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Abstract
This essay is an analysis of the objects made of bronze found in an excavation
Västergarn parish, Gotland, in 2010, conducted by the University of Gotland.
The studied material presented in this essay comes from contexts inside, as
well as nearby the foundation of a medieval building which purpose is still not
certain. The first purpose of this study is to present the bronze-objects found
inside and nearby the foundation of house 6, and to see if there are any datable
objects. There is also a discussion whether there has been any bronze-crafting
in the area. The second purpose is to make a contextual analysis to see if there
are any differences between the material found outside and inside of the
building, and what conclusions can be made regarding the function and use of
the building. A spatial analysis has also been made to distinguish any patterns
of the distribution of material inside and around the house.
The result of this essay is partly a presentation of the material, but also that
there has occurred some bronze-crafting in the form of cutting metal sheets
inside or near the foundation treated in this essay. There is no evidence for
casting bronze near the house foundation.
The frequency of finds from outside the foundation compared to the frequency
of finds within the foundation is nearly quadruple, which is to be expected since
there probably has been a wooden floor inside the house to prevent all but the
tiniest objects from falling through. Objects that landed on the floor were
cleaned out, just to land near the entrance of the building. The finds from within
the building much resembles the finds from outside the building, and the
distribution-patterns of the trench indicates that the entrance to the building
probably was located near the north-west corner or near the south-east corner.
Hopefully, this study contributes another piece to the great puzzle that is
Västergarn.
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1

Introduktion

1.1

Inledning

Sedan 2005 har Högskolan på Gotland utfört seminariegrävningar och
sommargrävningar i Västergarn socken, ungefär två och en halv mil söder om
Visby. År 2010 medverkade jag i en seminariegrävning och 2011 i en
sommargrävning,

båda

ledda

av

Johan

Norderäng

och

Margaretha

Kristiansson. Under grävningen 2010 framlades bland annat resterna av ett hus
med syllstensgrund, fyllt med en stenpackning som tolkats som underlag till ett
trägolv. Under hösten 2011 fick jag reda på att mycket av det material som
grävts upp i husgrunden fortfarande inte var analyserat. Metallföremål av
kopparlegeringar var en av de materialgrupper som ännu inte var analyserade
och jag fick möjligheten att skriva min kandidatuppsats om detta material. För
att skriva en hel uppsats om endast dessa föremål skulle det behövas något
fördjupad kunskap i metallurgi och metallhantverk, så denna studie inriktar sig
på kontexten som föremålen i fråga hittades i, det vill säga husgrunden som
grävdes fram 2010.
Husgrunden har enligt grävrapporten från 2010 bedömts täcka en yta av
ungefär 6 x 6 meter, vilket har använts som mått för husgrundens avgränsning i
denna uppsats. Det material som hittats i husgrunden kan bedömas vara
fyllnadsmaterial som lagts i syllstensramen när huset byggdes för att bära upp
det trägolv som legat där. Det kan dock ha tillhört en tidigare kontext på samma
plats. Det kan även handla om material som är samtida med huset och alltså
fallit genom sprickor i det trägolv som legat i byggnaden. Det kan också vara
föremål som hamnat där efter huset rivits.
Huset som en gång stod på platsen har belysts i tidigare studier och daterats till
att ha byggts kring 1250 och rivits kring 1400. Dessa dateringar har gjorts med
hjälp av keramik (Paananen, 2011).
Förhoppningsvis kommer denna uppsats bidra till nya tolkningar av den
vikingatida och medeltida bebyggelsen i Västergarn.
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1.2

Syfte

Denna uppsats ska bidra till kunskap om hur bronsföremål användes av
befolkningen i Västergarn under vikingatid och/eller medeltid. Detta görs genom
studier av material från en husgrundskontext från medeltid, respektive studier
av material utan tydlig kontext i närheten av husgrund 6 (Norderäng, 2010). Om
det är möjligt ska denna studie även visa om det förekommit något lokalt
hantverk. Ett övergripande syfte är att se om analyserna kan bidra till nya
tolkningar av det vikingatida eller medeltida Västergarn.

1.3

Problemformulering och frågeställningar

Problemformuleringen till denna uppsats berör bronsmaterial från en medeltida
husgrund på Gotland. Analysen i denna uppsats ska ge ny kunskap och insikt i
hur

Västergarnsbefolkningen

levde

under

den

nämnda

tidsperioden.

Frågeställningarna till denna uppsats är följande:


Vilka olika typer av föremål finns bland materialet? Och vad kan dessa
föremål säga om husgrund 6?



Går det att datera husgrunden med hjälp av bronsmaterialet?



Vad kan en fyndspridningsanalys av bronsföremål berätta om huset?



Kan man med hjälp av detta material se om det har skett någon
hantering1 av brons på platsen?

