr. Diket har fyllts med en stenpackning bestående av stenar av 
varierande storlekar ca 0.1-0.2 m i diameter, vilka sannolikt utgörs av odlingssten från 
åkermarkerna. Själva stensträngen, till största delen fortfarande belägen ovan grästorven, befinner 
sig stratigrafisk över både sedimenteringslager från åkerbruket och diket, delar av stensträngen 
täcker också den förmodade röjningsstenen från åkermarkerna. Det vill säga att marken tagits i bruk
för odling innan det att stensträngen uppförts, stensträngen är så att säga den yngsta fasen av själva 
jordbruksaktiviteten. Odlingsfasen kan genom fyndmaterial från historisk tid (i huvudsak senare 
1700-tal, 1800- och 1900-tal), historiska kartor och muntliga uppgifter tidfästas till ca 1650-1950 e. 
Kr- Det saknas helt och hållet indikationer på att området används för odling under själva 
järnåldersbosättning, områdena påvisar istället under denna fas intensiv användning genom 
husbyggnader, kokgropar och eldningsplatser. Att bosättningslagren inom området överhuvudtaget 
bevarats bör tillskrivas den begränsade naturliga transgression, vilket antyder om att platsen efter 
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Illustration 5: På bilden kan det ses hur stensträngen Buttle 43:3 har placerats ovanpå det
kraftigt raserade murverket från husgrunden Buttle 43:2. Stensträngen är således inte samtida

med husgrunden. Foto från Andreeff & Melander 2015: fig. 3.62.



sitt övergivande torde så att säga ha varit varaktigt övergiven och relativt ostörd tills dess att den 
tagits upp som jordbruksmark under sannolikt tidigmodern tid. Det vill säga att stensträngen Buttle 
43:3 kan klart konstateras som ett sent infört destruktivt element vilken helt och hållet saknar 
samband med järnåldersbosättningen. Stensträngen Buttle 43:3 kan inte heller anses som tillhörande
den initiala fasen av upptagandet av marken för odling, utan representerar en senare fas av 
jordbruksaktiviteten. 
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Illustration 6: Sektionsritning av schakt genom stensträngen Buttle 43:3, södra sidan av schaktet. A= Torv.
B= Stensträngen. C= Urlakningslager från äldre jordbruk. D= Stenpackning i nedgrävt dike. E=

kulturlager med boplatslämningar. F= Kraftigt koltyngt lager (möjligen botten på härdgrop). Ritning: AU
UUCG, 2016. Digitalisering: VNLM.

Illustration 7: Sektionsritning av schakt genom stensträngen Buttle 43:3, södra sidan av schaktet. A= Torv.
B= Stensträngen. C= Urlakningslager från äldre jordbruk. D= Stenpackning i nedgrävt dike. E=

kulturlager med boplatslämningar. F= Kraftigt koltyngt lager (möjligen botten på härdgrop). Ritning: AU
UUCG, 2016. Digitalisering: VNLM.



Vid 2013 års undersökning genomfördes också en mindre provgrävning av stensträngen Buttle 
137:1 alldeles söder om den historiska gården Änge. Vid undersökningen återfanns ett ca 1.5 m 
brett område med gles stenpackning direkt söder om stensträngen. Direkt norr om stensträngen var 
dock förhållande helt annorlunda och här påträffades istället direkt under ett tunt torvlager ett ca 1 
m brett sandigt gruslager (se Andreeff et al. 2014:47f). Strukturen var liknande de resultat som 
kunnat dokumenteras vid en tidigare undersökning 2009 av den historiska vägen Buttle 145:1 (se 
Ibid. s. 23ff). Stratigrafin och strukturen för de båda schakten kring Buttle 145:1 och 137:1 är 
distinkt annorlunda än vad som kunnat dokumenteras vid undersökningarna av Buttle 43:3 och 
146:1.   
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Illustration 8: På fotot kan det ses hur stensträngen återfinns direkt i torvlagret, ovan den äldre åkern,
röjningssten (föregrunden) och diket. Foto från Melander et al. 2017: ill. 82.

Illustration 9: t. h. planritning över schakt 8 (Buttle 137:1). A. Humus. B. Packat sandigt gruslager. C.
Stensträngen Buttle 137:1. D. Gles stenpackning. Ritning: AU UUCG, 2013. Digitalisering: VNLM.  t. h. ses
fotografi av schakt 2 från 2009 över den historiska vägen Buttle 145:1 påvisande en liknande struktur som

vid undersökningen av Buttle 137:1. Foto från Andreeff et al. 2014: fig. 15.



2.2. Inventering och undersökning av stensträngar 2017

Utöver de ovan presenterade två undersökta stensträngarna Buttle 137:1 och 43:3 återfinns 
ytterligare två fornminnesregistrerade stensträngar i nära anslutning till husgrunderna, det rör sig 
om stensträngarna  Buttle 146:1 och Buttle 141:1. Som ovan nämnts kunde ytterligare två 
oregistrerade stensträngar dokumenteras vid inventeringen dessa har givits arbetsnamnen Änge 1 
och Änge 2.  
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Illustration 10: Översikt över de karterade stensträngarnas position i förhållande till
undersökningsområdet. Karta: AU/ AS/ VNLM.



2.2.1. Buttle 141:1 

Den registrerade stensträngen Buttle 141:1 eftersöktes inom fastighetsgränserna men kunde på de i 
fornminnesregistret angivna koordinaterna inte återfinnas. På platsen kunde något enstaka stenblock
iakttas, men dessa kunde inte med säkerhet kopplas samman med den registrerade stensträngen. 
Kraftig vegetation utanför fastighetsgränsen innebar att stensträngen inte kunde urskiljas på denna 
sida. Eftersom stensträngen inte gick att iaktta kunde vidare inventering och undersökning inte 
utföras. 

2.2.2. Oregistrerad stensträng 1 (Änge 1), Nygårds 1:28, Buttle sn

Konstruktionen återfinns ca 110 m SSV om Buttle 43:1 SV-hörn (se Ill. 4 och 10). Konstruktionen 
utgörs av en oregelbunden något krokig ca 48 m lång, i N-S riktning löpande, enkelskiktad rad av i 
huvudsak gråstensblock ca 0.3-0.7 m i diameter. Stensträngen är delvis övertorvad och är placerad 
invid ett dräneringsdike i myrmarken, de båda konstruktioner är uppenbarligen sammanhörande. 
Dräneringen av myrmarken ska ha enligt muntliga uppgifter ha skett under 1960- och 70-talet och 
stensträngen torde därmed kunna med tillförlitlighet dateras till samma period, den är således inte 
att betrakta som en fornlämning. Då konstruktionen bedömdes som modern ansågs undersökning 
överflödig.  
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Illustration 11: Den oregistrerade stensträngen Änge 1. Fotograferad mot N. Foto: VNLM.



2.2.3. Oregistrerad stensträng 2 (Änge 2), Nygårds 1:28, Buttle sn

Konstruktionen återfinns ca 40 m N om NV hörnet på Buttle 43:4 (se Ill. 4 och 10) och är ca 28 m 
lång löpande i Ö-V riktning mellan de båda moderna åker- respektive betesmarkerna. I den östliga 
delen utgörs konstruktionen av en enkelskiktad rad med i huvudsak gråstensblock ca 0.3-0.5 m i 
diameter. I den västliga delen däremot är konstruktionen mer varierad med två avskilda sträckningar
på varsin sida om ett dike löpande längs åkerkanten, stenar är i detta område något större ca 0.3-0.8 
m i diameter och enstaka delar av sträckningen är dubbelskiktad. Stenarna är delvis placerade i 
diket, vilket antyder om att diket är äldre än stenkonstruktionen. Delar av sträckningen är täckt av 
odlingssten (stenar ca 0.1-0.15 m i diameter) och övermossad. Stenarna har till synes också placerat 
runt ett grövre träd, således är det troligt att stenkonstruktionen är yngre än trädet. Det föreligger 
ingen anledning att anta att stensträngskonstruktionen skulle vara särdeles gammal. 

Positionen mellan de båda moderna markerna antyder också om att konstruktionen kan ha 
tillkommit sekundärt till det moderna åkerbruket, den torde således ha anlagts någon gång under 
senare 1800-tal eller under 1900-talets gång, det är således tveksamt om lämningen är att betrakta 
som en fornlämning då den fortfarande skulle kunna anses vara i bruk, det vill säga inte varaktigt 
övergiven. Positioneringen är dock sannolikt också liktydig med uppdelning av marker under 1700- 
och 1800-talet, varpå det inte kan uteslutas att konstruktionen skulle ha kunnat tillkomma under 
denna period. Konstruktionens uppbyggnad är liknande som för Buttle 146:1 och Buttle 43:3, vilket
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Illustration 12: Den oregistrerade stensträngen Änge 2. Foto av den östra änden av stensträngen. Foto mot
V. Foto: VNLM.



dock snarare påtalar att åldern på dessa stensträngar, vilket också påvisats av undersökningarna (se 
vidare 2.1 och 2.3), inte är särdeles ansenlig. Då konstruktionen bedömdes vara modern ansågs 
undersökning onödig. 
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Illustration 13: Den oregistrerade stensträngen Änge 2, vid den moderna ägogränsen. Foto mot VNV. Foto:
VNLM.

Illustration 14: Änge 2. I den västra änden övergår stensträngen och delvis överlagrar en
jordvall. Foto mot V. Foto: VNLM.



2.3. PG20, Schakt över stensträngen Buttle 146:1

Stensträngen RAÄ Buttle 146:1 undersöktes genom ett mindre provschakt. Syftet med 
undersökningen var att klargöra stensträngens konstruktion och tidsställning. Stensträngen 
registrerades vid fornminnesinventeringen 1978 som; ”Stensträng, ca 220 m l, 0,5-1,0 m br och 0,1-
0,3 m h, av 0,2- 0,8 m st stenar” (FMIS RAÄ Buttle 146:1). Anläggningen återfinns ca 80 m öster 
om husgrunden Buttle 43:4 SÖ-hörn (se Ill. 4 och 10). 
    Vid inspektion i fält förefaller fornminnesinventeringens bedömning som något godtycklig, 
stensträngen utgörs snarare av två skilda stensträngar än en sammanhållen. Den nordliga 
sträckningen av stensträngen löper ca 47 m i N-S riktning med en ”utsträckt arm” om ca 14 m i Ö-V
riktning i den norra änden, vilken slutar i ett sannolikt modernt röse bestående av stenar ca 0.15-0.2 
m i diameter, röset är ca 15 x 10 m med en direkt intill liggande stenfylld grop om ca 2.5 m i 
diameter i den södra änden (se vidare 3) och återfinns direkt intill det moderna grustaget. 

Både vid förgreningen med utlöparen (armen) i norr och vid stensträngens södra ände återfinns 
mindre röjningsrösen. Röset i den norra änden omfattar ca 4 m i diameter och utgörs av stenar ca 
0.1-0.2 m i diameter, medan det södra röjningsröset är ca 2 m i diameter och utgörs av stenar i 
samma storlek som det norra. Det södra röjningsröset utgör uppenbarligen avslutningen av 
stensträngen. Ett tiotal meter längre söderut återfinns fortsättningen av den registrerade sträckning 
som sträcker sig med en lätt böj i N-S riktning över den nuvarande betesmarken (äldre utdikad 
myrmark) ca 160 m och slutar i en registrerad vägbank (Buttle 146:2) vid gränsen för den moderna 
åkern (se Ill. 4). Båda stensträngssträckningarna återfinns ovan markytan tydligt urskiljbara och 
utgörs av en enkel rad av gråstensblock ca 0.3-0.8 m i diameter, samtliga till synes fortfarande över 
markytan. På enstaka platser är stensträngen möjligen överväxt med klenare träd. Stensträngarna är 
som bredast ca 0.7 m. Den norra sträckningen avgränsar två plana ytor, sannolikt äldre åkermarker, 
i den södra delen av den norra sträckningen återfinns ett modernt grustag. 
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Illustration 15: Stenansamlingen Raä Buttle 146:3 och den utlöpande armen på Stensträngen Buttle 146:1.
Foto mot NV. Foto: VNLM.
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Illustration 16: t. h. Röjningsröse ovan vallen och stensträngen Buttle 146:1 utlöpare. foto mot V.
Röjningsröse ca 10 m söder om den nordliga delen av Buttle 146:1 utgörande startpunkten för den södra

utsträckningen av stensträngen Buttle 146:1. Foto mot SÖ. Foto: VNLM.

Illustration 17: Stensträngen Buttle 146:1 utlöpare sedd från Buttle 146:3, i bakgrunden syns röjningsröset
vid färdriktningsänringen. Foto mot V. Foto: VNLM.



Vid den norra delen av den nordligare sträckningen är stensträngen lagd ovanpå en vall ca 3.8 m 
bred och 30 m lång, vallen är uppbyggd av stenar ca 0.1-0.2 m i diameter vilka delvis kan ses ovan 
torven. På vardera sida om vallen återfinns försänkningar, på den östra sidan av vallen minner 
försänkningen om de odlingsdiken som kan ses vid och ikring stenmurshusen Buttle 43:1, 2 och 4 
(se vidare 2.1, 3 och 4).

Inmätning av den södra delen av Buttle 146:1 utsträckning genom myrmarken förhindras av 
väderförhållanden. Undersökning av denna sträckning ansågs som överflödig då konstruktionens 
tidställning sannolikt är liknande som den för den nordliga sträckningen. Den norra delen av 
stensträngen Buttle 146:1 mätes in med totalstation och undersöktes genom att en provgrop (PG20) 
lades ut över den nordliga delen av stensträngen, intäckande försänkningarna, delar av de 
förmodade åkerytorna, stensträngen och vallen, sammanlagt omfattande provgropen ca 7 x 0.7 m. 
För beskrivningen användes en 0-punkt vid det nordvästra schakthörnet. Efter undersökningen 
fylldes schaktet igen och stensträngen återlades på ursprunglig plats.
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Illustration 18: Vallen mellan de båda förmodade åkerytorna. I bakgrunden syns PG20 och till höger om
schaktet det moderna grustaget. Foto mot SSV. Foto: VNLM.
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Illustration 19: ö. t. v. Den plana ytan öster om stensträngen Buttle 146:1, en förmodad åker vilken kan
iakttas på storskifteskartan från 1801. I bakgrunden kan det moderna grustaget ses och i bildens bortre

högra hörn Buttle 146:3. Foto mot VSV. ö. t. v. Den plana ytan Ö om stensträngen Buttle 146:1, en
förmodad åker. Åkern går att iaktta på storskifteskartan från 1801. n. t. v. Stensträngen Buttle 146:1
löpande i utkanten av vallen. I bakgrunden provschaktet. Foto mot S. n. t. h. Vallen vid stensträngens

färdriktningsändring visande de båda åkerlapparna på vardera sida om stensträngen och vallen. Foto mot
S. Foto: VNLM.



Stratigrafi 

Stensträngen (PG20:02) befann sig delvis över torven och omfattades av schaktet ca 0.7 x 0.7 m, 
utgörande av ett större oregelbundet gråstensblock som täckte av halva schaktets bredd och fortsatte
utanför schaktet. Torvlagret (PG20:01) utgjordes av grässvålen och matjorden (grå, lucker, mager, 
silt med ett betydande inslag (ca 50%) av grus och sten (stenar ca 0.01-0.15 m i diameter), lagrets 
tjocklek uppgick till ca 0.12-0.15 m . I schaktets östra del påträffades i lagret ett fragment av en 
fårtand (Fynd ID 13510). 
   Mellan 1.20 och 5 m, men centrerat mellan 1.80 och 4.40 m, från 0-punkten framkom delvis ovan 
torv och delvis i torvlagret en stenpackning (PG20:03). Stenpackningen utgör den vall vilken 
stensträngen befinner sig ovan. Stenpackningen bestod av 2-3 lager med löst till mycket löst 
packade stenar (i huvudsak mellan 0.1-0.2 m i diameter). Bland de huvudsakliga gråstenarna 
återfanns också moränsten och fossiler av samma dimensioner. Fyllning mellan stenarna utgjordes 
av torvlagret och gräsrötterna sträckte sig ned till den undre nivån av stenpackningen. Under 
stenpackningen och under torven utanför området omfattat av stenpackningen återfanns ett lager 
bestående av mager, lucker, grå-brun silt med inslag (15-25%) av småsten 0.01-0.1 m i diameter 
(PG20:04). Lagret var som kraftigast vid de båda ändarna av schaktet där det omfattade ca 0.2-0.25 
m, under stenpackningen var lagret betydligt tunnare ca 0.1 m. Vid övergången mellan torven och 
lagret omhändertogs i den östra delen av schaktet en porslinsskärva (Fynd ID 15135). I botten av 
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Illustration 20: Stensträngens fortsättning från provschaktet och ned mot myren. Utsträckningen följs i
bilderna från ö. v. till n. h. Stensträngen avslutas i ett mindre röjningsröse. Foto mot S. Foto: VNLM.  



lagret vid dess övergång till sterilt moränlager omhändertogs i den östra delen av schaktet i närheten
av stensträngen en skärva av glaserat rödgods (Fynd ID 15134) från tidigmodern tid. Undantaget de 
omnämnda keramik- och porslinsskärvorna och fårtanden var schaktet fyndtomt. 
   Under lagret PG20:04 i området omfattat av stensträngen och stenpackningen framkom ett lager 
med mer grusig morän (PG20:05). Lagret separerades från det underliggande moränlagret 
(PG20:06) genom att till övervägande delen bestå av grus och småsten (0.01-0.03 m i diameter). 
Lagrets tjocklek varierade men var som mest ca 0.1 m direkt under stensträngen. Utanför områdena 
som omfattades av stenpackningen övergick lagret PG20:04 direkt i till PG20:06. 

Diskussion

Av resultaten av undersökningen att döma förefaller det inte finnas någon som helst anledning att 
anta att stensträngen skulle sammanhöra med järnåldersbebyggelsen. Någon direkt datering kunde 
inte påvisas av undersökningen, däremot så kan stensträngens ålder genom stratigrafin antas befinna
sig ”mellan porslin och glaserat rödgods”, ingen av dessa artefakterna kan påstås vara äldre än 
tidigmodern tid och till denna fas bör stensträngen Buttle 146:1 sannolikt dateras. Strukturen med 
diken kring äldre åkerytor avgränsade av stensträngen är liknande den som påvisats vid tidigare 
undersökningar för Buttle 43:3 (se vidare 2.1) och det förefaller inte osannolikt att de båda 
lämningarna är del av samma fas, det vill säga när marken under tidigmodern tid nyttjas för odling, 
vilket finns tydligt dokumenterat på de historiska kartorna och som enligt muntliga uppgifter ska ha 
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Illustration 21: Provgrop 20 efter att torvlager och humuslager avlägsnats. t. v. foto från provgropens östra
hörn, t. h. från provgropens västra hörn. Foto: VNLM.



skett intill 1960-talet. Grusbrytningen som enligt samma källor i tillägg till de kända brytningarna 
under 1940-talet också ska ha skett på 1960-talet utgör således en senare destruktionsfas av de 
historiska åkermarkerna som vid tillfället fortfarande kan ha varit i bruk. 
   Vad det gäller stensträngens konstruktion så kan undersökningen konstatera att den vall som 
stensträngen befinner sig ovan utgörs av en lösare stenpackning, att moränstenar och fossiler 
förekommer högre upp packningen indikerar att vallen skapats genom att ytorna intill vallen röjts 
från sten. Det vill säga stensträngen Buttle 146:1 likt stensträngen Buttle 43:3 är sekundära till den 
initiala jordbruksfasen från tidigmodern tid. 
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Illustration 22: Porvgropen vid stensträngen efter avtorvning och bortrensande av humusjord.
Stenpackningen kring och under stensträngen ses centralt i bilden. Foto mot S. Foto: VNLM.

Illustration 23: Den undre nivån av stenpackningen. Stensträngen kan här ses överlagra stenpackningen, det
vill säga den vall som bildats mellan de båda åkerytorna. Foto mot S. Foto: VNLM.
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Illustration 24: Tunnare jordlager sammanhörande med det lager som kunde ses vid schaktets ytterkanter
under torven, framkom efter det att stenpackningen avlägsnats. Foto mot S. Foto: VNLM.

Illustration 25: Provgrop 20 sektionsfoto. Foto/montage: VNLM.

Illustration 26: Sektionsritning PG20. Ritning: AU UUCG, 2017. Digitalisering: VNLM.
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Illustration 27: Översiktskarta över den karterade och undersökta stensträngen Buttle 146:1 norra
del, samt Buttle 146:3. Karta: AU/VNLM.



2.4. Stensträngarna vid Änge som destruktiva element från 
historisk tid 

Eftersom tendensen både vid inventeringen och vid undersökningar i området tydligt påvisat att 
stensträngarna tillhör senare tiders åkerbruk snarare än järnåldersbosättningen (se sammanställning i
tabell I.), antogs det troligt att stensträngarna också skulle kunna gå att identifiera på de historiska 
kartorna, något som kunnat konstateras för Buttle 43:3 redan vid tidigare års undersökningar (se 
Melander et al. 2017:86ff). Stensträngen Buttle 43:3 position kan tydligt iakttas som identisk med 
en ägomarkering på storskifteskartan från 1801, sträckande sig i nordlig riktning från vägbanken 
Buttle 145:1 (vilken också finns tydligt markerad på kartan) i söder. Till synes har husgrunden 
Buttle 43:2 här kommit att inkorporerats i stensträngen och således fått en sekundäranvändning som
markör för indelningen av de historiska åkermarkerna, vilket i sig inte är särdeles förvånande då 
landskapsindelning självfallet måste förhålla sig till existerande topografiska element. En liknande 
iakttagelse är också möjlig för Buttle 146:1 som kan ses positionerad ovan en ägomarkering på 
storskifteskartan från 1801, denna markering kan sannolikt också ses på skattläggningskartan från 
1702, något liknande kan också sägas vara gällande för den ägogräns som Buttle 43:3 förhåller sig 
till. 

I båda fallen begränsas ägorna av vägen Buttle 145:1, vilken enligt uppgift ska ha varit i bruk fram 
till mitten av 1900-talet. Öster om Nygårds är delar av denna vägsträckning fortfarande i aktivt 
bruk. Sannolikt kan också Buttle 137:1 kopplas samma med denna vägsträckning. Positionen för 
Buttle 137:1 är motsvarande en ”avfart” från vägen Buttle 145:1 som söder om den historiska 
gården Änge leder ned mot myrmarken, denna ”avfart” kan med säkerhet inte identifieras på 
skattläggningskartan från 1702, det är således möjligt att stensträngen Buttle 137:1 anlagts någon 
gång under 1700-talet. På storskifteskartan kan också den position som upptas av den oregistrerade 
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Illustration 28: Utdrag av storskifteskartan från 1801 över gården Änges ägor. Den röda markerade ägan
Nygårds ängsåker har infogats från laga skifteskartan från 1851. Markeringar illustrerar ägogränser från
före laga skifte som är identiska med stensträngarna Buttle 43:3 och 146:1 positioner, samt den förmodade

avfarten för vägen Buttle 145:1 som utgörs av Buttle 137:1. Då stensträngarna som sagt överlagrar de
historiska åkrarna kan de dateras troligen senare än 1700 e. kr. men innan laga skifte genomfördes. Karta:

Lantmäteriet/VNLM.



stensträngen Änge 2 identifieras. Att denna konstruktions utformning är liknande Buttle 43:3 och 
återfinns i anslutning till ägogränser på de historiska kartorna innebär således att också denna 
konstruktion skulle kunna vara från 1700-1800-talet. Eftersom det både vid undersökningen av 
Buttle 43:3 och Buttle 146:1 kunnat konstateras att stensträngarna är yngre än användningen av 
marken för odling, innebär det att även om stensträngarnas position kan sammanlänkas med de 
historiska ägogränserna, så kan stensträngarna inte per automatik sammankopplas med de äldsta 
kända dateringarna för markerna från de historiska kartorna. Det vill säga att eftersom marken varit 
i bruk innan stensträngarna uppförts så kan således de markerade åkrarna på de historiska kartorna 
vara äldre än stensträngarna.

Den exakta dateringen av stensträngarna är dock för sammanhanget mindre betydelsefull. Det som 
är av vikt är att resultaten från inventering, undersökningarna och analysen av det historiska 
kartmaterial tydligt påvisar att stensträngarna och stenmurshusen inte är samtida, utan att det rör sig 
om två vitt skilda faser, där stensträngarna är att betrakta som ett på järnåldersbosättningen 
destruktivt element som införts under historisk tid. Stensträngarna vid Änge är av sin tidsställning 
att betrakta på samma sätt som den odlingssten som vräkts ovan husgrunderna Buttle 43:1-2 och 4.
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Illustration 30: Skattläggningskartan från 1702. Karta: Lantmäteriet. 

Illustration 29: Fynd från undersökningen av stensträngen PG20 (se Ill. 26. för stratigrafisk
position). t. v. Porslinsskärva (FID 15135), t. h. Glaserad rödgodsskärva (FID 15134). Den

senare stratigrafiskt äldre än stensträngen Buttle 146:1. Foto: VNLM.



Stensträng Längd Riktni
ng

Form Avstånd till 
närmaste 
stenmurshus

Undersökt
/karterad

Kommentar Föreslagen 
Datering

Buttle 43:3 43 m SÖ-NV Oregelb
undet 
linjär

0.5-1 m 
(överlagrar 
rasmassorna för 
Buttle 43:2)

Undersökt 
2014-2016. 

Stensträngen överlagrar 
odlingsdike (historisk 
tid), initialt åkerbruk 
(historisk tid). Markerar 
ägogräns på karta från 
1801

1700-1900 e.
Kr.

Buttle 137:1 Ca 19 
m
(ej 
tydligt 
avgräns
ad)

V-Ö Oregelb
undet 
linjär

Ca 130 m (Buttle 
43:1)

Undersökt 
2013. 

Ingen antydan om 
anslutning till 
järnåldersbosättning/gra
var. Struktur liknande 
Buttle 145:1 (väg från 
historisk tid). En 
utlöpare av vägen Buttle
145:1 i området för 
Buttle 137:1 kan iakttas 
på historisk karta 1801 
men inte på karta från 
1702. 

1700-1800 e.
Kr.

Buttle 141:1 - - - Ca 160 m (Buttle 
43:1)

- Ej återfunnen inom 
fastighetsgräns. 
Godtyckligt registrerad 
vid 
fornminnesinventeringe
n 1978?

-

Buttle 146:1 
(Nordlig 
sträckning)

14 + 47
m

V-Ö + 
N-S

Oregelb
undet 
linjär

Ca 80 m (Buttle 
43:4)

Undersökt 
2017.  

Ingen antydan om 
anslutning till 
järnåldersbosättning. 
Stensträngen yngre än 
initial odlingsfas 
(historisk tid). Glaserat 
rödgods i stratigrafiskt 
äldre lager.
På ägogräns 
identifierbar på karta 
från 1801

1700-1900 e.
Kr.

Buttle 146:1 
(Sydlig 
sträckning)

Ca 160 
m

N-S Oregelb
undet 
linjär-
bågform
ig

Ca 130 m (Buttle 
43:4)

Inventerad 
2017 
(väderförhål
lande 
omöjliggjor
de digital 
inmätning)

Återfinns ovan myrmark
utdikad under 1970-
talet. Kan inte 
identifieras på kartor 
från 1702 eller 1801, av 
yngre datum?

1650-1950 e.
Kr.

Änge 1 Ca 48 
m

N-S Oregelb
undet 
linjär

Ca 110 m (Buttle 
43:1)

Karterad 
2017 

Ovan dräneringsdike 
från 1970-talet

Senare än 
1960 e. Kr.

Änge 2 Ca 27 
m

Ö-V Oregelb
undet 
linjär

Ca 40 m (Buttle 
43:4)

Karterad 
2017

Yngre än odlingsdike 
mellan moderna marker

1800-1900-
tal e. Kr.

Tabell I. Sammanställning av karterade och undersökta stensträngar inom 200 m radie från husgrunderna
Buttle 43:1, 2 och 4.   

26



3. Schakt 43 

Ett av delmålen med undersökningarna av det historiska landskapets destruktiva inverkan på 
järnåldersbebyggelsen var att undersöka tillförlitligheten i antagandet att impediment markerade på 
historiska kartor representerar fornlämningar eller förstörda fornlämningar. Detta antagande har 
framförts tidigare i huvudsak i kartografiska arkeologiska studier (ex. Östergren 1989, Svedjemo 
2014 m. fl.) och kulturgeografiska studier (Carlsson 1979). Till författarens vetskap har någon 
tidigare utvärdering av tillförlitlighet i antagandet dock inte genomförts (se dock Östergren 2004 för
tidigare diskussion kring fornlämningar i odlingslandskap). 
   Som undersökningsobjekt identifierades ett flertal markeringar på framförallt storskifteskartan 
från 1801 över Änge och laga skifte kartan över Nygårds 1851. Samtliga markeringar har figurerat 
som tänkbara undersökningsobjekt vid tidigare års utgrävningar. De markerade impedimenten 
utgjordes av; ett rektangulärt impediment om ca 20 x 15 m med en i nordlig riktning utlöpande 
smalare arm ca 20 m lång (markerad som nr. 1 på Ill. 31) direkt norr om husgrunden Buttle 43:4 
(också den markerad på laga skifte kartan från 1851); två oregelbundet cirkulära impediment, båda 
ca 5 m i diameter, den ena (nr. 2 på Ill. 31) beläggen NÖ i nära anslutning till husgrunden Buttle 
43:4, den andra nr. 3 på Ill. 31) ca 20 m NÖ om husgrunden Buttle 43:2 och ca 20 m NV om 
husgrunden Buttle 43:4; därtill identifierades ett rektangulärt impediment ca 15 m långt och 5 m 
brett (nr. 4 på Ill. 31) ca 100 m ÖSÖ om Buttle 43:4, vilket kunde identifieras som ett 
röjningsröse/stenansamling registrerat som eventuell husgrund under Buttle 146:3.

 

Det sistnämnda impedimentet valdes bort då detta knappast är att betrakta som ”bortodlat”, då den 
kraftiga stenansamling fortfarande finns kvar. Därtill gav undersökningen av stensträngen Buttle 
146:1 (se vidare 2.3) inga indikationer på någon förhistorisk aktivitet i området och uppmätningen 
av stenansamling (Buttle 146:3) i fält, samt markeringen på storskifteskartan föreföll något för 
begränsad för att ha utgjort lämningen av en eventuell husgrund. Stenansamlingen (i huvudsak 
bestående av gråstenar ca 0.15-0.2 m i diameter, som högst är högen av sten ca 1.5 m) har som sagt 
registrerats i fornminnesregistret som en eventuell husgrund (Buttle 146:3) och till synes inkluderats
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Illustration 31: Storskifeskartan 1801 över Änge och Laga skifteskartan från 1851 över Nygårds (röd
markerat område), med de berörda impedimenten markerade. Karta: Lantmäteriet/VNLM. 



i analyser i tidigare studier (Carlsson 1979:fig. 92, Svedjemo 2014: fig. 3.1.18f). De 18 x 12 m som 
röset uppskattats till vid fornminnesregistreringen 1978 är dock något överdrivna, vid uppmätning 
blev omfattningen ca 15 x 10 m, därtill återfinns i den södra änden av röset en stenfylld grop ca 2.5 
m i diameter, båda strukturerna karterades med totalstation (se Ill.27). Av positioneringen alldeles 
intill grustaget, morfologin och dimensionerna förefaller det väldigt tveksamt att det skulle röra sig 
om en husgrund, den markering som återfinns på storskifteskartan är också av mindre dimensioner 
än någon av de markerade husgrunderna vid Änge, vilket också talar emot att det skulle röra sig om 
en eventuell husgrund. Ett klart svar på huruvida det rör sig om lämningarna av ett stenmurshus 
erfordrar dock undersökning för att klargöras, varpå frågan bör lämnas öppen tills så har skett.  

  

De övriga identifierade impedimenten nr. 1-3 på Ill. 31 undersöktes genom en serie olika 
provgropar av varierande omfattning. För att försäkra sig om att rätt område undersöktes i 
förhållande till de historiska kartorna rektifierades dessa in genom GIS och mättes ut i fält med 
totalstation. Över den större markeringen (Nr. 1) norr om husgrunden Raä Buttle 43:4 satts således 
en provgrop om ca 3 x 1.25 m (PG21) ut mitt i markering från den historiska kartan, 
utgångspunkten var att placera schaktet inom vad som skulle kunna tänkas vara innandömet av ett 
eventuellt stenmurshus. Två provgropar om ca 1.1 x 1.1 m (PG25 och PG26) mättes också ut på de 
två mindre impediment i närområdet (nr. 2 och 3). Provgroparna placerades mitt i de ovala 
markeringarna genom användning av totalstation. 
   I och med att provgrop 21 placerad över det större impedimentet (nr. 1) norr om husgrunden 
Buttle 43:4 gav indikationer på tydligt identifierbara boplatslämningar genomfördes också vidare 
metodologiska utvärderingar i form av; tillförlitlighetsprövning av fosfatprovtagning; beräkning av 
skärvstensfrekvens; samt fragmenteringsgrad av fyndmaterial och fyndspridning. Syftet med dessa 
analyser var att ge underlag för metodutveckling för definition av lokaler med förstörda boplatser 
och järnåldersbyggnader. 
   Att boplatslämningar påträffades inom provgrop 21 innebar också att vidare undersökning inom 
området företogs genom att ytterligare tre provgropar om ca 1 x 1 m (PG22, 23 och 24) placerades 
ut i området kring PG21. Syftet med dessa provgropar var att försöka ringa in och identifiera en 
eventuell konstruktion. Då provgroparna gav tvetydiga resultat öppnades ytterligare 
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Illustration 32: Buttle 146:3, på bilden syns stenansamligen till höger i bilden och den stenfyllda gropen till
vänster (vilken vid fototillfället blev karterad). Foto mot V. Foto:VNLM.



undersökningsytor upp, dels placerades mellan PG23 och PG21 en sammanbindande provgrop 
(PG27) ut samt två större provgropar söder (PG28) respektive norr (PG29) om den ursprungliga 
provgropen (PG21). Sammanlagt kom således en yta av ca 19 m2 att undersökas kring den större 
markering och ca 2.5 m2 kring de mindre markeringarna. För att förenkla översikten av 
undersökningarna gavs i efterhand beteckningen schakt 43 till undersökningens huvudområde 
(PG21, 22, 23, 24, 27, 28 och 29). Föreliggande presentation av undersökningen är således 
uppdelad utifrån beskrivning av de ursprungliga provgroparna och en sammanslagen överskådlig 
presentation av undersökningsområdet.   
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Illustration 33: Nygårds ängsåker på laga skifteskartan från 1851. I den södra delen återfinns de tre
undersökta markeringarna och husgrunden Buttle 43:4. Väster om markeringarna och Buttle 43:4, syns
den ägogräns som markeras av stensträngen Buttle 43:3 och söder om lämningarna finns den historiska
vägen Buttle 145:1 markerad. Noterbart är också att det till synes har varit våtmarker i åkermarken N
om boplatsområdet, den åker som i modern tid återfinns norr om boplatsområdet är kraftigt kuperad

formade i sin centrala del en försänkning mellan två moränhöjder, på båda höjder återfinns
stenmurshuslämningar. Karta: Lantmäteriet. 



Utgrävningen skede för hand och för provgrop 21-24 samt 27-29 således all jord från torvlager ner 
till sterilt moränlager. Provgrop 21-28 grävdes ut av Victor Melander och provgrop 29 av 
arkeologistudenterna Karin Mattson, Anton Åström, Ghazaleh Alyasin, Theresa Hedenstedt och 
Nathalie Bärgman. Uppmätning av skärvsten, analys av fyndmaterialet och sammanställning 
genomfördes av Melander. Fosfatprovtagning, analys och sammanställning genomfördes av Paul 
Wallin och Melander. Rektifiering i GIS och utmätning i fält genomfördes av Alexander Sjöstrand 
och Anton Uvelius.  
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Illustration 34: Översikt över provgroparnas placering över den rektifierade kartan. Överföringen
mellan den historiska kartan och den moderna digital är ungefärlig och sannolikt torde den faktiska

positioneringen av schakt vara någon enstaka meter mer åt V i förhållande till laga skifteskartan. Karta:
AU/AS/VNLM.



3.1. Beskrivning av individuella provgropar 
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Illustration 35: Översiktskarta över Schakt 43 och den indviduella provgroparna. Se också ill.
10 för provgroparnas placering i förhållande till undersökningens huvudområde. Karta:

AU/AS/VNLM.



3.1.1. Provgrop 21 

Utgjord den ursprungliga provgropen över markering nr. 1 (se Ill. 31) och öppnades centralt över 
den från historiska kartan rektifierade markeringen. Provgropen omfattade totalt ca 3 x 1.25 m i öst-
västlig riktning. 

Stratigrafi 

Direkt under grässvålen i humusjorden påträffades betydande mängder med skärvsten, därtill 
gjordes fynd av benflisor och keramikfragment. Torv/matjordslagret i sig utgjordes av grå, lucker, 
mager silt med betydande inslag av sten (stenar ca 0.03-0.1 m i diameter) och skärvsten (varierande 
storlek ca 0.03-0.15 m i diameter) (PG21:01). Efter ca 0.15 m övergick lagret till ett liknande lager, 
jordmånens packningsgrad tilltog något och förekomsten av lösa stenar avtog medan 
skärvstensförekomsten förblev intakt (PG21:02). Lagrets undre nivå påvisade ett mer markant 
kulturlagersinslag och övergick efter ca 0.1 m till ett mer regelrätt kulturlager med fet, kompakt, 
mörkfläckig silt med inslag av ”lera” av varierande färgskala skiftande från gul-grå till rödorange 
med enstaka inslag av bränd kalk (se vidare 3.4.1 för diskussion kring detta material) (PG21:03). I 
lagret förekom endast sporadiskt skärvsten och stenar. Lagrets tjocklek var inte jämt fördelat över 
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Illustration 36: Översiktskarta PG21. Karta: AU/AS/VNLM.



schaktet men omfattade i huvudsak ca 0.1 m, botten av lagret påvisade en mer diffus karaktär med 
luckrare jord uppblandad med morängrus. 
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Illustration 37: PG21 efter avrensning av torv- och humuslager. Foto mot S. Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 38: Snitt genom lagret PG21:04. Foto: AU UUCG, 2017.