1.4

Material och Metod

För att besvara frågeställningarna har det gjorts okulära undersökningar av allt
material som bedömts vara brons och som kommer från schakt 42, 43 och 46
(Norderäng, 2010). Bland de 147 föremål som bedömdes vara brons förekom
även två bitar järn som troligtvis har lagts fel under fyndhanteringen. Dessa
järnbitar berörs inte i denna studie, vilket innebär att källmaterialet som använts
i denna studie till en början bestod av 145 fragment och föremål av brons, vilket
sedan ökade till 150 föremål. Den okulära undersökningen gjordes för att

1

Med hantering av brons menas i denna uppsats allt från produktionen av legeringen (exempelvis smältningsoch gjutningsprocesser) till alla möjliga typer av hantverk som innebär förändringar av bronsföremål,
alternativt tilläggandet och borttagandet av brons till andra föremål.
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identifiera enskilda föremål och försöka bestämma vad varje enskilt fragment
har tillhört för typ av föremål. Denna undersökning bildade förutsättning för en
kontextuell analys i vilken fynd inom husgrunden och fynd utanför jämfördes.
För att se vilken del av materialet som tillhör husgrunden och vilken del som
tillhör utsidan av huset har GIS använts.
I slutskedet av arbetet med denna uppsats fick författaren även uppgift om
ytterligare fem föremål som ska ha grävts fram vid husgrund 6. Dessa föremål
består av 5 runda utstansade metallbleck med en diameter mellan 4-7 mm.
Anledningen till att dessa inte är med i den fyndlista som författaren haft till sitt
förfogande är att materialet som dessa bestod av inte gick att bedöma under
den fyndhantering som skedde omedelbart efter grävningen. De var alltså inte
listade som brons, och inkluderades således inte av den materialinsamling som
skedde i uppsatsarbetets tidiga skede. Efter uppgift om att även dessa
metallbleck grävts fram vid husgrunden undersöktes dessa av författaren, och
konstaterades vara tillverkade av någon typ av kopparlegering. Även dessa
metallbitar inkluderas i studien. Upptäckten av dessa föremål gjordes dock så
sent att de inte finns representerade på fyndspridningskartorna i denna uppsats,
men ska enligt koordinater och rutangivelse i fyndlistorna ligga längs den västra
stensyllen. Med dessa fem föremål uppgår det totala antalet fragment och fynd
till 150. Eftersom man inte kan se vad för föremål de tillhört kommer de räknas
som en undergrupp till plattor i kategorin Ej identifierbara fragment.
1.4.1

Avgränsningar

På grund av tidsbrist har det inte varit möjligt att analysera mer av det
fyndmaterial av brons som framkommit vid utgrävningarna av husgrunder i
Västergarn. Att analysera mer material hade kanske gett andra resultat än vad
som framkommer av denna uppsats. Analysen i denna uppsats är avgränsad till
att behandla det som benämns brons från schakt 42, 43 och 46. Detta innefattar
husgrund 6 och dess närområde inklusive ett sökschakt.
Ingen djupare analys av metallsammansättningen i föremålen har varit möjlig,
eller för den delen ansetts relevant för undersökningen. De föremål och
fragment som påträffats består av någon slags kopparlegering, vars
sammansättning inte kommer beröras i denna uppsats. Då det ändå behövs ett
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samlingsnamn för materialet kommer det benämnas brons i denna uppsats (Se
definitionen av Brons i avsnitt 1.4.2: Definitioner).
1.4.2

Definitioner

Band: En platt bit metall vars längd är avsevärt större än dess bredd.
Brons: I denna uppsats kommer brons användas istället för den mer korrekta
termen kopparlegeringar. Alla kopparlegeringar består inte av brons, men det är
den beteckning som använts för materialet i fynddatabasen. Det är semantiskt
lättare att använda sig av termen bronsföremål istället för den längre termen
föremål av kopparlegeringar, vilket också har bidragit till valet av termen brons.
Formbestämning: I de fall då en typbestämning inte varit möjlig har en
formbestämning istället använts. Exempel på formbestämda fragment ses i
definitionerna av band och platta.
Hemslöjd: Hantverk som sker inom hemmet. Ger antingen produkter till det
egna hushållet eller till försäljning.
Medeltid: Den rådande uppfattningen är att medeltiden på Gotland börjar kring
1150 e.kr. och slutar kring 1500, och det är den indelningen som kommer
användas i denna uppsats (Östergren, 1989: 16).
Platta (eller bleck): En platt bit metall. Finns i olika storlekar och utan någon
enhetlig form.
Ringnål: Fästanordning som består av en ögla med nål. Öglan är oval eller
cirkulär.
Sölja: Fästanordning som består av en söljeram med nål och som varit fäst på
en rem eller ett bälte. Öglan kan ha oval eller polygon form.
Typbestämning: En typbestämning är en klassificering av ett föremål. Exempel
på detta ses i definitionerna av sölja och ringnål.
Vikingatid: Vikingatiden på Gotland sträcker sig från omkring 750 e.kr. till
omkring 1150. (Östergren, 1989: 16).

1.5

Källkritik

Det material som analyserats utgörs av dels fynd från en husgrundskontext, och
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dels av fynd utan tydlig kontext i närheten av husgrund 6. För att få en tydligare
bild av hur bronsmaterial har använts i de olika sammanhangen skulle analyser
av brons från fler husgrunder kunna göras för att sedan jämföras dels med
varandra (husgrunder emellan) eller med brons från andra områden utan tydlig
kontext för att få en bredare bild.
Det fyndmaterial som undersökts är inmätt med totalstation i fält och har mätts
in delvis som inmätta fynd, vars placering är ungefär densamma som där de
grävdes upp, dock ej alltid in situ. Den andra nivån utgörs av det massmaterial
som påträffats, vilket samlats ihop under grävningen och mätts in som en post
med placering ungefär i mitten av respektive ruta. Eftersom rutorna i schakt
42/46 i många fall täcker områden både innanför och utanför husgrunden
innebär det att det finns en viss felmarginal hos placeringen av dessa fynd,
vilket eventuellt kan påverka resultatet i denna uppsats. I de rutor där fler än ett
lager grävdes mättes föremålen i de olika lagren in var för sig. 99 av föremålen
och fragmenten är inmätta som massmaterial, och 46 som inmätta fynd.
Området är inte färdigundersökt, och 2011 lades schakt i närheten av
husgrunden som behandlas i denna uppsats. Bronsfynden i dessa schakt har
dock ej analyserats i denna uppsats, då det inte varit tidsmässigt möjligt.
Schaktet som inkluderar husgrunden har även oregelbunden form, och ytan
utanför husgrunden utgör 54,5 m2 jämfört med 36 m2 innanför husgrunden.
Detta tas dock hänsyn till i denna uppsats, då en fyndfrekvens räknats ut per
kvadratmeter på respektive område. De kulturlager som påträffats under
husgrunden är endast delvis undersökta, vilket kan ge en felvinklad bild av
fyndsammansättningen.
De

14

C-dateringar som gjorts i husgrunden är gjorda på ett djurben och ett

kamfragment, och i det sökschakt som sträcker sig västerut är dateringen gjord
på en träplanka utan känd kontext (Norderäng, 2010) vilket innebär att samtliga
dateringar kan ha gjorts på föremål som inte hör till husgrunden utan kommit dit
tidigare eller senare.

10

2

Bakgrund/Tidigare forskning

2.1

Västergarn

Västergarns bebyggelse består i skrivande stund av ett antal gårdar och en
befolkning som består av ungefär 170 personer (2012) och en yta på ca 12 km2
vilket gör det till en av Gotlands minsta socknar. I socknen ligger en
halvkretsvall med sina ändar i linje med vad som under vikingatid och tidig
medeltid bör ha utgjort strandlinjen (Norderäng, 2010). Innanför denna vall finns
en kyrkoruin av romansk typ, samt en kyrka från 1200-tal som benämns
sockenkyrka än idag (Cassel, 1999: 66). Västergarn har länge varit av stort
intresse för såväl historiker, arkeologer och landskapsanalytiker.
År 1863 besöker Per-Arvid Säve, en av dåtidens främsta kulturhistoriker,
Gotland och Västergarn. Han är den förste att nämna Västergarn i antikvariska
sammanhang och beskriver bland annat kastalen och beordrar även en
utgrävning av den. Dessvärre är de föremål som grävdes fram i kastalen borta
idag, och någon detaljerad dokumentation finns inte att tillgå. Kort efter denna
utgrävning fridlyses både kastalen samt den närliggande kyrkoruinen för alla
typer av intrång, grävningar och plundringar. Någon fridlysning av vallen ansågs
inte aktuell, och en bonde som ansökte om att få ta bort en del av vallen till
fördel för odling fick igenom sitt ärende efter utförd dokumentation av Säve
(Cassel, 1999: 25f).
Runt 50 år senare växer intresset för platsen igen, då Nils Lithberg och flera
andra forskare anser att vallen gör Västergarn jämförbart med vikingastäder
som Birka, Dorestad och Hedeby, och man börjar tala om Västergarn som en
stad. Under 1920-1930-talen pågår debatten om Västergarn för fullt, och man
diskuterar huruvida det kan ha varit en stad, och en möjlig utsträckning på en
sådan (Cassel, 1999: 26). Erik Floderus argumenterar i en artikel från 1934 att
Västergarn skulle ha varit den gotländska landsbygdens hamn, som skulle ha
konkurrerat med Visby, och dessutom gett bönderna en given plats för handel
och utskeppning. Floderus menar således att någon stad i Västergarn inte är på
tal, utan snarare en marknadsplats av provisorisk karaktär, med små hyddor
som tätats med lera och vars vall mest påminde om borgvallar från förhistorisk
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tid. I samma text argumenterar Floderus för att Västergarns bebyggelse når sitt
slut i samband med landsbygdens förlust i det inbördeskrig som fördes mot
Visby i slutet av 1200-talet (Floderus, 1934: 72, 82).
Under de följande decennierna gjordes endast några mindre undersökningar
samt en exploateringsgrävning vid den nuvarande Sanda-vägen. Under 1960talet genomfördes en rad forskningsprojekt genom sjöhistoriska museet, vilka
handlade om äldre hamnar på Gotland. Då var däremot inte området innanför
vallen i fokus, utan det något nordligare Paviken (Carlsson, 2011: 82).
2.1.1