Inom ett område ca 1.4 m som bredast vid den södra schaktkanten (avsmalnande mot den N) och 
beläget ca 1 m in från den östra schaktkanten och ca 0.5 m in från den västra schaktkanten övergick 
kulturlagret efter bara ett par centimeter till ett distinkt urskiljbart lager med kompakt, fet, brun, 
kolfläckig silt med betydande inslag av ”lera” (ca 25-50% av sammansättningen, bestående av 
finkorning silt blandad med bränd kalk i varierande färgskala från grågul till rödorange) (PG21:04). 
Lagret kunde fläckvis också iakttas kring den västra schaktkanten och var knappt 0.05 m tjock och 
övergick skarpt till ett lager med gråfläckig kulturpåverkad morän. Inom ett område ca 0.4 m i 
diameter i den centrala delen av lagret PG21:04 (ca 0.4 m in från den norra respektive södra 
schaktkanten) var ”leran” helt dominerande och saknade tydlig jordblandning, direkt under ”leran” 
var i detta område moränen starkt rödfärgad, till synes kraftigt eldpåverkad (PG21:05). Lagret var 
endast ett par centimeter tjockt och övergick sedan gradvis till sterilt moränlager (PG21:09). I 
provgropens västra delen påträffades nedgrävt i moränen ett stenskott stolphål (G PG21:1). 
Sammanlagt omhändertogs 325 g ben, 84 g keramik, ett par flintavslag och enstaka fynd från 
historisk tid från provgropen (se vidare 3.4). 
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Illustration 39: Exempel på förekomst av "lera" och bränd kalk i lagret PG21:04. Foto: AU UUCG, 2017.
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Illustration 40: "lerpackning" blandad med bränd kalk i botten av PG21:04 ovan PG21:05. Foto: VNLM.

Illustration 41: Kraftigt rödbränd moränsand (PG21:05) centralt under lagret PG21:04. Foto: VNLM.



Anläggningar 

G PG21:1

Anläggningen kunde identifieras av, genom kulturlagret, uppstickande stenhällar och visade sig vid 
framrensning utgöra en kvadratisk stenskoning om ca 0.53 x 0.36 m delvis begränsad av 
schaktkanten (PG21:06), både kantställda kalk- och gråstenar (av varierande storlekar men i 
huvudsak mellan ca 0.2-0.25 m i diameter) hade används för stenskoningen som skapat ett inre i det
närmaste fullt kvadratiskt rum om ca 0.23 x 0.27 m, också botten på det inre rummet var stensatt. 
Stenskoningen hade placerats i en oregelbundet kvadratisk nedgrävning om ca 0.5 x 0.5 x 0.4 m, 
botten på nedgrävningen var till hälften plan och vek till hälften ner i en spetsformation (PG21:08), 
fyllningen utgjordes av kompakt, mager (fet i den övre delen), brun-gråfläckig silt med inslag av 
skärvsten och lagret PG21:04, mot botten var fyllningen uppblandad med morängrus (PG21:07). 
Utifrån utformningen har anläggningen tolkats som ett stolphål.
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Illustration 42: Sektionsritning av den södra schaktkanten för PG21. Ritning: AU UUCG, 2017.
Digitalisering: VNLM.

Illustration 43: Anläggning G PG21:1, lodfoto. Foto: AU UUCG, 2017. 
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Illustration 44: Anläggning G PG21:1 fotograferad mot V under utgrävningen. Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 45: Anläggningen G PG21:1 fotograferad under utgrävningen mot den västra schaktkanten.
På bilden ses det kvadratiska utrymme där stolpen sannolikt placerats. Foto: VNLM.



3.1.2. Provgrop 22

Provgropen upptogs ca 1.5 m väster om provgrop 21 med syfte att avgränsa en vidare utsträckning 
av de påträffade lämningarna i provgrop 21. Placeringen av schakt utgick ifrån att de påträffade 
lämningarna i provgrop 21 utgjorde lämningarna av ett bortodlat stenmurshus och att således delar 
eller lämningar från murverket skulle påträffas inom provgropen. Provgropen kom totalt att omfatta 
1 x 1 m. 

Stratigrafi

Likt vid provgrop 21 framkom rikliga mängder med skärvsten direkt under torven, matjordslagret 
bestod av brun, mager, lucker silt med inslag av stenar (0.01-0.1 m i diameter) och skärvsten 
(PG22:01). Lagret var i begränsad mån fyndförande. Lagrets tjocklek omfattade ca 0.18-0.2 m och 
övergick därefter diffust till ett lager av liknande karaktär med något högre packningsgrad och 
mindre förekomst av sten och skärvsten (PG22:02). Lagret PG22:02 övergick efter ca 0.2 m till 
sterilt moränlager undantaget ett område ca 0.25 m i diameter i det NÖ schakthörnet där moränen 
hade en klart avvikande röd-brun färgskiftning utan tydliga tecken på eldpåverkan (PG22:04). 
Lagrets tjocklek var på grund av den diffusa karaktären något svårbedömt, till synes varierande 
mellan ca 0.2 och 0.3 m, någon tydlig nedgrävning kunde inom den begränsade undersökningsytan 
inte iakttas. Från provgropen omhändertogs sammanlagt 19 g benfragment och 6 g keramik (se 
vidare 3.4).      
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Illustration 46: PG21 sektionsritning av den västra schaktkanten med anläggningen G PG21:1. Ritning: AU
UUCG 2017. Digitalisering: VNLM.
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Illustration 47: Översiktskarta provgrop 22. Se också Ill. 10. Karta: AU/AS/VNLM.

Illustration 48: Provgrop 22, efter avlägsnande av torv och matjordslager. Foto mot Ö. Foto: VNLM.
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Illustration 49: PG22, i botten av provgrop framkom ett område med avvikande färgskala i morängruset
(PG22:04). På bilden ses den övre delen av detta lager. Foto mot Ö. Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 50: PG22, det nedre skiktet av PG22:04 med färgskiftningen i moränen tydligt synlig. Foto mot
Ö. Foto: AU UUCG, 2017.



3.1.3. Provgrop 23

Provgropen öppnades ca 1.6 m öster om provgrop 21 (se Ill. 10 och 35) för att vidare avgränsa den 
påträffade kulturlagersytan inom provgrop 21, samt för lokalisera vidare stolphålsanläggningar. 
Provgropen kom totalt att omfatta ca 1 x 1 m. 

Stratigrafi

Likt vid de föregående provgroparna påträffades direkt under grässvålen riklig förekomst av 
skärvsten och sporadiskt förekommande fyndmaterial i form av keramikfragment och benflisor. 
Matjordslagret utgjordes av brun-grå, mager, lucker silt med inslag av sten och skärvsten 
(PG23:01), av vilken skärvsten var, likt vid de övriga provgroparna, dominant. Lagret övergick 
efter ca 0.1-0.15 m till ett lager av liknande karaktär, men något tätare packningsgrad och mindre 
steninslag (PG23:02), skärvstensförekomsten kvarstod dock. Efter ca 0.1 m tilltog packningsgrad 
ytterligare och stenfrekvensen ökade, i synnerhet mängden skärvsten, jordmånen var dock 
övergripande av samma karaktär som i den överliggande lagren. Fyndmaterialet som påträffades i 
lagret utgjordes också av större och mindre fragmenterat material än vad som varit fallet i de 
överliggande lagren och i provgrop 21 och 22, lagret dokumenterades separat (PG23:03) men gav 
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Illustration 51: Sektionsritning av PG22:s östra schaktkant. Ritning: AU UUCG, 2017. Digitalisering:
VNLM.



annat än förekomsten av skärvsten och fynden ingen tydlig indikation om kulturpåverkan. Lagrets 
undre skikt var lösare och uppblandat med morängrus och övergick gradvis till sterilt moränlager. 
Sammanlagt omhändertogs 270 g ben, 126 g keramik och en bit slagg från provgrop (se vidare 3.4).
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Illustration 52: PG23 toppen av PG23:03, i bilden ses den mer frekventa stenförekomsten i toppen av detta
lager. Foto mot V. Foto: VNLM. 

Illustration 53: Sektionsritning av PG23:s södra schaktkant. Ritning: AU UUCG, 2017. Digitalisering:
VNLM.



3.1.4. Provgrop 24 

Provgropen lades ut ca 4 m norr om den västra schaktkanten för provgrop 21 (se Ill. 10 och 35). 
Syftet med provgropen var att vidare avgränsa utsträckningen av lämningarna inom provgrop 21 
samt att identifiera eventuella stolphål. Provgropen kom sammanlagt att omfatta ca 1.1 x 1.1 m. 
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Illustration 54: Översiktskarta provgrop 24. Karta: AU/AS/VNLM.



Stratigrafi 

Gropens övre nivåer påvisade samma tendens som vid de övriga provgroparna med rikligt med 
skärvsten och enstaka fynd av ben- och keramikfragment direkt i matjordslagret som utgjordes av 
brun-grå, lucker, mager, silt med inslag av sten (stenarna i regel något större och ett mer markant 
inslag än i de övriga provgroparna) och skärvsten (PG24:01). Efter ca 0.2 m övergick lagret till ett 
lager (PG24:02) med liknande jordmån men med en kompaktare packningsgrad. Steninslaget avtog 
och ersattes av inslag av småsten och grus också skärvstensförekomsten avtog. Omkring 0.3 m in 
från den norra respektive den västra schaktkanten kunde en större sten ca 0.18 m i diameter av 
moränstenskaraktär iakttas. Lagret övergick efter ca 0.05 m till ett tunnare (ca 0.05-0.08 m tjockt) 
kulturlager bestående av brun, gråfläckig, mager (fetare än överliggande nivåer), kompakt silt med 
inslag av skärvsten (fortsatt avtagande i förhållande till övre nivåer) och enstaka stenar (0.05-0.15 m
i diameter) (PG24:03), lagret var ca 0.05-0.08 m tjockt och övergick till ett lager med brun-grå, 
lucker silt uppblandat med morängrus och mer frekvent förekommande större stenar (0.05-0.15 m i 
diameter) (PG24:04). Efter ca 0.13-0.15 m övergick lagret i sterilt moränlager (PG24:05). Inga 
anläggningar påträffades. Från provgropen omhändertogs sammanlagt 89 g ben och 31 g keramik 
(se vidare 3.4).  
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Illustration 55: PG24 efter borttagande av det övre torv och matjordslagret. Foto mot N. Foto: VNLM.
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Illustration 56: PG24, toppen av lager PG24:03, på bilden ses lagrets begränsning mot väster. Foto mot Ö.
Foto: VNLM.

Illustration 57: Inslag av lera i det kompaktare kulturlagret PG24:03, likt vad som kunde
dokumenteras i Schakt 43:s huvudområde vid PG21, 27-29. Foto: VNLM.
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Illustration 58: Det uppblandade och påverkade moränlagret PG24:04. Liknande lager dokumenterades
också i PG21, 27, 28 och 29. Foto: VNLM.

Illustration 59: Sektionsritning PG24:s västra schaktkant. Ritning: AU UUCG, 2017. Digitalisering: VNLM.



3.1.5. Provgrop 27 

Provgropen öppnades för att sammanbinda provgrop 21 med provgrop 23 och därigenom vidare 
avgränsa bevarade kulturlager (se Ill. 10 och 35). Sammanlagt omfattade provgropen 1.6 x 1.3 m 
samt en utlöpare om 0.25 x 1 m invid PG23:s södra schaktkant. 

Stratigrafi 

Stratigrafin för provgropen motsvarade den för PG21 med fyndmaterial och rikliga mängder med 
skärvsten direkt under grästorven i ett matjordslager bestående av lucker, mager, brun-grå silt med 
inslag av småstenar (PG27:01). Lagret övergick efter ca 0.15-0.2 m till ett lager med kompakt, 
mager, brun gråfläckad silt med inslag av sten och skärvsten (PG27:02). Lagrets tjocklek varierade 
mellan ca 0.06-0.15 m inom schaktet och var som tjockast vid utlöparen vid provgrop 23:s södra 
schaktkant. Inom ett oregelbundet område ca 0.6-0.8 m beläget intill den västra schaktkanten i 
anslutning till provgrop 21 övergick lagret till ett kulturlager liknande PG21:03/PG21:04 bestående 
av kompakt, fet, brun, gråfläckig silt med inslag av lera, mindre stenar och skärvsten (PG27:03). 
Lagret avgränsades skarpt mot överliggande och underliggande lager och övergick efter ca 0.05 m 
till ett lager med grå, lucker, mager silt kraftigt uppblandad med morängrus (PG27:04). I övriga 
delar av schaktet övergick lagret PG27:02 direkt i lagret PG27:04. Lagret PG27:04 övergick över 
hela schaktet gradvis till sterilt moränlager (PG27:05). Nedgrävt genom PG27:04 påträffades två 
diffusa anläggningar G PG27:1 och G PG27:2. Från provgropen omhändertogs sammanlagt 307 g 
ben, 124 g keramik, 1 järnspik, 1 bit slagg och en skärva stengods från historisk tid (se vidare 3.4). 
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Illustration 60: Sektionsritning PG24:s östra schaktkant. Ritning: AU UUCG, 2017. Digitalisering: VNLM.
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Illustration 61: PG27 direkt efter avtorvning. Foto mot S. Foto: VNLM.

Illustration 62: PG27 toppen av lager PG27:02. Foto mot N. Foto: VNLM.
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Illustration 63: PG27, i det SÖ hörnet av schaktet kunde en mer konctrerad förekomst av stenar iakttas i
toppen av lager PG27:02. Foto mot N. Foto: VNLM.

Illustration 64: Toppen av lagret PG27, på bilden kan lagrets oregelbundna utbredning inom schaktet ses.
Foto mot S. Foto: AU UUCG, 2017.



Anläggningar    

G PG27:1

Anläggningen utgjordes av en diffus nedgrävning ca 0.05 m in från den södra schaktkanten i 
schaktets västra ände vid PG21. Nedgrävning (PG27:06), ca 0.2 x 0.05 x 0.05 m avgränsades av 
schaktkanten, var oregelbunden i plan i schaktets sydprofil kunde en lätt rundad botten med mjuka 
sluttande nedgrävningskanter iakttas, fyllningen hade samma sammansättning som lagret PG21:04. 
Inga fynd gjordes. Anläggningens tolkning är svårdefinierad då det sannolikt endast rör sig om 
botten av anläggningen som bevarats. 

G PG27:2

Anläggningen påträffades intill den södra schaktkanten vid schaktets södra ände och avgränsades 
delvis av schaktkanten. Anläggningen utgjordes av i plan oregelbunden nedgrävning, ca 0.23 x 0.3 
x 0.26 m, med mjuka sluttande nedgrävningskanter och en skarpt avsmalnande spetsig botten 
(PG27:08), fylld med brunfärgat morängrus (PG27:07). Trots att fyllningen inte påvisade något 
annat innehåll än huvudsakligen morängrus var den distinkt iakttagbar. Inga fynd gjordes. 
Anläggningen har utifrån formen tolkats som ett stolphål den förefaller dock något för begränsad i 
dimensionerna för att ha utgjort en stolpkonstruktion för en byggnad. 
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Illustration 65: Närbild på det övre skiktet av lagret PG27:03. Foto mot S. Foto: AU UUCG, 2017.
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Illustration 66: Översiktskarta PG27. Karta: AU/AS/VNLM.

Illustration 67: Profilfoto över PG27:s norra schaktkanten. Foto mot N. Foto: AU UUCG, 2017.
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Illustration 68: Anläggningen G PG27:2 i plan innan utgrävning. Foto mot S. Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 69: Sektionsritning av PG27:s södra schaktkant. Ritning: AU UUCG 2017. Digitalisering:
VNLM.



3.1.6. Provgrop 28

Provgropen öppnades i anslutning till provgrop 21, utgåendes ifrån provgrop 21:s södra schaktkant 
(se Ill. 10 och 35). Syftet med provgropen var att vidare dokumentera och undersöka det påträffade 
kulturlagerslämningarna, samt att undersöka en eventuellt vidare utsträckning av en stolprad 
utgående från det i PG21 påträffade stolphålet G PG21:1.  Schaktet innefattade en mindre 
höjdskillnad och sluttade ca 0.06 m från det SÖ hörnet ner till det NV hörnet. Provgropen omfattade
sammanlagt ca 2 x 2 m. 

Stratigrafi 

Stratigrafin var liknande provgrop 21 och 27 med rikliga mängder skärvsten och fynd direkt under 
torven. Matjordslagret utgjordes av grå-brun, mager, lucker, silt med inslag av skärvsten (enstaka 
upp till ca 0.2 m i diameter) och småsten (PG28:01). Lagret övergick efter ca 0.15 m till ett lager 
(PG28:02) med gradvis tilltagande packningsgrad från lucker till kompakt men i övrigt av samma 
karaktär som det ovanliggande. Efter ca 0.1 m övergick lagret PG28:02 till ett kulturlager bestående
av brun, gråfläckig, kompakt, mager silt med inslag av lera, skärvsten och mindre stenar (0.01-0.05 
m i diameter) (PG28:03), således påvisande samma karaktär som PG21:03/PG21:04. Lagret 
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Illustration 70: Översiktskarta PG28. Karta: AU/AS/VNLM.



övergick på varierande nivåer mellan ca 0.08-0.15 m tjocklek över hela schaktet till ett diffust 
avgränsat lager med grå, mager, lucker silt kraftigt blandat med morängrus (PG28:04), lagret var av 
samma karaktär som PG27:04. Efter ca 0.07-0.1 m övergick lagret i sterilt morängrus (PG28:06) 
undantaget ett begränsat område i den östra och sydöstra delen av schaktet där lagret PG28:04 
övergick till ett lager med rödbrun, lucker, mager silt kraftigt blandat med morängrus och utan 
tydliga tecken på eldpåverkan (PG28:05), lagrets tjocklek var begränsat till ca 0.03-0.05 m och 
övergick därefter till sterilt morängrus (PG28:06). I botten av lagret PG28:03 och nedgrävt i lagren 
PG28:04 och PG28:06 påträffades fyra anläggningar G PG28:1, G PG28:2, G PG28:3 och G 
PG28:4. Från provgropen och anläggningar omhändertogs sammanlagt 400 g ben, 115 g keramik, 
enstaka järnfragment och flintavslag (se vidare 3.4). 
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Illustration 71: PG28 toppen av lagret PG28:03. Foto mot Ö. Foto: VNLM
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Illustration 72: PG28, efter att lagret PG28:03 avlägsnats. Fyra anläggningar kunde iakttas kontrasterade 
mot lagret PG28:04 (se Ill. 73). Foto mot ö. Foto: VNLM. 

Illustration 73: PG28:04 med anläggningarnas position markerad. Foto mot V. Foto/montage: VNLM.
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Illustration 74: PG28 efter att lagret PG28:04 avlägsnats, i den vänstra delen av bilden ses färgskiftningen i
moränen inom området PG28:05. Till höger ses toppen på anläggning G PG28:3. Båda mot den södra

profilkanten. Foto: VNLM.

Illustration 75: Närbild på lagret PG28:05. Foto: VNLM.



Anläggningar 

G PG28:1

Anläggningen framkom centralt i schaktet och kunde iakttas som en ovalformad mörkfärgning vid 
avlägsnandet av lagret PG28:04. Anläggningen utgjordes av en i plan oval nedgrävning, med lätt 
rundad botten och mjuk nedgrävningskant, omfattande ca 0.3 x 0.23 x 0.24 m (PG28:09) och fylld 
med mörk gråsvart, lucker, mager silt med mindre inslag av skärvsten, moränsten och grus (de 
senare i huvudsak mot botten av nedgrävningens fyllning) (PG28:07). I anläggningen kunde också 
en oregelbunden skörbränd gråsten (0.1 x 0.1 x 0.06 m) ställd på högkant (PG28:16) iakttas, sten 
har sannolikt fungerat som skoning för anläggningen som utifrån formen tolkats som ett stolphål. 
   Ovan på anläggningen återfanns en större kalkstensskiva (PG28:11) denna tolkades dock som 
ursprungligen tillhörande anläggning G PG28:2 och har beskrivits där under. 
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Illustration 76: Anläggning G PG28:1 kontrasterad mot botten av lagret PG28:04. Foto: VNLM.
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Illustration 77: Anläggning G PG28:1 snittad. Ovan anläggningen till höger ses kalksten PG28:11. Foto
mot V. Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 78: Sektionsritning av anläggning G PG28:1. Ritning:
AU UUCG, 2017. Digitalisering: VNLM.



G PG28:2

Anläggningen hade skadats genom åverkan sannolikt i samband med att marken uppodlats. 
Anläggningen kunde iakttas som ett distinkt urskiljbart område upp mot den västra schaktkanten (se
Ill. 70 och 73) bestående av brun, mager, kompakt silt med inslag av morängrus och skärvsten 
(PG28:08). Området avtog mot schaktkanten och tilltog istället inåt schaktet där en i plan 
oregelbunden nedgrävning, 0.38 x 0.3 x 0.25 m, med diffus nedgrävningskant och plan sluttande 
botten kunde iakttas (PG28:15). Nedgrävningens övre skikt (ca 0.05 m tjocklek) var fylld med 
PG28:08, under detta påträffades en bearbetad gråsten ca 0.33 x 0.23 x 0.1 m som låg, sannolikt, 
ikull fallen i gropen (PG28:13). Under sten utgjordes gropens fyllning av grå-brun, mager, lucker 
silt blandad med morängrus och sten (PG28:14). Vid nedgrävningens östra sidan återfanns en 
mindre men distinkt urskiljbar ränna, ca 0.1 x 0.25 x 0.18 m med plan botten (PG28:10). Ränna var 
fylld med lucker, mager, brun silt med inslag av morängrus och sten (PG28:12). Rännas 
dimensioner motsvarade konturerna för en intill liggande kalksten (ca 0.25 x 0.21 x 0.06 m) 
(PG28:11) (sten låg ovan PG28: G1), varpå det förefaller troligt att sten ursprungligen stått i ränna 
och troligen samma med PG28:13 utgjort kantskoningen för ett stolphål. Stenarna torde ha stuckit 
upp tillräckligt mycket för att ha blivit tillstötta av en plog eller kanske troligare fallit vid 
borttagandet av en stolpe i ett tidigare skede. Att de båda anläggningarna G PG28:1 och G PG28:2 
återfanns intill varandra kan möjligen komma sig av omstolpning vilket också kan inverkat på 
sammansättningen av anläggningarna och de båda stenskivornas positioner. Stenarna är av samma 
karaktär som de som återfanns i skoningen för G PG21:1. 
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Illustration 79: Toppen av anläggningen G PG28:2 mot den västra schaktkanten. Foto: VNLM.



60

Illustration 80: Anläggningen G PG28:2 efter avlägsnade av fyllningens övre skikt. I den västra delen av
anläggningen kan den större stenen PG28:13 skymtas. Foto mot V. Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 81: Stenen PG28:13 framrensad. till vänster om den ses sten PG28:11 ovan anläggningen G
PG28:1. Foto mot S. Foto: AU UUCG, 2017.
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Illustration 82: Stenarna PG28:11 och PG28:13 sannolikt ikull fallna stenar från ett
stenskott stolphål. Foto mot Ö. Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 83: Anläggning G PG28:2 efter avlägsnandet av stenen PG28:13, till vänster om den borttagna
ses den mindre rännan vilken eventuellt varit den ursprungliga positionen för stenen PG28:11. Foto mot S.

Foto: AUU UUCG, 2017.
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Illustration 84: Stenen PG28:13, in situ till höger. Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 85: Stenen PG28:11 in situ. Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 86: Anläggningarna G PG28:1 (t. v.) och G PG28:2 (t. h.) utgrävda. Anläggningarna
positionerade intill varandra kan möjligen vara resultatet av omstolpning av en byggnad. Foto: AU UUCG,

2017.



G PG28:3

Anläggningen återfanns invid den södra schaktkanten och utgjordes av en i plan halvmåne formad 
nedgrävning (begränsad av schaktkanten), ca 0.5 x 0.4 x 0.2 m (inom schaktet) (PG28:18), botten 
var plan och avgränsades av en flat gråsten ca 0.31 x 0.25 x 0.07 m (PG28:21), stenen återfanns i 
lätt sluttande position och under stenens uppstickande ände återfanns en mjukt rundad naturlig 
gråsten om ca 0.25 x 0.12 x 0.1 m (PG28:22). Stenen PG28:22 gav inga som helst tecken på att ha 
varit nedgrävd och utgör sannolikt ”en vandrare” som delvis rubbat stenen PG28:21 ur sitt 
ursprungliga läge. Den flata hällen PG28:21 vilade direkt på morängruset, nedgrävningen har 
således skapats för att placera stenen på botten. Nedgrävningens fyllning utgjordes av mörkbrun, 
kompakt, fet kolblandad silt med inslag av skärvsten (ca 25%) och småsten och grus (PG28:17). 
Anläggningen är något svårtolkad då den ursprungligen förefaller ha utgjort ett stolphål med 
fundamentsten i botten, fyllningen och utformningen talar dock mer för en härd. Positioneringen är 
eventuellt också något avsides från de övriga stolphålen som påträffades inom provgroparna, men 
då någon kronologisk relation mellan anläggningarna inte kunnat säkerställas kan sådan slutsatser 
inte sägas vara tillförlitliga. Tolkningen kräver därmed vidare analys för att kunna säkerställas. 
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Illustration 87: Anläggningen G PG28:3 kontrasterad mot botten av lagret PG28:04 och den södra
schaktkanten. Foto: VNLM.
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Illustration 88: I botten av anläggningen G PG28:3 framkom en flat gråsten (PG28:21), sten var delvis
upptryckt av en större moränsten (synlig till höger i bilden) (PG28:22). Foto: VNLM.

Illustration 89: t. v. stenen PG28:21. t. h. stenen PG28:22. Foto: VNLM.



G PG28:4

Anläggningen framkom i det sydvästra schakthörnet och kunde iakttas redan i lagret PG28:03 och 
utgjordes av ett område med distinkt avvikande jordmån begränsat av två oregelbunda gråstenar 
(stenarna ca 0.22 x 0.15 x 0.12 m respektive 0.2 x 0.15 x 0.1 m) (PG28:19). Den avvikande 
jordmånen bestående av kompakt, mager, brun silt utan inslag av sten eller grus (PG28:20) kunde i 
profilen iakttas som fyllningen i en diffus nedgrävning, ca 0.2 x 0.02-0.07 x 0.21 m inom schaktet, 
med oregelbunden form i plan (begränsad av stenarna) och spetsig botten (PG28:23). Anläggning 
återfanns i förhållande till och med regelbundet avstånd från G PG28:2 och G PG21:1 och tolkades 
som ett stolphål. 
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Illustration 90: Anläggningen G PG28:4 kontrasterad mot lagret PG28:04, stenarna framkom i botten av
lagret PG28:03, i profilen kunde en nedgrävning iakttas begränsad av stenarna (se Ill. 91). Foto mot V.

Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 91: Sektionsritning av PG28 västra schaktkant, i den SV änden ses nedgrävningen i
anläggning G PG28:4. Ritning: AU UUCG, 2017. Digitalisering: VNLM.
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Illustration 92: PG28 västra schaktkant. Foto mot V. Foto: VNLM.

Illustration 93: PG28 södra schaktkanten. Foto mot S. Foto: VNLM.

Illustration 94: Sektionsritning PG28:s södra schaktkant. Ritning: AU UUCG, 2017. Digitalisering: VNLM.



3.1.7. Provgrop 29

Provgropen öppnades norr om provgrop 21 och längsmed hela den sträckning som utgjordes av 
Provgrop 21, 27 och 23 (se Ill. 70 och 73). Syftet med provgropen var att vidare dokumentera 
kulturlagerslämningarna samt att undersöka om fler stolphålsanläggningar kunde påträffas. 
Provgropen omfattade 5.6 x 1 m, undersökningsytan delades in i två fyndområden omfattande den 
västra halvan (Fyndområde 1) respektive den östra halvan (fyndområde 2) av schaktet. 

Stratigrafi 

Efter avlägsnande av torvlagret (PG29:01) tilltog ett lager med brun-grå, mager, lucker silt med 
inslag av sten (ca 10-25%, stenar ca 0.03-0.08 m enstaka större upp mot 0.15 m i diameter) och 
skärvsten (ca 10-20%, skärvstenarna av liknande dimensioner som övriga stenar) (PG29:02). Lagret
var likt vid övriga provgropar fyndförande och ca 0.15 m tjockt. Under lagret tilltog i den västra 
delen av schacktet ett lager med brun, gråfläckig, fet, kompakt silt med inslag av småsten (ca 10-
20%), lera (5-10%) och skärvsten (5-10%, frekvensen tydligt avtagande från det överliggande 
lagret) (PG29:03). Lagrets avgränsades skarpt ca 3.5 m in från den västra schaktkanten och var ca 
0.07 m tjockt. Intill den nordvästra schaktkanten påträffades anläggning G PG29:1 vid övergången 
mellan PG29:03 och PG29:04. 
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Illustration 95: Översiktskarta PG29. Karta: AU/AS/VNLM.



   Under lagret PG29:03 och under lagret PG29:02 i den östra delen av schaktet framkom ett lager 
med grå, lucker, mager silt uppblandad med morängrus och mindre moränstenar (PG29:04), enstaka
fynd kunde göras i de övre skikten av lagret. Övergången till sterilt moränlager (PG29:05) var 
diffus inom hela schaktet, med de övre delarna av moränlagret påvisande påverkan över större delen
av schaktet. Två distinkta områden med mer intensiv påverkan kunde identifieras och avgränsas. 
Det första området omfattade ca 0.57 x 0.45 m och återfanns ca 3 m in från den östra schaktkant 
och ca 2 m in från den västra schaktkanten (se Ill. 95) och utgjordes av rödbrun, mager, lucker silt 
blandad med morängrus och sten (stenarna ca 0.02-0.1 m i diameter) (PG29:09). Lagret var diffust 
avgränsat mot överliggande och underliggande lager och endast ca 0.05 m tjockt. 

Det andra området återfanns i den östra delen av schakt och påvisade tydligare tecken på 
eldpåverkan, lagret omfattande ca 1.32 x 0.5 m och återfanns i den östra delen av schaktet ca 0.4 m 
in från den norra schaktkanten och ca 0.25 m in från den östra schaktkanten (se Ill. 95). Lagret 
bestod av rödbrun, mager, lucker silt blandad med morängrus och enstaka större stenar (0.05-0.15 m
i diameter) (PG29:07). Lagret övergick efter ca 0.05 m till opåverkat moränlager (PG29:05) 
undantaget ett oregelbundet område ca 0.45 x 0.38 m, ca 0.3 m in från den norra schaktkanten och 
0.25 m in från den östra schaktkanten, i detta område framkom rödorange, lucker, mager silt (tydligt
eldpåverkad) med inslag av morängrus, sten och kol (större koncentrationer kunde iakttas) 
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Illustration 96: PG29. t.v. toppen av lagret PG29:02. t. h. toppen av lagret PG29:03. Foto mot Ö.
Foto: AU UUCG, 2017.



(PG29:12). Lagret var ca 0.3 m djupt utan att någon tydlig tendens till definierbar nedgrävning 
kunde iakttas. Precis som vid PG21 kan således inom provgrop 29 också tydlig spår från eldning 
vid höga temperaturer påvisas för området. 
   Från provgropen omhändertogs sammanlagt 1001 g ben, 637 g keramik, 2 glasflusspärlor och 
enstaka kopparlegerings- och järnfragment (se vidare 3.4).  
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Illustration 97: Lerinslag i botten av lagret PG29:03 i den östra delen av provgropen. Foto: AU UUCG,
2017.

Illustration 98: Eldpåverkad moränsand i toppskiktet av lagret PG28:12. Foto mot Ö. Foto: AU UUCG,
2017.
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Illustration 99: Lagret PG29:12, t. v. mot PG29 östra schaktkant, t. h. närbild av föregående. Foto mot Ö.
Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 100: Sektionsritning PG29 östra schaktkant. Ritning: AU UUCG, 2017. Digitalisering: VNLM.



Anläggningar 

G PG29:1 

Anläggningen framkom vid övergången mellan lagren PG29:03 och PG29:04 i den nordvästra 
schaktkanten (se Ill. 95) och utgjordes av en gråsten med flat ovansida, ca 0.28 x 0.2 x 0.04 m 
(PG29:06). Under sten återfanns en smärre nedgrävning ca 0.28 x 0.24 x 0.1 m, med mjukt 
sluttande nedgrävningskant och spetsig botten (PG29:10). Nedgrävningen var fylld med brun-grå, 
kompakt, fet, silt utan inslag av sten (PG29:08). Mot botten var fyllningen uppblandad med 
morängrus.    
   Anläggningen är något svårtolkad då såväl stenen som nedgrävningen är något för begränsade till 
dimensionerna för att utgöra tydligt definierbara stolpanläggningar. Positionen antyder dock om ett 
släktskap med stolpanläggningar påträffade i PG21 och PG28. Anläggningen har därför tolkats som 
en stolpanläggning.  
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Illustration 101: Anläggningen G PG29:1 framrensad. Foto mot N. Foto: AU UUCG, 2017.



G PG29:2

Anläggningen framkom vid upprensning av det påverkade moränlagret i den västra delen av 
schaktet, i närheten av schaktgränsen mot PG28. Vid den västra sidan av anläggningen återfanns en 
sten ca 0.2 m i diameter, inga tecken på att stenen avsiktligt placerats ut kunde påvisas. Intill stenen 
kunde dock en diffus nedgrävning iakttas, oregelbundet oval i plan, ca 0.3 x 0.3 x 0.24 m, med 
sluttande sidor, diffus nedgrävningskant och spetsig botten (PG29:11), fyllningen hade samma 
karaktär som PG29:04 (PG29:13). Anläggningen minner om en stolphålskonstruktion men 
utformningen var något för diffus för att styrka en sådan tolkning bortom tvekan.    
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Illustration 102: Sektionsritning PG29:s västra schaktkant. Ritning: AU UUCG, 2017. Digitalisering:
VNLM.

Illustration 103: Anläggning G PG29:2. Foto: AU UUCG 2017.



3.1.8. Provgrop 25

Provgropen var belägen ca 20 m norröst husgrunden Raä Buttle 43:2 och ca 20 m nordväst om 
husgrunden Buttle 43:4 (se Ill. 10) och öppnades över markering nr. 3 (se Ill. 31) identifierad på 
laga skifteskartan från 1851. Provgropen omfattade ca 1.15 x 1.15 m varav ca 0.4 m i den östra 
delen av gropen grävdes ner till sterilt lager. 

Stratigrafi 

Efter avtorvning tilltog ett lager med brun, lucker, mager, silt med inslag av rötter, småsten och 
enstaka större stenar (PG25:01). I lagret återfanns sporadisk förekomst av skärvsten, beräknad till 
ca 1% av lagret (se vidare 3.3.1). Efter ca 0.1-0.14 m övergick lagret till ett liknande lager men med
större inslag av småsten och enstaka större stenar av moränkaraktär (PG25:02). 
Skärvstensförekomsten var liknande som i det överliggande lagret. Efter ca 0.15-0.2 m övergick 
lagret till sterilt moränlager (PG25:03) utan att några tydliga tecken på kulturpåverka kunde iakttas. 
Från provgropen omhändertogs ca 1 g ben och en keramikskärva (Fynd ID 14903) i form av en 
mynningsbit från ett inbuktande kärl av ljusbrunt gods, med brunröd kärna och grova magringskorn,
godstjocklek var ca 18 mm. Keramikskärvan var klart avvikande från de typer av gods i övrigt 
påträffades under undersökningen.  
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Illustration 104: Provgrop 25 efter avtorvning. Foto mot N. Foto: VNLM.
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Illustration 105: PG25 toppskiktet av PG25:02, lägg märke till det kraftiga inslaget av rötter inom gropen.
Foto mot N. Foto: VNLM.

Illustration 106: Bottennivån för PG25 och gropens västra schaktkant. Foto mot V. Foto: VNLM.



3.1.9. Provgrop 26

Provgropen var belägen straxt m öster om husgrunden Raä Buttle 43:4 (se Ill. 10) och öppnades 
över den identifierade markering nr. 2 (se Ill. 31) på laga skifteskartan från 1851.  Provgropen 
omfattade ca 1.1 x 1.1 m varav ca 0.5 m i den östra delen av gropen grävdes ner till sterilt lager. 

Stratigrafi 

Efter avtorvning tilltog ett lager med brun, mager, lucker, silt med kraftigt inslag av stenar (i 
huvudsak mindre stenar men vissa upp till 0.15 m i diameter), det återfanns också ett markant inslag
av rötter (PG26:01). Endast sporadisk (mindre än 1%) kunde skärvsten iakttas. Lagret omfattade ca 
0.1-0.12 m och övergick i ett liknande lager i huvudsak uppblandat med småsten och grus 
(PG26:02), ingen skärvsten kunde iakttas. Från lagret omhändertogs enstaka benfragment. Efter ca 
0.2 m övergick lagret i sterilt moränlager (PG26:03), inga tydliga tecken på kulturpåverkan kunde 
iakttas. Resultaten är liknande de som kunde iakttas i provgrop 13, 14 och 25. Från provgropen 
omhändertogs en mindre lerklump och tre benfragment med en sammanlagd vikt på ca 1 g. 
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Illustration 107: Toppskiktet av lagret PG26:02, med inslag av rötter och morängrus. Foto mot N. Foto:
VNLM.