Högskolans utgrävningar i Västergarn

Sedan 2005 har Högskolan på Gotland utfört seminariegrävningar och
sommargrävningar i Västergarn. Till en början leddes de av Jörn Staecker, för
att sedan övertas av Johan Norderäng. Det första året låg fokus på att behandla
den kyrkogård som ligger strax norr om den romanska kyrkoruinen (Norderäng,
2005), och året därpå försökte man att avgränsa denna kyrkogård samt se om
det fanns gravar från vikingatid i området (Norderäng, 2006). År 2007 fortsatte
man leta efter vikingatida gravar och påbörjade även en extensiv höjdkartering
för att hitta ett möjligt hamnläge innanför vallen som förmodades ligga på
ungefär två meters höjd över havet någonstans mellan valländarna. Samma år
påträffade man två anläggningar av okända användningsområden i var sin ände
av schakt 22, vilket innehöll mycket stora mängder slagg. Ungefär 50 kg slagg
grävdes fram på en yta av 1x2,5 meter, vilket troligtvis innebär att man utfört
järnhantverk på platsen, eller någonstans i närområdet. Nästan två tredjedelar
av slaggen var magnetisk, och var i genomsnitt bara hälften så stora som de
bitar som hittades av icke-magnetisk typ (Norderäng, 2007). Under 2008 och
2009 års grävningar försökte man lokalisera fler husgrunder i det område som
antas vara centralområdet för bebyggelsen innanför vallen. 2007 hade man
konstaterat tre husgrunder, och 2008 hittade man en till (Norderäng, 2008;
Norderäng 2009). 2010 placerade man två schakt, nummer 42 och 43, vid vad
man förmodade vara väggarna till en husgrund, vilket konstaterades och ledde
till att man utvidgade schaktet så tillvida att det kom att inkludera hela
husgrunden. Innanför de syllstenar som utgjorde grunden för väggarna till
husgrunden fann man en stenpackning som legat under det golv som
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husgrunden troligtvis haft (Norderäng, 2010; se figur 2).

Figur 2: Avgränsningen av schakt 42/46, samt syllstenar och stenpackning.

Schakt 42 lades i det sydöstra hörnet av husgrunden, och schakt 43 i det
nordvästra hörnet, och utvidgades även i ett sökschakt västerut. I detta
sökschakt påträffades rester av träplankor, samt några samlingar stenar med
oregelbunden form. Både träplankorna och stensamlingarna skar schaktet i
nord-sydlig riktning. En datering på en av träplankorna gav en datering till
vikingatid, 724-994 e.kr., vilket är den äldsta dateringen i Västergarn hittills.
Schakt 42 och 43 bildar tillsammans en kvadrat runtom husgrunden och schakt
46 lades centralt i huset. I Norderängs grävrapport benämns hela det
sammansatta schaktet med schakt 42, 43 och 46 som schakt 42/46, vilket även
kommer vara schaktets benämning i denna uppsats. Schaktet grävdes i två
lager, 1 och 1:1, där det senare används för det lager som låg under golvet i
huset. Sydöst om husgrunden fann man även en lerbotten, vars användning i
skrivande stund fortfarande är okänd. Den rådande uppfattningen angående
lerbottnar från 1100- och 1200-talen är att de kan ha varit del av en konstruktion
för fiskehantering, de kan även ha fungerat som markörer för ägor eller så kan
de ha utgjort ett slags förråd till lera som skulle används till keramik (Brorsson,
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2006: 7). Det finns även teorier om att lerbottnar använts vid skinnhantverk, och
att den feta leran skulle vara resultatet av garvning på platsen. I schaktet
hittades även daterbart material i husgrunden i form av ett kamfragment från
lager 1 och ett djurben från lager 1:1.
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C-dateringen på kamfragmentet gav

1207-1389 och dateringen på djurbenet gav 984-1185 e.kr. (Norderäng, 2010).
Då provet med äldre datering är taget i lagret under golvet kan man anta att det
rör sig om fyllnadsmaterial. Minna Paananen skriver i sin kandidatuppsats från
2011 om keramik från husgrunden, och hon gör även en kontextuell datering av
husgrunden med hjälp av keramiken. Hennes resonemang bygger på
premissen att huset haft ett trägolv som samlat upp föremål som tappats inne i
huset, vilka sedan sopats ut. De godstyper som endast påträffats på utsidan av
husgrunden skulle således vara de godstyper som använts samtidigt som
huset. De godstyper som påträffats endast utanför huset tyder på en datering
mellan 1250-tal till 1400-tal. (Paananen, 2011: 25f)
Under 2011 års grävningar lades flera schakt i anslutning till schakt 42/46 med
syftet att hitta avgränsningar såsom tomtindelningar eller gator kring husgrund
6. Schakt 52 lades i direkt anslutning norr om schakt 42/46, schakt 53 lades
väster om husgrunden, och parallellt med det sökschakt som grävdes 2010.
Ungefär en halv meter öster om schakt 42/46 lades schakt 54. I schakt 54
kunde man inte hitta några spår av att husgrund 6 skulle ha fortsatt längre
österut. (Norderäng, 2011) Nedan ses en tabell (tabell 1) baserad på
grävrapporterna som visar massmaterial av metallfynden i de schakt som grävts
runtom husgrund 6.
Schakt
42, 43, 46
52
53
54

Yta (m2)
Slagg (kg) Järn (kg)
Brons (g)
94,5
8,8
11,7
19,75
3,22
2,6
5,4
0,85
0,71
25,25
8
6,56

Brons g/m2
244
32
12
109

2,58
1,62
2,222
4,31

Tabell 1: Massmaterial av metallfynd i schakten kring husgrund 6.

Flera kandidatuppsatser i arkeologi har skrivits om fyndmaterial från
Västergarn, och hittills har keramik, pärlor, kammar och nitar behandlats av
tidigare studenter. Utöver Paananens uppsats om keramik har ytterligare en
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uppsats behandlat det material man hittat i husgrunden. Dennis Nilssons
uppsats handlar om spikar och nitar, och hur dessa kan bidra till en
rekonstruktion av huset som en gång stod på platsen. Nilssons slutsatser är att
det troligtvis stått ett hus av skiftesverkstyp på platsen. Nilsson diskuterar även
husets användning och konstaterar att det kan röra sig om såväl ett bostadshus
som en ekonomibyggnad men att det troligtvis rör sig om det senare, vilket han
baserar på att den huskonstruktion som använts oftast användes till
ekonomibyggnader. (Nilsson, 2011: 18ff)

2.2

Brons

För att ge läsaren en tydligare bild av hur man använt föremål av brons under
vikingatid och tidig medeltid kommer detta avsnitt inledas med ett kort avsnitt
angående kopparhantverkets historia.
2.2.1

En kort exposé

Det finns belägg för att människan använt sig av koppar i åtminstone 8000-9000
år, och de första fynden av kopparhantverk kommer från Çatal Hüyük i
Anatolien. (Tylecote, 1992: 7f). Därifrån spreds teknologin sedan vidare till
resten av Europa, och man räknar med att de första skandinaviska föremålen
av koppar tillverkades för omkring 4000 år sedan. (Nordström, 1986: 3ff;
Burenhult, 1999: 377)
För ungefär 4300 år sedan började man även bryta tenn, vilket gjorde att man
tillsammans med koppar kunde framställa legeringen brons, som består av
ungefär 85-95 % koppar och 5-15 % tenn. Fynden av dessa legeringar är det
som sätter gränsen för bronsåldern på kontinenten, och den skandinaviska
bronsåldern med tillhörande bronshantverk dateras till att ha börjat för omkring
3800 år sedan. Ungefär samtidigt som järnålderns inträde för omkring 2500 år
sedan började man även använda sig av zink i kopparlegeringar, vilket
tillgängliggjorde legeringen mässing. I praktiken har zink funnits även tidigare i
föremål av brons, men aldrig till den grad att det inte kan ses som orenheter
som oavsiktligt kommit med i tillverkningen. (Tylecote, 1992: 57, 69; Nordström,
1986: 3ff)
När järn mer och mer tog över blev det den mest åtråvärda metallen inom
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vapen och bruksföremål som knivar, hammare, spikar och andra föremål som
krävde en viss hårdhet. Men samtidigt använde man till stor del fortfarande
föremål av brons, inte minst till nålar, smycken och matlagningskärl (Trotzig,
1991a: 119; Tylecote, 1992: 47, 57f, 75, 82-89).
Av de kopparfyndigheter man har hittat i Sverige är de allra flesta så kallade
sulfidmalmer, vilket innebär att de kräver annan bearbetning än de första
kopparmalmerna man använde som är av typen oxidmalmer. Sulfidmalmer är
mer svårtillgängliga och svårare att bearbeta, och det finns inga belägg för att
man i Sverige har brutit sådana förrän omkring 700 e.kr. Lars Bengtsson på
Institutet för förhistorisk teknologi skriver i en artikel från 1986 att koppar av
sulfidmalmer

är

jämförelsevis

svårare

att

framställa

och

kräver

mer

komplicerade metoder än när man arbetar med järn. Oxidmalmer har däremot
ungefär samma tillverkningsmoment som järn, men har fördelen att de kräver
en lägre ugnstemperatur. Institutet för förhistorisk teknologi utförde experiment
under 80-talet där man kom fram till att de metoder som fanns tillgängliga bör
ha varit dugliga för att bearbeta sulfidmalmer redan i förhistorisk tid, men att det
inte betyder att man faktiskt gjorde det. (Bengtsson, 1986: 5-17) Under
bronsålder och järnålder och fram till cirka 700 e.kr. använde man sig troligtvis
bara av importerad koppar och även importerat tenn. År 1220 började man
bryta kopparmalm i Falu koppargruva, vilket bör ha inneburit ett uppsving för det
svenska kopparhantverket, och fler verkstäder lär ha uppkommit i samband
med detta. (Tylecote, 1992: 82; Bengtsson, 1986: 15-17)