3.2. Schakt 43 – sammanställning av PG21-24 och 
PG27-29

Då provgroparna 21-24 och 27-29 sammanbundits och omfattar samma undersökningsområde gavs 
dessa i efterhand beteckning schakt 43 för att förenkla översiktet av området. Provgroparna 
påvisade också i regel liknande stratigrafi och struktur vilket därmed föranleder att de övergripande 
strukturerna tydligare framkommer vid sammanslagning. Som de individuella beskrivningarna ovan
indikerat så återfanns fyndmaterial i form av keramikskärvor och benbitar direkt under torvlagret 
(Schakt 43 nivå 1, motsvarande PG21:01, PG22:01, PG23:01, PG24:01, PG27:01, PG28:01, 
PG29:01) i området. Under torven återfanns också över hela ytan större mängder med skärvsten 
varierande mellan ca 10-20% av lagersammansättningen (se vidare 3.3.1). Efter torv och 
humusjordslager (ca 0.1-0.15 m under markytan) framkom över hela området ett liknande jordlager 
utgörande av grå-brun lucker mager silt med inslag av sten och skärvsten (Schakt 43 nivå 2, 
motsvarande PG21:02, PG22:02, PG23:02, PG23:03, PG24:02, PG27:02, PG28:02 och PG29:02), 
lagret innehöll rikliga mängder med fyndmaterial i form av keramikskärvor och benmaterial, också 
enstaka järnföremål, slaggbitar och två glasflusspärlor kunde omhändertas från lagret. I tillägg 
kunde också enstaka fynd som klart kan tillskrivas historisk tid i form av glasskärvor från buteljer, 
rödgods och stengods skärvor och en bit porslin omhändertas. Lagret var inom området av 
varierande tjocklek ca 0.1-0.25 m och övergick inom PG22 i den västra kanten av området, samt i 
den östra delen av PG29, inom PG23 och delar av PG27 i den östra delen av undersökningsområdet,
samt i delar av PG24 i den norra utkanten av undersökningsområdet direkt till olika former av 
moränlager (Schakt 43 Nivå 4, se vidare nedan). Inom hela PG21 och PG28 samt den västra delen 
av PG29 och delar av PG27 och PG24 kunde under Schakt 43 Nivå 2 ett tunt bevarat kulturlager 
iakttas, lagret varierade mellan ca 0.05-0.1 m i tjocklek och utgjordes av mer kompakt och fet brun-
grå silt med inslag av lerliknande material (Schakt 43 Nivå 3, motsvarande PG21:03, PG24:03, 
PG27:03, PG28:03 och PG29:03). Skrävstensfrekvens avtog i detta lager och fynden utgjordes i 
huvudsak av  keramikskärvor och benfragment med högre fragmenteringsgrad. Redan vid botten av 
detta lager kunde ett flertal anläggningar iakttas. Inom PG21 återfanns ett mindre område med 
fetare, mer koltyngd och kompakt silt uppblandad med ett kraftigt inslag av det lerliknande 
materialet vilket här också innehöll inslag av bränd kalk och aska (PG21:04), det här området har 
räknats in till Schakt 43 Nivå 3 och kunde i mindre koncentrationer också iakttas i de anslutande 
delarna av PG29 och PG28, det vill säga norr och söder om området inom PG21. Tendens till 
bevaring av detta lager kunde ses också i PG27, i samtliga fall utanför PG21 var dock det endast tal 
om mycket tunna stråk av lagret som kunde dokumenteras. Under Schakt 43 Nivå 3 framkom över 
större delen av området påverkade moränlager (Schakt 43 Nivå 4, motsvarande PG21:05, PG22:04, 
PG24:04, PG27:04, PG28:04, PG28:05, PG29:04, PG29:07, PG29:09, PG29:12). De påverkade 
moränlagren kunde i regel fördelas på två olika typer, ett bestående av i huvudsak grå, mager lucker
silt med kraftigt inslag av morängrus som påträffades inom den centrala delen av 
undersökningsytan i PG21, PG27, PG28 och PG29, detta lager återfanns direkt under Schakt 43 
Nivå 3 men till viss del också under Schakt 43 Nivå 2 i den östra delen av undersökningsområdet 
där lagret endast diffust kunde urskiljas från det överliggande lagret. Ett liknande lager kunde också
dokumenteras i den till den norra delen av området avskilda PG24. På ett flertal håll kunde inom 
undersökningsområdet också andra påverkade moränområde iakttas, dessa var klart avvikande från 
det i regel överliggande lagret med jordblandat morängrus. Centralt inom det avgränsade området 
PG21:04 påträffades tunt skikt med kraftigt rödbränd morän, moränstenar i det här området var mer 
eller mindre pulveriserade av värme (PG21:05). Också inom provgrop 28 söder om detta område 
kunde ett område med omrörd rödbrun morän iakttas i den södra och sydöstra delen av schaktet 
(PG28:05) här saknades dock tydliga tecken på eldpåverkan. Mest påverkade områden återfanns 
dock inom PG29 dels ett område i nära anslutning till PG21:05 i den västra delen av schaktet 
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(PG29:09) och dels ett större område i den östra delen av schaktet (PG29:07) i båda fallen rörde det 
sig om rödbrun silt som blandats med morängrus utan några tydliga tecken på eldpåverkan.

Däremot kunde under PG29:07 ett begränsat men tjockt lager (ca 0.3 m tjockt) med rödbränd silt 
blandad med morängrus och kol dokumenteras utan att några tydliga tecken på nedgrävning gick att
iaktta (PG29:12). Också inom PG22 i den västra kanten av området kunde ett påverkat moränlager 
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Illustration 108: Översiktskarta över schakt 43 Nivå 3 och anläggningar i området. Röda områden
markera utsträckningen av dokumenterade kulturlager. Karta: AU/AS/VNLM.



utan tydliga tecken på eldpåverkan iakttas i det nordöstra hörnet av provgropen, lagret kunde också 
här följas ned ca 0.2-0.3 m under den nivå varpå i övrigt brytning till sterilt moränlager kunde 
iakttas. Således kunde ett flertal olika varianter av sannolik omgrävning och intensivt utförda 
eldningsaktiviteter dokumenteras inom undersökningsområdet, vilka således är äldre än 
etablerandet av kulturlager i området, det vill säga antingen tillhörande aktiviteter som föregått 
etablerandet av kulturlagren eller som genomförts som en del i processen att uppföra en byggnad 
exempelvis. Påtagligt liknande resultat med omgrävda och eldpåverkade moränlager kunde 
identifieras inom schakt 36 och 37 placerade inuti Buttle 43:4.    

Delvis uppstickande genom Schakt 43 Nivå 3 och nedgrävt genom schakt 43 Nivå 4 kunde i den 
västra delen av området ett flertal anläggningar dokumenteras. Dessa utgörs till synes i huvudsak av
stolphålsanläggningar. Anläggningarna G PG29:1, G PG21:1, G PG28:2 och G PG28:4 återfanns 
alla i linje (NNV-SSÖ) med varandra med lite mer än 1 m avstånd mellan varje anläggning. 
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Illustration 109: Översiktskarta Schakt 43 Nivå 4, med markerade anläggningar och påverkade
moränlager. Karta: AU/AS/VNLM.



Förhållandet mellan anläggningarna är alldeles för regelbundet för att utgöra en slumpad framkomst
och motsvaras ungefär av de avstånd som dokumenteras mellan stolpanläggningar i andra 
dokumenterade husanläggningar inom boplatsområdet. Anläggningarnas sammansättning är dock 
varierande vilket inte till fullo kan ge stöd för en tolkning av deras samhörighet. Den flata sten som 
påträffades i G PG29:1 är av något för klena dimensioner för att ha utgjort ett stolpfundament och 
positionerad något öster om den förmodade stolplinjen. Strukturen som påvisas av G PG28:2 med 
sannolikt ikull välta stenhällar som ingått som skoningar i stolphål kan möjligen också föranleda en 
sådan tolkning för G PG29:1, sten återfanns dock flat på marken och inte med mindre vinklar likt 
stenarna vid G PG28:2. Anläggningen G PG28:4 i den sydvästra kanten av undersökningsområdet 
framträdde också som något diffus och avvikande från de båda stolphålen G PG21:1 och G PG28:2.
Helt utanför den eventuella stolphålslinje men i tydligt samband med G PG28:2 är anläggningen G 
PG28:1 också denna av en tydlig stolphålsstruktur. G PG28:1 återfinns på linje med och med ca 2 
m avstånd från den påträffade anläggning G PG29:2, vilket till karaktären var något diffus men av 
stolphålstyp och gav betydande fosfatutslag (se vidare 3.3.2), det är således möjligt att dessa båda 
anläggningar kan förhålla sig till varandra och representera en äldre fas av en eventuell 
konstruktion, närheten mellan anläggningarna G PG28:1 och G PG28:2 påminner om strukturer, 
tolkad som resultatet av omstolpning påträffade vid tidigare års undersökningar (se Andreeff & 
Melander 2015:100ff). Ett liknande förhållande skulle kunna föreligga mellan anläggningarna G 
PG28:3 och G PG28:4. Anläggningen G PG28:3 är dock från de öppnade ytorna något svårtolkad, 
då den begränsade nedgrävningen och fyllningsmaterialet tydligt påtalar en härdanläggning med 
skörbränd sten och koltyngd jordfyllning, därtill återfanns koncentrationer av bränt ben i anslutning 
till anläggningen och dess fulla dimensioner kunde inte avgränsas av schaktet. Den flata stenhäll 
som återfanns i botten av anläggningen påvisade dock ingen tydlig eldpåverkan och hade 
uppenbarligen placerats med avsikt i gropen vilken grävts ner direkt till det sterila moränlagret. 

Om G PG28:3 ska förstås som en stolphålsanläggning så kan en mer kraftigt NV-SÖ riktad linje 
med anläggningarna G PG28:3 G PG28:2 och G PG21:1 iakttas. Det vill säga att om området är att 
förstås som en förstörd byggnadslämning återfinns flera tänkbar alternativ för byggnadsorientering. 
Utplaceringen av provgroparna var ämnad att råda bot på denna problematik men inom den östra 
delen av undersökningsområdet kunde inga säkra stolphålsanläggningar definieras, G PG27:2 utgör 
dock sannolikt en stolphålsanläggning som borttagits, detta kan dock ha skett redan innan 
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Illustration 110: Hierarkisk matris över stratigrafiska relationer för schakt 43. Illustration: VNLM.



kulturlagren bildats i området. Den skarpt avgränsade förekomsten av fyndmaterial (se vidare 3.4) 
och avsaknaden av kulturlager inom PG22 indikerar att det kulturpåverkade området avgränsas i 
denna riktning, liknande resultat med en tendens till avgränsning mot öster kunde iakttas i PG24, 
vilken gör det mindre troligt med en fortsättning av en eventuell byggnad i denna riktning, 
fosfatkarteringen (se vidare 3.3.2.) indikerar dock en potentiell fortsättning av området i denna 
riktning varpå några säkra slutsater inte kan dras. Det kulturpåverkade områdets utsträckning åt 
öster är dock något för omfattande för att detta skulle kunna tänkas ha varit i utkanten av stolpraden 
(utifrån föreställning om att stolpraden markerar avdelningen mellan mittskeppet och ett yttre skepp
i en treskeppig konstruktion likt ett stenmurshus). Det krävs således vidare undersökning för att fullt
ut kunna klargöra utsträckningen av området och definiera hur en eventuell byggnad kan ha varit 
utformad.  
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Illustration 111: Två tänkbara alternativ för stolpradens riktning indikerade av förhållandet
mellan anläggningarna. Karta: AU/AS/VNLM.



3.3. Analyser

3.3.1. Skärvstensförekomst  

I och med att så pass stor frekvens av skärvsten kunde iakttas redan under torven i provgrop 21 
genomfördes under undersökningens gång grovsortering och uppmättning av skärvsten inom 
provschakten. Uppsamlingen genomfördes i syfte för att undersöka den faktiska förekomsten samt 
som metodutvärdering för iakttagelser av skärvsten vid inventering i fält. Med detta åsyftas att det 
vid stenmurshuslokaler ofta går att iaktta större ansamlingar av skärvsten eller skärvstensförekomst 
i åkerkanter i anslutning till husgrunderna. Utvärdering ämnade således undersöka spridningsbilder 
för skärvsten vid förstörda lämningar, samt vilka frekvenser som måste iakttas för att eventuella 
förstörda lämningar ska kunna misstänkas. Datainsamlingen skede genom grovsortering under 
utgrävning, resultatet av insamlingen är således inte representativt för den totala mängden skärvsten
i de olika lagren för vilken ytterligare ett par procent av den totala sammansättningen bör adderas, 
detta framförallt då mindre skärvor i regel inte tillvaratogs. Uppmätningen skede genom ungefärlig 
volym, det vill säga att den uppsamlade stenmängden mättes av genom att 10 liters hinkar fylldes 
upp med stenar. För att få jämförbara resultat gjordes beräkningar på procenttal av kubikmeter för 
sammansättningen inom varje lager, det vill säga att lagrets längd x bredd x tjocklek motsvar lagrets
volym i m3, vilket omräknas till liter utifrån att 1 m3 motsvarar 1000 l. Skärvstensuppsamlingens 
litervärde delas sedan med lagrets litervärde för att få procentsatsen för skärvstensförekomst per m3
av varje uppmätt lager. Resultaten från uppmätning presenteras i tabell II. 

Lager/Fyllning Omfattning Uppsamlad 
skärvsten

Frekvens Anmärkning

PG21:01 3 x 1.25 x 0.14 m 27 l 5.5%/m3 Frekvens högre, 
insamling endast 
sporadisk

PG21:02 3 x 1.25 x 0.1 m 46 l 12%/m3

PG22:01 1 x 1 x 0.18 m 25 l 14%/m3

PG22:02 1 x 1 x 0.22 m 10 l 4.5%/m3

PG23:01 1 x 1 x 0.1 m 15 l 15%/m3

PG23:02 1 x 1 x 0.1 m 10 l 10%/m3

PG23:03 1 x 1 x 0.15 m 22.5 l 15%/m3

PG24:01 1.1 x 1.1 x 0.18 m 35 l 16%/m3

PG24:02 1.1 x 1.1 0.05 m 5 l 8%/m3

PG24:03 1.1 x 1.1 x 0.05 m 2.5 l 4%/m3

PG25:01 1.15 x 1.15 x 0.14 
m

2.5 l 1.4%/m3 Finsorterad skärvsten

PG25:02 1.15 x 1.15 m x 
0.2 m

- - Mängden uppskattad 
som liknande som för
PG25:01

PG26 Inte tillräckligt med 
skärvsten för att göra 

81



uppmätning

PG27:01 1.6 x 1.3 (+1 x 
0.25) x 0.2 m

50 l 11%/m3

PG27:02 1.6 x 1.3 (+1 x 
0.25) x 0.1 m

40 l 17%/m3

PG27:03 1.3 x 0.8 x 0.05 m 3 l 6%/m3

PG28:01 2 x 2 x 0.15 m 65 l 11%/m3

PG28:02 2 x 2 x 0.1 m 63 l 16%/m3

PG28:03 2 x 2 x 0.12 m 30 l 6%/m3

G PG28:3 0.5 x 0.4 x 0.2 m 7.5 l 19%/m3 Härd?
Tabell II. Uppmätt skärvstensfrekvens inom provgroparna. 

Resultaten påvisar höga frekvenser i den översta nivån i samtliga av provgroparna PG22, 23, 24, 27 
och 28, med i samtliga fall mellan 11-16% av sammansättningen i de översta lagren utgörande av 
skärvsten (resultaten sannolikt liknande för PG21). Vare sig provgrop 25 eller provgrop 26 påvisar i
närheten av liknande resultat med endast någon enstaka sten i provgrop 26 och omkring 1-1.5% i 
provgrop 25. Skärvstensfrekvens tycks således i de övre lagren antyda om var boplatslämningarna 
kan påvisas. De högsta resultaten uppnås dock i de yttre områdena av undersökningsytan vid de 
flankerande provgroparna PG22 och 23 samt den nordligaste gropen PG24. I Nivå 2 kan dock en 
tydlig skiftning ses med större frekvens av skärvsten inom lagren överlagrande kulturlager kring 
PG21, 27 och 28, mellan 12-17% det vill säga att frekvensen från den övre nivån bibehållits. Detta 
gäller också för den östra yttersta provgropen PG23, för vilken lagren PG23:02 och PG23:03 är 
motsvarande schakt 43 Nivå 2 med en skärvstensfrekvens på ca 13% per kubikmeter. Vid de yttre 
provgroparna PG24 och PG22 kunde dock en kraftig avtagning iakttas med ca 8% i Nivå 2 av PG24
och endast omkring 4.5% för PG22. 
   Avtagandet av skärvstensförekomst i Nivå 3 var genomgripande för samtliga provgropar. De 
högsta resultaten återficks här inom den centrala delen av området i PG27 och PG28 (liknande 
iakttagelse för PG21 som inte uppmätes). Resultaten indikerar således en centrering av området 
kring PG21, 27 och 28 i Nivå 2, med fortfarande höga resultat för PG23, medan 
skärvstensförekomsten kan ses kraftigt avtagande längre ned i stratigrafi i ytterområdena 
representerade av PG22 och PG24, tendens till avtagande kunde iakttas också vid undersökningen 
av PG29 i de nedre delarna av stratigrafin, således torde fortsättning av det kulturpåverkade 
området tänkas återfinnas söder och till viss del öster om de upptagna ytorna.   
   Att de högsta frekvenserna av skärvsten kan ses i de övre lagren torde sammanfall med att 
området blivit uppodlat, det vill säga att tyngre material så som skärvstenar spridits runt mer än 
lättare material så som keramik och benbitar. Skärvstenen har sannolikt spridits runt i större 
omfattning både vertikalt och horisontellt skapande den spridningsbild som kunde dokumenteras 
vid undersökningen. Att skärvsten förekommer sporadiskt i ytor utan tydlig kulturpåverkan kan 
sannolikt också förklaras genom att marken blivit uppodlad under senare tid. Som resultaten från 
PG25 och PG26 indikerar så återfanns skärvsten här framförallt i de övre skikten av provschakten, 
vilket påtalar att stenarna troligen hamnat i områdena via sekundär inverkan. Det får således ses 
som högst sannolikt att skrävstenen ursprungligen varit mer koncentrerad än vad den 
spridningsbilden idag indikerar.  
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Någon direkt förklaring till den höga frekvensen av skärvsten i området kan inte utläsas från 
utgrävningsresultaten, inga tydliga härdanläggningar påträffades exempelvis. Skrävsten 
förekommer sporadiskt över hela boplatsen, med större koncentrationer kring härdanläggningar, 
men också i stenmurshusens kulturlager kan skärvsten frekvent iakttas. Utifrån resultaten av 
undersökningarna vid Änge kan det påvisas att den här formen av matberedning genom kokgropar 
och jordugnar med upphettade stenar tycks ha varit den vanligast förekommande varianten. Något 
som i sig inte kan betraktas som särdeles förvånande då det tillvaratagna materialet indikerar en 
hushållningsekonomi i huvudsak inriktad på djurhållning. Kokgropar eller jordugnar inne i 
stenmurshusen kan förutom matberedning också tjänat uppvärmningen av husgrunden, processen 
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Illustration 112: Förekomsten av skärvsten i Schakt 43 Nivå 1. Karta: VNLM/AU/AS.



kan närmast liknas vid uppvärmningen av en bastu. En sådan här form av kombination mellan 
matlagning och uppvärmning har också fördelen att 'rökighet' inne i själva huset begränsades och 
torde ha varit hjälpsamt både för husgrundens och dess inneboendes livslängd, med mindre 
utsättning för kolmonoxid och sot från öppen eld. 
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Illustration 113: Förekomsten av skärvsten i Schakt 43 Nivå 2. Karta: VNLM/AU/AS.



Skärvstensfrekvensen kan också tänkas vara en indikation på hur den markering som återfinns på 
laga skifteskartan från 1851 ska tolkas. Markering, i det närmast påminnande om en ”stämgaffel”, 
avviker markant från hur de övriga stenmurshusen har markerats (dessa är utritade som rektanglar). 
Utifrån de historiska kartorna förefaller det således som om markeringen representerar något annat 
än ett stenmurshus. I anslutning till stenmurshus förekommer ofta ansamlingar av skärvsten i form 
av skärvstenshögar eller så kallade skärvstensvallar. Det vill säga områden med frekvent förekomst 
av skärvsten. Vid kämpagravslokalen vid Solsängen i Sproge sn undersöktes inom RAGU-projektet
1986 delar av en ca 200 x 7-8 m x 0.7-0.8 m stor skärvstensvall i direkt anslutning till 
kämpagravarna (se Eriksson & Gerdin 2015, Gerdin 1986). Undersökningar har tyvärr inte 
dokumenterats på ett sätt som gör undersökningsresultaten tillförlitliga. Det som dock kan utläsas är
att ett snitt drogs genom skärvstensvallen, snittet motsvarade här 8 x 1 x 0.7 m och innehöll ca 870 
liter skärvsten blandad med sotig jord, enstaka flintavslag samt ben- och keramikfragment. Beräknat
efter samma formel som användes för uppmättningen av skärvsten vid 2017 års undersökning vid 
Buttle Änge nås således en total omfattning av ca 15.5% per m3 för skärvstensvallen vid Solsängen.
Två C14-prover som sannolikt kommer från skärvstensvallen (på grund av dokumentationsbristerna
kan det inte med säkerhet befästas, det förefaller dock mindre troligt att proverna skulle datera 
något annat än själva vallen) har dateringar samtida med stenmurshusperioden, St-11419, träkol, 
1370±70 BP, 539-778 calAD (2 sigma, 93.3%)2 och St-11420, träkol, 1305±110 BP, 544-977 
calAD (2 sigma, 95.4%). Från undersökningen finns inget omnämnande om boplatslämningar under
vallen, vilket dock på grund av dokumentationsbristerna inte kan uteslutas. Undersökningen av 
området kring schakt 43 påvisar tydliga spår av en konstruktion, det är dock osäkert om denna 
konstruktion verkligen ska ses som en husgrund och den stora frekvensen av skärvsten samt den 
udda markeringen på laga skifteskartan kan således också indikera att det eventuellt skulle kunna 
röra sig om en husgrund som överlagrats av en ”skärvstenshög” eller ”skärvstensvall”. För 
sammanhanget kan skärvstensfrekvensen eventuellt också ha sammanhört med de kraftigt 
eldpåverkade inslagen som återfanns i moränlager under boplatslämningarna. 
   Utifrån de föreliggande resultaten kan något klar tolkning av skrävstensfrekvensen i området inte 
ges, som de upptagna exemplen här påvisar finns det ett flertal olika möjligheter, vilken innebär att 
det behövs mer omfattande undersökningar av området för att klargöra hur skärvstenfrekvensen ska 
förstås. Resultaten påvisar dock att iakttagelser av större koncentrationer av skärvsten redan i 
torvlager sannolikt indikerar förekomsten av boplatslämningar.             

2 Dateringar från Eriksson & Gerdin 2015: bilaga 4. Kalibrerade av författaren mot IntCal 13 atmosfäriska kurvan, 
genom OxCal 4.2.4 (Bronk-Ramsey 2013, Reimer et al. 2013). 
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Illustration 114: Förekomsten av skärvsten i Schakt 43 Nivå 3. Karta: VNLM/AU/AS.



3.3.2. Fosfatprover 

Fosfatkartering och provtagning genomfördes i samband med undersökningen av provgroparna. 
Fosfatkartering har vid tidigare års undersökning används med goda resultat för att identifiera 
områden med boplatslämningar, byggnader och aktivitetsytor som inte kan ses ovan mark (se 
Andreeff & Melander 2015, Melander et al. 2017). Provtagning och analys (spot-test metodik (se ex
Österholm & Österholm 1982) genomfördes i huvudsak inom det primära undersökningsområdet 
där prover togs i två korsformade linjer om 20 m över den markerade ytan på laga skifteskartan från
1851. Proverna tog delvis med jordsond och i profilkanterna för det öppnade provschaktet PG21. 
De högsta utslagen (fyra på en femgradig skala) ficks i direkt anslutning till provschaktet och utgör 
det område som sedermera kom att täckas av provgroparna. Signifikanta utslag (treor på den 
femgradiga skalan) återficks också i ett större område runt provgroparna, medan mindre betydande 
utslag (tvåor på den femgradiga skala) i huvudsak framkom i riktning mot husgrunden Buttle 43:4. 
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Illustration 115: Karta illustrerar resultaten från fosfatprovtagningen. Desto mörkare markering
desto högre utslag. Karta: VNLM//AU/AS. 



Det förefaller således som om fosfatutslagen avgränsar ett område ungefär liktydigt med den 
markering som återfinns på de historiska kartorna (vissa osäkerhet föreligger då 
karteringsteknikerna från 1800-talet självfallet var annorlunda och överföringen endast kan bli 
ungefärlig). Någon klar avgränsning av området med högre utslag (treor och fyror på den 
femgradiga skalan) kunde inte fås inom det karterade området, däremot avtar de högre utslagen ca 1
m öster om provgrop 23 och ca 4 m söder om provgrop 28:s södra schaktkant. Eftersom det i PG24 
i ytterkanten av området, med treor på den femgradiga skala, kunde dokumenteras kulturlager 
förefaller det rimligt att anta att större delen av den fosfatkarterade ytan kan inkludera vidare 
lämningar. Höga värde uppnåddes dock också kring provgrop 22 som påvisade liten kulturinverkan,
varpå inga säkra slutsatser kan dras. 
   Provtagning genomfördes också i botten av PG29 i huvudsak i de olika påverkade moränlagren. 
Prover togs från de påverkade moränlagret PG29:07 vilket endast gav en tvåa på den femgradiga 
skalan, likaså gjorde ett prov från botten (moränblandad) av fyllningen PG29:08 i anläggningen G 
PG29:1. Däremot gav ett prov från fyllningen till anläggningen G 29:2 till karaktären samma som 
det överliggande lagret PG29:04 (motsvarande Schakt 43 nivå 4) ett betydande utslag (en trea på 
den femgradiga skalan). 
   Provtagning genomfördes också för provgroparna 25 och 26 där prover togs från samtliga lager 
med liknande resultat för båda områdena, där lagren PG25:01, PG26:01, PG25:02 och PG26:02 gav
tvåor på den femgradiga skalan medan lagren PG25:03 och PG26:03 gav treor. Resultaten är något 
anmärkningsvärt då det påvisar utslag för påverkan i toppen av moränlager medan de överliggande 
torv och ploggångslagren ger försumbara resultat. Resultaten är något tvetydiga och behöver vidare 
kontrollundersökningar för att säkerställas. En tänkbar tolkning av resultaten då båda provgroparna 
gav samma utslagsbild är att bosättningen som sådan, vilken förefaller ha varit intensivt nyttjad 
under en större tidsrymd, avger högre fosfathalter också i sina ytterområden. Då i stort sett hela 
området blivit uppodlat under historisk tid så torde högre utslag i områden utan tydligt bevarade 
boplatslämningar i huvudsak ges i undre skikt medan de övre vilka omrörts, det vill säga där jord 
med lägre fosfathalter blandats in ge lägre utslag. Det vill säga att om en sådan hypotes kan stödjas 
genom vidare provtagning och analys så kan en bild av att bosättningen efter sitt övergivande varit 
utsatt för begränsade störningar fram tills dess att den så att säga lagts under plogen under historisk 
tid. Resultaten från fosfatanalysen påvisar således ett flertal intressanta ingångsvägar för vidare 
analys av boplatsens omfattning, brukningsfrekvens och dess historik efter det att den övergavs. De 
negativa resultat som återficks vid undersökning av högre utslag på den östra sidan av Buttle 43:4 
(provgrop 13 och 14) indikerar också att enstaka höga utslag inte kan ses som ledande för 
identifiering av boplatslämningar, utan att det krävs en koncentration av utslag med fallande utslag 
kring sig likt vid området täckt av provgroparna 21-24 och 27-29 för att kunna definiera ut 
aktivitetsytor. Att betydande utslag kan fås sporadiskt över större delen av lokalen och vid 
brytningen till moränen i områden där boplatslämningar inte kan påvisas kan tas en indikation på att
boplatsen sannolikt varit intensivt nyttjad av en större grupp människor under brukningsfasen. 
   Som indikeras av resultaten av karteringen kring schakt 43 så förefaller den påträffade aktiviteten 
centrerad men inte avgränsad till det område som provgroparna avtäckt. 
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3.4. Fyndmaterial och fyndspridning 

3.4.1. ”Lera”

Under benämningen lera har under 2017 års undersökningar vid Buttle Änge likt vid föregående år 
definierades både enstaka löst förekommande klumpar samt packningar och i husgrunderna också 
hela lager. Närmare inspektion av sammansättningen av materialet, i huvudsak för det som 
förekommer inom Buttle 43:4 och i området täckt av schakt 43, gör den tidigare anförda definition 
tveksam. Materialet som påträffas runt ikring på boplatsen och förefaller ha används vid anläggning
av golvpackningar, som ”murbruk” och som fyllning i stolphålsanläggningar utgörs av varierade 
sammansättningar och vidare kemisk analys behövs för att klargöra vad det egentligen är tal om. 
Delar av material framförallt synbart som mindre klumpar i rödorange färgskala, i enstaka fall mer 
välbevarade packningar, utgörs eventuellt av bränd lera men också andra alternativ torde vara 
möjliga. Majoriteten av materialen härstammar dock från ett grågult silt liknande material som till 
synes blandats med bränd kalk och aska, antingen formande (likt vid Buttle 43:4 också påträffat 
inom schakt 43 (PG21:04) kompakta lager och fyllningar eller förekommande som mindre klumpar,
vilka sannolikt utgör resterna av dylika lager. Vid borttagande är lagren kompakta, närmast fuktiga 
och svårforcerade. Vid 2016 års undersökning av liknande lager inom Buttle 43:4 kunde det iakttas 
att dessa lager om de lämnades exponerade för soltorkning blev ”stenhårda” varpå hackning 
krävdes för att tas igenom lagren (se Melander et al. 2017:46ff). De påträffade materialet kring 
boplatsen har gett väldigt få indikationer på att det skulle röra sig om så kallad lerklining som fästs 
vid kvistverk. Sammansättningen av de här lagren med fin silt helt utan steninslag, aska och bränd 
kalk antyder antingen om ett försök till tillverkning av cement eller något liknande kalkputs (trots 
ovan anförda påpekade så torde också lerklining betraktas som ett alternativ, även om tekniken här 
varit annorlunda än vid användning av kvistverk), varav det första alternativ står närmare i 
förhållande till hur materialet används, det vill säga  som golvpackningar, murbruk och för fyllning 
i stolpkonstruktioner. Vidare kemisk analys krävs dock av materialet för att klarlägga vad det 
egentligen rör sig. Användning av vare sig kalkputs eller ”cement” är inte känt i litteraturen för 
Gotlands del innan medeltiden, däremot kan det från beskrivningar från tidigare utgrävningar av 
stenmurshus antas att liknande material påträffats också vid dessa undersökningar men då utan 
någon vidare diskussion om materialsammansättningen, vilken enkom tolkats som lerpackningar. 
För föreliggande arbete har termen lera fortsättningsvis används för att diskutera förekomsten av 
detta material. 
   Påträffande av lera har visat sig av betydelse för definieringen av olika lämningar på boplatsen, 
då lager eller fyllningar inkluderande denna materialkategori i huvudsak förhålla sig till byggnader 
och således kan fynd av materialet också i förstörda lager ge indikationer om tidigare konstruktioner
på platsen. Från provgroparna utgörande schakt 43 kunde större kvantiteter av materialet och 
liknande material omhändertas (ca 1338 g). Fynd kunde göras direkt under torvlagret (Schakt 43 
Nivå 1) över hela området undantaget i PG22 (i den västra utkanten av undersökningsområdet). Det 
rörde sig dock i huvudsak av mindre mängder på några enstaka gram eller upp mot 25 g. Två 
tydliga undantag kunde dock dokumenteras, det rör sig här om den västra delen av PG29 där ca 50 
g kunde insamlas samt framförallt inom det ca 1.6 x 1.3 m begränsade område som utgör PG27 där 
hela 156 g återfanns i det övre skiktet. 
   I schakt 43 Nivå 2 kunde ”lera” omhändertas i samtliga provgropar, däremot kan inom nivån en 
tydlig koncentrering av områden med fynd göras, där de yttre provgroparna PG22, PG23 och PG24 
endast innehöll enstaka fragment, samtliga med mindre än 12 g, medan stora kvantiteter återficks i 
PG21, 288 g, PG27, 106 g, PG28, 82 g och ca 112 g i PG29 (i det närmaste helt jämnt fördelat 
mellan de båda fyndområdesindelningarna av schaktet). 
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Illustration 116: Lera, från PG21:02 (FID 14888). Foto: VNLM.

Illustration 117: Exempel på fynd av lera från provgroparna. ö. t. v. PG29:02 fyndområde 2 (FID
14582). ö. m. PG21:03 (FID 14887). ö. t. h. PG28:03 (FID 15153). n. t. v. PG28:03 (FID15703). n. t.

h. PG21:07, anläggning G PG21:1 (FID 13520). Foto: VNLM.



I schakt 43 Nivå 3 kunde materialet ses koncentreras än mer mot den västra delen av området med 
ca 172 g i PG21, ca 102 g i PG28 och ca 119 g i den västra delen av PG29. I den östra delen av 
PG29 kunde endast 6 g registreras vilket illustrerar den skarpa avgränsningen i förekomst av lera 
mellan den västra och östra delen av undersökningsområdet. Också i PG27 kunde ett kraftigt 
avtagande spåras och endast enstaka klumpar gick att iaktta i PG24, nivån kunde som ovan 
omnämnts inte dokumenteras i PG22 och PG23 samt den östra delen av PG29. För förståelse av 
Nivå 3 bör det också poängteras att materialet kunde ses som mindre komponent (ca 5-15%) i 
lagren PG21:03, PG28:03, PG29:03 och i det tunna lagret PG27:03 och som utgörande en 
betydande del (25-50%) av sammansättningen av lagret PG21:04, varpå det material som 
omhändertogs endast utgörs av mer kompakta klumpar. 

Koncentrationen av materialet till den västra delen av undersökningsområdet kring de påträffade 
stolphålsanläggningar talar således starkt för att det rör sig om en byggnad och att byggnadens 
insida har varit positionerad på den östra sidan av stolphålsraden. Någon klar avgränsning av 
konstruktionen från materialet är vanskligt att utläsa då det vid undersökningarna av andra 
husgrunder på boplatsen kunnat påvisas att dessa lager antingen delvis luckrats upp eller borttagits 
vid anläggandet av stolpkonstruktioner eller eld- och värmehållnignsanläggningar, det förefaller 
också möjligt att endast delar av byggnadernas innandöme täckts av materialet och att vissa ytor för 
exempelvis planerade eldningsanläggningar lämnats avsiktligt öppna. Förekomsten av materialet 
framförallt de höga kvantiteterna högre upp i PG27 indikerar att sannolikt också detta område haft 
”bottenpackning” och överliggande kulturlager, likt vad som kunnat bekräftas vid PG21, PG28 och 
den västra delen av PG29, men att dessa möjligen legat något ytligare och i större grad skadats av 
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Illustration 118: t. v. PG27:02 (DID 15122). t. h. PG29:03 fyndområde 1 (västra delen av schaktet)(/FID
15092). Foto: VNLM.



plöjningen. Spridningen av materialet antyder också om tydliga ytterområden vid PG22, PG23 och 
PG24.    

Provgrop Lager Schakt 43 Nivå Mängd (g) Färgskala

PG21 PG21:01 1 10 Gulgrå-rödorange

PG21 PG21:02 2 288 Gulgrå-rödorange

PG21 PG21:03 3 80 (inslag i lager) Gulgrå-rödorange

PG21 PG21:05 4 39 Gulgrå

PG21 PG21:07 3 92 Gulgrå-rödorange

PG22 PG22:01 1 - -

PG22 PG22:02 2 12 Rödorange

PG23 PG23:01 1 2 Rödorange

PG23 PG23:02 2 10 Gulgrå-rödorange

PG23 PG23:03 2 - -

PG24 PG24:01 1 19 Gulgrå-rödorange

PG24 PG24:02 2 1 Gulgrå

PG24 PG24:03 3 3 Grå

PG27 PG27:01 1 156 Gulgrå-rödorange

PG27 PG27:02 2 106 Svart-gulgrå-rödorange

PG27 PG27:03 3 9 (Inslag i lager) Gulgrå

PG28 PG28:01 1 25 Gulgrå-rödorange

PG28 PG28:02 2 82 Gråsvart-gulgrå-rödorange

PG28 PG28:03 3 102 (inslag i lager) Gulgrå-rödorange

PG29 PG29:01 
Västra delen

1 48 Gulgrå-rödorange

PG29 PG29:01 Östra 
delen

1 13 Gulgrå-rödorange

PG29 PG29:02 
Västra delen

2 52 Gulgrå-rödorange

PG29 PG29:02 Östra 
delen

2 60 Gulgrå-rödorange

PG29 PG29:03 
Västra delen

3 119 (inslag i lager) Gulgrå-rödorange

PG29 PG29:03 Östra 
delen

3 6 Gulgrå

PG29 PG29:04 
Västra delen

4 4 Gulgrå

Tabell III. Sammanställning av förekomsten av lera inom området täckt av schakt 43.
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Illustration 119: Spridningskarta över uppsamlad lera inom Schakt 43 Nivå 1. Karta: VNLM/AU/AS.
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Illustration 120: Spridningskarta över uppsamlad lera inom Schakt 43 Nivå 2. Karta: VNLM/AU/AS.
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Illustration 121: Spridningskarta över uppsamlad lera inom Schakt 43 Nivå 3. Karta: VNLM/AU/AS.



3.4.2. Ben 

Från de olika provgroparna omhändertogs sammanlagt ca 2330 g benfragment, varav 2182 g (94%) 
obränt och 148 g (6%) bränt, huvuddelen av materialet är kraftigt fragmenterat. Material var i 
huvudsak förekommande i Nivå 2 med 1460 + 69 g, motsvarande 67% av det obrända 
benmaterialet och 47% av det brända benmaterialet. I nivå 1 påträffades 360 g obränt (16%) och 27 
g bränt (18%), medan det omhändertogs 304 g obränt (14%) och 51 g bränt (34%) i Nivå 3. Enstaka
benfragment omhändertogs också under Nivå 3 och i anläggningar nedgrävda genom moränlagren. 
Huvuddelen av benmaterialet omhändertogs således i omrörda lager. Större fragment, undantaget 
tänder, omhändertogs i huvudsak i den östra delen av PG29, i PG27 och PG23, det vill säga i den 
östra delen av undersökningsområdet.    
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Illustration 122: Spridningskarta ben i Schakt 43 Nivå 1. Karta: VNLM/AS/AU. 



Benmaterialet återfanns förhållandevis jämt utspritt över undersökningsytan i de övre lagren medan 
en mer tydlig centrering kring den östra delen av den större undersökningsytan kunde iakttas i Nivå 
2. I den understa nivån (Schakt 43 Nivå 3) med bättre bevarade lager förflyttas dock centreringen av
fyndmaterialet till den västra delen av undersökningsområdet med fynd i huvudsak mot den 
påträffade stolpraden i PG21, 28 och 29. I denna nivå avtog förekomsten av benfragment kraftigt i 
den östra delen av undersökningsområdet. 
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Illustration 123: Spridningskarta ben i Schakt 43 Nivå 2. Karta: VNLM/AS/AU. 
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Illustration 124: Spridningskarta ben i Schakt 43 Nivå 3. Karta: VNLM/AS/AU. 



Då det redan i fält kunde iakttas en stor variation av arter inom benmaterialet genomfördes en grov 
osteologisk bedömning av benmaterialet för att kunna befästa de primära iakttagelserna i fält. Den 
osteologiska bedömningen gjordes av fil. Kand. Nathalie Bärgman, Uppsala universitet, och kunde 
bekräfta de primära iakttagelserna. Bland det kraftigt fragmenterade benmaterialet kunde ben och 
tänder från Nöt, får/get, häst, svin, fågel (minst två olika arter, en större och en mindre) och en 
gnagare definieras. Av arterna kunde nöt iakttas i PG21, PG23, PG24, PG27, PG28 och PG29, i 
huvudsak inom Nivå 2 och inom Nivå 3 i PG28 och den västra delen av PG29. Får/get kunde 
identifieras i PG21, PG23, PG27 och PG29, endast i den västra delen av PG29 gick får/get att 
identifiera i Nivå 3. Svin kunde identifieras i PG21, PG27, PG28 och PG29. Endast i PG21 kunde 
svin identifieras i Nivå 3. Häst kunde identifieras i PG23, 27, 28 och 29, i samtliga fall i Nivå 2 eller
Nivå 3. Fågel förekom i PG21:02 och PG28:03, således i de områden där kulturlager bättre 
bevarats. Samtliga arter, undantaget gnagaren, kan därmed identifieras i Nivå 3, det vill sägas med 
större säkerhet knytas till hushållningen för järnålderslämningarna. Materialet indikerande således 
en varierande djurhushållning under perioden de påträffade strukturerna varit brukade, med 
uppfödning och näringsbruk av nöt, får/get, svin och häst, sannolikt också inkluderande både 
begränsad uppfödning och jakt på fågel.  