2.3

Metaller under Vikingatid och Medeltid

Som tidigare nämnts använde man ofta järn till verktyg och de föremål som
krävde lite hårdare material. Däremot använde man gärna brons till behållare av
olika slag, då det var mer hållbart och värmeledande än keramik. Behållare av
brons vägde mindre i förhållande till dess volym om man jämför med många
andra material, och brons påverkas dessutom mindre av korrosion än järn.
Brons kan putsas så blankt att det kan användas till speglar, och nytt brons ger
även ett guldliknande skimmer vilket ses som en av de mest troliga
anledningarna till att man använt brons till diverse statusföremål. (Trotzig,
1991a; Trotzig, 1991b: 31)
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Under den tidsperiod som denna uppsats behandlar användes oftast varken
brons eller mässing, utan snarare en variant av mässing där man avsiktligt
tillsatt tenn och bly (Tylecote, 1992). Legeringen består mestadels av koppar,
med mellan 10-25% zinkhalt och mellan 5-15% är en blandning av bly och tenn.
(Söderberg, 1999. http://web.comhem.se/vikingbronze/casting.htm - The Alloys.
Hämtat den 14/6-2012)
Under vikingatid och tidig medeltid användes bronskärl ofta till förvaring,
servering och tillagning av mat, men även för att användas vid hygienskötsel
såsom rakning och tvätt. Dessa sysslor kunde utföras under såväl praktiska
som ceremoniella omständigheter (Borg, 1998: 92-104; Trotzig, 1991b: 31).
Kärl som använts till förvaring har oftast haft en cylindrisk form, och ofta även
lock. De kärl som använts vid matlagning kan till skillnad från förvaringskärlen
ha en lätt utåtlutande vägg om de inte är helt cylindriska. Serveringskärl kan i
princip se ut hur som helst, men de kärl som kan konstateras vara
serveringskärl har en diameter som är 5-6 gånger större än höjden och är med
andra ord ganska flacka kärl. Undantaget från detta är de kärl som använts för
drycker som har en diameter omkring 2-3 gånger större än höjden, och
dessutom en närmast halvsfärisk form (Trotzig, 1991b: 31ff). De kärl som
använts för hygien har enligt Trotzig ofta använts för handtvätt, vilket ska ha
haft stor betydelse under vikingatid och medeltid, inte minst för att man åt med
fingrarna. De tvättfat som påträffats och konstaterats som sådana har en
gulaktig yta och kan vara dekorerade på insidan. Sidorna är sluttande, och
diametern är ungefär 3-4 gånger större än höjden. (Trotzig, 1991b: 34)
Det är mycket ovanligt att hitta hela bronskärl på boplatser från vikingatid och
tidig medeltid. Detta är i och för sig inte så konstigt, med tanke på att kärlen
troligtvis var dyra föremål och återanvändes tills de inte längre var brukbara.
När ett kärl inte längre var brukbart klipptes det sönder till småbitar, som sedan
användes till nytillverkning och reparation av andra föremål. I en del fall har hela
kärl av brons följt med de döda som gravgåvor, vilket behandlas i Gustaf
Trotzigs avhandlig från 1991. Det finns dock inga belägg för att man ska ha
tillverkat kärl som endast ämnats som gravgåvor. (Borg, 1998: 92f; Trotzig,
1991a: 119)
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3

Presentation av materialet

Det material som analyserats i denna uppsats har många likheter med material
från samtida platser, och referenslitteraturen som använts främst i denna
uppsats består av Eketorp III: Artefakterna av Kaj Borg (1998) samt Gustaf
Trotzigs avhandling Craftsmanship and function (1991). Den förstnämnda är en
presentation av de ca. 20 000 föremål som påträffats under utgrävningar av
Eketorps tidigmedeltida kulturlager på Öland.

Den sistnämnda behandlar

metallkärl i vikingatida gravar på Gotland. Även Lena Thunmark-Nyléns verk
Die Wikingerzeit Gotlands kommer användas (2006a; 2006b).

3.1

Fyndmaterialet

Bland det material som behandlats i denna uppsats finns 150 föremål och
fragment, fördelat på 103 olika poster. Av de 150 föremålen och fragmenten
saknas tyvärr två, en nål och en kittelkant. Eftersom de saknade fynden består
av typbestämda föremål kommer de ändå tas med i analysen av föremål,
eftersom detta är en kvantitativ och rumslig analys.
Nedan kommer endast de föremål som gått att typbestämma med viss säkerhet
att presenteras närmre. Då många föremål inte kunnat typbestämmas har
dessa formbestämts i ett antal undergrupper av ej bestämda föremål.
I de få fall då två eller fler fragment med säkerhet har hört ihop med varandra
har i denna studie räknats som ett enda föremål eftersom det är osäkert om
skadan skett vid upptagning av föremålet eller på grund av exempelvis
korrosion eller skador under föremålets brukningstid.
3.1.1