Provgrop Lager/ anl./ 
kontext

Fynd ID S43 - Nivå Antal gram 
obränt

Antal gram 
bränt

Identifierade 
arter

PG21 PG21:01 14925 1 42 - -

PG21 PG21:02 14886 + 
14891

2 156 22 Nöt, Får/get, 
Fågel (större 
art)

PG21 PG21:03 13524 + 
13526

3 71 - Svin

PG21 G PG21:1 14922 3 till 4 4 - -

PG21 Profilrens 13518 x 30 - -

PG22 PG22:01 14924 1 17 - -

PG22 PG22:02 14899 2 2 - -

PG23 PG23:01 13523 + 
15144

1 5 1 -

PG23 PG23:02 14913 + 
15140

2 116 1 Nöt, Häst, 
Får/get

PG23 PG23:03 14908 + 
14904 + 
15142

2 145 2 Nöt, Häst, 
Får/get

PG24 PG24:01 15128 + 
15148

1 62 2 Nöt

PG24 PG24:02 14910 2 22 - -

PG24 PG24:03 15125 3 3 - -

PG27 PG27:01 14907 + 
15130

1 93 6 Nöt, Får/get, 
Svin

PG27 PG27:02 14522 + 2 185 12 Får/get, Häst
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15120 + 
15149

PG27 PG27:03 15121 3 11 - -

PG28 PG28:01 14572 + 
15136

1 64 2 Nöt, Svin

PG28 PG28:02 15700 + 
15701

2 119 17 Nöt

PG28 PG28:03 14901 + 
15146

3 150 34 Nöt, Häst, 
Fågel (mindre 
art)

PG28 G PG28:1 15115 + 
15111

3 till 4 12 - -

PG28 G PG28:2 15112 3 till 4 1 - -

PG28 G PG28:3 15156 3 till 4 1 - -

PG29 PG29:01 – 
fyomr 1

14570 + 
14594

1 35 1 Får/get, 

PG29 PG29:01 – 
fynomr 2

14592 + 
14588

1 42 1 Får/get

PG29 PG29:02 – 
fynomr 1

14595 + 
14590

2 133 15 Får/get, Nöt

PG29 PG29:02 – 
fynomr 2

14583 + 
14585

2 582 16 Häst, Nöt, 
Svin, Gnagare,
Får/get

PG29 PG29:03 – 
fynomr 1

15095 + 
15094 + 
14964

3 60 14 Får/get, Nöt

PG29 PG29:03 – 
fynomr 2

15091 + 
15088

3 9 1 -

PG29 PG29:04 – 
fyndomr 1

15084 4 10 - -

PG29 PG29:07 14963 3 till 4 - 1 -
Tabell IV: Sammanställning av identifierade arter i benmaterialet. 
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3.4.3. Keramik 

Sammanlagt omhändertogs ca 1089 g keramik från de olika provgoparna PG21, 22, 23, 24, 27, 28 
och 29, samt enstaka skärvor från godstyper från den senare delen av medeltiden och tidigmodern 
tid, i form av glaserat röd- och stengods. Keramikfragment förekom i samtliga provgropar och på 
samtliga nivåer. För att få större översikt över keramikmaterial grovanalyserades materialet genom 
definition av ytans och kärnas färgskala, godsets tjocklek, sammansättningen av magringen och 
förekomsten av ornering. Fragmenteringsgraden bedömdes efter en femgradig skala, där grad 5 
motsvarade ett helt intakt kärl; grad 4 större skärvor från vilka kärlets sammansättning och form går
att utläsa; grad 3, medelstora skärvor från vilka kärldel går att utläsa; grad 2, bättre bevarade 
medelstora och mindre skärvor från vilka godstjocklek, yta och kärna går att bedöma; grad 1, ”fnas”
kraftigt fragmenterade bitar och mindre skärvor. 

PG21 

Sammanlagt omhändertogs ca 84 g keramik från provgropen från sannolikt ett flertal olika kärl. 
Endast enstaka fragment i de övre nivåerna tillhörde kategori 3, resten var mer fragmenterade 
skärvor av kategori 1 och 2. Majoriteten av materialet återfanns i PG21:02 (motsvarande Schakt 43 
Nivå 2) (4 g i Nivå 1, 58 g i Nivå 2, 22 g i Nivå 3), med fragment representerade minst 2-3 olika 
kärl. Större variation påvisades i den underliggande nivån med minst fyra olika kärl representerade 
varav två ornerade. Det ena ornerade godset representeras av en skärva liknande och troligen från 
samma kärl som påträffats i provgrop 28 (ett tunnare grått gods ornerat med minst en horisontell 
skåra), medan det andra godset representerades av två fragment av ett ca 4 mm tunt grågult gods 
ornerat med stämpelornament och intryck (ytterligare skärvor från kärlet påträffades i PG29). 
Ornerade skärvor påträffades således endast i Nivå 3. Överlag innehåller provgropen material 
matchande med fynd från provgrop 27, 28 och 29.  
   I nivå 2 framkom också en skärva av glaserat rödgods från senare tid, klart avvikande från de 
övriga till teknik och utformning. 

PG21: Nivå 1 (PG21:01)

Fynd ID 14921 – 1 skärva 3g, mynningsbit med rak profil, gråbrunt 8 mm tjockt gods med 
grovkornig magring och grå kärna. Kategori 3. 
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Illustration 125: Fynd ID 14921. PG21:01. Foto: VNLM



Fynd ID 14927 – ett fragment, 1g, av kategori 1 karaktär, grågul yta. 

PG21: Nivå 2 (PG21:02)

Fynd ID 14894 – en skärva ca 1 g, mynningsbit med rak profil, grått ca 6 mm tjockt gods, med grå 
kärna fin-grovkornig magring. Kategori 2-3. 
Fynd ID 14897 – sammanlagt ca 57 g, 35 fragment av kategori 1, samtliga med grå kärna, 
varierande färgskalor på ytorna grågul, grå till gråröd. Fem fragment av kategori 2 alla med grå 
kärnor i övrigt varierande tjocklek från ca 6 mm till 9 mm, i huvudsak grovkornig magring, ytorna 
grå och gråbruna, en av skärvorna mer accentuerat rödbrun. 
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Illustration 126: Fynd ID 14927. PG21:01. Foto: VNLM

Illustration 127: Fynd ID 14897. PG21:02. Foto:VNLM.



Fynd ID 14898 – En skärva ca 1 g, av rödgods från senare tid, röd yta glaserad med gulgrå färg, röd
kärna, mycket finkornig magring, godstjocklek ca 4 mm, klart avvikande från övriga i 
tillverkningsteknik.  

PG21: Nivå 3 (PG21:03)

Fynd ID 14885 – en skärva, 3 g, grått 5 mm tjockt gods med grå kärna och grovkornig magring, 
ornerad med horisontell skåra. Skärvan lätt välvd i formen, möjligen del av kärlets skuldra. Troligen
samma kärl som påträffats i PG28:02. Kategori 2.  

Fynd ID 14889 – två skärvor (4 g) från samma kärl, ca 37 respektive 31 mm långa av grågult ca 4 
mm tjockt gods, med grå kärna och finkornig magring, ornerad med stämpelornament i form av 
dubbla cirkelrader bandformigt löpande längs kärlet, samt ornerat med bård av snedställda 
pinnintryck. Troligen del av kärlets hals. Kärlet har varit lätt utböjt. 

103

Illustration 128: Fynd ID 14898. PG21:02. Foto:VNLM.

Illustration 129: Fynd ID 14885. PG21:03. Foto:VNLM.



Fynd ID 14880 – sammanlagt 15 g varav fem fragment av kategori 1 och tre fragment av kategori 2.
De tre kategori 2 fragment troligen från olika kärl; ett gråbrunt 7 mm tjockt gods med grå kärna och
grovkornig magring; ett grått 5 mm tjockt gods med grå kärna och varierande magringskorn och ett 
rött gods med röd kärna, 6 mm tjockt och med varierande storlek på magringskorningen, något för 
grovt i tekniken för att vara rödgods från senare tid även om en sådan slutsats inte kan uteslutas.   
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Illustration 130: Fynd ID 14889. PG21:03. Foto:VNLM.

Illustration 131: Fynd ID 14880. PG21:03. 
Foto:VNLM.



PG22 

Endast enstaka fragment (sammanlagt 7 g) av kategori 1 påträffades i provgropen, fyndfrekvensen 
klart avtagande längre ned i stratigrafin. 

PG22: Nivå 1 (PG22:01)
Fynd ID 14926 – ca 6 g, fyra olika fragment av varierande form, samtliga kategori 1. 

PG22: Nivå 2 (PG22:02)
Fynd ID 13521 – ett fragment, ca 1 g, gråbrunt, grovmagrat gods med grå kärna. Kategori 1. 
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Illustration 132: Fynd ID 14926. PG22:01. Foto:VNLM.

Illustration 133: Fynd ID 13521. PG22:02. Foto:VNLM.



PG23

Sammanlagt omhändertogs ca 60 g keramik i provgropens motsvarighet till Schakt 43 Nivå 1 
(PG23:01). Från lagren PG23:02 och PG23:03 motsvarande Schakt 43 Nivå 2 omhändertogs totalt 
66g keramik varav 51 g i PG23:02 och 15 g i PG23:03. Således omfattar provgropens keramikfynd 
sammanlagt ca 126 g av i huvudsak kategori 2 fynd med de bättre bevarade skärvorna av kategori 3 
återfunna uteslutande i Nivå 1. Samtliga skärvor kommer från gods tillverkade med liknande teknik 
och flertalet är sannolikt tillhörande samma kärl, möjligen det samma som stora delar av återfanns i 
PG29:s östra del. Det går dock att utifrån skärvorna, godssammansättning, samt de påträffade 
mynningsbitarna och bottendelarnas utformning att identifiera minst tre olika kärl i materialet.  

PG23: Nivå 1 (PG23:01)

Fynd ID 14918 – Fyra fragment om 14 g varav 3 skärvor av gråbrunt, finkorn, 7 mm tjockt gods 
med grå kärna. Ett fragment liknande de övriga men med grågul yta. Samtliga kategori 2. 

Fynd ID 14919 – Ett mynningsfragment, 10 g, grått gods, varierande magringskorn mellan fint och 
grovkornigt, grå kärna, godset ca 7 mm tjockt. Mynningsfragment har utsvängd profil, från 
fragmentet kan också iakttas att kärlet haft en utsvängd buk. Kategori 3.  

Fynd ID 14914 – Ett fragment av en bottendel till ett kärl, 18 g, gråbrunt, ca 8 mm tjockt gods, 
magrat med grövre korn, grå kärna. Kärlkroppen har varit utbuktande. Kategori 3. 
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Illustration 134: Fynd ID 14918. PG23:01. Foto:VNLM.

Illustration 135: Fynd ID 14919. PG23:01. Foto:VNLM.



Fynd ID 14923 – Ett fragment, 18 g, bottendel av ett kärl, grått, 9-12 mm tjockt gods, magrat med 
grövre korn, grå kärna. Kategori 3. 

PG23: Nivå 2 (PG23:02 och PG23:03)

Fynd ID 14906 – 13 fragment om 43 g, varav fyra medelstora skärvor definierade som kategori 2 
och 9 bitar definierad som kategori 1. Av kategori 2 skärvor är tre liknande ca 6-7 mm tjocka av 
gråbrunt gods, med grå kärna och finkornig magring. Den fjärde skärvan liknande men med 
gråsvart yta. Av kategori 1 fragment har samtliga grå kärnor. Tre av kategori 1 skärvorna har rödgrå
yta. 
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Illustration 136: Fynd ID 14914. PG23:01. Foto:VNLM.

Illustration 137: Fynd ID 14923. PG23:01. Foto:VNLM.

Illustration 138: Fynd ID 14906. PG23:02. Foto:VNLM.



Fynd ID 13519 – ett fragment av kategori 3 om 8 g. Mynningsbit med rak profil, svartgrått ca 8 mm
tjockt gods med finkornig magring och grå kärna. 

Fynd ID 15152 – två fragment om 15 g, definierade som kategori 2, ett gråsvart gods, med fin till 
grovkornig magring och grå kärna 7 mm tjockt. Det andra fragmentet gråbrunt ca 6 mm tjockt, 
finkornigt med grå kärna. 

PG24

Sammanlagt omhändertogs 31 g keramik från provgropen, varav den större delen (18 g) framkom 
inom Nivå 1 och utgjordes uteslutande av kategori 1 fragment. I Nivå 2 kunde en mynningsbit med 
rak profil identifieras. I Nivå 2 precis som i den underliggande Nivå 3 framkom också skärvor från 
ett brunaktigt och sämre bränt gods. Sammanlagt framkom 11 g keramik i Nivå 2 och 2 g keramik i 
Nivå 3, således återfanns också i den norra provgropen en liknande spridningsbild med majoriteten 
av materialet i Nivå 2. Den här typen av spridning ska sannolikt förstås i förhållande till att området
blivit plöjt där det övre skiktet av det äldre kulturlagret blivit förstört och återfinns i själva 
plogjorden (Nivå 2), medan det undre lagret endast utgör botten av kulturlagren. Den övre Nivå 1 
utgörs i huvudsak av humusjord vilken bildats ovan de av plogen påverkade lagren och borde 
således likt spridningsbilderna indikerar endast i mindre mån innehålla fyndmaterial.  
  
PG24: Nivå 1 (PG24:01)
Fynd ID 14911 – Åtta fragment, 18 g, samtliga tillhörande kategori 1, samtliga med grå kärna och 
varierande storlek på magringskornen, av varierande gråbruna till rödbruna färgskalor på ytan.   
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Illustration 139: Fynd ID 13519. PG23:02. Foto:VNLM.

Illustration 140: Fynd ID 15152. PG23:03. Foto:VNLM.



PG24: Nivå 2 (PG24:02)

Fynd ID 15126 – En mynningsbit (ca 2 g) med rak profil av grågult ca 7-8 mm tjockt gods med 
grovkornig magring och grå kärna. Kategori 3.  
Fynd ID 14124 – En skärva, 9 g, gråsvart 8 mm tjockt gods, med grova magringskorn och svart 
kärna. Kategori 2.

  

PG24: Nivå 3 (PG24:03)

Fynd ID 15127 – Två fragment ca 2 g av kategori 1 båda brunaktig yta och svart kärna. 
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Illustration 141: Fynd ID 14911. PG24:01. Foto:VNLM.

Illustration 142: Fynd ID 15126. PG24:02. Foto:VNLM.

Illustration 143: Fynd ID 15127. PG24:03. Foto: VNLM.



PG27 

Sammanlagt omhändertogs ca 124 g keramik från provgropen, undantaget ett mindre fragment av 
kategori 1 typ i Nivå 3 kom samtlig keramik från de överliggande lagren. Undantaget enstaka 
fragment är materialet från provgropen i huvudsak mycket fragmenterat av kategori 1 klassifikation.
Materialet dock sammanhållet med bitar från kärl producerade med liknande tekniker och av 
liknande godstjocklek. 
   I lagret PG27:01 omhändertogs också mer recent keramik i form av en skärva från ett 
stengodskärl med rödbrun glaserad yta, både utformning och teknik markant avvikande från det 
övriga keramikmaterialet. 

PG27: Nivå 1 (PG27:01)

Fynd ID 15147 – I huvudsak kategori 1 fragment med enstaka av kategori 2, sammanlagt ca 34 
fragment om 67 g. Samtliga fragment med grå kärnor och fin till grovmagring, varierande 
färgskalor på ytorna från gråbruna, grå, bruna till rödgrå. Ingen av de större bitar indikerande 
godstjocklek större än 6-8 mm. 
Fynd ID 15133 – En skärva ca 1 g av stengods från medeltid-senare tid med rödbrun glaserad 
utsida, ljusgrå insida, ljusgrå kärna och mycket finkornig magring, godstjocklek ca 2 mm. 
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Illustration 144: Fynd ID 15147. PG27:01. Foto: VNLM.



PG27: Nivå 2 (PG27:02)

Fynd ID 14917 – Sammanlagt 23 fragment om 56 g, samtliga kategori 1 eller 2. Fem större 
fragment av kategori 2 definition utgörs av grå eller gråbruna gods, ca 6-8 mm tjocka med grå kärna
och finkornig till grovkornig magring. Ett fragment av grått gods något tunnare ca 5 mm tjockt. 

PG27: Nivå 3 (PG27:03)

Fynd ID 14515 – En bit (1 g) av kategori 1 klass, gråbrun yta, grovkornig magring. 
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Illustration 145: Fynd ID 14917. PG27:02. Foto: VNLM.

Illustration 146: Fynd ID 14515. PG27:03. Foto: VNLM.



PG28

Från PG28 omhändertogs sammanlagt ca 105 g keramik, varav 16 g i Nivå 1, 33g i Nivå 2, 25 g i 
Nivå 3 och 26 g i Nivå 4, två gram keramik i vardera anläggning G PG28:1 och G PG28:2 återfanns
också. De flesta keramikbitarna var kraftigt fragmenterade och påvisar en något mer varierad 
fördelning mellan olika godstyper än i övriga provgropar. Mer välbehållna till kärldel definierbara 
fragment framkom endast i form av enstaka mindre mynningsbitar i PG28:03. I materialet kan som 
sagt ett flertal olika godstyper urskiljas från både tunnare finare kärl av grått och grågult gods ca 4-5
mm tjocka och från grövre ca 7-8 mm tjocka grå, gråbruna och gråsvarta kärl. I schaktets nedersta 
skikt framkom också ytterligare en typ av kärl i form av fragment från ett grovt brunt sämre bränt 
gods. Därtill återfanns i PG28:02 fragment från ett grovmagrat kärl med rödfärgad kärna från 
oxiderad bränning. 

PG28: Nivå 1 (PG28:01)

Fynd ID 15138 – sammanlagt sju fragment (16 g) varav två något större kategori 2 resten kategori 
1. Kategori 1 skärvorna gråbruna av liknande kärltyp som de större skärvorna. Båda de större 7-8 
mm tjockt gråbrunt gods med grå kärna och grovt eller finkornigt gods, marginell skillnad. 

PG28: Nivå 2 (PG28:02)

Fynd ID 15702 – en skärva (2 g), mynningsbit med rak profil, grågult 5 mm tjockt gods, med grågul
kärna och magringskorn från fint till grovt. Kategori 2.

Fynd ID 15704 – en skärva (1 g), av grått 5 mm tjockt gods med gråkärna och finkornig magring, 
ornerad med en horisontellt löpande skåra. Kategori 2.
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Illustration 147: Fynd ID 15138. PG28:01. Foto: VNLM.



Fynd ID 14905 – sammanlagt ca 30 g bestående av 14 kategori 1 fragment och fem något bättre 
bevarade kategori 2 fragment. Kategori 1 fragment av grå, gråbruna och grågula gods, samtliga med
grå kärna, ett av fragment avvikande i form av ett grovkornigt oxiderat gods med röd kärna. De 
större fragment fyra av brungrått gods med gråkärnor två olika distinkta tjocklekar en ca 5 mm och 
en ca 7 mm, troligtvis inte samma kärl. Det sista fragment av grått gods ca 5 mm tjockt med grå 
kärna och finkornig magring. 
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Illustration 148: Fynd ID 15702. PG28:02. Foto: VNLM.

Illustration 149: Fynd ID 15704. PG28:02. Foto: VNLM.

Illustration 150: Fynd ID 14905. PG28:02. Foto: VNLM.



PG28: Nivå 3 (PG28:03)

Fynd ID 15157 – En skärva, 3 g, mynningsbit med rak profil, grått 6 mm tjockt gods med grå kärna 
och fin till grovkornig magring. Kategori 3. 

Fynd ID 15159 – En skärva, 1 g, mynningsbit med rak profil, grågult 4 mm tjockt gods med grå 
kärna och fin till grovkornig magring. Kategori 3. 

Fynd ID 15155 – Tolv fragment (21 g) varav fyra kategori 2 resten kategori 1. En kategori 2 skärva 
av gråsvart 4 mm tjockt gods med grå kärna och finkornig magring. Övriga grå, gråbrun och 
gråsvarta gods 7-8 mm tjocka med grå kärna och grova magringskorn. 

PG28: Nivå 4 (PG28:04, PG28:07 och PG28:12)

Fynd ID 15110 – Sammanlagt 26 g, fem skärvor alla av samma godstyp, brunt ca 8 mm tjockt med 
svart kärna och fin till grovkornig magring. Kategori 1-2. 
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Illustration 151: Fynd ID 15157. PG28:03. Foto: VNLM.

Illustration 152: Fynd ID 15159. PG28:03. Foto: VNLM.

Illustration 153: Fynd ID 15110. PG28:04. Foto: VNLM.



Fynd ID 15113 – En skärva, 3g, grått 4 mm tjockt gods med grå kärna och finkornig magring. 
Kategori 2.

Fynd ID 15154 – en skärva (2g) av brunt 8 mm tjockt gods med svart kärna och fin till grovkornig 
magring. Samma typ som återfanns i PG28:04. Kategori 2. 

PG29 

Sammanlagt omhändertogs 637 g keramik från provgrop 29. Majoritet (430 g) utgjordes av större 
fragment troligen i huvudsak från ett och samma kärl som påträffades i Nivå 2 inom den östra delen
av PG29 i anslutning till liknande fynd som gjordes inom PG23, sannolikt tillhör också dessa 
fragment det i huvudsak inom PG29 påträffade kärlet. I de undre lagren motsvarande Nivå 3 och 4 
omhändertogs 65 g keramik, alltså endast omkring en tiondel av det sammanlagda materialet. Större
och bättre bevarade skärvor påträffades i huvudsak inom den östra delen av schaktet i anslutning till
provgrop 23 och utgjordes i huvudsak troligen av skärvor från ett och samma kärl. I övrigt är 
materialet likt vid de andra provgroparna fragmenterat, framförallt i de lägre nivåerna. Den största 
variationen tycks likt tidigare indikerat av PG21 och PG28 ske i de undre lagren i anslutning till 
stolpraden, där också de inom PG29 påträffade skärvorna med ornamentik hittades. Från samma 
område återfinns också ett fragment av ett så kallat silkärl med tydliga perforeringar genom 
kärlkroppen, vilken således haft funktionen att släppa ut vätska ur kärlet snarare än att behålla den. 
Likt vad som framhållits i tidigare forskning är det troligt att kärlet används vid exempelvis 
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Illustration 154: Fynd ID 15113. PG28:07. Foto: VNLM.

Illustration 155: Fynd ID 15154. PG28:12. Foto: VNLM.



framställning av färskost och liknande produkter. Det torde dock också vara möjligt att kärltypen 
avvänds för torrförvaring, det vill säga att hålen i kärlväggen fungerat som ventiler för kondens och 
fukt.   

PG29: Nivå 1 (PG29:01)

Fynd ID 14593 – Fyndområde 1 (västra delen av schaktet), sammanlagt fem fragment, 19 g, varav 
två fragment kategori 1 och tre fragment kategori 2, ett av ett gråbrunt 5 mm tjockt gods med grå 
kärna och varierande fint till grovkornig magring. En skärva av grått 7 mm tjockt gods med 
finkornig magring och grå kärna. Den tredje skärvan är av kategori 2-3 bestående av en del av en 
kärlbotten med brun utsida, gråsvart kärna och grovkornig magring, ingen uppmätning av 
godstjocklek kunde göras på skärva då endast den tjockare kärlbottnen bevarats. 

Fynd ID 14599 – Fyndområde 2 (östra delen av schaktet), 11 fragment om 53 g, fragment 
tillhörande kategori 1-3, fyra större skärvor definierade, sannolikt tillhörande flera olika kärl. En 
skärva av grått ca 8 mm tjockt gods med grå kärna och grovkornig magring, mynningsbit med 
utböjd profil, tillhörande kategori 3. En skärva av brunt ca 5 mm tjockt gods med grå kärna och 
finkornig magring. En skärva med grå-rödbrun yta, grå kärna, grovkornig magring och ca 6 mm 
tjockt och en skärva av grått 5 mm tjockt gods med grå kärna och finkornig magring.  
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Illustration 156: Fynd ID 14593. PG29:01. Foto: VNLM.



PG29: Nivå 2 (PG29:02)

Fynd ID 14597 – Fyndområde 1 (västra delen av schaktet) ca 30 fragment om 70 g, till synes i 
huvudsak av liknande eller samma kärl, gråbrunt eller grått gods, 7-8 mm tjockt, samtliga skärvor 
med grå kärna och grovkornig magring, två olika mynningsbitar påträffade en av bitar med utböjd 
profil den andra med rak profil, således minst två olika kärl. Kategori 1-3. 
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Illustration 157: Fynd ID 14599. PG29:01. Foto: VNLM.

Illustration 158: Fynd ID 14597. PG29:02. Foto: VNLM.



Fynd ID 14589 – Fyndområde 2 (östra delen av schaktet) Större mängd fragment, sammanlagt ca 
430 g, varierande från kategori 1-4. Fragment från minst två olika kärl men lejonparten av fragment 
från ett och samma kärl, av grått till gråbrunt gods, några eventuellt med rödaktiga yta (dessa kan 
också tillhöra andra kärl), ca 7 mm tjockt (fragment också från tunnare ca 5 mm tjockt gods, annat 
kärl). Bland materialet kan 6 mynningsbitar urskiljas varav fem med största sannolikhet från samma
kärl, samtliga med gråbrun yta, gråsvart insida, grå-gråsvart kärna, grovkornig magring och en 
godstjocklek på ca 7 mm. Profilen på mynningsfragmenten indikerar ett kärl med lätt utböjd 
mynning och utbuktande kärlkropp, det vill säga med tydlig avmarkerad hals. En av 
mynningsbitarna är klart avvikande och tillhörande ett annat kärl med gråbrun yta, grå kärna, 
grovkornig magring, 9 mm godstjocklek och endast smärre antydan till utböjning av mynningen. 
Från utsnittet på de flesta av de övriga påträffade keramikskärvorna i provgroparna förefaller det i 
huvudsak inom provgrop 29 Nivå 2 påträffade kärlet vara representativt för utformningen av 
keramikkärlen överlag.   
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Illustration 159: Fynd ID 14589. PG29:02. Foto: VNLM.



PG29: Nivå 3 (PG29:03)

Fynd ID 14580 – Fyndområde 1 (västra delen av schaktet), sammanlagt 19 framgent om 37 g, 
majoriteten av fragment av kategori 1. Fem något större skärvor av kategori 2 och 3. Dessa utgörs 
av en mynningsbit med rak profil som tjockast 6 mm men kärlkroppen sannolikt något tunnare av 
grågult gods med grågul kärna, grova magringskorn. En skärva av brunt gods med skarp 
avgränsning till svartfärgat gods (möjligen misslyckad bränning eller avskilt skapat mönster), grå 
kärna med finkornig magring, godset ca 4 mm tjockt, mynningsbit med lätt utböjd profil. Skärva 
kan eventuellt vara sammanhörande med den ornerade keramik som påträffats i samma område 
samt i PG21:03. Under fyndposten finns också en skärva av ett så kallat silkärl, på fragment 
återfinns två genomborrade hål, godset ca 8 mm tjockt, gråbrunt, med grå kärna och grovkornig 
magring. Det sista två definierade skärvorna utgörs av ett grått ca 6 mm tjockt gods med 
magringskorn av varierande storlek och en skärva av ett rödbrunt ca 6 mm tjockt gods med röd 
kärna och magringskorn av varierande storlek, något för grovt i teknik för att vara rödgods från 
senare tid.
 
Fynd ID 15085 – Fyndområde 1 (västra delen av schaktet). Sammanlaget tre skärvor om totalt 6 g 
samtliga med ornering och troligen från två olika kärl. Två av skärvorna av samma typ och mönster 
som de som påträffades i PG21:03, med grågul yta, gråbrun insida och svartgrå kärna, skärvorna ca 
4-5 mm tjocka och dekorerade med cirkelrader bandformigt löpande längs kärlet samt med en bård 
av snedställda intryck. Den tredje skärva från ett svartgrått ca 4 mm tjockt gods med finkornig till 
grovkornig magring och grå kärna, skärvan har dekorerads med en bård av snedställda intryck samt 
troligen med en större cirkulär stämpel vilken endast kan antydas i ena hörnet av fragmentet. 
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Illustration 160: Fynd ID 14589. PG29:02. Mynningsbitar Foto: VNLM.
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Illustration 161: Fynd ID 14580. PG29:03. Foto: VNLM.

Illustration 162: Fynd ID 15085. PG29:03. Foto: VNLM.



Fynd ID 15087 – Fyndområde 2 (östra delen av schaktet, lagret endast i den yttersta västra spetsen 
av fyndområdet). Sammanlagt ca 15 g och sju fragment, i huvudsak av liknande former som i övrigt
förekommer inom provgroparna, de flesta fragment av kategori 1.  

PG29: Nivå 4 (PG29:04)

Fynd ID 15080 – Fyndområde 1 (Västra delen av schaktet), en skärva av grått, grovkornigt magrat 
gods med grå kärna ca 7 mm tjock.  
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Illustration 163: Fynd ID 15087. PG29:03. Foto: VNLM.

Illustration 164: Fynd ID 15080. PG29:04. Foto: VNLM.



Sammanställning och diskussion keramik 
 
Som sammanställningen visar så förekommer i huvudsak de större och bättre bevarade skärvorna i 
de övre lagren (Schakt 43 Nivå 1 och Nivå 2), medan de undre lagren påvisar större fragmentering. 
Variationen av olika typer av kärl är till synes också större i de nedre lagren (Schakt 43 Nivå 3 och 
4). De ornerade fragment kan också konstateras som i stort sett uteslutande förekommande i Nivå 3.
Fördelningen påvisar således en liknande bild som vid sammanställning av 2016 års material från 
Buttle 43:2 (Melander et al. 2017:41ff). Något som sannolikt för Buttle 43:2 förhåller sig till 
användningen av husgrunden, med det mer fragmenterade materialet mot botten tillhörande en äldre
del av husgrundens användning och det bättre bevarade och högre upp i stratigrafin placerade 
materialet förhållande sig till en senare del av användningen av husgrunden, sannolikt nära dess 
övergivande. En liknande struktur kan således antas också för området berört av schakt 43. Något 
som är betydande för förståelse av kronologin för konstruktionen, där de bättre bevarade 
kulturlagren och materialet i botten av schaktet således inte kan anses som representativt för själva 
områdets kronologi utan i huvudsak representerar den äldsta fasen av användningen av området, 
medan det material som framträder i Nivå 1 och 2 tillhör den senare delen av 
användningskronologin för platsen. 

Provgrop Nivå 1 
mängd (g)

Nivå 1 
fragment
eringskat
egori

Nivå 2 
mängd (g)

Nivå 2 
fragment
eringskat
egori

Nivå 3 
mängd
(g)

Nivå 3 
fragment
eringskat
egori

Nivå 4 
mängd
(g)

Nivå 4 
fragment
eringskat
egori

PG21 4 Kat 1, 3 58 Kat 1-3 23 Kat 1-2 - -

PG22 6 Kat 1 1 Kat 1 - - - -

PG23 60 Kat 2-3 66 Kat 1-3 - - - -

PG24 2 Kat 1 9 Kat 2-3 2 Kat 1 - -

PG27 67 Kat 1-2 56 Kat 1-2 1 Kat 1 - -

PG28 16 Kat 1-2 33 Kat 1-2 25 Kat 1-3 31 Kat 1-2

PG29: V 19 Kat 1-3 70 Kat 1-3 43 Kat 1-3 7 Kat 1-2

PG29: Ö 53 Kat 1-3 430 Kat 1-4 15 Kat 1-2 - -

Tabell V. Sammanställning av mängden keramik och fragmenteringskategorier i de olika provgroparna. 

Kvantitetsmässig kan en tydlig orientering mot den östra delen av området iakttas, med större 
koncentrationer i PG27, PG23 och framförallt ifrån den östra delen av PG29. Som ovan nämnts kan 
denna koncentration i huvudsak ses genom att enstaka mer intakta kärl kunnat påträffats framförallt 
i den östra delen av PG29 och i den anslutande delen av PG23. Spridningsbilden påverkas således 
kraftigt i området av sannolikt ett endaste kärl. Samtidigt påvisar den här koncentrationen att 
materialet endast i begränsad grad blivit utsprid av att marken plöjts. Det vill säga att material som 
påträffas också högre upp direkt under grästorven kan knytas till konstruktionen. Den faktiska 
längden på plöjningen av området kan inte säkert fastställas, men utifrån existerande uppgifter, de 
dokumenterade spridningsbilderna och de historiska kartorna torde användningen av området kunna
begränsas till kanske endast ett par generationer, troligen under den senare delen av 1800-talet och 
början av 1900-talet (inte tidigare än 1851 och sannolikt inte senare än ca 1950-talet). Vilket således
inte inneburit att materialet förflyttats särdeles långa sträckor. Både materialet och dess utspridning 
är således att betraktas som förhållandevis välbevarat inte minst med tanke på dess position mitt i en
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plöjd åker.

Sammansättningen av keramikmaterialet som påträffades är påtagligt homogent. Utifrån 
sammanställning och den grova definitionen kan ett flertal olika kärl utläsas ur materialet, däremot 
är de flesta till produktionsteknik uppenbart liknande, sammansättningen är så pass homogen att 
tekniken torde betraktas som standardiserad. Av de fem grova karaktärsbeskrivande kategorierna 
som användes för analysen bedömdes fyra (ytans färgskala, kärnans färgskala, godstjockleken och 
förekomsten av ornering) som tillförlitliga för basal korrespondensanalys (se Ill. 168). Den kategori 
som föll bort var storleken på magringskornen. Anledningen till uteslutningen av denna kategori var
bristen på tillförlitlig differens mellan bedömningskategorierna, då även om övergripande 
fördelning indikerar olika variationer i storlek på magringskornen så krävs tunnslipanalys för att 
säkerställa tillförlitligheten i iakttagelserna. Utifrån de resterande fyra kategorierna kan dock 
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Illustration 165: Spridningskarta, keramik Schakt 43 Nivå 1. Karta: VNLM/AS/AU.



preliminärt påvisas en standard variant av grått till gråsvart eller gråbrunt (variationen i färgskala är 
sannolikt en konsekvens av syretillförsel under bränningen snarare än något avsiktligt sökt, varpå 
samma kärl torde kunna ha varierande färgskalor), reducerat bränt, ca 7 ± 1 mm tjockt gods, ett 
flertal skärvor under samma fyndpost (Fynd ID 15110) med brun yta och svart kärna representerar 
möjligtvis samma typ men framkommen under sämre bränningsförhållanden. Klart urskiljbar från 
standard typen är tunnare skärvor av liknande tillverkningsteknik som försetts med ornering. De 
ornerade skärvorna, sammanlagt sju stycken (10% av de analyserade skärvorna), kan identifieras till
tre olika kärl. Sammantaget är dock ornerad keramik att betrakta som mycket ovanlig i materialet, 
endast 14 g av det totala materialet på 1089 g innehar ornering, det vill säga omkring 1%, antalet 
skärvor från tunnare gods är dock troligen mer representativt för den faktiska förekomsten av den 
ornerade typen av kärl, någon exakt siffran kan dock inte med tillförlitlighet utläsas från det 
analyserade materialet, annat än att det rör sig om en minoritet av det sammanlagda materialet.  

Skärvan från ett silkärl har tillverkats under samma förutsättningar som standard varianten. Det 
förefaller således som tillverkningsteknik varit liknande för olika typer av kärl. Avvikande från 
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Illustration 166: Spridningskarta, keramik Schakt 43 Nivå 2. Karta: VNLM/AS/AU



bilden är dock ett fåtal skärvor som påvisar oxiderad bränning. Överlag är dock keramikmaterialet 
som sagt väldigt homogent både till teknik och utformning och separeras i huvudsak mellan 
standard varianten och de tunnare ornerade kärlen. Möjligen kan skillnaden liknas vid skillnaden 
mellan det porslin som används på köksbordet och det som används i salen, inte minst då ornerade 
kärl är vanligt förekommande i gravmaterialet under folkvandringstid och vendeltid, medan kärl 
motsvarande ”standard varianten” är ovanliga. Större möda med ytbehandling (huvudsakligen 
glättning) har också ha lagts vid de ornerade kärlen.  

Från de bevarade fragment tycks kärlen överlag ha varit av mindre dimensioner, sannolikt mer 
ämnade för drycker, servering och förtäring än för produktion och förvaring. Det representerade 
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Illustration 167: Spridningskarta, keramik Schakt 43 Nivå 3. Karta: VNLM/AS/AU.



silkärlet är det enda som tydligt påtalar något annat. Den här kärltypen är klart avvikande då den 
perforerats, vilket gör att den i motsatts till andra kärlen tycks varit ämnad för att släppa ut innehåll 
snarare än att hålla det inne. Funktionen har dock sannolikt varit att hålla något inne och släppa ut 
något annat, färskosttillverkning är ett tänkbart scenario, inte minst med tanke på den djurhållning 
som benmaterialet vittnar om. Ett annat tänkbart scenario skulle kunna vara torrförvaring, där 
perforeringarna kan ha varit ämnade för att släppt ut fukt ur kärlet.

Sammanfattning och tolkning 

Keramikmaterialet påvisar överlagen en klar överensstämmelse med det material som i övrigt 
omhändertagits inom boplatsområdet och torde kunna tillskrivas samma tidsställning, den ornerade 
keramiken och silkärlet utgör en direkt koppling till fynd från stenmurshusen. Således påtalar den 
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Illustration 168: Korrespondensanalys på ca 70 skärvor från provgroparna (se bilaga 4). De större
fyndposterna från PG29:02 har uteslutits för att undvika att resultatet av analys påverkas för mycket av ett

enda kärl. Vertikal axel motsvara ytans färgnyans. V1: Grå, V2: Gråsvart, V3: Gråbrun, V4: Brun, V5:
Gulgrå, V6: Rödbrun, V7: Röd. Horisontell axel motsvarar skärvornas tjocklek. Gråprickar motsvarar grå

kärna, svarta prickar = svart kärna, röda prickar= röd kärna. Kryss = ornerade skärvor. S= Silkärl.
Grafik: VNLM.



preliminära analysen av keramikmaterialet från området täckt av schakt 43 om ett material 
tidsmässigt sammanhållet med stenmurshusen. Kärlen förefaller i huvudsak ha varit av mindre 
dimensioner nyttjade för drycker och förtäring och har tillverkats under liknande förutsättningar, 
med en tydlig standardisering i tillverkningstekniken oavsett vilken typ av kärl man velat framställa.
Två klart differerade varianter förekommer i form av en standard variant ca 7 ± 1 mm tjock och 
reducerat bränd utan omfattande estetisk behandling (ytbehandling, ornamentik etc) och en finare 4-
5 mm tjock, reducerat bränd, estetiskt behandlad variant. Varav den senare är ovanligt 
förekommande och sannolikt utgjort ett exklusivt inslag. Då ornering av keramiken inte utgör något
särdeles avancerat tekniskt undantag (det vill säga att intryck, snörornering osv skulle kunna ha 
utförts också av mindre specialiserade keramiker), men likväl endast varit ämnade för de tunnare 
kärlen, förefaller det föreligga en tydligt definierad skillnad i förhållande till användning och 
symboliskt värde mellan den så kallade standardvarianten och de tunnare kärlen, vilket troligen 
också kan läsas som att ”tillåtelse” att ornera kärl inte varit ämnad för alla tillverkare av keramik 
under perioden. Det återfinns så att säga en tendens till förekomst av specialister verksam inom 
periodens keramiska tradition. Homogeniteten inom materialet vittnar också om att 
keramiktillverkningen har utförts inom en etablerad hantverkstradition, med förutbestämda 
tillverkningsmetoder, dock utan att någon klar tendens till ”kommersialisering” eller 
verkstadstradition kan utläsas. Det vill säga att det verkar mindre troligt att keramiken framställts 
genom ”gårdsproduktion” av enskilda individer, men samtidigt saknas tydlig indikation på att den 
framställts av fullt ut professionaliserade verkstäder. Hypotetiskt således mest sannolikt att 
keramiktillverkningen genomförts av specialister inom exempelvis ett bysamfund för att täcka 
behovet inom en större gruppering än enskilda hushåll, men utan inriktning på vidare 
kommersiell/utbytesorienterad tillverkning. Tillverkningen av tunnare ornerade kärl förefaller 
åtminstone delvis ha genomförts under samma förutsättningar men med en tydlig indikation om en i
sin helhet mer ritualiserad tillverkningsprocess både för arbetet med leran, ytbehandlingen av kärlen
och tillförandet av symboliskt värde genom orneringen. Vilken sedermera också avspeglar sig i 
förekomsten och användningen av de olika varianterna av kärltyper. Utvärdering av trovärdigheten i
dessa slutsatser kräver dock vidare och mer ingående analys av ett större material, då det 
begränsade analysmaterialet i för storgrad kan ha påverkas av överrepresentation från enskilda 
bättre bevarade kärl i materialet, resultaten bör därmed betraktas som preliminära tills dess att 
vidare analys kunnat genomföras. 
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3.4.4. Övriga fynd 

Fynd av ben och keramik var helt dominerande inom undersökningsområdet, enstaka andra 
fyndtyper kunde dock tillvaratas inom området. Det rör sig om enstaka järnföremål och fragment, 
undantaget två fragment i PG28:03 i huvudsak i de övre lagren och sannolikt uteslutande intrusiva i 
järnåldersmaterialet. I PG21:02, PG27:01 och PG23:03 återfanns mindre slaggbitar, samtliga med 
magnetiska utslag, dessas tidsställning är osäker. Ifrån nivå två av provgrop 29 omhändertogs två 
mindre glasflusspärlor och ett fragment av kopparlegering vilka med större säkerhet kan knytas till 
järnålderslämningarna. Andra fynd som likt pärlorna och kopparlegeringsfragmentet sannolikt 
tillhör järnåldersaktiviteten utgörs av flera flintavslag och ett fragmenterat bryne av sandsten. 
Material från senare tid finns också representerat i form av en porslinskärva och glasskärvor från 
buteljer. Sammantaget påvisar fyndmaterialet en tydlig bild av att området blivit påverkat under 
historisk tid, spikar, keramik och porslin från senare tid liksom skärvor från glasflaskor kunde 
påträffas ned till nivå med de bevarade kulturlagren omkring 0.22 m från markytan som djupast, 
längre ned än så påträffades dock inte intrusivt material. 
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Illustration 169: Spridningskarta för övriga fynd inom Schakt 43 Nivå 1. Notera att markeringar
endast åsyftar i vilken provgrop fynden gjordes och inte deras exakta position in situ. Karta:

VNLM/AU/AS.



Övriga fynd Schakt 43 Nivå 1

I Nivå 1 återfanns i provgrop 27 en ca 29 mm lång och 4 mm tjock järnspik (Fynd ID 15141) med 
huvudet bevarat, spiken är av recent karaktär (Ill. 170). Från provgropen omhändertogs också en bit 
slagg (Fynd ID 15132) om ca 5 g som ger magnetiskt utslag (Ill. 171). I provgrop 28 påträffades ett 
järnföremål (Fynd ID 15139) ca 29 x 26 x 4 mm, bestående av en bredare kvadratisk del med en 
smalare utlöpare, mest liknande en spik fastsmält eller fastrostad mot en mindre järnplatta (Ill. 172).
Från provgropen framkom i Nivå 1 också ett eventuellt flintavslag (Fynd ID 14902) (Ill. 173).   
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Illustration 170: Fynd ID 15141. PG27:01. Järnspik. Foto: VNLM.

Illustration 171: Fynd ID 15132. PG27:01. Slagg. Foto: VNLM.

Illustration 172: Fynd ID 15139. PG28:01. Järnfragment. Foto: VNLM.



Övriga fynd Schakt 43 Nivå 2

Från Nivå 2 omhändertogs i huvudsak fynd från PG21 och PG29 men också en slaggbit om 23 g 
(Fynd ID 15150) återfanns i provgrop 23, slaggbiten ger magnetisk utslag i en mindre men tydligt 
framträdande ”knobb” på ena sidan, men i övrigt påvisar den inga tecken på metallinslag (Ill. 174). 
En bit slagg på ca 5 g också med magnetiskt utslag (Fynd ID 14892) (Ill. 176) återfanns i provgrop 
21, från provgropen omhändertogs också ett fragment av ett sandstens bryne (Fynd ID 14895), två 
flintavslag (Fynd ID 14893) (Ill. 177) och en bit porslin av senare datum (Fynd ID 14896). Också i 
provgrop 29 framkom fynd från varierande tidshorisonter. I den östra halvan av schaktet hittades ett
fragmenterat mycket tunt triangulärt format bleck av kopparlegering, ca 8 x 9 x < 1 mm, med en 
central perforering (Fynd ID 14581) (Ill. 178). I samma område framkom också en grå-vit, 
ringformad glasflusspärla (Fynd ID 15097), ca 8 x 5 mm, själva hålet genom pärla var ca 4 mm i 
diameter och i delar av hålet kunde slitage iakttas, pärla har således sannolikt varit upphängd på ett 
snöre eller liknande (Ill. 179). I den västra delen av schaktet framkom också en glasflusspärla (Fynd
ID 15098), pärlan var ca 8 x 6 mm stor med en hålkanal ca 2 mm i diameter och av röd färg, 
materialet keramikaktigt. Pärlans form är svårdefinierad då den är något oregelbunden eller 
tillbucklad med en ena sidan flat, utan att vara vare sig vara facetterad, tunnformig eller cylindrisk 
(Ill. 180). 
   Från samma del av schaktet påträffades också skärvor av mörkgrönt förindustriellt glas (Fynd ID 
15096), dessa är dock sannolikt recenta, en liknande skärva påträffades också i den undre Nivå 3 i 
området (Fynd ID 15090) och påvisar sannolikt att åverkan skett i området ner till de allra understa 
skikten av nivån. Ett järnbeslag (Fynd ID 15099) (Ill. 181) med en nit bevarad möjligen också den 
av recent datum framkom också i samma del av schaktet.    
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Illustration 173: Fynd ID 14902. PG28:01. Flinta. Foto: VNLM.

Illustration 174: Fynd ID 15150. PG23:03. Slagg. Foto: VNLM.
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Illustration 175. Spridningskarta för övriga fynd inom Schakt 43 Nivå 2. Notera att markeringar
endast åsyftar i vilken provgrop fynden gjordes och inte deras exakta position in situ. Karta:

VNLM/AU/AS.

Illustration 176: Fynd ID 14892. PG21:02. Slagg. Foto: VNLM.



132

Illustration 177: Fynd ID 14893. PG21:02. Flinta. Foto: VNLM.

Illustration 178: Fynd ID 14581. PG29:02. Cu-leg fragment. Foto: VNLM.

Illustration 179: Fynd ID 15097. PG29:02. Glasflusspärla. Foto: VNLM.

Illustration 180: Fynd ID 15098. PG29:02. Glasflusspärla. Foto: VNLM.



Övriga fynd Schakt 43 Nivå 3

I från nivå tre återfanns som sagt glasskärvor inom PG29 också från PG28 kan eventuellt påverkan i
de övre nivåerna av detta lager anas, här påträffades två järnfragment (Fynd ID 15151) båda ca 20 
mm långa och 2-3 mm breda och spetsformade, det ena fragment hade spetsen böjd. Föremål kan 
inte klart definieras men det skulle kunna röra sig om spik eller hästskosöm som förts ner vid 
plöjning (Ill. 182). I övrigt gjordes få fynd utöver ben och keramik i Nivå 3 och Nivå 4. Från PG21 
omhändertogs en flintabit (21 g, Fynd ID 14884) (Ill. 183), större men liknande de avslag som 
framkom i det ovanliggande lagret. En flintabit framkom också i den västra delen av PG29 i lagret 
PG29:04 (Fynd ID 15083) (Ill. 185). 

133

Illustration 181: Fynd ID 15099. PG29:02. Järnbeslag. Foto: VNLM.

Illustration 182: Fynd ID 15151. PG28:03. Järnfragment. Foto: VNLM.

Illustration 183: Fynd ID 14884. PG21:03. Flinta. Foto: VNLM.
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Illustration 184: Spridningskarta för övriga fynd inom Schakt 43 Nivå 3. Notera att markeringar
endast åsyftar i vilken provgrop fynden gjordes och inte deras exakta position in situ. Karta:

VNLM/AU/AS.

Illustration 185: Fynd ID 15083. PG29:03. Flinta. Foto: VNLM.



Sammanställning övriga fynd 

Som ovan anförts så kunde endast enstaka fynd utöver ben och keramik dokumenteras i området. 
Majoriteten av dessa fynd torde vara att betrakta som intrusiva från det att området tagits i bruk för 
odling, sannolikt under den senare halvan av 1800-talet. Spridningsbilden antyder att exempelvis 
flintavslag och andra eventuella bruksobjekt av flinta ska tillskrivas järnålderslämningarna. Det 
förefaller däremot mer troligt att majoriteten av de påträffade järnföremålen härstammar från den 
historiska perioden och sannolikt hamnat i marken i samband med plöjningen. Likaså kunde 
intrusiva glasskärvor från buteljer insamlas. Enstaka fynd av rödgods- och stengodsskärvor från 
tidig modern tid kan vidare fastslå denna bild och vittnar om att sannolikt delar av boplatsavfallet 
från historisk och modern tid hamnat på åkrarna troligen genom gödsling (hushållsavfall har 
troligen kastats på gödselstacken och således sekundärt hamnat i åkrarna). Mer besvärlig är den 
kronologiska ställning för ett flertal slaggbitar som påträffades i området. Slagg har under 
utgrävningssäsongerna påträffats i kulturlager från järnåldersbosättning, men kunde också 
dokumenteras sannolikt i huvudsak från historisk eller modern tid utanför den historiska gården 
Änge. Det senare material förefaller ha blivit spritt också över mark brukad för odling kring den 
historiska gården. Slaggbitarna som påträffades inom undersökningsområdet är dock av en annan 
karaktär än de som återfanns utanför den historiska gården, mindre men tyngre och med tydliga 
magnetiska utslag, vilket inte varit fall för den i huvudsak ”förglasade” slaggen som troligen tillhör 
historisk tid. Den kontextuella osäkerhet gör dock att det påträffade slaggmaterialet bör betraktas 
med försiktighet.  
    Det eventuella fragmentet av ett sandstens bryne och ett mindre fragment av kopparlegering är 
mer troligt tillhörande järnålderslämningarna, även om ingen av dessa med säkerhet kan tillskrivas 
lämningarna då de återfanns i de påverkade lagren. De båda pärlorna torde också med säkerhet 
kunna tillskrivas järnåldersbosättningen, däremot eftersom de återfanns i omrörda lager så kan de 
möjligen vara sekundära till lämningarna som dokumenterades i botten av schaktet, så till vida att 
lämningarna inte representerar den sista fasen av bosättningen. Glasflusspärlor har trots idogt försök
inte kunnat med säkerhet dokumenteras i de typologiska sekvenserna tidigare än eventuellt 
folkvandringstid. I huvudsak tillhör glasflusspärlorna vendel- och vikingatidssekvenserna. Båda 
pärlorna är dock av ambivalent och svår placerade typer. Vit-grå glasflusspärlor är i huvudsak en 
senare introduktion under vendeltiden men enstaka kan eventuellt tillskrivas den senare delen av 
den folkvandringstida sekvensen, vidare analys krävs dock för att fastställa en säker kronologi. Den 
röda glasflusspärla som påträffades i PG29 är än mer svårplacerad då den till formen saknar tydliga 
paralleller i känt typologiskt material, ifrån etablerade sekvenser kan en datering från tidig vendeltid
och framåt styrkas, men en tidigare introduktion vid boplatser ska inte uteslutas. 
   Det påträffade fyndmaterialet annat än ben och keramik påtalar således i huvudsak att området 
varit utsatt för rubbning under senare tid och vid detta tillfälle sannolikt välbevarade lager utsatts 
för åverkan. Inget av materialet kan med säkerhet ge en klar indikation om hur lämningarna ska 
dateras. 
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3.4.6. Utvärdering fyndfrekvens och odlingens inverkan på 
fyndspridningen   

För att utvärdera om den mängd fynd som förekom i området täckt av schakt 43 var avvikande från 
boplatsen i övrigt delades förekomsten av ben och keramik in i en femgradig skala där 1 
representerade liten förekomst av fynd och 5 mycket hög förekomst. För att definiera ut relevanta 
indelningar av de olika kategorierna används en sammanställd fyndfrekvensbild över 
utgrävningsområdet baserad på registrerad fyndvikt per kvadratmeter ruta framtagen av Alexander 
Sjöstrand (se Ill. 186-187), utifrån denna sammanställning definierades de fem kategorierna fram 
enligt följande: Kategori 1 (liten fyndförekomst) 1-20 g ben, 1 -20 g keramik per m2; Kategori 2 
(medel fyndförekomst) 20-50 g ben, 20-50 g keramik per m2; Kategori 3 (betydande 
fyndförekomst) 50-100 g ben, 50-100 g keramik per m2; Kategori 4 (hög fyndförekomst) 100-200 g
ben, 100-150 g keramik per m2; Kategori 5 (mycket hög fyndförekomst) mer än 200g ben, mer än 
150 g keramik per m2. 
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Illustration 186: Spridningskarta för benfragment för hela boplatsen.
Karta: AS. Montage: VNLM.



För att få ett med spridningsbilden från boplatsen i övrigt jämförbart resultat delades fyndmängden 
från varje provgrop med provgropens area. I regel hade varje provgrop liknande fyndfrekvens nivå 
för ben och keramik, i ett par fall förekom dock att keramikförekomsten låg en nivå under bennivån,
i dessa fall gavs för den sammanslagna fyndfrekvensen företräde för den materialkategori som 
uppnådde högst resultat, det vill säga PG21 innehöll keramik av en mängd motsvarande 
fyndfrekvensnivå 2 och ben av en mängd motsvarande fyndfrekvensnivå 3, den sammantagna 
frekvensen bedömdes därmed som tillhörande fyndfrekvensnivå 3. 

Spridningsfrekvensen kring området täckt av schakt 43 indikerar således i förhållande till 
undersökningsområdet i övrigt betydande till mycket hög fyndförekomst för alla provgropar 
undantaget PG22, som endast har en liten fyndförekomst. Det här indikerar återigen att PG22 utgör 
ytterkanten av det kulturpåverkade området.   
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Illustration 187: Spridningskarta för keramikfragment för hela boplatsen.
Karta: AS. Montage: VNLM.



   Som spridningsbilderna för ben och keramik från boplatsen i övrigt indikerar kan sju områden 
med liknande frekvenser iakttas (se Ill. 186-187, nr. 1-7). Samtliga av dessa områden kan 
identifieras som område med påtagliga kulturaktiviteter. Område 1 motsvarar stenmurshuset Buttle 
43:4; kring område 2 kan kulturlager och stolpkonstruktioner iakttas; vid område 3 återfinns en stor 
kokgropsanläggning; område 4 utgör den under 2014 och 2015 undersökta ”östra kulturlagersytan” 
vilken inkluderar indikationer om en husgrund med stolphålsanläggningar och tjocka kulturlager; 
Område 5 motsvarar en tydligt definierad husgrund; Område 6 utgör husgrunden Buttle 43:1; och 
område 7 utgör husgrunden Buttle 43:2. Det får således ses som att områden med förekomst av 
fyndfrekvenser från kategori 3 och uppåt inom området klart indikerar lämningar av husgrunder 
eller andra bosättningsaktivieter. Spridningsbilden för området kring schakt 43 påminner närmast 
om område 1 vid Buttle 43:4 med den skarpa avgränsning av fyndförekomst mot PG22 eventuellt 
motsvarande begränsningen mot murverket vid Buttle 43:4. 

Betydande i denna analys är också den skillnad som kan ses mellan området täckt av schakt 43 och 
området kring den så kallade ”västra kulturlagersytan” (område 5) och området direkt öster om 
stensträngen Buttle 43:3 (i huvudsak schakt 33, 38, 40, 42) i vilket omfattande aktivitet i form av 
kulturpåverkade lager, stolphål och härdanläggningar påträffas, men från vilket fyndmaterialet varit 
begränsat och mycket fragmenterat. Det här området påvisar också en avvikande jordmån med 
påtaglig segmentering och urlakningslager. Liknande lagerföljd kan inte iakttas kring området för 
schakt 43 eller har iakttags vid tidigare provgropsgrävning norr om stenmurshusen. Eftersom 
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Illustration 188: Karta visar fyndfrekvensen i de olika provgroparna omfattade av
Schakt 43. Karta: VNLM/AU/AS.



området kring schakt 43 på laga skifteskartan från 1851 överlagras av en impedimentsmarkering är 
det knappast troligt att detta område varit i bruk särdeles länge, däremot har sannolikt områdena 
kring stensträngen brukats under en längre period, marken kan här också ha legat i träda under 
perioder, vilket bildat de tydliga urlaknings- och sedimenteringslagren och sannolikt inneburit en 
hårdare åtgång på boplatsen i detta område. Det återfinns dock inga som helst tecken på att 
områdena kring stensträngen varit uppodlade tidigare än under historisk tid vilket således indikerar 
att så kallade ”lager från äldre åkerbruk” (ex Klindt-Jensen 1955) kan ha bildats under 
förhållandevis korta perioder och för marker som brukats under olika faser med större tidsavstånd 
eller kontinuerligt under längre perioder och därmed sannolikt legat i träda under perioder torde 
således förhållandevis tjocka lager med tydliga urlakningshorisonter ha bildats. Någon sådan 
tendens kan inte tydligt iakttas i undersökningsområdet, däremot vittnar skillnaderna i jordmånen 
mellan den södra och den norra delen av bosättning om att markerna brukats olika, där det norr 
området inte påvisar någon tydlig tendens till sedimentering, det vill säga att kulturlagren sannolikt 
legat direkt under torvlager och naturlig transgression fram tills dess att området tagits i bruk under 
den senare delen av 1800-talet. På kartor från mitten av 1700-talet kan det ses hur delar av 
bosättningens norra sida utgörs av transportleder mellan åkermarkerna och hur sannolikt Buttle 43:4
och området kring schakt 43 legat utanför själva åkermarkerna (se Ill. 189). 

De båda provgroparna 11 och 12 undersökta 2016 med ca 20 m mellanrum i ytterkanten av 
bosättning påvisade skillnad i jordmånen liknande de iakttagelser som anförts här (se Melander et 
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Illustration 189: Kartan föreställer undersökningsområdet så som dokumenterats på historiska från mitten
av 1700-talet. På kartan kan ses att husgrunden Buttle 43:4 (nr. 1) samt området täckt av schakt 43 (nr. 2)
och den norra delen av bosättningsområdet inte var uppodlat. Däremot kan iakttas hur boplatslämningar
mellan husgrunderna befinner sig i åkermarken. Positionen för provgrop 11 från 2016 är sannolikt precis

på gränsen mellan åkermarken och den obrukade ytan. Karta: VNLM.



al. 2017:94f). Provgrop 11 ca 20 m norr om schakt 22 från 2015 och i utrymmet mellan 
husgrunderna Buttle 43:2 och 43:4 norra begränsningar hade jordmånen liknande tendenser som i 
området söder därom med sedimenteringslager iakttagbara, medan den ca 20 m norr därom 
placerade PG11 helt saknade sådana tendenser. Trots att PG11 placerades ovan en smärre vall och 
PG12 över flat mark så var djupet ner till sterilt lager i båda fallen dock liknande. Möjligen kan de 
tilltagande djupet desto längre från den historiska vägen Buttle 145:1 som gick att iaktta i 
provgroparna PG15-18 i den södra delen av bosättningsområdet (se vidare Kap. 4) också vara 
resultatet av en liknande händelseutveckling. Det vill säga att i områden där boplatser uppodlats 
under längre tid bildats tjockare, urlakade lager med stor spridning av fyndmaterialet, medan 
fyndmaterialet bibehålls mer samlat och intakt i lager utan tydliga sedimenteringstendenser i 
områden som brukats under bara ett par generationer. Det vill säga att tunnare kulturlager närmare 
ytan som hamnat i åkrar med längre kronologi avspeglar sig över ett större område genom en 
mörkare, urlakad jordmån med sporadisk förekomst av fynd, likt vad kan ses mellan husgrunderna 
vid Buttle Änge och från utgrävningsbeskrivningarna är överstämmande med resultaten som nåddes
vid grävningen av så kallade ”äldre odlingslager” under Vallhagar undersökningen (se Klindt-
Jensen 1955). Det vill säga att när denna typ av lager kan iakttas kan det antas att äldre bosättningar 
återfunnits i åkermarken. Som påvisats vid Änge så kan bruk endast under historisk tid skapa 
förhållandevis djupa lager om ca 0.25-0.30 m ovan de bevarade delarna av kulturlagren (om de 
överhuvudtaget bevarats), medan det i åkrar med kortare brukningskronologi rör sig om mer 
begränsade lager kring 0.15-0.20 m. Vilket således torde innebär från de presenterade sektionerna 
och utgrävningsbeskrivningarna från Vallhagar att de så kallad inhägnade ytorna inte utgjort åkrar 
under bosättningen utan marker som likt vid Änge blivit förstörda under senare tids jordbruk, de 
grunda lagren vid Vallhagar föreslår också att odlingsperioden troligen varit kort. Då det vid 
undersökningen gick att iaktta stora störning från senare tiders åkerbruk i området samt återfanns 
fynd från historisk tid i samband med undersökningarna av stensträngar och åkerytor (se Klindt-
Jensen 1955, Stenberger (re) 1955), så förefaller det logiskt att föreslå ett samband mellan 
åkerbruket och de historiska störningarna för Vallhagar likt vad som kunnat konstateras för Änge. 
Det vill säga här förslagsvis att bevaringsförhållande för lämningar som blivit uppodlade är 
beroende av en rad olika variabler var av de flesta kan definieras från studier av omfattningen av 
själva uppodlingsfasen. Om denna är kortvarig kan materialet även om det blivit omrört som 
påvisats här ändå ha bibehållits förhållandevis väl. Har det däremot befunnit sig i områden där mer 
odlingen skett under en längre tidsrymd har materialet spridits ut över större områden och tolkning 
av vad som varit sammanhörande försvåras om boplatsen innefattar flera olika tidshorisonter eller 
lämningar. Huvudpunkten i det här resonemanget är att påträffande av urlakade, djupa jordlager 
med sporadiskt inslag av förhistoriskt boplatsmaterial i åkerytor sannolikt inte ska tolkas som ”äldre
åkrar” utan som boplatslämningar som odlats upp under senare tid (”yngre åkrar”). För Änge är de 
här resultaten betydande då det påvisar att också områden med exempelvis stolphål överlagrade av 
diffusa kulturlager med begränsad fyndförekomst sannolikt utgör äldre byggnader med mer 
begränsade kulturlager som uppodlats under längre tid (eventuellt omkring 250-300 år för den södra
och västra delen av bosättningen, i jämförelse med ca 75-100 år för den norra/nordöstra delen). Det 
torde således bara på själva jordmånen och dess innehåll att gå att urskilja områden med förstörda 
boplatslämningar.             
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3.5. Resultat och tolkning 

3.5.1. Markeringarna på storskifteskartan

Som utgrävningspresentationen antyder så har undersökningen av markering nr.1 på den historiska 
kartan (se Ill. 31) gett ett rungande positivt resultat. Både de påträffade lämningarna och 
fyndmaterialet indikerar att under markeringen har återfunnits en byggnad eller aktivitetsyta 
samtida med boplatsen. De olika förhållandena i jordmånen som kan utläsas mellan området under 
markering och områdena som undersökts mellan husgrunderna indikerar också att området under 
markeringen uppodlats sent och sannolikt förhållandevis nära till att marken omlagts till betesmark. 
Undersökningen av de båda mindre markeringarna nr. 2 och nr. 3 gav dock negativa resultat utan 
någon som helst antydan till att äldre lämningarna bortodlats i dessa områden. Således får 
tillförlitligheten i att markeringar på historiska kartor utgör fornlämningar anses som vag och i 
behov av vidare utvärdering. Inräknat att de fortfarande existerande stenmurshusen Buttle 43:1, 2 
och 4 har markerats så kan det dock anses som att resultaten antyder en starkare tillförlitlighet för 
större lämningar likt stenmurshus. Ett sådant antagande kräver dock vidare utvärdering. Metoden att
applicera markeringar på historiska kartor i landskapsanalyser som fornlämningsförekomst bör 
därmed betraktas som otillförlitlig. Däremot indikerar resultaten att definition av denna typ av 
markeringar kan vara mycket givande vid förberedande landskapsanalyser, utgrävning krävs dock 
både för bekräftelse och typdefinition. Som undersökningsresultaten påvisar kan de påträffade 
lämningarna inte med säkerhet typ bestämmas trots undersökning och det får därmed konstateras att
inordnande av den här typen av indikationer som typ definierbara fornlämningar bör göras med 
betydligt större reservation än vad som förekommit i tidigare arbeten (ex. Svedjemo 2014, Carlsson 
1979, Östergren 1989).      

3.5.2. Ett bortodlat stenmurshus? 

Tolkningen av de inom provgroparna undersökta området Schakt 43 är från materialet inte helt 
självskrivet. Det kan klart konstateras att uppodling skadat de bevarade lagren och medför en 
osäkerhetsnivå kring hur den ursprungliga konstruktionen kan ha sett ut. Som sammanställningen 
av förekomsten av ”lera” påvisade har sannolikt det lager som benämndes Schakt 43 Nivå 3 varit 
större och sträckt sig ut mot den östra delen av undersökningsområdet. Anläggning G PG27:2 som 
återfanns i detta område kan ha utgjort ett förstört stolphål som definierat konstruktionens 
begränsning mot öst, anläggningen är dock alldeles för diffus för att något sådant kan sägas med 
säkerhet. Däremot ingår uppenbarligen anläggningarna på den västra sidan av området i en 
konstruktion, även om förhållandet mellan anläggningarna fullt ut inte kan avläsas av 
utgrävningsytorna. Detta gäller inte minst då anläggningarna G PG29:1, G PG29:2 och G PG28:3 
var något diffusa och tolkning av anläggningen G PG28:4 inte är alldeles självskriven. Relationen 
både spatialt och i utformning mellan G PG21:1 och G PG28:2 är dock alldeles för stark för att 
undgå att föreslå ett samband mellan de båda, dessa utgör således troligen delar av en stolprad i en 
konstruktion. De båda anläggningarna, med regelbundna avstånd kring en meter sinsemellan, kan 
dock inordnas med de andra anläggningarna i två olika varianter för riktning på denna stolprad (se 
Ill. 111). Det ena alternativ utgörs av en i SSÖ-NNV riktning löpande stolprad, inkluderande 
anläggningarna G PG21:1, G PG28:2, G PG28:3 och G PG29:1, samtliga med regelbundna avstånd 
mellan sig. För en sådan konstruktion skulle eventuellt också G PG28:1 och G PG29:2 ha fungerat 
som stödjande stolpanläggningar eller lämningar från en omstolpning. Ett alternativ till detta skulle 
kunna utgöras av en mer SÖ-NV riktning för stolpraden och då inkluderande G PG28:3, G PG28:2 
och G PG21:1, då samtliga anläggningar också i det här fallet återfinns med regelbundna avstånd. 
Att kulturlager påträffades inom PG24 i den norra delen av området med en begränsning inom 
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gropen antyder om en fortsättning för en eventuell konstruktion mot norr, vilket talar för att det 
första alternativet bör anses som det mest troliga. 

Provg
rop 
nr. 

Omfatt
ning 
(m2)

Markeri
ng på 
historisk
a kartan 

Kultu
rlager

Anlägg
ningar

Fynd
frekv
ens

Kera
mik 
(g)

Övriga fynd Ben 
(g)

Skärvsten
sfrekvens

Fosfa
tvärd
en

PG21 3.75 Nr. 1 x x 3 84 Slagg, flinta, 
porslin (recent), 
sandstens bryne

325 N1: > 
5.5% /m3
N2: 
12% /m3
N3: NM 

4

PG22 1 Nr. 1 - - 1 6 - 19 N1: 
14% /m3
N2: 
4.5% /m3

4

PG23 1 Nr. 1 - - 5 126 Slagg 270 N1: 
15% /m3
N2: 
13% /m3

4

PG24 1.21 Nr. 1 x - 3 31 - 89 N1: 
16% /m3
N2: 8% / 
m3
N3: 4% 
/m3

3

PG25 1.32 Nr. 3 - - 1 6 - 1 N1: 
1.4% /m3
N2: 1% 
/m3

2, 3

PG26 1.21 Nr. 2 - - 1 - - 1 N1: < 
1% /m3
N2: 0

2, 3

PG27 2.33 Nr. 1 x x 4 124 Slagg, 
järnföremål 
(recent)

307 N1: 
11% /m3
N2: 
17% /m3
N3: 6 
% /m3

4

PG28 4 Nr. 1 x x 3 115 Flinta, 
järnföremål 
(recent?)

400 N1: 
11% /m3
N2: 
16% /m3
N3: 6% 
/m3

4

PG29 5.6 Nr. 1 x x 4 637 Glasskärvor 
(recent), 
Järnföremål 

1001 N1: NM
N2: NM
N3: NM

4

142



(recent?), 2 
pärlor , Cu-leg 
fragment, Flinta

Tabell VI: Sammanställning av undersökta provgropar. 

Förekomsten av lera, både de klumpar som förekommer som lösfynd och som inslag i de bevarade 
kulturlagrets botten, har en klar parallell med stenmurshusen. Det för schakt 43 tydligt iakttagbara 
inslaget av bränd kalk i detta materialet är nära besläktat med det byggnadsmaterial som används 
för Buttle 43:4. Liknande material och lagersammansättning har också gått att iaktta vid andra ytor 
där byggnader eller indikationer om byggnader återfunnits. Fragmenteringsgraden av fyndmaterialet
med ett mer varierat och till större delen fragmenterat material i botten av lagren har en tydlig 
parallell till vad som iakttogs vid 2016 års undersökning av husgrunden Buttle 43:2. 
Keramikmaterialet och benfynden antyder också om en sammankoppling med stenmurshusen, men 
koppling återfinns också till andra ytor på boplatsen. Att skärvsten uppenbarligen används i stor 
utsträckning i området kan också det betraktas som en parallell till stenmurshusen. Ytterligare en 
parallell kan ses i de omrörda moränlagren som visar en liknande tendens som gått att iaktta vid 
samtliga av de tre stenmurshusen, tydligt framförallt för Buttle 43:4 där också likt vid schakt 43 
tecken på eldpåverkan och kolförekomst i moränlager kunde iakttas. Marken under lämningarna har
uppenbarligen varit omgrävd innan en eventuell byggnad uppförts. 
   Det får därmed sägas att undersökningen ger starkt stöd för att tolka lämningarna som delar av en 
stolpburen husgrund. Som sammanställningen antyder så motsäger inte undersökningsresultaten att 
det skulle kunnat röra sig om ett stenmurshus. Den totala avsaknaden av indikationer på en stenmur 
är däremot problematiskt för en tolkning av lämningarna som ett förstört stenmurshus, det skulle 
således likaväl kunna röra sig om en konstruktion uppförd utan murverk. Den höga 
skärvstensförekomsten i området har som ovan nämnts i sin frekvensen en parallell till den 
skärvstensvall som delundersökts vid Solsängen i Sproge socken och det är inte otänkbart att 
skärvsten dumpats ovanpå en äldre övergiven husgrund och att det således likväl kan vara 
skärvstensansamligen som markerats på laga skifteskartan. Den påträffade moränlagren påvisar 
också eldpåverkan under väldigt höga temperaturer på ett sätt som inte kunnat dokumenterats vid 
boplatsen i övrigt, något som eventuellt också kan sammanhöra med den stora mängden skärvsten. 
De eldpåverkade lagren är dock tillkomna innan husgrundskonstruktionen och några tecken på 
exempelvis hantverksaktivitet kan inte utläsas från fyndmaterialet. De påverkade moränlagren, den 
eventuella husgrundskonstruktionen och den höga frekvensen med skärvsten kan således ses som ett
tecken på att flera olika händelsehorisonter kan vara representerade i området. Att således tolka 
lämningarna som ett borttaget stenmurshus kan därmed vara en alldeles för enspårig tolkning av 
området. Det krävs således mer omfattande undersökningar av området för att kunna dra säkra 
slutsatser.
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4. Boplatsen utsträckning 
För att vidare definiera boplatsen utsträckning genomfördes provgrävning av ytterområden kring de 
bevarade stenmurshusen. I den södra delen av boplatsen grävdes fyra provgropar (PG15-18) om 1 x 
1 m utifrån kanten av schakt 41 i sydlig riktning mot grustaget till. Ingen av dessa gropar gav några 
indikationer på aktiviteter, annat än sporadisk skärvstensförekomst och att sterilt lager nåddes något
djupare desto närmare schakt 41 groparna kom (manus). För definitionen av detta området gjordes 
också en sammanställning av den undersökning som genomfördes i området 1949 (se vidare 4.1). I 
den östra delen av undersökningsområdet utanför husgrunden Buttle 43:4 upptogs två provgropar 
(PG13-14) för att undersöka boplatsen utsträckning i denna riktning (se Ill.10), också PG26 (se 
3.1.9.) återfanns i detta område. 
   Den nordligaste delen av området undersökts genom de provgropar som inordnats i schakt 43 (se 
kapitel 3).     

4.1. Gretas gropar, undersökningen vid Änge 1949 

Den 25:e augusti 1949 undersökte dåvarande länsantikvarien Greta Arwidsson tre ”härdgropar” i 
anslutning till stengrundshusen vid Änge (registrerat under RAÄ Buttle 43:5). Från undersökningen
återfinns endast en mycket knapphändig rapportskrivelse till riksantikvarieämbetet (Arwidsson 
1956) från vilken följande information hämtats.  
   De tre ”härdgroparna” befann sig i utkanten av det dåvarande grustaget. Grop 1 och 2 återfanns 
med ca 24 m avstånd sinsemellan båda mindre än 10 m från Buttle 43:1 södra kortsida (den södra 
kortsidan på husgrunden återfinns i dagsläget en knapp halvmeter från grustaget). Medan den tredje 
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Illustration 190: Översiktskarta över järnåldersbosättningen vid Änge. I den södra delen av
området i grustaget återfinns de tre gropar som undersöktes 1949. Karta: FMIS/VNLM.



gropen påträffades ca 47 m SV (snarare VSV av situationsplan och registrering i FMIS) om Buttle 
43:1 SV hörn. Grop 1 i anslutning till Buttle 43:1 utgjordes av en ca 1 m i diameter stor och ca 0.42 
m djup grop, täckt av ett ca 0.15 m tjock torvlager, i gropen framkom enstaka brända ben, kol och 
skörbrändsten. Grop 2, var ca 1.15 m i diameter och 0.72 m djup, fylld med gråstenar (upp till ca 
0.16 m i diameter, stenarna visade inga tecken på eldpåverkan) och ”myllblandad sand”, ett enstaka 
obränt benfragment omhändertogs. På bild kan anläggningen ses belägen direkt under torven medan
indikation om ploggång kan iakttas ovan grop 1 (se Ill. 191 och 192). Grop 3 beskriv endast som 
förstörd och något konfunderande, med tanke på den stora skillnaden mellan de båda groparna, som
liknande de andra två. 

Från bildmaterialet förfaller grop 2 (Ill. 191) utgöras av en väldigt skarpt nedgräven, trattformig 
grop med plan botten, i det närmast helt fylld med stenar och återfunnen direkt under torven. Någon
liknande grop har inte kunnat iakttas vid boplatsundersökningarna 2014-2017. Tolkningen av 
anläggningen som härdgrop förefaller mycket tveksam för att inte säga osannolik. Grop 1 däremot 
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Illustration 191: Troligen grop 2 från undersökningen 1949. Foto mot N: Foto:
GM-arkiv.



(Ill. 192), med mjukare kanter och en plan botten (på foto) samt av dimensionerna och innehållet, 
matchar mycket väl med lämningar påträffade under boplatsundersökningarna. Den tredje gropen 
har inte dokumenterats på ett sätt som gör det möjligt att ta in den i diskussionen. Sammantaget så 
påvisar dock Arwidssons undersökning att boplatsen ursprungligen sträckt sig vidare ut över större 
delen av moränåsen ned mot myrmarken.
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Illustration 192: Troligen grop 2, från undersökningen 1949. Foto mot N. Foto: GM-Arkiv.



4.2. Myrmarken som avgränsning för boplatsen 

I syd återfinns sannolikt en naturlig avgränsning av boplatsen i och med att den moränhöjd som 
boplatsen placerats på övergår till myrmark. Övergången mellan de båda marktyperna är idag störd 
av grustaget och utdikningen av den tidigare myrmarken. Våtmarkerna kan dock fortfarande idag 
tydligt iakttas genom den skiftande jordmånen och blir fortfarande delvis översvämmat om våren. 
Provgrävning av markägaren ett par meter söder om moränhöjden och väster om boplatsen visade 
på ett tjockt täcke av svart, fuktig mylla direkt under grässvålen och redan ca 0.2-0.3 m under 
markytan framkom vatten som översvämmade gropen. 