Nålar

Antalet nålar bland materialet är 10 stycken inklusive den saknade nålen och
sju av dem har troligtvis varit vanliga synålar till skinn- eller textilhantverk. En av
nålarna har endast spetsen kvar, vilken kan tillhöra en sy- eller dräktnål, men
det är omöjligt att säga vilken i denna studie. Klassificeringen som synålar
baseras på den diskreta ögla och vassa spets som de flesta nålar har, och som
skulle gjort nålen väl lämpad för textil- eller skinnhantverk. De saknar
ornamentik och är till synes enkla. De flesta nålarna har skadad ögla, och flera
är skadade på andra sätt. Bland nålarna finns två som är så pass böjda att
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spetsen på nålen pekar åt samma håll som öglan. Nålar användes under
vikingatid och tidig medeltid till textil- och skinnhantverk, nättillverkning med
mera.
I kategorin nålar finns även en dräktnål (ID: 4334; se figur 3) med femsidig ögla,
och enligt en bild från utgrävningen 2010 ska den saknade nålen (ID: 1134; se
figur 4) se ut på ungefär samma sätt,
med skillnaden att den saknade nålen
har något diffusare drag vad gäller
dekor och form. Dessa två dräktnålar
finns representerade även i ThunmarkNyléns Die Wikingerzeit Gotlands som
dräktnål 3b. Typen av nål har fått en
datering till ungefär 1090/1110-1200.
(Thunmark-Nylén, 2006a: 121, 124;
Thunmark-Nylén, 2006b: 692ff)
Figur 3: ID 4334: Dräktnål.

Figur 4: ID 1134: Dräktnål, saknad från fyndmaterialet. Längden på nålen är
okänd, men antas vara ungefär som ID 4334.

3.1.2

Beslag och bältesbeslag

Femton föremål bedöms vara beslag av olika typer, vilket innebär att de
monterats fast på ett föremål, oftast av trä, skinn eller metall, antingen som en
skyddande eller reparerande åtgärd eller som prydnadsbeslag. Elva av dessa
femton benämns endast beslag då det inte varit möjligt att avgöra vilken typ av
beslag det rör sig om. Dessa innefattar såväl skyddande, reparerande och
prydande beslag. Exempel på de som inte gått bestämma användningsområde
för är ID: 6003 (se figur 5) och ID: 85 (figur 6). Bältesbeslagen och
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knivslidesbeslagen är både skyddande och dekorerande beslag som suttit på
bälten eller knivslidor. Bland dessa ser man bland annat två bältesbeslag, ID:
249 (se figur 7) och ID: 813 (figur 8).

Figur 5: ID 6003: Beslag. Okänt användningsområde.
Figur 6: ID 85: Prydnadsbeslag.
Figur 7: ID 249: Hjärtformat bältesbeslag.

Figur 8: ID 813: Ett bältesbeslag ur tre olika vinklar.
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3.1.3

Kärlfragment

Fyra fragment från kärl av kopparlegeringar har påträffats, vilket som nämns
ovan är ganska ovanligt för en boplats från vikingatid och tidig medeltid. Ett av
dessa saknas dessvärre i fyndmaterialet (ID: 7033) och ingen dokumentation av
det finns tillgänglig. Flera av de plattor och band som förekommer bland det
icke identifierbara materialet kan ha tillhört kärl, men då ingenting visar tydligt
att de har gjort det är det säkrast att i denna studie inte bedöma dem som
kärlfragment.

Figur 9: ID 6008: Kärlfragment, mynningsbit.

Tre fragment, inkluderat det försvunna, har bedömts vara mynningsbitar till kärl,
men typen av kärl kan inte fastställas. Det bör röra sig om antingen välputsade
hygienanknutna kärl eller kärl för matlagning (Borg, 1998: 94-104), men snarare
det senare då inget av de två fragmenten som fanns tillgängliga för
undersökning visade några tydliga spår av slipning eller putsning. I figur 9 ses
det bäst bevarade fragmentet (ID: 6008), vilket består av en mynningsbit till ett
kärl. Hålen som punsats ut tyder på att det har suttit någon typ av
upphängningsanordning i form av hankfästen på just den biten.
3.1.4

Bjällror

Två av fragmenten från bjällror utgör de övre halvorna av olika bjällror, varav en
av dessa har en ögla kvar. Det tredje fragmentet utgör den undre delen av en
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bjällra, men passar tyvärr inte ihop med något av de andra fragmenten.
3.1.5

Knapp

Den knapp som hittats (ID: 3631; se figur 10) är ornerad, men något tydligt
mönster är svårt att urskilja. Förutom att öglan på baksidan är något böjd och
att dekoren är något diffus är knappen till synes hel och välbevarad.

Figur 10: ID 3631: Ornerad knapp.
Figur 11: ID 33: Ringspänne med räfflad kant.

3.1.6

Ringspännen

Det kompletta ringspänne som hittats i husgrunden (ID: 33; se figur 11) är ovalt,
närmast cirkulärt, och har en kvarsittande nål som ligger tvärs över.
Ringspännet är i gott skick och nålen går fortfarande att flytta utan att skada
fyndet. Ett liknande spänne har hittats i Eketorp där dekoren beskrivs som att
man försökt härma utseendet på ett spiralvridet spänne, genom att räffla kanten
på ringen. (Borg, 1998: 261, fyndnummer Aa 19:88) Även en nål till ett
ringspänne eller hästskospänne har hittats (ID: 852), vilken kommer räknas som
ett fragment av ett ringspänne i denna studie.
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3.1.7

Nitar

Samtliga fyra nitar som hittats har plan hatt med en diameter på 13-15 mm och
en tjocklek omkring 1mm. Längden på stjälken mäter mellan 10-15 mm (Se
figur 12). Användningsområdet för nitarna går inte att fastställa i denna uppsats.