Att idag avgöra eller återskapa hur järnålderslandskapet såg ut är mycket svåruppnått då utdikade 
och uppodlade myrmarker begränsar möjligheterna för exempelvis pollenanalyser. Genom äldre 
kartor, till viss del jordmånen och från senare tid kända utdikningar kan dock grova indikationer 
ges. Kring Änge och framförallt söder om den historiska gården i vad som idag i huvudsak utgörs 
av skogsmarker (sydväst om boplatsområdet utgörs skogsmarkerna till stor del av så kallad 
”sumpskog”, det vill säga våtmarksskog) kan ett flertal naturliga våtmarker (för sammanställningen 
har utdikningskanaler, igenfyllda grustag och andra modern vattendrag uteslutits) iakttas (se Ill. 
195). Ett flertal utdikade myrmarker kan också iakttas i området genom iakttagelser i fält, 
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Illustration 193: ö. t. v. Myrmarken direkt söder om den moränhöjd boplatsen är placerad på. ö. t. h.
Utdikad myrmark brukad som åker ca 100 m söder om moränhöjden. nedre bilden tagen mot SV i slutet av

mars 2017 ca 500 m V om boplatsen, på bilden kan det ses hur området fortfarande översvämmas om våren.
Foto: VNLM. 



satellitfoton, ortsnamn och kartstudier. På generalstabskartan från 1890 kan flertalet av dessa 
myrmarker och deras utsträckning tydligt iakttas (se Ill. 194). Kring Änge rör det sig framförallt om
fyra större områden med utdikade våtmarker, Karlsmyr i nordväst, Tunmyr i öst, Horsmyr i söder 
och området alldeles söder om boplatsen. 

Hypotetiskt så skulle området söder om Änge och Nygårds ha kunnat utgjort ett större 
våtmarksområde under järnåldern, möjligen också sammanbundet med Jarnsmyr i väster. 
Hypotetiskt så torde det vara möjligt att våtmarkerna söder om boplatsen också sammanflutit i öster
med Kyrkmyr och Velingemyr i de centrala och östra delarna av Buttle socken och i sydväst med de
större våtmarkerna Lundsmyr och Baremyr. Vidare metodutveckling krävs dock för att några 
tillförlitliga resultat ska kunna uppnås för återskapande av miljön runt boplatsen. Det förefaller dock
mindre troligt att boplatsen skulle ha haft en vidare utsträckning söder om moränhöjden. 
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Illustration 194: Myrmarkernas omfattning inom Buttle sn, samt i delar av Etelhem, Guldrupe och
Vänge sn. Kring undersökningsområdet Kan ses vad som troligen under järnålder varit ett omfattande
våtmarksområde. Av de större myrmarkerna på kartan är det endast Lindhammarsmyr som bevarats.

Karta: Lantmäteriet/VNLM.



4.3. Provgropar öster om Husgrunden Buttle 43:4

Utbredningen av boplatsen på den östra sidan av Buttle 43:4 undersöktes genom två provgropar 
PG13 och PG14 (se Ill. 10 för provgroparnas positionering). Också provgropen PG26 återfanns i 
det berörda området. Området öster om husgrunden har begränsats i senare tid genom anläggandet 
av grustaget som endast befinner sig ca 20 m från Buttle 43:4 östra långsida. Ingen av de 
provgropar som undersöktes i området kunde påvisa några indikationer på fortsatt 
bosättningsaktivtet i området. 
 

4.3.1. Provgrop 13

Provgropen ca 1 x 1 m sattes ut i anslutning till högre fosfatutslag ca 15 m öster om husgrunden 
Buttle 43:4. Syftet med provgropen var att vidare undersöka boplatsen utsträckning, det vill säga 
om boplatslämningar kunde påvisas också i området öster om husgrunden Buttle 43:4. 

Stratigrafi 

Matjord och torvlager utgjordes av mager, lucker, brun silt med inslag av stenar i varierande 
storlekar från ca 0.01-0.2 m i diameter (PG13:01), i lagret förekom också sporadiskt skärvsten 
(mindre än 1% av lagrets sammansättning). Efter ca 0.12-0.15 m övergick lagret till ett lager med i 
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Illustration 195: Karta över nuvarande myrmarker och troliga utdikningar kring undersökningsområdet.
Karta: VNLM.



det närmaste identiskt sammansättning endast avvikande genom en marginellt mer kompakt 
jordmån (PG13:02), sporadisk förekomst av skärvsten likt i överliggande lager kunde iakttas. Efter 
ca 0.25-0.28 m övergick lagret distinkt till sterilt moränlager (PG13:03). Inga fynd eller tydliga 
tecken på kulturpåverkan kunde identifieras inom den undersökta ytan. 
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Illustration 196: Provgrop 13 efter avtorvning och rensning av matjordslager. Foto mot S. Foto: AU UUCG,
2017.

Illustration 197: PG13 norra schaktkanten nedgräv till sterilt lager. Foto mot N. Foto: AU UUCG, 2017.



4.3.2. Provgrop 14 

Provgropen omfattade ca 5.9 x 0.6 m i väst-östlig riktning och sattes ut i anslutning till högre 
fosfatvärden i området öster om husgrunden Buttle 43:4. Det långsmala schaktet sträckte sig från en
förhöjning intill husgrunden och ca 5.9 m ut mot ytan öster om husgrunden. Provgropen var 
positionerad ca 5 m norr om schakt 37:s östra utlöpare. Den yta som schaktet omfattade påvisade en
varierad topografi med en förhöjning skapad av den raserade muren från Buttle 43:4 i den västra 
änden av schaktet. Omkring 0.8-0.9 m österut från den västra schaktkanten återfanns en 
försjunkning ca 0.1-0.15 m i förhållande till den västra änden av schaktet, försjunkningen tolkades 
som ett dike anlagt i samband med odling under senare tid och kunde ses fortsätta åt så väl norr som
söder. Öster om diket planade markytan ut, den totala höjdskillnaden mellan provgropens västra och
östra änden var ca 0.2 m. 

Stratigrafi

Under torven återfanns ett lager med mager, lucker brun-grå silt med kraftigt steninslag (stenar av 
varierande storlek ca 0.01-0.15 m i diameter), mindre inslag av rötter och sporadisk förekomst av 
skärvsten (mindre än 1% av lagrets sammansättning) (PG14:01). Lagrets tjocklek varierade mellan 
ca 0.12-0.2 m, men var i huvudsak ca 0.15-0.17 m, som kraftigast var lagret i den västra delen av 
schaktet upp mot det utrasade murverket från Buttle 43:4 och som tunnast i den östra delen av 
schaktet. Under lagret tilltog ett liknande lager med mager, lucker, brun-grå silt dock med ett 
betydligt mindre inslag av sten (PG14:02). Från lagret omhändertogs sammanlagt ca 6 g ben och en 
keramikskärva av rödbrunt ca 7 mm tjock gods med grå kärna och magringskorn av varierande 
storlek mellan fint och grovt (Fynd ID 13513). På varierande nivå efter ca 0.15-0.2 m övergick 
lagret till sterilt moränlager (PG14:03) utan att några tydliga tecken på kulturpåverkan eller 
anläggningar kunde iakttas. Sterilt lager nåddes på varierande nivåer ca 0.5 m under markytan intill 
murverket och ca 0.3 m i den östra delen av schaktet. Den försjunkning eller dike som återfanns ca 
1 m in från den västra schaktkanten hade sin botten ca 0.1 m lägre än vid den västra respektive östra
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Illustration 198: Provgrop 14 efter att torvlagret avlägsnats. Foto mot SV. Foto: AU UUCG, 2017.



änden av schaktet och är således troligen artificiellt skapat. Liknande diken kan ses över hela 
boplatsområde och har delvis omfattats av tidigare undersökningar framförallt kring Buttle 43:3 där 
undersökningarna kunnat påvisa att dessa diken sammanhör med det historiska jordbruket och haft 
destruktiv inverkan på järnåldersbosättningen (se Andreeff & Melander 2015, Melander et al. 
2017). 
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Illustration 199: Den västra delen av schaktet PG14 efter avtorvning och rensning av matjordslager. I
bakgrunden ses murverket för Buttle 43:4. Foto mot SSV. Foto: AU UUCG, 2017.

Illustration 200: Den västra änden av schaktet PG14, i bilden ses försjunkningen eller diket mot
husgrunden. Foto mot S. Foto: AU UUCG, 2017. 



4.2. Avgränsning av boplatsen från undersökningarna 
1949 och 2014-2017

Undersökningen 1949 påvisar att boplatsen ursprungligen har haft en vidare utsträckning åt söder, i 
områden som förstörts av grusbrytningen under mitten av 1900-talet. Undersökningen av 
provgroparna 15-18 gav dock inga indikationer på att vidare lämningar gick att påträffa söder om de
under tidigare undersökningar definierade områdena. I den södra änden av boplatsen och delvis 
borttagen av grustaget återfinns den historiska vägen Buttle 145:1, tidigare undersökning av denna 
har inte gett några som helst belägg för att vägen skulle vara särdeles mycket äldre än vad som kan 
identifieras på de historiska kartorna. Delar av vägsträckningen är fortfarande i bruk öster om 
undersökningsområdet och tydliga spår att vägen användes vid grusbrytningen kan iakttas i den 
södra delen av bosättningsområdet, enligt uppgift ska den nuvarande vägsträckningen ner till Änge 
ha anlagts i samband med den senare fasen av grusbrytningen. Avgränsningen av boplatsen i sydlig 
riktning är således försvårade av att område grävts sönder genom anläggandet av vägen under 
sannolikt tidigmodern tid och av grusbrytningen, men det förefaller utifrån resultatet av 
undersökningen 1949 som troligt att boplatsen ursprungligen sträckt sig ned mot myrmarken och 
denna tjänat som en naturlig avgränsning för bosättningen.  

Den västra delen av bosättningsområdet kan inte fullt ut avgränsas från de hittills upptagna 
undersökningsytorna. Undersökningarna 2014 påvisade en väldigt skarp avgränsning för det 
kulturpåverkade området åt väster mellan husgrunderna (Andreeff & Melander 2015:100ff). De 
vidare undersökningarna har dock påvisat att skarpa avgränsningar kan ses mellan olika lämningar 
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Illustration 201: Karta visar den nuvarande kända utsträckningen för boplatsen från
undersökningarna samt ett område med tänkbar förekomst av vidare boplatslämningar. Som kartan

illustreras har den historiska vägen dragits rakt igenom boplatsområde. Karta: FMIS/VNLM.



och avgränsningen i västlig riktning kan således inte fullt ut styrkas från den nuvarande 
omfattningen av undersökningen. Indikationer gavs redan 2014 från fosfatkartering att det kan 
förekomma område med ytterligare lämningar sträckande sig i västlig-sydvästlig från Buttle 43:2 
mot 2014 års schakt 11 (Ibid. Fig. 3.37). I utkanten av schakt 11 påträffades klara indikationer om 
äldre aktiviteter i form av högre fosfat utslag och stolphålsanläggningar, materialet som 
omhändertogs gav dock ingen klar indikation om samtidighet med järnåldersbosättningen kring 
Buttle 43:1-2 och 4 (Ibid. s. 51ff, samt Andreeff et al. 2014:53ff och 76). Det är därmed möjligt att 
boplatsen kan ha haft en vidare utsträckning mot väst, det krävs dock vidare undersökning för att 
kunna påvisa att en sådan utsträckning faktiskt finns i denna riktning, samt att de påträffade 
lämningarna vid schakt 11 har ett kronologiskt förhållande till boplatsen. 
   Undersökningarna av området öster om husgrunden Buttle 43:4 har gett väldigt få indikationer på 
att boplatsen haft en vidare utsträckning i denna riktning. Resultaten av provgroparna PG13, PG14 
samt PG26 i området påvisar liten fyndfrekvens eller ingen alls och inga tecken på kulturlager eller 
anläggningar har kunnat dokumenteras genom provschakten. Likaså gav undersökningen av PG20 
ett 80-tal meter vidare SÖ om husgrunden inga som helst tecken på förhistorisk aktivitet. Det 
förefaller således mindre troligt att boplatsen haft en vidare utsträckning åt öster, även om det som 
sagt inte kan helt uteslutas med tanke på de tidigare utgrävningsresultaten. 
   Avgränsningen i norr kan som påvisas av schakt 43 inte fullt ut göras från de nuvarande 
undersökningsytorna, tidigare provgrävning (PG11 och PG12) har dock helt saknat tendens till 
kulturpåverkan i den nordvästra delen av området, däremot kan som sagt lämningar påvisas i den 
nordöstra delen av området. 
   Boplatsens totala omfattning kan således från de hittills ändå omfattande ytor som undersökts inte
fullt ut avgränsas, annat än vid sin naturliga begränsning mot myrmarkerna i söder. I den västra 
delen saknas för närvarande ett säkerställt resultat för avgränsningen, likaså för den norra delen, 
däremot har få indikationer getts på en fortsättning av bosättningen i östlig riktning. Det vill säga att
den nuvarande kända utsträckningen motsvarar ca 100-120 x 60-70 m, men utsträckningen skulle 
hypotetiskt kunna vara så stort som 130 x 90 m, det vill säga ha en area på mer än 1 hektar.   
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5. resultat och sammanfattande tolkning av 
undersökningen 
Undersökningen av det historiska odlingslandskapets åverkan på järnålderslokalen vid Änge i 
Buttle socken 2017 var orienterad kring två huvudområden; det ena rörde stensträngarnas 
uppbyggnad, tidsställning och förhållande till järnåldersbebyggelsen; det andra ämnade utvärdera 
huruvida impedimentsmarkeringar på historiska kartor utgör bortodlade fornlämningar. 
Sammanställning och undersökning av boplatsen omfattning genomfördes också för att vidare 
kunna dokumentera hur den påverkats av aktiviteter under tidigmodern och modern tid. 

Stensträngarna 

Undersökningen av stensträngarna genomfördes genom sammanställning av tidigare års 
undersökningar, inventering i fält och utgrävning av stensträngen Buttle 146:1, samt genom att 
försöka identifiera stensträngarna på historiska kartor (se kapitel 2). Resultatet av 
sammanställningen och undersökningen innebar att samtliga stensträngar inom en 200 m radie från 
husgrunderna Buttle 43:1,2 och 4 kommit att bli undersökta eller karterade (se tabell I). I tillägg till 
de i fornminnesregistret figurerande stensträngarna Buttle 43:3, 146:1, 137:1 och 141:1 lades två 
nya stensträngar med arbetsnamnen Änge 1 och 2 som karterades och dokumenterades i fält. Båda 
dessa tidigare oregistrerade stensträngar bedömdes som moderna, Änge 1 återfanns ovan ett 
dräneringsdike från 1900-talet och Änge 2 ovan odlingsdiken som sannolikt tillkommit först efter 
genomförandet av laga skift vid mitten eller senare delen av 1800-talet, det är således tveksamt om 
dessa lämningarna ska betraktas som fornlämningar, de har inkluderats i analysen för att undvika att
skapa missvisande resultat. 
   Inventeringen av stensträngen Buttle 146:1 visade att denna stensträng utgörs av två skilda delar, 
en nordlig över äldre åkermark och en sydlig över myrmarken, dessa konstruktioner är sannolikt 
samtida men kan inte sägas vara sammanhängande. Undersökningen av stensträngen Buttle 146:1 
påvisade att stensträngen placerat ovan äldre åkermarker och ovan en vall bildad av att stenar som  
sannolikt röjts från åkerytorna och kastas i området mellan två odlingsdiken vilka markerar de båda 
åkermarkernas begränsning. Stensträngen är således sekundär till åkerbruket. Fyndmaterialet 
antyder att stensträngen stratigrafiskt kan dateras mellan ”glaserat rödgods och porslin”, det vill 
säga troligen till tidigmodern eller modern tid. Resultaten och strukturen har en tydlig parallell till 
resultaten från undersökningen av stensträngen Buttle 43:3 som vid tidigare års undersökningar 
visat sig vara inte bara sekundär till järnåldersbosättningen utan också sekundär till det historiska 
åkerbruket. 
   Sammantaget innebär detta att samtliga av de stensträngar som karterats eller undersökts 
(stensträngen Buttle 141:1 eftersöktes men kunde inte återfinnas inom fastighetsgränserna, vilket 
omöjliggjorde undersökning) i anslutning till husgrunderna är att betrakta som sentida, det vill säga 
sekundärt införda destruktiva element på järnåldersbebyggelsen. Stensträngarna Buttle 43:3 och 
146:1 kunde båda identifieras som överlagrande ägogränser på storskifteskartan från 1801. I båda 
fallen rör det sig om gränsmarkeringar mellan marker brukade under de olika hemmanen Nygårds 
respektive Änge. Stensträngen Buttle 137:1 undersökt 2013 har tolkats som en del av den historiska
och moderna väg som bland annat registrerats under Buttle 145:1 och fortfarande delvis är i bruk. 
Stensträngens position gick också den att identifiera på storskifteskartan 1801 som en avfart till 
vägen. Resultaten är således tydliga och påvisar att det helt och hållet saknas underlag för att hävda 
att stensträngarna kring Änge skulle förhålla sig till järnåldersbebyggelsen. Hypotesen att 
stensträngarna skulle utgöra inhägnader av ett odlingslandskap från järnåldern som föreslagits i 
kulturgeografiska studier (för Änge se Carlsson 1979:107ff) kan för Änges del falsifieras. 

155



Stensträngarna är i detta fall tveklöst från tidigmodern eller modern tid och för att förklara deras 
förekomst bör andra lösningar sökas. Att resultaten från undersökningarna är liknande de som 
nåddes vid utgrävningarna av Vallhagar-boplatsen under 1940- och 1950-talet, där också 
stensträngarna kunde identifieras högt upp i stratigrafin (i en del fall knappt övertorvade enligt 
sektionsritningarna (se Klindt-Jensen 1955) överlagrande ”äldre odlingslager”. Vid 
Vallhagarundersökningen kunde också fyndmaterial från tidigmodern och modern tid göras ikring 
stensträngarna och i de förmodade åkerytorna. Tydliga tecken på att boplatsen varit utsatt för 
åverkan av jordbruk i senare tid gick också att iaktta (se Klindt-Jensen 1955 och Stenberger (red.) 
1955). Den här överensstämmelsen mellan resultaten från undersökningarna vid Vallhagar och de 
som återfåtts vid Änge indikerar att resultaten mycket väl kan vara relevanta för det övergripande 
materialet.     
   

Impedimenten 

För att utvärdera tillförlitligheten i antagandet att markerade impediment på historiska kartor utgör 
indikationer om bortodlade fornlämningar så som stenmurshus, undersöktes tre markeringar på laga
skifteskartan från 1851 (se kap. 3). Av de tre markeringar gav två mindre markeringar negativa 
resultat utan att några klara indikationer om bortodlade strukturer kunde iakttas. Vid den tredje 
markering (Nr. 1 på Ill. 31) däremot kunde lämningarna av en förmodad byggnad samtida med 
boplatsen i övrigt påträffas. Sammanlagt undersöktes ca 19 m2 av strukturen, undersökningsytorna 
var dock för begränsade för att kunna säkerställa en avgränsning av lämningarna eller för att tydligt 
definiera ut vilken typ av byggnad det kan ha rört sig om. Undersökningsresultaten motsäger dock 
inte att det skulle kunna ha rört sig om ett stenmurshus, likheter både i konstruktionsdetaljer, 
lagersammansättningar, brukning och i fyndmaterialet talar för en sådan tolkning, medan däremot 
avsaknaden av en lämningar av en stenmur, samt att endast en stolprad återfanns, talar emot en 
sådan tolkning. Det förefaller dock sannolikt att oavsett vad för struktur det rör sig om så är det 
denna som markerats på laga skifteskartan från 1851. Då också de bevarade stenmurshusen 
markerats på de historiska kartorna får det tidigare antagandet om att impedimenten på kartorna 
utgör fornlämningar betraktas som rimligt. Däremot bör stor försiktighet iakttas när det kommer till 
att typtolka lämningarna utan undersökning, något som behöver ske i betydligt större grad än vad 
som varit fallet vid tidigare arbeten.  
   Undersökningen innefattade också ett flertal analyser av materialet som omhändertogs vid 
utgrävningen. Analyserna inkluderade fyndmaterial, fosfatprover och skärvstensförekomst. Någon 
direkt förklaring till den höga frekvensen av skärvsten i undersökningsområdet har inte gått att få 
fram från undersökningarna och analyserna, boplatsen i sin helhet vittnar dock om att upphettade 
stenar i mycket stor omfattning används för matlagning och troligen också uppvärmning. 
Skärvstensförekomst som sedan tidigare är ett etablerat tecken på att identifiera förhistoriska 
boplatser kan från undersökningsresultaten inte bara påvisas som ett korrekt antaganden utan det 
kan från undersökningsresultaten också föreslås att höga frekvenser av skärvsten påträffad också i 
ytliga lager kan vara behjälplig för att identifiera var lämningarna återfinns. Det vill säga att vid 
torv- och ploglager med högre skärvstensfrekvens än ca 5% kan boplatslämningar antas återfinns. 
Däremot är förekomsten av enstak skärvstenar inte liktydig med identifikation av boplatslämningar.
Som undersökningen påvisat, vilket gäller också för fyndmaterialet i allmänhet, är dock längden på 
åkerbruket en betydande variabel för hur boplatslämningar ska förstås och identifieras. Tyngre 
material som exempelvis skärvstenar påvisar en större spridningsbild både vertikalt och horisontellt 
än vad exempelvis keramikskärvor och benfragment gjorde i området. I jämförelse med andra delar 
av boplatsen, där jordbruk bedrivs längre än de ca 75-100 år som varit fallet vid Schakt 43, så kan 
också att skillnader i jordmån och spridningsbilder härledas till längden på markbruket. Det vill 
säga att vid längre brukning kommer djupare lager med urlaknings- och sedimenteringshorisonter 
bildas och fyndmaterialet kommer spridas över större ytor och överlag ge en mer diffus karaktär, 
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medan det vid kortare brukning fortfarande kan ses en kompakt sammanhållning av fyndmaterialet i
ploglagret, det vill säga att möjligheterna att utläsa data ur omrörda lager bör också behandlas i 
förhållande till den omrörande aktivitetens tidsspann. Vid områden som varit odlade under kortare 
perioder är materialet fortfarande förhållandevis sammanhållet och kan således med berörda 
osäkerhetsvariabler inräknade fortfarande användas vid exempelvis kvantitativ analys.
   Sammanställning av fyndmaterialet kunde vid grov osteologiskbedömning (Kap 3.4.2) av 
benmaterialet konstatera förekomsten av ett flertal olika djurarter, vilket talar om en varierad 
djurhållning i samband med bruket av den förmodade byggnaden. Svin, nöt, får/get, häst och två 
olika typer av fågel kunde identifieras i materialet, vilket indikerar att utöver djurhållning troligen 
också jakt på fågel kan ha varit en del av hushållsekonomin. 
   Genomgången av keramikmaterialet (3.4.3) påvisade förekomsten av två olika huvudgrupper av 
kärl, en standardvariant av reducerat bränt ca 7±1 mm tjockt gods utan omfattande estetisk 
behandling (glättning, ornering etc) och en mer exklusiv variant av i huvudsak reducerat bränt ca 4-
5 mm tjockt gods med omfattande estetisk ytbehandling. Då olika kärl med definierbara skillnader i 
funktion och symboliskt värde ända förefaller ha tillverkats genom samma tekniker och efter en 
tydligt standardiserad praktik, så verkar det osannolikt att det skulle röra sig om så kallad 
”gårdstillverkning”. Materialet ger däremot inte något underlag för att ”kommersiell produktion” 
kan styrkas. Således tolkades materialet som att tillverkningen av keramik varit en 
specialistsysselsättning inom exempelvis en ”bygrupp”, det vill säga att tillverkningen genomförts 
för att täcka behovet av en större grupp, men utan att ha haft intention att tillverka kommers eller 
utbytesprodukter. Både den här begränsade genomgången av ben- och keramikmaterialet vittnar, 
liksom indikationen om användningen av bränd kalk vid huskonstruktionerna (se 3.4.1) om behovet
av att omvärdera vedertagna föreställningar om social strukturer och samhällsutformningen under 
den gotländska järnåldern, då materialet antyder om en helt annan sammansättning av samfundet än
det kärnfamiljs bondesamhälle som trots avsaknaden av empiriska belägg varit vanligt 
förekommande i tidigare forskning och populär förmedling (se ex. Ill. 1).             
   Att ytterligare boplatslämningar framkom i den norra delen av boplatsen innebar också att 
boplatsens tidigare kända utsträckning ökade. Vidare undersökning och sammanställning har inte 
fullt ut kunnat avgränsa boplatsen omfattning (se Kap. 4). Som undersökningen 1949 illustrerar så 
har boplatsen ursprungligen haft en vidare utsträckning mot söder och sannolikt här begränsats först
vid moränhöjdens brytning mot den numera utdikade myrmarken, vilken sannolikt utgjort en del av 
ett större våtmarksområde under järnåldern. Undersökningarna har också påvisat att lämningarna av
boplatslager koncentreras till vissa områden och att mellanrummet mellan dessa kan utgöras av 
mindre påverkade ytor, varpå en avgränsning av boplatsen är mycket svår att uppnå. Från de 
föreliggande resultaten från undersökningarna 1949 och 2013-2017 så kan boplatsen omfattning 
uppskattas till en yta större än 1 hektar. 

Det historiska odlingslandskapets inverkan på bevaringen av 
järnåldersboplatsen 

Som berördes i inledning har föreställningen om att kämpagravslokalerna varit övergivna liktet ett 
Pompeji varit förhärskande och påverkat utformningen av den tidigare forskning. De resultat som 
presenterats av föreliggande undersökning kan inte ge stöd för något sådant, boplatsen vid Änge är 
långt ifrån något Pompeji. 
   Det historiska odlingslandskapet är kanske det främsta och mest påtagliga elementet av senare 
aktivitet som kan spåras i undersökningsresultaten, tydligt vittnande om hur boplatsen långt efter 
det att den övergivits (någon klar datering för övergivandet av boplatsen kan inte framläggas i 
dagsläget, då mer omfattande C-14 analys krävs för att klargöra detta, det typologiska materialet 
indikerar dock att boplatsen varit i kontinuerligt bruk från omkring 200 e. Kr. fram till den senare 
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delen av 700-talet eller början av 800-talet. Endast vaga indikationer om aktivitet innan eller efter 
denna period återfinns från undersökningsresultaten) har tagits i bruk för odling. De berörda 
åkermarkerna kan tydligt identifieras på den historiska kartorna från 1700- och 1800-talet och 
iakttas i fält genom diken, åkervallar, odlingssten ovan husgrunderna och inte minst genom 
stensträngarna, vilka som i fallet med Buttle 43:3 lagts ut ovanpå husgrunden Buttle 43:2 raserade 
murverk, och på så viss inkorporerat husgrunden i det historiska odlingslandskapet, husgrunden har 
så att säga haft en sekundär funktion som en del av stensträngen, vilken sannolikt har konstruerats 
av stenar tagna från boplatsen. Eftersom stensträngarna också överlagrar åkermarkernas gränser och
odlingsdiken kring åkermarkeringarna, är stensträngarna inte bara yngre än boplatsen utan också 
yngre än de åkermarker som förekommer på de historiska kartornas initiala brukningsfas.
   När uppodlingen av markerna skett är mer svårbesvarat då kartmaterialet endast sträcker sig bakåt
till början av 1700-talet. Inget av det material som framkommit vid undersökningarna av 
boplatserna indikerar att odlingsfasen skulle vara äldre än kring 1700-talet, huvuddelen av det 
historiska materialet som påträffas förefaller dock vara från den senare delen av 1700-talet och 
framåt, vilket antyder om att upptagandet av marken skulle kunna ha skett nära till uppritandet av 
kartorna. Den historiska gården Änge förekommer i Sören Norrbys räkenskapsbok från 1520-talet 
(Norrby et al. 2003), denna källa anger dock inte var gården varit belägen annat än i Buttle socken. 
Från undersökningarna 2009 och 2013 återfinns två mynt från 1530-talet vid bildstensplatsen 
utanför gården (se Andreeff et al. 2014:108f), dessa kan möjligen sättas samman med gården eller 
vägen. Några tydliga spår av aktivitet kring det historiska gårdsområdet mellan mitten av 
vikingatiden och fram till myntfynden från 1500-talet har dock inte gått att dokumentera. Från det 
existerande materialet återfinns det således en kronologisk lucka mellan ca 900-talet och 1500-talet.
En sådan här kronologisk lucka skulle kunna förklara exempelvis varför bildstenarna blivit 
bevarade på sin ursprungliga plats och inte flyttats till någon av de närbelägna sockenkyrkorna i 
Buttle, Etelhem eller Guldrupe. Att det historiska gårdsläget skulle ha anlagts redan på vikingatiden 
framstår som osannolikt med tanke på att gården sannolikt skurit rakt igenom gravfältet Buttle 44:1 
och separerat gravfältet från gravdepositionerna och gravanläggningarna vid bildstenarna och de 
eventuella lämningar av kremeringsgravar som påträffades öster om bildstenarna och väster om 
boplatsen vid 2013 och 2014 års undersökningar av schakt 10 (se Andreeff et al. 2014, Andreeff & 
Melander 2015). Därtill saknas det som sagt från undersökningarna 2009 och 2013, som 
genomfördes direkt på själva gårdsplatsen, material från den berörda perioden. Den historiska 
gården saknar således koppling till järnålderslämningarna och någon indikation om den skulle ha 
kontinuitet bak till vikingatid och tidig medeltid kan inte heller påvisas. Gården kan således inte 
dokumenteras förrän på 1500-talet och dess nuvarande position kan inte beläggas förrän 1700-talet. 
Åkermarkerna är sannolikt knappast äldre än gården och kan inte med säkerhet dateras tidigare än 
till 1600-talet.  
   De kronologiska luckorna som återfinns i det existerande material sammanfaller således med 
resultaten från dokumentering av uppodlingen av boplatsen. Att boplatslämningar kunde påträffas 
under den undersökta markeringen på den historiska kartan kan också det ses som en indikation på 
att den stora omvälvningen av markerna kring boplatsen framförallt har skett efter skiftningen av 
åkermarkerna. Markeringen återfanns således fortfarande vid karteringen 1851 och har först efter 
det borttagits. I Befolkningsstatistiken från 1700- och 1800-talet kan det iakttas hur Buttle sockens 
befolkning mer än fördubblades från att ha legat mellan 160-170 personer under slutat av 1700-talet
till omkring 350-370 personer vid 1870 och 80-talet3. En sådan omfattande befolkningsökning, 
vilken i huvudsak försörjdes genom jordbruk, torde naturligtvis att inneburit att stora arealer 
behövde tas i bruk, vilket sannolikt också kom att innefatta att fram tills dess bevarade 
fornlämningsområden kom att påverkas av behovet av boplatser och odlingsmark. Det kan således 

3 Uppgifterna har hämtats från folkmängdsdatabasen och tabellverket, Umeå Universitet. se 
http://rystad.ddb.umu.se:8080/FolkNet/result,  http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk?
Next=SearchResult och http://www.cedar.umu.se/
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vara tal om en eskalerande förödelse av järnålderslandskapet kring Änge under den senare delen av 
1800-talet. 
   Undersökningarna av den historiska vägen Buttle 145:1 har på samma vis inte kunnat konstatera 
att vägen skulle vara äldre än dess återgivande på de historiska kartorna. Att vägen sammanbinder 
de historiska gårdarna med kyrkan påtalar vidare om dess samband med det historiska landskapet 
och inte det förhistoriska. Som sammanställning av boplatsen utsträckning också kunnat 
dokumentera så har den historiska vägen sannolikt dragits rakt igenom boplatslämningarna och är 
också den att betrakta som ett destruktivt element på järnåldersbosättningen. 
   Slutligen har under 1900-talet vidare åverkan gjorts området genom att den södra och östra delen 
brukats som grustag och inte minst genom att myrmarkerna utdikats och omvandlats till 
odlingsmarker. 
   Sammantaget så illustrerar undersökningarna och det presenterade materialet att 
järnåldersboplatsen vid Änge utsatts för omfattande störningar under tidigmodern och historiskt tid, 
där anläggandet av historiska gårdar, vägar och inte minst uppodlingen och dess tillhörande 
lämningar i form av diken, stensträngar och röjningsrösen förändrat, överlagrat och borttagit delar 
av järnålderslämningarna. Kämpagravslokalen vid Änge är således långt ifrån det Pompeji som 
John Nihlén föreställde sig på 1930-talet, snarare är den att betrakta som ett Colosseum, en ruin 
omgiven och inbygg i flera olika faser av senare brukning av området. 
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6. English summary
In the preface to his and Gerda Boëthius' book on Gotland's Iron Age settlement sites, John Nihlén 
described the stone wall house sites and 'adjoining field walls' as Sweden's Pompeii. The 
description vividly illustrate how Nihlén perceived the preservation status of the stone wall houses. 
Nihlén seems to have thought that the stone wall houses had been covered by a 'protecting layer of 
volcanic dust' and laid untouched since the day they had been abandoned. Even though most of 
Nihlén's theories on the Iron Age settlement sites of Gotland has since been dismissed, the 'Pompeii 
idea' has seemingly been passed on to later generations of researchers (as for instance in the work of
Carlsson 1979 and Cassel 1998). This conception is however far from accurate. Field inventories on
Central and Eastern Gotland, as well as cartographical studies and the result of the excavations at 
Änge, Buttle parish has clearly demonstrated how the stone wall house sites has been damaged and 
affected by cultivation and other activities during Early Modern and Modern times. To further 
investigate and document the impact and extent of destructive elements on stone wall house sites, 
special attention was given to the topic during the 2017 excavation campaign at Änge. 
   The survey was divided into three different sections; 1. Excavation and analysis of the 
construction and chronology for so called 'field walls' or ancient enclosures [sw. stensträngar]; 2.To
evaluate the hypothesis that 'impediments' (marked objects in fields) on historical maps represent 
ancient remains, particularly stone wall houses; and finally 3. to define the spacial extent of the Iron
Age settlement site, to be able to conclude which of the historical features that can be labelled as 
'destructive elements'. The fieldwork section of the project was carried out within the borders of the 
research projects Climate Change and Social Competition: re-approaching the Archaeology of 
Gotland AD 300-900 and Houses and Hierarchies: From Roman to Viking influences on Gotland 
Island in the Baltic sea, and conducted in July and August of 2017 in conjunction with Uppsala 
university campus Gotland's summer-semester fieldwork-course for archaeology students. The 
excavation documentation and the preliminary results of the survey is presented in this report.     

Part 2 – The field walls/ ancient enclosures (Stensträngarna) 

The ancient enclosure Buttle 43:3 was excavated already in 2014, the two trenches covering 
different stretches of the enclosure revealed that in its southern part it superimposed the house 
foundation Buttle 43:2's wall crumble. In its central and northern section the feature also 
superimposed occupation deposits from the settlement site. Further excavation in 2016 could more 
clearly define the feature's stratigraphy, and it could be concluded that, in addition to the settlement 
remains, the feature also superimposed the cultivated fields known from 18th and 19th century maps. 
The feature also superimposed a ditch, running along the border of the 19th century fields. Hence it 
is safe to say that the feature is not contemporary to the Iron Age settlement site. These results 
stands in contrast to previous claims of the age of the so called ancient enclosures. To verify if these
results were relevant for the remainder of ancient enclosures in the area, an inventory of all ancient 
enclosures within a 200 m radius from the stone wall houses Buttle 43:1, 43:2 and 43:4 was carried 
out during the 2017 campaign. The inventory added two new ancient enclosure features (named 
Änge 1 and Änge 2) to the already existing four features within the 200 m radius. Both the newly 
discovered features were found in positions and contexts that strongly supported a modern date for 
the features, excavation was deemed unnecessary. Of the four registered ancient enclosures, two 
(Buttle 137:1 and Buttle 43:3) had already been subjected to excavation at previous campaigns and 
the ancient enclosure Buttle 141:1 could not be found on the spot specified in FMIS. Trial 
excavation was thus only carried out on the feature Buttle 146:1. 
   At closer inspection the ancient enclosure Buttle 146:1 was found to consist out of two 
independent stretches. One northern, separating two flat surfaces, later identified through the use of 
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historic maps as two fields from Early Modern and Modern times. The second more extensive 
stretch runs over the wetlands south of moraine ridge containing the settlement site. A cut was made
through the northern section. The cut covered the ancient enclosure, a bank underneath the feature, 
two ditches on each side of the bank and parts of the two fields. In total the trench covered 7 x 0.7 
m. The ancient enclosure consisted of a single line of larger boulders position on top of the bank. 
The bank consisted of a loose packing of stones of varying sizes (up to 0.2 m in size). Since the 
stone material also included larger fossils that commonly occur closer to the sterile moraine gravel, 
and the bank being positioned in-between the two fields, it seems reasonable to suggest that it was 
created by clearance stones from the fields while they were cultivated in the 18th and 19th century. 
   Underneath the bank, the same layer as was found covering the ditches and the field surface could
be detected, suggesting that the bank was secondary to the initial use of the area for cultivation. The
bank itself had then later been superimposed by the ancient enclosure. The results achieved from the
excavation were thus similar to those from the excavations of the feature Buttle 43:3, clearly 
showing that the enclosure was created after the field. 
   Only two objects of some chronological value was found during the excavation; one porcelain 
shard found underneath the turf and one shard of glazed red ware (from the Early Modern or 
Modern period) found close to the ancient enclosure at the breaking point between the soil layer 
associated with the field and the bottom moraine gravel layer. The only dated achievable from the 
find material thus suggested that the ancient enclosure Buttle 146:1 to be later than glazed red ware 
but probably older than a piece of porcelain. With its identification as superimposing historical 
fields on maps from the 18th and 19th century it can be safely dated to the later Early Modern or 
Modern period (AD 1700-1950). As also Buttle 43:3 and the in 2013 excavated feature Buttle 137:1
all could be identified on maps from the 19th century and excavations of these features had 
presented supportive chronologies, all of the ancient enclosures close to the house foundations 
Buttle 43:1, 2 and 4 was considered as destructive elements from the Early Modern or Modern 
period. 

Part 3 – Impediments as ancient remains 

The second part of the study focused on 'impediment' (marked features) on historical maps. These 
have in previous cartographical studies (for instance Svedjemo 2014) been interpreted as ancient 
remains, particularly stone wall houses. This hypothesis has however never been proven through 
excavation. In the adjoining area surrounding Buttle 43:1, 2 and 4 several of these 'impediments' 
can be detected on the historical maps. As a methodological trial four features close to the stone 
wall houses was identified as suitable excavation objects. Test pits was eventually open over three 
of the features; one larger of a shape resembling a house foundation, found directly north of Buttle 
43:4, and two smaller circular marks, one west of and one east of Buttle 43:4. To make sure the test 
pits would end up covering the no longer visible features, the historical maps was digitally 
transferred and positions over the features centres was measured by the aid of total-station. The 
result of the excavations was presented in section 3.1. 
   The test pits over the smaller circular features (trench PG25 and PG26) both roughly 1 x 1 m gave
no indication of pre-historic features or destroyed ancient remains. 
   The larger mark however gave positive results. In total an area covering approximately 19 m2 was
excavated through a series of test pits of varying dimensions. Over the entire surveyed area finds of 
Iron Age pottery and fire cracked rocks could be found directly underneath a thin turf layer. 
Underneath the turf, with slight variation throughout the different test pit, was a c. 0.2 m thick layer 
of (presumably) through cultivation destroyed occupation deposits. In the central part of the area 
this layer's composition include as much as 15-20% fire cracked rocks and an ample amount of 
bone fragment and pottery shards were recovered. In the central part of the excavation area, but also
at a test pit roughly five meters north of the central area, a thin preserved occupation deposit was 
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found underneath the cultivated layer. This layer had a more compact and charcoal-stained 
composition and included a heavily fragment find material as well as indications of an older clay 
floor. At small sections in the central area this presumed floor layer had been better preserved. A 
total of eight post-holes or other post carrying constructions was discovered, the features did 
however not present any concluding information on how the presumed house foundation had been 
constructed. A ninth feature could probably have served as hearth. 
   At several different parts of the excavation area the sterile moraine gravel showed evidence of 
heavy fire impact and charcoal was found deep into the reddish coloured moraine layer. The layers 
above, find material and features however gave no indication of fire impact and these fire activities 
must thus have been carried out prior to the construction of the presumed house foundation. 
   None of the collected material could provide a reliable typological date, however finds of glass-
paste beads and stamp ornamented pottery suggests that the remains were of a similar time horizon 
as the settlement in general. The excavated area was deemed to small and the results not conclusive 
enough to clearly stated wether the construction had been a stone wall house or not, but it should be 
considered as a possibility. 
   Through cartographical analysis it was found that the marked featured on the historical maps was 
still present in the 1850s and that the area was brought into cultivation some time after that. Thus 
suggesting that the period that the area had been used for cultivation was limited to some 75 to 100 
years; despite this period of cultivation find material was found to have been rather well preserved 
and there was no indication that the material had been scattered over large distances; for instance 
what was most likely the remains of an almost intact pot was found close to the turf layer in 
trenches 23 and 29. This result was considered important as it together with the lack of leaching 
horizons was strongly in contrast to the stratigraphy around the ancient enclosure Buttle 43:3. 
Hypothetically suggesting that the area in-between the house foundations must have been cultivated
for a longer time period, more or less disintegrating the occupation deposits from the Iron Age site, 
even though these can still be easily detected for the trained eye through colouration and 
composition variation. This hypothesis can be supported by the historical maps, suggesting that the 
area in-between the house foundations would have been used for cultivation for at least 200-250 
years. 
   In Section 3.3 and 3.4 analysis of the frequency of fire cracked rocks in the excavation area, 
phosphate sampling and preliminary analysis of clay, bone and pottery finds was presented. 
   The frequency of fire cracked rocks in the area was already during the excavation of the first test 
pit found to be remarkable. In the measured layers it amount to be between 10 and 20% of the 
composition of layers and indicated that the stones was in general found higher up in the 
stratigraphy and scattered over larger areas than for instance pottery finds. This result suggests that 
the heavier stones was probably carried away during cultivation and spread over a larger area than 
the smaller objects. The result thus suggests that sighting even smaller frequencies of fire cracked 
rocks in for instance recently plowed fields could be a means of detecting destroyed house features. 
The large frequency and the number of earth-ovens styled hearth features found inside the stone 
wall houses and around the settlement discloses than this was probably a preferred style of food 
preparation during the period of settlement. 
   Phosphate sampling gave the highest values just around the excavation area with the values 
dropping of to the south (in the direction of Buttle 43:4), but continuing with substantial values to 
the north. An occupation deposit was also discovered in the most northern test pit (trench PG24). 
The result thus suggests that the discovered features could not be clearly defined by the small 
excavation area. 
   The bone material was through a rough osteological species determination found to included 
bones from cattle, sheep/goat, horse, pig, a rodent and two different species of birds. All species 
was represented in the lower less affected layers and can therefore be associated with the 
construction. All of the bone material was heavily fragmented. The material does thus seemingly 
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represent a varied animal economy, presumably in addition to the known domesticated species also 
including either/or both breeding and hunting of birds. 
   Both as a part of lower layers composition and scattered as lumps in the central area pieces of 
'clay' was found. Similar observation has been made in the stone wall house constructions at the site
and in post hole features associated with house foundations not visible above the surface during 
previous years excavation campagins. A closer inspection of these components and 'lumps' revealed
them to consist of fine grained silt and burned limestone rather than clay. Further chemical analysis 
has deemed necessary before the material composition can be fully determined. The distribution 
patterns for this material suggest a strong connection with house constructions in which they 
seemingly was used for both floor and wall constructions in varying degrees. The distribution 
pattern within the excavated area north of Buttle 43:4 was found to strongly support the existence of
a construction similar to the stone wall houses at the site. 
   A preliminary analysis of the recovered pottery material was made in conjunction with this report.
The pottery material from trench 43 is similar in style and technique to material from the site in 
general, even though the large corpus of material from the site still is awaiting analysis. In total 
1089 g of pottery was recovered from the different test pits. A brief correspondence analysis 
revealed two major types distinguishable in the material; one thin 4-5 mm thick, polished and on 
occasion ornamented black ware and one more commonly occurring 7-8 mm thick, plain black 
ware. A few shards of red (oxidised) ware without signs of surface finishing was also discovered. 
The homogeneity of the material in technique and burning, disregarding of function, suggest that it 
is likely to be a product of specialised craftsmen rather than a individual farm site production. The 
more elaborate work on the fine ware pots also suggest a strong symbolical function for the 
ornament pots and that these were probably made through a ritualised process and would have 
served such functions when in use; the same type of pots is well known from burials contemporary 
to the settlement, in these burials thicker plain ware are extremely rare to find.   

Part 4 – Site extent 

Part four summarised the results of the preliminary attempt to define the spacial extent of the 
settlement site. A compilation of the results of the 1949 excavation (carried out in the present gravel
pit) suggests that the original settlement had extended further to the south. The now drained 'lake', 
south of the moraine ridge on which the settlement rest, was considered as a natural border for the 
site in this direction. The southern part of the site have been destroyed through the construction of 
the historical road (Buttle 145:1) (the road was built prior to 1742 and recently abandoned, prior to 
1978) and the 20th century gravel pit. 
   To the east two test pit was (PG13 and PG14) excavated just east of the stone wall house Buttle 
43:4, none of the test pits indicated any activity in this direction. A similar result was also reached 
with the excavation of test pit PG26 in the same area. The house foundation Buttle 43:4 does 
therefore seemingly form the limitation of the site's extent to the east. Neither the western or 
northern extent could be defined from the existing material. It was considered that the site might 
originally have spanned an area roughly 130 x 90 m, thus being larger than 1 ha. 

Part 5 – Summaries and conclusions 

Part five summarised the result of the excavations and the presented analysis in the report. It was 
concluded that the stone wall house site at Änge is far from the Pompeii John Nihlén imagined. The
excavations has revealed a number of destructive elements from the Early Modern and Modern 
period that has strongly affected the preservation status of the site. The 'field-walls' (Stensträngar) 
was defined as a destructive element from the historical period, superimposed on the site. The road 
(Buttle 145:1) was considered as another destructive element from the historical period, just as the 
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cultivation stones that has been thrown on top of the crumbled house foundations. The historical 
field system is another destructive element which has damaged the house foundations and the 
settlement site. The excavation of an 'impediment' on the 1851 laga skifte map over Nygårds 
revealed the remains of a building, possibly a stone wall house, contemporary with the other 
buildings on the site. Seemingly it was removed after 1851 to expand the historical field system. 
Finally the drainage of the 'lake' surrounding the settlement site and the gravel pit completely 
altered the landscape around the house foundations. The site was thus considered as a Colosseum, a 
ruin remaining in a modern surrounding, rather than an enclosed untouched Pompeii.    
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Lallerius, M., 1801. Storskiftscharta öfver Änge uti Butle sockn och norre härad på Gothland. 
Lantmäteriet. 

Okänd, 1742. Geometrisk Charta öfwer Buttlegård, ängia ock Nygårds åker ock ängsfigurer på 
Gothland Norra Befattningen, Kräklingbo ting, ahla fierding ock Buttle sockn. Lantmäteriet 
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8. Figurförteckning. 
Illustration 1., 2., 3., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 29., 32., 40., 41., 45., 48., 52., 55., 
56., 57., 58., 61., 62., 63., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 79., 87., 88., 89., 92., 93., 104., 105., 106., 107., 116., 117., 118., 
125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 
146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 170., 171., 
172., 173., 174., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 183., 185., 193.,  Foto: Victor Niels Love Melander. 

Illustration 4., 201., Terrängkarta/fornminneskarta: FMIS, Riksantikvarieämbetet. Montage: Victor Niels Love 
Melander 

Illustration 5.,  Foto: Arkeologisk undersökning vid Änge, Buttle sn, Uppsala universitet campus Gotland, 2014. Från: 
Andreeff & Melander 2015: fig. 3.62.  

Illustration 6., 7.,  Ritning: Arkeologisk undersökning vid Änge, Buttle sn, Uppsala universitet campus Gotland, 2016. 
Renritning/Digitalisering/Montage: Victor Niels Love Melander. 

Illustration 8.,  Foto: Arkeologisk undersökning vid Änge, Buttle sn, Uppsala universitet campus Gotland, 2016. Från 
Melander et al. 2017: ill. 82.

Illustration 9.,  Ritning: Arkeologisk undersökning vid Änge, Buttle sn, Uppsala universitet campus Gotland, 2013. 
Renritning/Digitalisering/Montage: Victor Niels Love Melander. Foto: Arkeologisk undersökning vid Änge, Buttle sn, 
2009. Foto från Andreeff et al. 2014: fig. 15.

Illustration 10., 34., 35., 36., 47., 54., 66., 69., 70., 95., 112., 113., 114., 115.,  Karta: Anton Uvelius/ Alexander 
Sjöstrand. Montage: Victor Niels Love Melander.

Illustration 25.,  Foto och montage: Victor Niels Love Melander.

Illustration 26., 42., 51., 53., 59., 60., 78., 91., 94., 100., 102.,  Ritning: Arkeologisk undersökning vid Änge, Buttle sn,
Uppsala universitet campus Gotland, 2017. Digitalisering/renritning/montage: Victor Niels Love Melander.

Illustration 27.,  Karta: Anton Uvelius. Montage: Victor Niels Love Melander.

Illustration 28., 31., Karta: Lantmäteriet. Montage: Victor Niels Love Melander. Kartan reproducerad från Andreeff et 
al. 2014: fig. 68.

Illustration 30.,  Karta: Lantmäteriet. Kartan reproducerad från Andreeff et al. 2014: fig. 69.

Illustration 33.,  Karta: Lantmäteriet. Kolberg, A., 1851. Karta: Alla ägorna till hemmanet Nygårds uti Gotlands län 
norra härad och Buttle socken. 

Illustration 37., 38., 39., 43., 44., 46., 49., 50., 64., 65., 67., 68., 77., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 90., 96., 97., 98., 
99., 101., 103., 196., 197., 198., 199., 200.,  Foto: Arkeologisk undersökning vid Änge, Buttle sn, Uppsala universitet 
campus Gotland, 2017. 

Illustration 108., 109. 111.,  Karta: Anton Uvelius/ Alexander Sjöstrand. Montage och redigering: Victor Niels Love 
Melander.

Illustration 110., 168.,  Grafik: Victor Niels Love Melander. 

Illustration 119., 120., 121., 122., 123., 124., 165., 166., 167., 169., 175., 184., 188.,: Karta: Victor Niels Love 
Melander/Anton Uvelius/ Alexander Sjöstrand. 

Illustration 186., 187.,  Karta: Alexander Sjöstrand. Montage: Victor Niels Love Melander.

Illustration 189.,  Karta: Victor Niels Love Melander. Efter Okänd, 1742. Geometrisk Charta öfwer Buttlegård, ängia 
ock Nygårds åker ock ängsfigurer på Gothland Norra Befattningen, Kräklingbo ting, ahla fierding ock Buttle sockn. 
Lantmäteriet 
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Illustration 190.,  Karta: FMIS. Montage: Victor Niels Love Melander. 

Illustration 191., 192. Foto: Gotlands Museums arkiv. 

Illustration 194.,  Karta: Lantmäteriet (utdrag av Generalstabskartan 1890). Montage och bearbetning: Victor Niels 
Love Melander.

Illustration 195.,  Karta: Victor Niels Love Melander. 
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Nygårds 1:28, Buttle sn. Kontextlista
Buttle Änge 2017 Lst. 431-1780-17

PG13:01 PG13 Lager PG13:02

PG13:02 PG13 Lager PG13:01 PG13:03

PG13:03 PG13 Lager PG13:02
PG14:01 PG14 Lager PG14:02

PG14:02 PG14 Lager PG14:01 PG14:03

PG14:03 PG14 Lager PG14:02

PG20:01 PG20 Lager

PG20:02 PG20 PG20:01 PG20:03

PG20:03 PG20 Lager PG20:02 PG20:04

Kontext Schakt Grupp Kontexttyp Undertyp/tolkn
ing

Beskrivning Äldre än Yngre än

Torv Mager, lucker, brun silt. Inslag (15-25%) av sten
(varierande storlekar 0.01-0.2 m i diameter).
Sporadisk förekomst av skärvsten. Tjocklek ca
0.12-0.15 m. Toppmått: 48.46 m ö h.

Urlak/ploggång Mager, lucker, brun silt. Inslag (25-50%) av grus
och sten (varierande storlekar 0.01-0.2 m i
diameter). Sporadisk förekomst av
skärvsten.Tjocklek ca 0.25-0.28 m. Toppmått
48.34 m ö h. Delundersökt ca 0.5 x 1 m inom
schakt.

Morän Toppmått: 48.06 m ö h.
Torv Mager, lucker, brun-grå silt. Inslag av sten (25-

50%, stenar 0.01-0.15 m i diameter), rötter
(mindre än 5%). Sporadisk förekomst av
skärvsten. Tjocklek ca 0.12-0.2 m, i huvudsak
0.15-0.17 m, tjockast i den västra delen av
schaktet mot den utrasade muren för RAÄ Buttle
43:4 och tunnast I den östra delen av schaktet.
Ca 0.8-0.9 m öster om västra schaktkanten en
försjunkning, ca 0.1-0.15 m (“dike” intill bildad
plogvall mot husgrunden). Toppmått: Västra
delen av schaktet 48.76 m ö h. Östra delen av
schaktet 48.56 m ö h.

Urlak/ploggång Mager, lucker, brun-grå silt. Inslag av sten (5-
15%, stenar ca 0.01-0.1 m i diameter). Tjocklek
ca 0.15-0.2 m. Toppmått: Västra delen av
schaktet 48.50 m ö h. Östra delen av schaktet
48.48 m ö h.

Morän Toppmått: Västra delen av schaktet 48.28 m ö h.
Östra delen av schaktet 48.26 m ö h.
Försjunkning (västra delen 48.17 m ö h).

Torv Mager, lucker, grå silt, inslag av sten och grus
(ca 50%, stenar ca 0.01-0.15 m I diameter).
Tjocklek ca 0.12-0.15 m.

PG20:02/
PG20:03/
PG20:04

Konstruktion Stensträng Stensträng (Raä Buttle 146:1). Utgörs av
gråstensblock ca 0.3-0.8 m, delvis ovan torv, på
sträckor delvis överväxt av klenare (yngre) träd.
Utgår från (eventuellt överlagras av) Raä Buttle
146:3 (röjningsröse/stenupplag från grusbrytning,
ca 15 x 10 x 1.5 m, består av stenar ca 0.1-0.2 m
i diameter) ca 14 m i V-Ö riktning, viker därefter
av i N-S riktning ca 47 m. Vid riktningsändring
överlagrad av röjningsröse ca 4 x 4 x 0.4 m,
bestående av stenar 0.1-0.2 m i diameter.
Avslutas i syd av röjningsröse ca 1.5 x 2 x 0.3 m,
bestående av stenar ca 0.1-0.2 m i diameter.
Stensträngens bredd ca 0.7 m. Vid den norra
delen av den N-S sträckningen återfinns
stensträngen ovan vall ca 4 m bred, med dike på
vardera sida, på vardera sida om vallen och
dikena plana ytor (äldre åkrar). Den södra delen
av sträckningen förstörd av grustag.
Stensträngen befinner sig på moränbacke. En
separat stensträngssträckning, lätt bågformad ca
160 m l i N-S riktning, över myrmarken S om
stensträngen har sammanslagits i
fornminnesregistret, ingen sammankoppling
mellan de båda stensträngarna kan iakttas i fält
2017. Stensträngen omfattad av undersökning ca

Stenpackning/r
öjningssten

Mellan 1.20 och 5 m från 0-punkt (NV-hörnet),
stenpackning direkt under torven, delvis ovan
torven. Stenar i huvudsak 0.1-0.2 m i diameter,
blandat med lös jord av samma karaktär som
(PG20:01). Stenar väldigt löst packade. Mellan
1.80 och 4.40 centrering av stenpackning.
Packningen av 2-3 lager med stenar. Övre nivån;
jordblandad, löst packad, jorden som i torvlagret,
stenarna i huvudsak 0.15-0.2 m i diameter
enstaka 0.1 m i diameter. Inslag av stenar (15-
25%) 0.05-0.1 m i diameter. Innehåller också
större fossiler och ”moränsten”, gräsrötter ner till
nedre nivån. Nedre nivån, samma typ av stenar
och packningsgrad och fyllning som den övre
nivån. Tjocklek varierande mellan ca 0.1-0.25 m.
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Buttle Änge 2017 Lst. 431-1780-17

PG20:04 PG20 Lager

PG20:05 PG20 Lager PG20:04 PG20:06

PG20:06 PG20 Lager

PG21:01 PG21 Lager PG21:02

PG21:02 PG21 Lager PG21:01 PG21:03

PG21:03 PG21 Lager PG21:02

PG21:04 PG21 Lager PG21:03 PG21:05

PG21:05 PG21 Lager PG21:04 PG21:09

PG21:06 PG21 G PG21:1 PG21:07 PG21:08

PG21:07 PG21 G PG21:1 PG21:03 PG21:06

Ploggåmg Mager, lucker, grå-brun silt, inslag 15-25% av
småsten 0.01-0.1 m i diameter, begränsas mot
men fortsätter under stenpackningen (PG20:03).
Tjocklek varierande ca 0.05-0.3 m, som tjockast
vid schaktkanterna och som tunnast under
stenpackningen, vallen och stensträngen. 

PG20:01/
PG20:03

PG20:05/
PG20:06

Morän Lagret mellan 2.30-3.90 från 0-punkt (NV-hörn av
schakt), utgörs av grusig, gulbrun, moränsand
med inslag av mindre stenar (mer än 50%, stenar
0.01-0.03 m i diameter). Lagrets tjocklek
varierande mellan ca 0.02-0.1 m, tjockast under
stensträngen och vallen och tunnast vid dess
kanter.

Morän Framkom på varierande nivåer mellan ca 0.3-0.4
m under torv. Framkom på största djup under
stenpackningen (PG20:03 och vid
schaktkanterna, ytligast vid dikena intill vallen).

PG20:04/
PG20:05

Torv Grå, lucker, mager silt, inslag av sten (5-25%,
stenar 0.03-0.1 m i diameter, enstaka större
stenar ca 0.15 m i diameter). Betydande inslag
(15-25%) av skärvsten, varierande storlekar 0.03-
0.15 m I diameter. Lagret fyndförande. Tjocklek
ca 0.12-0.15 m. Toppmått: 48.34 m ö h. 

Ploggåmg Brun-mörkbrun lucker, mager, silt. Inslag av sten
(5-10%, stenar 0.03-0.05 m i diameter),
skärvsten (15-25%, skärvstenar av varierande
storlek 0.01-0.15 m I diameter). Lagrets tjocklek
ca 0.09-0.1 m. Toppmått: 48.20 m ö h.

Kulturlager Kompakt, fet, brun mörkfläckig silt, med inslag av
“lera” (15-25%, finkorning, klumpig silt eller lera
med inslag av bränd kalk? Skiftande färgskala
från gul-grå till röd-orange). Sporadiska inslag av
mindre skärvsten och småstenar 0.01-0.05 m I
diameter. Tjocklek varierande ca 0.02 m över
PG21:04 I övrigt ca 0.1 m. Toppmått: 48.11 m ö
h. 

PG21:04/
PG21:07/
PG21:09

Kulturlager Oregelbundet område ca 1.4 m som bredast vid
S schaktkanten, ca 1 m in från den östra och 0.5
m in från den västra schaktkanten och
avsmalnande mot den N schaktkanten. Fläckvis
förekommande över och ikring PG21:07.
Utgjordes av kompakt, fet, brun, kolfläckig silt
med betydande inslag av ”lera” (25-50% -
blandning av finkorning silt, aska och bränd kalk,
varierande färgskala gulgrå-rödorange), enstaka
inslag av skärvstenar. Mitt i lagret ca 0.4 m in
från N och S schaktkanten, framkom ett område
ca 0.4 m i diameter med kraftig förekomst av
”leran”, direkt under framkom intensivt rödbränd
grusig-silt (resultat av eldning med hög
temperatur). Moränstenar under området,
pulveriserade eller sönderfallande vid beröring.
Lagret ca 0.05 m tjockt. Toppmått 48.08 m ö h. Morän Grusig, rödbrun, moränsand med fläckvis inslag
av grå och svarta stråk, direkt under PG21:04.
Endast ett par centimeter tjockt lager. Toppmått
ca 48.01 m ö h.

Konstruktion Stolphål Regelbunden kvadratisk stenskoning 0.53 x 0.36
m av kantställda kalk- och gråstenar och block.
Stenarna skapande ett inre kvadratiskt rum om
ca 0.23 x 0.27 m. Stenarna formerade enligt
följande; Sten 1 (kantställd kalksten 0.19 x 0.17
m, urholkad på insidan (naturligt) norra sida. Sten
2 (kantställd kalksten ca 0.35 x 0.09 m, under
och snett innanför stenen återfanns Sten 6,
kalksten kantställd 0.15 x 0.11 m) västra sidan.
Sten 3-4 (Sten 3: Kantställd, rund, gråsten ca
0.15 m i diameter; Sten 4; Kantställd, gråsten ca
0.15 m i diameter) södra sidan. Sten 5 (Kantställt
gråstenblock ca 0.25 m I diameter, oregelbunden
form, i prfoilen, ej helt framrensad. Intill sten
avlång gråsten, kantställd ca 0.18 x 0.07 x 0.02
m) västra sidan. Fyllning Stolphål Kompakt, mager (fet i den övre delen), brun-
gråfläckig silt, inslag av skärvsten (ca 10%,
stenar ca 0.01-0.08 m I diameter) och “lera” (ca
10% - motsvarande PG21:04). Mot botten inslag
av morängrus (PG21:09). Tjocklek ca 0.4 m.
Toppmått 48.00 m ö h.
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PG21:08 PG21 G PG21:1 PG21:06 PG21:09

PG21:09 PG21 Lager

PG22:01 PG22 Lager PG22:02

PG22:02 PG22 Lager PG22:01

PG22:03 PG22 Lager PG22:03
PG22:04 PG22 Lager PG22:02 PG22:03 

PG23:01 PG23 Lager PG23:02

PG23:02 PG23 Lager PG23:01 PG23:03

PG23:03 PG23 Lager PG23:02 PG23:04

PG23:04 PG23 Lager PG23:03
PG24:01 PG24 Lager PG24:02

PG24:02 PG24 Lager PG24:01 PG24:03

PG24:03 PG24 Lager PG24:02 PG24:04

PG24:04 PG24 Lager PG24:03 PG24:04

PG24:05 PG24 Lager PG24:04
PG25:01 PG25 Lager PG25:02

PG25:02 PG25 Lager PG25:01 PG25:03

PG25:03 PG25 Lager PG25:02

Nedgrävning Stolphål Oregelbundet kvadratisk nedgrävning begränsad
av PG21:06, botten till hälften plan till hälften
nedgående I insmalnande spets (N-sidan,
stolpens position?). Skarpa nedgrävningskanter.
Nedgrävningen ca 0.5 x 0.5 x 0.4 m. Bottenmått:
47.66 m ö h.

Morän PG21:03/
PG21:05/
PG21:08

Torv Brun, mager, lucker silt med inslag av sten (10-
20%, stenar 0.01-0.1 m i diameter) och skärvsten
(10-20%, stenar 0.03-0.15 m I diameter). Lagrets
tjocklek ca 0.18 m. Toppmått: 48.30 m ö h. 

Ploggåmg Brun, mager, lucker silt, inslag av skärvsten (5-
10%, stenar 0.02-0.1 m i diameter) och småsten
(10-20%, stenar 0.01-0.05 m i diameter, enstaka
större stenar ca 0.1 m I diameter). Lagrets
tjocklek ca 0.2-0.22 m.Toppmått: 48.12 m ö h.

PG22:03/
PG22:04

Morän Toppmått 47.91 m ö h.
Morän Område om ca 0.25 m i diameter, NÖ

schakthörnet, bestående av röd-brun, mager,
lucker, morängrus i huvudsak (50-75%) bestånde
av stenar 0.01-0.1 m I diameter. Lagret
varierande tjocklek ca 0.2-0.3 m. Toppmått 47.90
m ö h.

Torv Brun/grå, mager, lucker silt med inslag av sten
(10-20%, stenar 0.01-0.15 m i diameter), inslag
av skärvsten (ca 10-25%, stenar 0.02-0.15 m I
diameter). Lagrets tjocklek ca 0.1-0.12 m.
Toppmått: 48.33 m ö h.

Ploggåmg Brun, mager, lucker silt. Inslag av sten (10-20%,
0.01-0.03 m i diameter, enstaka större stenar
0.05-0.15 m i diameter) och skärvsten (15-25%,
varierande storlekar 0.01-0.1 m I diameter).
Lagrets tjocklek ca 0.1 m. Toppmått: 48.22 m ö h.

Ploggåmg Lucker, brun-grå, mager (fetare och kompaktare
än PG23:02) silt, inslag av sten (10-20%, stenar
0.01-0.1 m i diameter) och skärvsten (10-20%,
stenar 0.01-0.1 m I diameter). Större och mindre
fragmenterade fynd. Toppmått: 48.13 m ö h.

Morän
Torv Grå, lucker, mager, silt med inslag av sten (20-

40%, stenar 0.01-0.15 m i diameter, enstaka upp
mot 0.2 m i diameter) och skärvsten (10-20%,
0.01-0.10 m I diameter). Fyndförande. Lagrets
tjocklek ca 0.18 m. Toppmått 48.28 m ö h.

Ploggåmg Kompakt, mager, brun-grå silt, inslag av grus (10-
20%) och småsten (10-20%, stenar 0.01-0.08 m i
diameter), en större sten påträffad ca 0.3 m in
från N respektive V schaktkanten, stenen
(gråsten, moränaktig) ca 0.18 m I diameter.
Toppmått: 48.1 m ö h. Lagrets tjocklek ca 0.02-
0.05 m.

Kulturlager Brun, gråfläckig, kompakt, mager (fetare än
överliggande PG24:02) silt med inslag av
skärvsten (5-15%, stenar 0.02-0.08 m i
diameter), enstaka stenar (0.05-0.15 m I
diameter) och “lera” (endast små fläckar och
klumpar). Tunt skikt mot botten övergående till
morän (PG24:04-PG24:05) genom uppblandning
med grus. Toppmått: 48.08 m ö h. Lagrets
tjocklek ca 0.05-0.08 m.

Morän Brun-grått fläckat morängrus, inslag av enstaka
större stenar (10-20%, stenar 0.05-0.15 m i
diameter). Lagrets tjocklek ca 0.13-0.15 m.
Toppmått 48.00 m ö h. 

Morän Toppmått: 47. 86 m ö h. 
Torv Brun, lucker, mager silt med inslag av rötter (10-

20%), småsten (20-40%, stenar 0.01-0.04 m i
diameter, enstaka större 0.1-0.2 m I diameter).
Sporadisk förekomst av skärvsten. Lagrets
tjocklek ca 0.1-0.14 m. Toppmått: 48.25 m ö h. 

Urlak/ploggång Brun, mager, lucker silt med inslag av småsten
(25-50%, stenar ca 0.01-0.05 m i diameter,
enstaka större stenar 0.08-0.12 m I diameter.
Stenarna delvis av moränkaraktär). Lagrets
tjocklek ca 0.15-0.2 m. Toppmått: 48.13 m ö h. 

Morän Toppmått: 47.97 m ö h.
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PG26:01 PG26 Lager PG26:01

PG26:02 PG26 Lager PG26:01 PG26:03

PG26:03 PG26 Lager PG26:02
PG27:01 PG27 Lager PG27:02

PG27:02 PG27 Lager PG27:01 PG27:03

PG27:03 PG27 Lager PG27:02 PG27:04

PG27:04 PG27 Lager PG27:05

PG27:05 PG27 Lager PG27:04
PG27:06 PG27 G PG27:1 PG27:10 PG27:05

PG27:10 PG27 G PG27:1 PG27:04 PG27:06
PG27:07 PG27 G PG27:2 PG27:04 PG27:08

PG27:08 PG27 G PG27:2 PG27:07 PG27:05

PG27:09 PG27 Sten PG27:02 PG27:05

PG28:01 PG28 Lager PG28:02

PG28:02 PG28 Lager PG28:01 PG28:03

PG28:03 PG28 Lager PG28:02 PG28:04

PG28:04 PG28 Lager PG28:03

Torv Brun, mager, lucker silt med inslag av sten (25-
50%, stenar ca 0.01-0.08 m i diameter, enstaka
upp till 0.15 m I diameter), rötter (ca 10%),
sporadisk förekomst av skärvsten (mindre än
1%). Lagrets tjocklek ca 0.1-0.12 m. Toppmått:
48.30 m ö h. 

Urlak/ploggång Mager, lucker, brun silt med inslag av småsten
och grus (25-50%, stenar 0.01-0.05 m i diameter,
enstak uppemot 0.1 m I diameter). Lagrets
tjocklek ca 0.2 m. Toppmått: 48.19 m ö h. 

Morän Toppmått: 47.98 m ö h.
Torv Lucker, mager, brun-grå silt med inslag av

småsten (10-25%, 0.01-0.1 m i diameter) och
skärvsten (10-25%, 0.02-0.15 m I diameter).
Lagrets tjocklek ca 0.15-0.2 m. Fyndförande.
Toppmått: 48.38 m ö h.

Ploggåmg Kompakt, mager, brun gråfläckig silt med inslag
av skärvsten (10-25%, 0.01-0.2 m i diameter) och
sten (10-25%, stenar 0.02-0.1 m I diameter).
Lagrets tjocklek ca 0.06-0.15 m. Toppmått 48.17
m ö h.

Kulturlager Kompakt, fet, brun gråfläckig silt med inslag av
“lera” (5-10%), stenar (5-10%, stenar 0.01-0.05 m
I diameter) och skärvsten (ca 5-10%). Lagret
oregelbundet I västra delen av schaktet, skarpt
avgränsad, sträcker sig mellan ca  0.6-0.8 m in
från V schaktkanten. Lagrets tjocklek ca 0.05 m.
Toppmått: 48.11 m ö h.

Morän Grå mager, lucker silt med inslag av morängrus
och sand (50-75%). Klart avvikande från
underliggande sterilt moränlager (PG27:05).
Toppmått: 48.05 m ö h. 

PG27:02/
PG27:04

Morän
Nedgrävning Grop Oregelbunden nedgrävning i schaktets södra

profil, ca 0.05 m in från S schaktkanten,
omfattande ca 0.2 x 0.05 x 0.05 m. Botten
rundad, mjuk sluttande kanter, fyllningen utgörs
av PG27:04. Bottenmått 47.85 m ö h.

Fyllning Grop Samma sammansättning som PG27:04.
Fyllning Grop Brunfärgad morän sand-grus, mer än 50% inslag

av morängrus, distinkt avgränsad färgskillnad,
ingen klar antydan till kulturpåverkan.

Nedgrävning Grop Oregelbunden nedgrävning I plan ca 0.23 x 0.3 x
0.26 m begränsad av S schaktkanten,
nedgrävningen skarpt avsmalnande till ca 0.1 x
0.1 m. Lätt sluttande, mjuk nedgrävningskan och
spetsig botten. Toppmått: 47.89 m ö h –
bottenmått: 47.62 m ö h. 

Konstruktion Eventuellt kantställd gråsten, formen tillåter inte
klar definition, inga tecken på nedgrävning, sten
ca 0.2 m i diameter i schaktets NÖ hörn.
Toppmått: 48.10 m ö h. 

Torv Grå-brun, mager, lucker, silt med inslag av
skärvsten (10-25%, stenar 0.01-0.2 m i diameter)
och grus-småsten (10-25%, stenar 0.01-0.03 m i
diameter, enstaka större stenar upp mot 0.15 m I
diameter). Lagrets tjocklek ca 0.12-0.15 m.
Schaktet sluttande. Lagrets tjocklek ca 0.15
m.Toppmått SÖ-hörn 48.37 m ö h, NV-hörn
48.31 m ö h. 

Ploggåmg Kompakt (lucker i övre skikt), mager, grå-brun silt
med inslag av skärvsten (10-25%, stenar 0.02-
0.2 m i diameter) och sten (10-25%, 0.01-0.05 m
I diameter, enstaka större). Lagret ca 0.1 m
tjockt. Fyndförande. Toppmått: 48.22 m ö h. 

Kulturlager Brun-gråfläckig, kompakt, mager, silt med inslag
av sten (0.01-0.1 m i diameter), ”lera” (fläckvis,
varierande färgskala, rödbränt till grå-vit, ca 5-
10%) och skrävsten (5-15%, stenar 0.01-0.08 m i
diameter). Lagrets tjocklek varierande ca 0.08-
0.15 m. Övergår diffust i PG28:04 över hela
schaktet. Toppmått: 48.13 m ö h. 

Morän Grå, mager, lucker silt blandad med morängrus
(50-75%). Lagret diffus avgränsat mot
överliggande PG28:03 och de underliggande
lagren PG28:05 i SÖ och Ö delen av schaktet
och PG28:06 i övriga schaktet. Lagrets tjocklek
ca 0.07-0.1 m. Toppmått: 48.11 m ö h.

PG28:05/
PG28:06
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PG28:05 PG28 Lager PG28:04 PG28:06

PG28:06 PG28 Lager

PG28:07 PG28 G PG28:1 PG28:03 PG28:09

PG28:08 PG28 G PG28:2 PG28:15 PG28:03

PG28:09 PG28 G PG28:1 PG28:07 PG28:04

PG28:10 PG28 G PG28:2 PG28:04

PG28:11 PG28 G PG28:2 PG28:12 PG28:10?

PG28:12 PG28 G PG28:2 PG28:03 PG28:13

PG28:13 PG28 G PG28:2 PG28:14 PG28:15

PG28:14 PG28 G PG28:2 PG28:03 PG28:13

PG28:15 PG28 G PG28:2 PG28:13 PG28:04

PG28:16 PG28 G PG28:1 PG28:07 PG28:09

PG28:17 PG28 G PG28:3 PG28:04 PG28:21

PG28:18 PG28 G PG28:3 PG28:17 PG28:06

PG28:19 PG28 G PG28:4 PG28:20 PG28:23

PG28:20 PG28 G PG28:4 PG28:19 PG28:03

PG28:21 PG28 G PG28:3 PG28:17 PG28:18

Morän Rödbrun, lucker, mager silt blandat med
morängrus (mer an 50% morängrus). Ingen tydlig
tendens till eldpåverkan. Lagrets tjocklek ca 0.03-
0.05 m. Begränsat till den östra och SÖ delen av
schaktet, diffus övergång till ovanliggande och
underliggande lager.Toppmått: 48.04 m ö h.

Morän PG28:04/
PG28:05

Fyllning Stolphål Mörkgrå-svart, lucker, mager silt med inslag av
skärvsten (5-10%, stenar 0.02-0.05 m i diameter)
och moränsten och grus (10-25%, stenar ca
0.03-0.08 m i diameter). Tjocklek ca 0.24 m.
Nedgrävd genom och distinkt avgränsad från
PG28:04.Toppmått: 48.04 m ö h.

Fyllning Stolphål Brun, mager, kompakt silt med inslag av
morängrus (5-10%) och skärvsten (5-10%).
Toppmått: 48.02 m ö h.

Nedgrävning Stolphål Nedgrävning 0.3 x 0.23 x 0.24 m, oval i plan, lätt
rundad botten, mjuk nedgrävningskant, distinkt
urskiljbar från omgärdande lager. Bottenmått:
47.81 m ö h.

Nedgrävning Stolphål Negrävning, formad som en ränna ca 0.1 x 0.25 x
0.18 m, botten plan, diffus nedgrävningskant,
sannolikt ursprungligen formad för PG28:11.
Fyllningen motsvarande PG28:12. Delvis
sammanbindande G PG28:2 med G PG 28:1. 

PG28:12/
PG28:11?

Konstruktion Stolphål Kalksten, 0.25 x 0.21 x 0.06 m, liggande ovan G
PG28:1 intill PG28:10. Troligen ikull vält del av G
PG28:2. Toppmått: 48.04 m ö h. Bottenmått
47.97 m ö h.

Fyllning Stolphål Lucker, mager, brun silt med inslag av morängrus
och sten (10-25%, stenar ca 0.01-0.05 m I
diameter).

Konstruktion Stolphål Gråsten, 0.33 x 0.23 x 0.1 m. Ovansidan flat,
botten flat, toppen spetsig, baksidan rundad.
Stenen bearbetad. Placerad I sluttande vinkel,
troligen omkullvält av plog eller vid upptagning av
stolpe. 

Fyllning Stolphål Grå-brun, mager, lucker silt blandad med
morängrus (25-50%) och sten (10-25%, stenar ca
0.02-0.1 m I diameter). Fyllning under PG28:13,
diffust avgränsad från PG28:12, skarpt
avgränsad från PG28:13 och PG28:06.
Toppmått: 47.97 m ö h. Bottenmått: 47.88 m ö h.

Nedgrävning Stolphål Oregelbunden form i plan ca 0.38 x 0.3 x 0.25 m.
Diffus nedgrävningskant, plan sluttande botten, I
nedgrävningen återfanns PG28:13, som sannolikt
tillsammans med PG28:11 utgjort en stenskoning
begränsande nedgrävningens utbredning.
Bottenmått: 47.78 m ö h.

Konstruktion Stolphål Sten, oregelbunden gråsten, skörbränd, 0.1 x 0.1
x 0.06 m, ställd på högkant, skoning för G
PG28:1.

Fyllning Stolphål/härd Mörkbrun, kompakt, fet, kolblandad silt med
inslag av skärvsten (ca 25%, 7.5 i grovsorterad
omhändertagen), småsten och morängrus (ca
10-25%, stenar ca 0.01-0.03 m I diameter).
Lagrets tjocklek ca 0.15 m. Avgränsas skarpt mot
PG28:21.

Nedgrävning Stolphål/härd ca 0.5 x 0.4 x 0.2 m (inom schakt) begränsad av
schaktkanten, halvmåne formad i plan, botten
plan begränsad av PG28:21.
Nedgrävningskanten diffus, tydligt urskiljbar från
överliggande PG28:03. Nedgräv genom
PG28:06.Toppmått: 48.04 m ö h.

Konstruktion Stolphål Två oregelbundna gråstenar avgränsande
PG28:20. Stenarna ca 0.22 x 0.15 x 0.12 m
respektive 0.2 x 0.15 x 0.1 m, i profilen kunde
diffus nedgrävning iakttas inringad av stenarna.
Bottenmått: 48.01 m ö h.

Fyllning Stolphål Kompakt, mager, brun silt utan inslag av sten
eller grus. Begränsad innanför stenarna
PG28:19.Tjocklek ca 0.1-0.15  m. Toppmått:
48.09 m ö h. Bottenmått 47. 95 m ö h.

Konstruktion Stolphål/härd Flat gråsten, 0.31 x 0.25 x 0.07 m, bearbetad.
Utgör botten på nedgrävningen PG28:18.
Placerad I lättvinkel, eventuellt upptryckt eller
placerad mot PG28:22. Sten direkt på sterilt
moränlager, PG28:06.
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PG28:22 PG28 G PG28:3 Sten PG28:21

PG28:23 PG28 G PG28:4 PG28:19 PG28:04

PG29:01 PG29 Lager PG29:02
PG29:02 PG29 Lager PG29:01

PG29:03 PG29 Lager PG29:02 PG29:04

PG29:04 PG29 Lager

PG29:05 PG29 Lager

PG29:06 PG29 G PG29:1 PG29:03 PG29:08

PG29:07 PG29 Lager PG29:04 PG29:12

PG29:08 PG29 G PG29:1 PG29:06 PG29:10

PG29:09 PG29 Lager PG29:04 PG29:05 

PG29:10 PG29 G PG29:1 PG29:08 PG29:05 

PG29:11 PG29 G PG29:2 PG29:13 PG29:05 

PG29:12 PG29 Lager PG29:07 PG29:05 

PG29:13 PG29 G PG29:2 PG29:04 PG29:11

Konstruktion Mjukt rundad, naturlig gråsten, 0.25 x 0.12 x 0.1
m, direkt på moränen, naturligt förekommande,
inga tecken på nedgrävning eller påverkan, delvis
direkt emot PG28:21. Eventuellt naturlig sten
använd som stöd för PG28:21 eller “vandrande
sten”.

Nedgrävning Stolphål 0.2 x 0.2-0.07 x 0.21 m inom schakt, begränsad
av schaktkant i SÖ. Oregelbunden form i plan,
begränsad av stenarna PG28:19 och
schaktkanten. Norra nedgrävningskanten diffus,
den södra skarp. Spetsig botten.

Torv Toppmått 48.32 m ö h. Grässvål ca 0.1 m.
Ploggåmg Brun-grå, mager, lucker silt med inslag av sten

(ca 10-25%, i huvudsak 0.03-0.08 m i diameter,
enstaka större upp mot 0.15 m i diameter) och
skärvsten (10-20%, varierande storlekar 0.03-0.1
m i diameter, enstaka upp mot 0.15 m i
diameter). Fyndförande. Lagrets tjocklek ca 0.15
m. Toppmått: 48.22 m ö h.

PG29:03/
PG29:04

Kulturlager Brun, gråfläckig, fet, komapkt silt med inslag av
småsten (10-20% 0.01-0.05 m i diameter,
enstaka större), lera (5-10%) och skärvsten
(avtagande från överliggande lager, ca 5-10%,
stenar ca 0.01-0.1 m i diameter, enstaka större).
Lagrets tjocklek ca 0.07 m. Omfattande ca 3.5 x
1 m, skarpt avgränsad ca 3.5 m in från den
västra schaktkanten. Tydligt avgränsad från
överliggande och underliggande lager. Toppmått
48.14 m ö h. 

Morän Grå, lucker, mager silt uppblandad med
morängrus och moränsten (I huvudsak mindre
moränstenar). Fyndförande. Tjocklek ca 0.1 m.
Toppmått 48.04 m ö h.

PG29:02/
PG29:03

PG29:05/
PG29:07/
PG29:09/
PG29:12

Morän Toppmått 47.98 m ö h. PG29:04/
PG29:07/
PG29:09/
PG29:12

Konstruktion Stolpfundament 0.28 x 0.2 x 0.04 m, flat ovansida, sprucken.
Gråsten. Toppmått: 47.99 m ö h. 

Morän Rödbrun, mager, lucker silt blandad med
morängrus, och större stenar (0.05-0.15 m i
diameter). Avgränsad till den östra delen av
schaktet, omfattade ca 1.32 x 0.5 m, ca 0.4 m in
från Norra schaktkanten och 0.23 m in från östra
schaktkanten. Toppmått 47.94 m ö h.

Fyllning Stolphål Brun-grå, kompakt, fet, silt, utan inslag av sten.
Mot botten uppblandad med morängrus.
Toppmått 47.93 m ö h. 

Morän Rödbrun, mager, lucker, silt blandad med
morängrus och sten (ca 20-50%, stenar 0.02-0.1
m i diameter). Diffust avgränsad mot
överliggande och underliggande lager.
Oregelbundet område ca 0.57 x 0.45 m, ca 0.3 m
in från norra schaktkanten, 3 m in från östra
schaktkanten och 2 m in från västra
schaktkanten. Tjocklek ca 0.05 m. Toppmått:
47.97 m ö h. 

Nedgrävning Stolphål 0.28 x 0.24 x 0.1 m, i NV-schaktkanten,
avgränsad av schaktkanten. Mjukt sluttande
nedgrävningskant, botten spetsig. Bottenmått:
47.82 m ö h.

Nedgrävning Grop Diffus nedgrävning i schaktets västra ände.
Nedgrävningen oregelbundet oval i plan, ca 0.3 x
0.3 x 0.24 m, sluttande sidor, spetsig botten,
diffus nedgrävningskant. Vid västra sidan stod en
sten ca 0.2 m I diameter (naturlig). Fyllningen
utgjorders av PG29:04. Toppmått 47.81 m ö h.
Botten 47.66 m ö h.

Morän Rödorange lucker mager silt blandad med
morängrus och sten (5-10%, stenar 0.03-0.08 m I
diameter). Eldpåverkad med inslag av kol (5-
10%, enstaka större fragment). Gradvis
övergående till sterilt moränlager. Toppmått
47.89 m ö h. Bottenmått 47.57 m ö h.
Oregelbundet område ca 0.45 x 0.38 m, östra
delen av schaktet, ca 0.3 m in från N
schaktkanten och 0.25 m in från Ö schaktkanten.

Fyllning Grop Liknande sammansättning som PG29:04.
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431-1780-17 Pend 13512 PG14 PG14:02 x Ben Ben fl. 6 Frag.
431-1780-17 Pend 13513 PG14 PG14:02 x 1 3 Frag.

431-1780-17 13510 PG20 PG20:01 x Ben Ben 1 1 Frag.
431-1780-17 13516 PG20 PG20:03 x 1 1 Frag.

431-1780-17 15134 PG20 PG20:04 x 1 2 Frag.

431-1780-17 15135 PG20 PG20:04 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14925 PG21 PG21:01 x Ben Ben fl. 42 Frag.
431-1780-17 Pend 14927 PG21 PG21:01 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14921 PG21 PG21:01 x 1 3 Frag.
431-1780-17 Pend 14928 PG21 PG21:01 x Lera Lera fl. 10 Frag.
431-1780-17 Pend 14891 PG21 PG21:02 x Ben Ben fl. 156 Frag.
431-1780-17 Pend 14886 PG21 PG21:02 x Ben fl. 22 Frag.
431-1780-17 Pend 14893 PG21 PG21:02 x 2 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14897 PG21 PG21:02 x fl. 57 Frag.
431-1780-17 Pend 14894 PG21 PG21:02 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14898 PG21 PG21:02 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14888 PG21 PG21:02 x Lera Lera fl. 288 Frag.
431-1780-17 Pend 14896 PG21 PG21:02 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14895 PG21 PG21:02 x 1 7 Frag.
431-1780-17 Pend 14892 PG21 PG21:02 x 1 5 Frag.
431-1780-17 Pend 13524 PG21 PG21:03 x Ben Ben fl. 58 Frag.
431-1780-17 Pend 13526 E2305 PG21 PG21:03 x 48.08 Ben Ben fl. 13 Frag.
431-1780-17 Pend 14884 PG21 PG21:03 x 1 21 Frag.
431-1780-17 Pend 14880 PG21 PG21:03 x fl. 15 Frag.
431-1780-17 Pend 14885 PG21 PG21:03 x 1 3 Frag.

431-1780-17 Pend 14889 PG21 PG21:03 x 2 4 Frag.

431-1780-17 Pend 14887 PG21 PG21:03 x Lera Lera fl. 80 Frag.
431-1780-17 Pend 14881 PG21 PG21:04 x fl. 216 Frag.

431-1780-17 Pend 14883 PG21 PG21:04 x fl. 347 Frag.

431-1780-17 Pend 14882 PG21 PG21:04 x fl. 36 Frag.

431-1780-17 Pend 13528 PG21 PG21:05 x fl. 1 Frag.

431-1780-17 Pend 13522 PG21 PG21:05 x fl. 1 Frag.

431-1780-17 Pend 13527 PG21 PG21:05 x fl. 1 Frag.
431-1780-17 Pend 13511 PG21 PG21:05 x Lera Lera fl. 39 Frag.
431-1780-17 Pend 14922 PG21 PG21:07 x Ben Ben fl. 4 Frag.

431-1780-17 Pend 13517 PG21 PG21:07 x 47.80 fl. 5 Frag.
431-1780-17 Pend 13520 PG21 PG21:07 x Lera Lera fl. 92 Frag.
431-1780-17 Pend 14924 PG22 PG22:01 x Ben Ben fl. 17 Frag.
431-1780-17 Pend 14926 PG22 PG22:01 x 4 6 Frag.
431-1780-17 Pend 14899 PG22 PG22:02 x Ben Ben fl. 2 Frag.
431-1780-17 Pend 13521 PG22 PG22:02 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14920 PG22 PG22:02 x Lera Lera 1 12 Frag.
431-1780-17 Pend 13523 PG23 PG23:01 x Ben Ben fl. 5 Frag.
431-1780-17 Pend 15144 PG23 PG23:01 x Ben 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14914 PG23 PG23:01 x 1 18 Frag.
431-1780-17 Pend 14923 PG23 PG23:01 x 1 18 Frag.

Dnr. Fastighet Socken Raä nr. Fynd ID Pnr (från
totalstation)

Schakt Fyndomr Kontext Inmätt
fynd in
situ

Ej
inmätt
fynd

Fyndtyp Vikt (g) Bredd
(mm)

Längd
(mm)

Tjocklek
(mm)

Anmärkning Utgallrad

Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik Rödbrun yta,

gråkärna,
finkornsmagrinf,
7 mm tjock.

Nygårds 1:28 Buttle Buttle 146:1
Nygårds 1:28 Buttle Buttle 146:1 Kol Kol Nivå 1 I

övergång till 2,
intill
stensträngen,
djup ca 0.18 m
från torven.

Prov
utgallrat

Nygårds 1:28 Buttle Buttle 146:1 Keramik Rödgods Glaserad, grågul
variant med gult
sträck

Nygårds 1:28 Buttle Buttle 146:1 Porslin Porslin
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Mynningsbit
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Flinta Avslag
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Mynningsbit
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Rödgods
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle Porslin Porslin
Nygårds 1:28 Buttle Sandsten Bryne
Nygårds 1:28 Buttle Slagg Slagg
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Flinta Avfall/avslag
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Ornerad

keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Ornerad

keramik
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle Jord Jordprov Nivå 1, fet sotig.

Silt, lera?, kol
Prov
utgallrat

Nygårds 1:28 Buttle Jord Jordprov Nivå 2,
“lerpackning”
Silt, kol, Lera?,
kalk

Prov
utgallrat

Nygårds 1:28 Buttle Jord Jordprov Nivå 3, “bränd
morän”, grus, silt

Prov
utgallrat

Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol direkt under
rödbränt område
I PG21:04

Prov
utgallrat

Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol toppnivån av
PG21:05

Prov
utgallrat

Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov

utgallrat (C-
14)

Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Kärlbotten
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Kärlbotten
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431-1780-17 Pend 14918 PG23 PG23:01 x 4 14 Frag.
431-1780-17 Pend 14919 PG23 PG23:01 x 1 10 Frag.
431-1780-17 Pend 14929 PG23 PG23:01 x Lera Lera 1 2 Frag.
431-1780-17 Pend 14913 PG23 PG23:02 x Ben Ben fl. 116 Frag.
431-1780-17 Pend 15140 PG23 PG23:02 Ben fl. 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14906 PG23 PG23:02 x 13 43 Frag.
431-1780-17 Pend 13519 PG23 PG23:02 x 1 8 Frag.
431-1780-17 Pend 14908 E3819 PG23 PG23:03 x 48.08 Ben Ben 1 50 Frag.
431-1780-17 Pend 14904 PG23 PG23:03 x Ben Ben fl. 95 Frag.
431-1780-17 Pend 15142 PG23 PG23:03 x Ben 2 2 Frag.
431-1780-17 Pend 15152 PG23 PG23:03 x 2 15 Frag.
431-1780-17 Pend 15150 PG23 PG23:03 x 1 23 Frag.
431-1780-17 Pend 15128 PG24 PG24:01 x Ben Ben fl. 62 Frag.
431-1780-17 Pend 15148 PG24 PG24:01 x Ben fl. 2 Frag.
431-1780-17 Pend 14911 PG24 PG24:01 x 8 18 Frag.
431-1780-17 Pend 15131 PG24 PG24:01 x Lera Lera fl. 19 Frag.
431-1780-17 Pend 14910 PG24 PG24:02 x Ben Ben fl. 22 Frag.
431-1780-17 Pend 15124 PG24 PG24:02 x 1 9 Frag.
431-1780-17 Pend 15126 PG24 PG24:02 x 1 2 Frag.
431-1780-17 Pend 15129 PG24 PG24:02 x Lera Lera 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15125 PG24 PG24:03 x Ben Ben fl. 3 Frag.
431-1780-17 Pend 15127 PG24 PG24:03 x 2 2 Frag.
431-1780-17 Pend 14915 PG24 PG24:03 x Lera Lera 1 3 Frag.
431-1780-17 Pend 15705 PG25 PG25:01 x Ben Ben 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14903 PG25 PG25:01 x 1 6 Frag.
431-1780-17 Pend 15707 PG26 PG26:02 x Ben Ben 3 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15706 PG26 PG26:02 x Lera Lera 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14907 PG27 PG27:01 x Ben Ben fl. 93 Frag.
431-1780-17 Pend 15130 PG27 PG27:01 x Ben 5 6 Frag.
431-1780-17 Pend 15141 PG27 PG27:01 x 1 2 
431-1780-17 Pend 15147 PG27 PG27:01 x fl. 67 Frag.
431-1780-17 Pend 15133 PG27 PG27:01 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15145 PG27 PG27:01 x Lera Lera fl. 156 Frag.
431-1780-17 Pend 15132 PG27 PG27:01 x 1 4 Frag.
431-1780-17 Pend 14522 E4681 PG27 PG27:02 x 48.13 Ben Ben 2 13 Frag.
431-1780-17 Pend 15120 PG27 PG27:02 x Ben Ben fl. 172 Frag.
431-1780-17 Pend 15149 PG27 PG27:02 x Ben 4 12 Frag.
431-1780-17 Pend 14917 PG27 PG27:02 x 23 56 Frag.
431-1780-17 Pend 15122 PG27 PG27:02 x Lera Lera fl. 106 Frag.
431-1780-17 Pend 15121 PG27 PG27:03 x Ben Ben fl. 11 Frag.
431-1780-17 Pend 14515 PG27 PG27:03 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15123 PG27 PG27:03 x Lera Lera fl. 9 Frag.
431-1780-17 Pend 14572 PG28 PG28:01 x Ben Ben fl. 64 Frag.
431-1780-17 Pend 15136 PG28 PG28:01 x Ben 3 2 Frag.
431-1780-17 Pend 14902 PG28 PG28:01 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15139 PG28 PG28:01 x Fragment 1 6 Frag.
431-1780-17 Pend 15138 PG28 PG28:01 x fl. 16 Frag.
431-1780-17 Pend 15137 PG28 PG28:01 x Lera Lera fl. 25 Frag.
431-1780-17 Pend 15700 PG28 PG28:02 x Ben Ben fl. 119 Frag.
431-1780-17 Pend 15701 PG28 PG28:02 x Ben fl. 17 Frag.
431-1780-17 Pend 14905 PG28 PG28:02 x fl. 30 Frag.
431-1780-17 Pend 15702 PG28 PG28:02 x 1 2 Frag.
431-1780-17 Pend 15704 PG28 PG28:02 x 1 1 Frag.

431-1780-17 Pend 15703 PG28 PG28:02 x Lera Lera fl. 82 Frag.
431-1780-17 Pend 14901 PG28 PG28:03 x Ben Ben fl. 150 Frag.
431-1780-17 Pend 15146 PG28 PG28:03 x Ben fl. 34 Frag.
431-1780-17 Pend 15151 PG28 PG28:03 x Fragment 2 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15155 PG28 PG28:03 x fl. 21 Frag.
431-1780-17 Pend 15157 PG28 PG28:03 x 1 3 Frag.
431-1780-17 Pend 15159 PG28 PG28:03 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15153 PG28 PG28:03 x Lera Lera fl. 102 Frag.
431-1780-17 Pend 15110 E6448 PG28 PG28:04 x 47.98 5 26 Frag.
431-1780-17 Pend 15115 E6661 PG28 PG28:07 x 47.86 Ben Ben 1 10 Frag.
431-1780-17 Pend 15111 PG28 PG28:07 x Ben Ben 1 2 Frag.
431-1780-17 Pend 15113 PG28 PG28:07 x 1 3 Frag.

Dnr. Fastighet Socken Raä nr. Fynd ID Pnr (från
totalstation)

Schakt Fyndomr Kontext Inmätt
fynd in
situ

Ej
inmätt
fynd

Fyndtyp Vikt (g) Bredd
(mm)

Längd
(mm)

Tjocklek
(mm)

Anmärkning Utgallrad

Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Mynningsbit
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Mynningsbit Rak profil
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Slagg Slagg
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Mynningsbit
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Mynningsbit
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Järn Spik Intakt
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Stengods
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle Slagg Slagg
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Flinta Avslag Avslag?
Nygårds 1:28 Buttle Järn
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Mynningsbit
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Ornerad

keramik
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Järn
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Mynningsbit
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Mynningsbit
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik



Buttle Änge, 2017. 
Lst dnr. 431-1780-17

M. Ö. H. Material Antal Del

431-1780-17 Pend 15112 PG28 PG28:12 x Ben Ben 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15154 PG28 PG28:12 x 1 2 Frag.
431-1780-17 Pend 15156 PG28 PG28:17 x Ben Ben 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15114 E6708 PG28 PG28:17 x 48.00 fl. 10 Frag.
431-1780-17 Pend 15117 PG28 PG28:17 x 1 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15158 PG28 PG28:17 x Lera Lera fl. 13 Frag.
431-1780-17 Pend 14570 PG29 1 PG29:01 x Ben Ben fl. 35 11,7 67,5 9,1 Frag.
431-1780-17 Pend 14592 PG29 2 PG29:01 x Ben Ben fl. 42 13,1 37,5 6,9 Frag.
431-1780-17 Pend 14594 PG29 1 PG29:01 x Ben 3 1 7,4 12,2 5,3 Frag.
431-1780-17 Pend 14588 PG29 2 PG29:01 x Ben 1 1 11,2 16,3 4,3 Frag.
431-1780-17 Pend 14593 PG29 1 PG29:01 x 5 19 27,8 37,5 6,8 Frag.
431-1780-17 Pend 14599 PG29 2 PG29:01 x 11 53 36,0 45,4 9,6 Frag.
431-1780-17 Pend 14598 PG29 1 PG29:01 x fl. 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14571 PG29 1 PG29:01 x Lera Lera 7 48 42,3 52,7 32,8 Frag.
431-1780-17 Pend 14573 PG29 2 PG29:01 x Lera Lera 4 13 17,3 26,8 12,5 Frag.
431-1780-17 Pend 14595 PG29 1 PG29:02 x Ben Ben fl. 133 25,8 65,4 5,7 Frag.
431-1780-17 Pend 14583 PG29 2 PG29:02 x Ben Ben fl. 582 48,8 83,0 27,7 Frag.
431-1780-17 Pend 14590 PG29 1 PG29:02 x Ben 25 15 17,2 21,7 7,2 Frag.
431-1780-17 Pend 14585 PG29 2 PG29:02 x Ben 23 16 18,8 23,9 4,6 Frag.
431-1780-17 Pend 14581 PG29 2 PG29:02 x Cu-leg Fragment 1 1 8,4 9,1 0,9 Frag.
431-1780-17 Pend 15096 PG29 1 PG29:02 x Fragment 2 5 25,6 26,7 3,5 Frag.
431-1780-17 Pend 15098 PG29 1 PG29:02 x 1 1 5,8 8,2 6,3
431-1780-17 Pend 15097 PG29 2 PG29:02 x 1 1 8,4 8,4 4,9
431-1780-17 Pend 15099 PG29 1 PG29:02 x 1 1 11,6 31,7 1,7 Frag.
431-1780-17 Pend 14597 PG29 1 PG29:02 x 30 70 21,4 35,7 7,7 Frag.
431-1780-17 Pend 14589 PG29 2 PG29:02 x fl. 430 55,4 56,9 8,0 Frag.
431-1780-17 Pend 14835 PG29 1 PG29:02 x fl. 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14834 PG29 2 PG29:02 x fl. 4 Frag.
431-1780-17 Pend 14596 PG29 1 PG29:02 x Lera Lera 20 52 29,2 35,1 19,1 Frag.
431-1780-17 Pend 14582 PG29 2 PG29:02 x Lera Lera 64 60 21,9 24,3 11,7 Frag.
431-1780-17 Pend 15095 PG29 1 PG29:03 x Ben Ben 106 60 18,9 48,5 2,7 Frag.
431-1780-17 Pend 15091 PG29 2 PG29:03 x Ben Ben 39 9 12,5 34,9 9,6 Frag.
431-1780-17 Pend 15094 PG29 1 PG29:03 x Ben 10 10 22,9 27,1 6,2 Frag.
431-1780-17 Pend 14964 E6656 PG29 1 PG29:03 x 48.05 Ben 7 4 10,2 22,8 5,5 Frag.
431-1780-17 Pend 15088 PG29 2 PG29:03 x Ben 2 1 6,0 12,3 2,7 Frag.
431-1780-17 Pend 15090 E6640 PG29 1 PG29:03 x 48.10 Fragment 1 2,5 25,6 26,7 2,9 Frag.
431-1780-17 Pend 14580 PG29 1 PG29:03 x 19 37 22,7 30,0 6,3 Frag.
431-1780-17 Pend 15087 PG29 2 PG29:03 x 7 15 21,7 24,1 7,8 Frag.
431-1780-17 Pend 15085 PG29 1 PG29:03 x 3 6 19,9 23,0 5,3 Frag.
431-1780-17 Pend 15093 PG29 1 PG29:03 x fl. 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14965 E6655 PG29 1 PG29:03 x 48.05 fl. 3 Frag.
431-1780-17 Pend 15086 PG29 2 PG29:03 x fl. 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15092 PG29 1 PG29:03 x Lera Lera 95 119 28,7 35,7 12,6 Frag.
431-1780-17 Pend 15089 PG29 2 PG29:03 x Lera Lera 6 6 13,8 19,4 9,8 Frag.
431-1780-17 Pend 15084 PG29 1 PG29:04 x Ben Ben 11 10 17,5 41,2 3,3 Frag.
431-1780-17 Pend 15083 PG29 1 PG29:04 x 1 3 18,3 29,6 15,3 Frag.
431-1780-17 Pend 15080 PG29 1 PG29:04 x 1 7 23,7 30,6 6,8 Frag.
431-1780-17 Pend 14961 PG29 1 PG29:04 x fl. 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14960 PG29 1 PG29:04 x Lera Lera 3 4 13,5 20,3 11,0 Frag.
431-1780-17 Pend 15081 E7019 PG29 2 PG29:05 x 47.92 fl. 122 Frag.
431-1780-17 Pend 15302 PG29 1 PG29:06 x fl. 1 Frag.
431-1780-17 Pend 14963 E6791 PG29 2 PG29:07 x 47.93 Ben 3 1 9,0 8,9 2,3 Frag.
431-1780-17 Pend 14962 E6790 PG29 2 PG29:07 x 47.92 fl. 1 Frag.
431-1780-17 Pend 15301 PG29 2 PG29:12 x fl. 6 Frag.
431-1780-17 Pend 15300 E7239 PG29 2 PG29:12 x 47.80 fl. 56 Frag.
431-1780-17 Pend 13518 PG21 x Ben Ben fl. 30 Frag.

Dnr. Fastighet Socken Raä nr. Fynd ID Pnr (från
totalstation)

Schakt Fyndomr Kontext Inmätt
fynd in
situ

Ej
inmätt
fynd

Fyndtyp Vikt (g) Bredd
(mm)

Längd
(mm)

Tjocklek
(mm)

Anmärkning Utgallrad

Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Glas Utgallrad
Nygårds 1:28 Buttle Glas Pärla Intakt
Nygårds 1:28 Buttle Glas Pärla Intakt
Nygårds 1:28 Buttle Järn Beslag
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Glas Utgallrad
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Ornerad keramik
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle
Nygårds 1:28 Buttle Flinta Flinta
Nygårds 1:28 Buttle Keramik Keramik
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Prov
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Bränt Ben
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle kol kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Kol Kol Prov
Nygårds 1:28 Buttle Profilrens



Översiktlig analys osteologiskt material – PG21-29, Arkeologisk undersökning 
vid Änge, Buttle sn, 2017. 

Nathalie Bärgman, Uppsala universitet campus Gotland. 

Endast djurben har påträffats vid analys. Det rör sig främst om en artfördelning 
mellan häst, nöt svin och får/get. Materialet innehåller även enstaka fragment av fågel
i två olika storlekar. 

En något missvisade överrepresentation av tänder förekommer i analysen, främst till 
följd av att dessa är lätta att snabbt artbestämma vid en så skyndsam och översiktlig 
analys som den som utförts. 

Ett flertal rörben av kraftigare modell har pga. fragmenteringsgraden inte kunnat 
bestämmas till art, men bör härstamma från nöt/häst eller annat djur i liknande 
storlek. 

Vad gäller fördelning av kroppsdelar kan jag inte uttala mig om huruvida någon del 
(ex. övre extremiteter, bål osv.) är mer representerad än andra eftersom de flesta 
rörbensfragment är kraftigt fragmenterade. 

Även övriga oidentifierade fragment består av bränt och obränt ben i så 
fragment/flisor att de inte kan identifieras utan en närmare analys av eventuellt 
förekommande specifika karaktärer. 



Lst-431-1780-17
Osteologisk bedömning. 

Nathalie Bärgman.
Schakt 43. Nygårds 1:28, Buttle sn, 2017

Pg Art Ben
23 14908 50 Radius/ulna
23 15142 5
23 13523 7
23 15140 3
23 15144 2
23 14904 101 PM/M
23 14904
23 14904 PM/M
23 14913 119 PM/M(max)
23 14913 PM(max)
23 14913
23 14913 PM/M
23 14913 P2  (max) dx
27 14907 97
27 14907 PM/M
27 14907 PM/M
28 14901 152
28 14901 PM/M (max).
28 14901
28 14901 PM/M
28 14901 Femur
21 14891
21 14891 ct2+3
21 14891
21 14891
21 14891 Astragalus
21 14891 Femur
27 15149 13
28 15146 35.5
24 15128 65 PM/M
21 13524 58 PM/M
28 15115 12.5
21 14922 6.5
28 14572 67 P/M
28 14572
28 14572 PM/M
21 13526 13
14 13512
28 15136 4.5
28 15700 123 PM/M (max).
28 15700 PM/M (max).
28 15700
27 15120 175 PM/M
27 15120 PM/M
27 15120
29 14583 554 M (max.) dx
29 14583 sin
29 14583
29 14583 M 3 dx
29 14583 M (max.)
29 14583
29 14583 PM/M
29 14583 PM/M (max).
29 14583 Mt sin

Fnr tot. vikt/påse (g) Sida
Bos (nöt)
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
Equus (häst)
Bos (nöt) dist. mc/mt
Ovis/Capra (får/get)
Bos (nöt)
Bos (nöt)
Bos (nöt) Falangs III
Ovis/Capra (får/get)
Equus (häst)
Bos (nöt) tandfrag.
Ovis/Capra (får/get)
Sus (svin)
Bos (nöt) PM/M (mand.)
Bos (nöt)
Bos (nöt) Incisiv
Equus (häst)
Aves (liten fågel)
Bos (nöt) PM/M (mand.)
Ovis/Capra (får/get)
Ovis/Capra (får/get) sesamben
Ovis/Capra (får/get) prox. mc/mt
Ovis 
Aves (större fågel)
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
Bos (nöt)
Sus (svin)
oidentifierat kraniefrag.
oidentifierat oidentifierat
Bos (nöt)
Sus (svin) canin
Sus (svin)
oidentifierat oidentifierat
Ovis/Capra (får/get) PM/M (mand.)
oidentifierat oidentifierat
Bos (nöt)
Bos (nöt)
Bos (nöt) PM/M (mand.)
Ovis/Capra (får/get)
Equus (häst)
Ovis/Capra (får/get) Falangs I alt. II
Equus (häst)
Equus (häst) M3 (mand.)
Bos (nöt) Incisiv
Bos (nöt)
Bos (nöt)
Bos (nöt) M (mand.)
Bos (nöt)
Bos (nöt)
Bos (nöt)



Lst-431-1780-17
Osteologisk bedömning. 

Nathalie Bärgman.
Schakt 43. Nygårds 1:28, Buttle sn, 2017

29 14583
29 14583
29 14583
29 14583 PM/M
29 14583
29 14583 M2
29 14583 M1
29 14583 M3 
29 14583 M
29 14583
29 14583
29 14592 43 PM/M
29 14595 135 PM/M (max).
29 14595
29 14595 PM/M
29 14570 36.5
29 15095 60 pm/m (max).
29 15095 PM/M
29 15091 12.5
29 15084 12.5
29 15094 12.5
29 15088 2.5
29 14964 5.5
29 14963 18
29 14594 3
29 14590 17.5
29 14588 3
29 14585 20
22 14924 19.5
24 15125 6
27 15121 15.5
27 15130 9
28 15156 1.5
26 15707 3
27 14522 15.5
20 13510 3
28 15701 18
25 15705 1.5
22 14899 4
28 15111 5
21 14886 25
21 13518 32.5
24 15148 35

Liten gnagare Frag. Coxae
Sus (svin) canin
Sus (svin) Incisiv
Sus (svin)
Ovis/Capra (får/get) Incisiv
Ovis/Capra (får/get)
Ovis/Capra (får/get)
Ovis/Capra (får/get)
Ovis/Capra (får/get)
Ovis/Capra (får/get) cr
Ovis/Capra (får/get) Falangs I
Ovis/Capra (får/get)
Bos (nöt)
Bos (nöt) Incisiv
Ovis/Capra (får/get)
Ovis/Capra (får/get) Incisiv
Ovis/Capra (får/get)
Bos (nöt)
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat
oidentifierat oidentifierat



Keramik PG21, 22, 23, 24, 27, 28 och 29. 
Buttle Änge 2017

Sida 1

Del
PG23 PG23:01 1 14918 1 2 Fin 7
PG23 PG23:01 1 14918 2 2 Fin 7
PG23 PG23:01 1 14918 3 2 Fin 7
PG23 PG23:01 1 14918 4 2 Fin 7
PG23 PG23:01 1 14919 3 7
PG23 PG23:01 1 14914 3 8
PG23 PG23:01 1 14923 3 9-12
PG23 PG23:02 2 14906 1 2 Fin 7
PG23 PG23:02 2 14906 2 2 Fin 7
PG23 PG23:02 2 14906 3 2 Fin 6
PG23 PG23:02 2 14906 4 2 Fin 6
PG23 PG23:02 2 13519 3 Fin 8
PG23 PG23:03 2 15152 2 7
PG23 PG23:02 2 15152 2 Fin 6
PG24 PG24:02 2 15126 3 7-8
PG24 PG24:02 2 14124 2 8
PG27 PG27:02 2 14917 1 2 7
PG27 PG27:02 2 14917 2 2 Fin 8
PG27 PG27:02 2 14917 3 2 6
PG27 PG27:02 2 14917 6 2 Fin 6
PG27 PG27:02 2 14917 8 2 5
PG28 PG28:03 3 15157 3 6
PG28 PG28:03 3 15159 3 4
PG28 PG28:03 3 15155 2 Fin 4
PG28 PG28:03 3 15155 2 8
PG28 PG28:03 3 15155 2 8
PG28 PG28:03 3 15155 2 7
PG28 PG28:07 3-4 15113 2 Fin 4
PG28 PG28:04 4 15110 1 2 8
PG28 PG28:04 4 15110 2 2 8
PG28 PG28:04 4 15110 3 2 8
PG28 PG28:04 4 15110 4 2 8
PG28 PG28:04 4 15110 5 2 8
PG28 PG28:12 3-4 15154 2 8
PG28 PG28:01 1 15138 2 8
PG28 PG28:01 1 15138 2 Fin 8
PG28 PG28:02 2 15702 2 5
PG28 PG28:02 2 15704 2 Fin 5
PG28 PG28:02 2 14905 1 2 7
PG28 PG28:02 2 14905 2 2 7

Provgrop Lager/kontext/anl. S43 nivå Fynd ID Under nr. Kategori Färgskala yta Kärna Magringskorn Godstjocklek (mm) Ornering
Grågul Grå Ingen Kropp
Gråbrun Grå Ingen Kropp
Gråbrun Grå Ingen Kropp
Gråbrun Grå Ingen Kropp
Grå Grå Varierad Ingen Mynning
Gråbrun Grå Grov Ingen Botten
Grå Grå Grov Ingen Botten
Gråsvart Grå Ingen Kropp
Gråbrun Grå Ingen Kropp
Gråbrun Grå Ingen Kropp
Gråbrun Grå Ingen Kropp
Gråsvart Grå Ingen Mynning
Gråsvart Grå Varierad Ingen Kropp
Gråbrun Grå Ingen Kropp
Grågul Grå Grov Ingen Mynning
Gråsvart Svart Grov Ingen Kropp
Gråbrun Grå Varierad Ingen Kropp
Gråbrun Grå Ingen Kropp
Grå Grå Varierad Ingen Kropp
Grå Grå Ingen Kropp
Grå Grå Varierad Ingen Kropp
Grå Grå Varierad Ingen Mynning
Grågul Grå Varierad Ingen Mynning
Gråsvart Grå Ingen Kropp
Grå Grå Grov Ingen Kropp
Gråsvart Grå Grov Ingen Kropp
Gråbrun Grå Varierad Ingen Kropp
Grå Grå Ingen Kropp
Brun Svart Varierad Ingen Kropp
Brun Svart Varierad Ingen Kropp
Brun Svart Varierad Ingen Kropp
Brun Svart Varierad Ingen Kropp
Brun Svart Varierad Ingen Kropp
Brun Svart Varierad Ingen Kropp
Gråbrun Grå Grov Ingen Kropp
Gråbrun Grå Ingen Kropp
Grågul Grågul Varierad Ingen Mynning
Grå Grå Skåra Kropp
Gråbrun Grå Varierad Ingen Kropp
Gråbrun Grå Grov Ingen Kropp



Keramik PG21, 22, 23, 24, 27, 28 och 29. 
Buttle Änge 2017

Sida 2

PG28 PG28:02 2 14905 3 2 Fin 7
PG28 PG28:02 2 14905 4 2 5
PG28 PG28:02 2 14905 5 2 Fin 5
PG21 PG21:01 1 14921 3 8
PG21 PG21:02 2 14894 3 6
PG21 PG21:02 2 14897 1 2 8
PG21 PG21:02 2 14897 2 2 8
PG21 PG21:02 2 14897 3 2 Fin 6
PG21 PG21:02 2 14897 4 2 9
PG21 PG21:02 2 14897 5 2 7
PG21 PG21:03 3 14885 2 5
PG21 PG21:03 3 14889 1 2 Fin 4
PG21 PG21:03 3 14889 2 2 Fin 4
PG21 PG21:03 3 14880 1 2 7
PG21 PG21:03 3 14880 2 2 5
PG21 PG21:03 3 14880 3 2 6
PG29 PG29:01 1 14593 1 2 5
PG29 PG29:01 1 14593 2 2 Fin 7
PG29 PG29:01 1 14593 3 2 x
PG29 PG29:01 1 14599 1 3 8
PG29 PG29:01 1 14599 2 2 Fin 5
PG29 PG29:01 1 14599 3 2 6
PG29 PG29:01 1 14599 4 2 Fin 5
PG29 PG29:03 3 14580 1 3 6
PG29 PG29:03 3 14580 2 2 Fin 4
PG29 PG29:03 3 14580 3 3 8
PG29 PG29:03 3 14580 4 2 6
PG29 PG29:03 3 14580 5 2 6
PG29 PG29:03 3 15085 1 2 Fin 4-5
PG29 PG29:03 3 15085 2 2 Fin 4-5
PG29 PG29:03 3 15085 3 2 4
PG29 PG29:04 4 15080 2 7

Gråbrun Grå Ingen Kropp
Gråbrun Grå Grov Ingen Kropp
Grå Grå Ingen Kropp
Gråbrun Grå Grov Ingen Mynning
Grå Grå Varierad Ingen Mynning
Grå Grå Grov Ingen Kropp
Grå Grå Varierad Ingen Kropp
Grårödbrun Grå Ingen Kropp
Grå Grå Grov Ingen Kropp
Gråbrun Grå Grov Ingen Kropp
Grå Grå Grov Skåra Kropp
Grågul Grå Stämpel + intryck Kropp
Grågul Grå Stämpel + intryck Kropp
Gråbrun Grå Grov Ingen Kropp
Grå Grå Varierad Ingen Kropp
Röd Röd Varierad Ingen Kropp
Gråbrun Grå Varierad Ingen Kropp
Grå Grå Ingen Kropp
Brun Svart Grov Ingen Botten
Grå Grå Grov Ingen Mynning
Brun Grå Ingen Kropp
Grårödbrun Grå Grov Ingen Kropp
Grå Grå Ingen Kropp
Grågul Grågul Grov Ingen Mynning
Brun och svart Grå Mönstrad genom bränning? Mynning
Gråbrun Grå Grov Ingen Kropp – Silkärl
Grå Grå Varierad Ingen Kropp
Rödbrun Röd Varierad Ingen Kropp
Grågul Grå Stämpel + intryck Kropp
Grågul Grå Stämpel + intryck Kropp
Gråsvart Grå Varierad Stämpel + intryck Kropp
Grå Grå Grov Ingen Kropp
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