Figur 12: ID 1392: Nit, okänt användningsområde.
Figur 13: ID 93: Sölja, komplett med nål och remfäste.

3.1.8

Söljor

Av de två söljorna i materialet är den ena komplett med nål och remfäste (ID:
93; se figur 13), medan den andra endast består av söljeramen. Den
förstnämnda söljan har suttit på en ca 15 mm bred rem och den andra har suttit
på en rem som varit ca 18 mm bred.
3.1.9

Pincett

Bland material fanns även ett föremål som kan bedömas som
bakre delen av en pincett (ID 4285). Det består av ett böjt band i
brons i vilket en nit förts genom på ett sätt som gör att den
kunnat klämmas ihop. Eftersom detta fragment är skadat i den
mån att endast den bakre delen finns kvar är det inte helt säkert
en pincett, utan kan möjligtvis vara en del av ett beslag. Det
kommer dock räknas som en pincett i analysen nedan, men
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Figur
14:
Förenklad bild
av ID 4285.

hänsyn kommer tas till denna osäkerhet.
3.1.10

Finger- eller öronringar

De två ringar som finns i materialet utgörs av en plan ring (ID: 43) och en vriden
ring (ID: 4316). Den vridna ringen kan möjligtvis vara en plan ring som räfflats
för att likna en vriden, men då detta är osäkert kallas den i fortsättningen vriden.
Båda har troligtvis använts som antingen finger- eller öronringar. Ingen av
ringarna är sammanfogad i sina ändar, men båda kan ha varit det under sin
respektive brukstid. Den vridna ringen kan möjligtvis ha tillhört ett ringspänne,
men eftersom varken nålen är kvar eller det finns tydliga spår av att det har
tillhört ett sådant klassificeras det fortsättningsvis som en ring. Den plana ringen
har likheter i dels Eketorp III, där samma typ benämns som öronring (Borg,
1998: 277, fyndnummer Ä 23:44), och dels i Trotzigs avhandling, där den
benämns fingerring (Trotzig, 1991: 255, nummer Pl. 26f). I analysen har det inte
varit möjligt att bestämma vilka slags ringar det rör sig om.

Figur 15: ID 4316: Vriden eller räfflad ring.
Figur 16: ID 43: Plan ring.
Figur 17: ID 840: Miniatyrring.

3.1.11

Ej identifierbara fragment

Med tanke på att författaren till denna uppsats inte har någon tidigare erfarenhet
av analyser av metallföremål har det varit svårt att bestämma många fragment.
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Det antal fragment som av författaren ses som ej identifierbara uppgår i 108
stycken. Bland dessa 108 finns det ett antal bestämda former som återkommer.
I denna studie har de kunnat avgränsas till plattor (bleck), band, ett fåtal små
ringar och en tråd. Till de ej identifierbara föremålen hör även en mängd andra
föremål med mer oregelbundna former. För en överskådlig beskrivning av hur
sådana föremål ser ut, se avsnitt 1.4.2: Definitioner.
De små ringarna bland det oidentifierbara materialet är alldeles för små för att
ha fungerat som fingerringar eller som örhängen, endast 7-8 mm i diameter (se
figur 17). Två av ringarna är ihakade i varandra på samma sätt som i
exempelvis ringbrynjor och det är inte omöjligt att de tillhört en sådan även om
de oftast tillverkades i järn (Borg, 1998: 203). De kan annars ha tillhört någon
typ av smycke. Detta är dock omöjligt att säga säkert utan mer fördjupad
kunskap. För att dessa ringar inte ska blandas ihop med finger- eller
öronringarna som nämns ovan kallas de miniatyrringar i denna uppsats.
De ej identifierbara föremålen av bandform uppgår i 36 stycken. De plattor som
inte har gått att typbestämma uppgår i 27 stycken. Samtliga av dessa småbitar
har troligtvis varit delar av kärl eller andra föremål av brons som sedan klippts
sönder. Eftersom ingen av dessa bitar har något som konkret visar på att de
tillhört kärl eller andra bronsföremål kommer de inte heller bedömas som
fragment av sådana i denna uppsats.
Fem av banden är ”ringformade” med ändarna omlott, alltså likt en inåt- och
utåtgående spiral. Dessa kommer hädanefter benämnas som spiralformade
band. Eftersom ändarna på banden går omlott en bra bit under respektive över
sin motsatta ände, är det knappast troligt att detta använts som fingerring, vilket
även de skarpa kanterna på banden tyder på. Banden är även så pass breda
att de knappast kan ha använts som örhängen.
Bland plattorna som ej gått att identifiera förekommer fem runda små
utstansade bleck med en diameter på mellan 4-7 mm. I en tidig fynddatabas
bedömdes dessa som mynt, men eftersom inget av dessa bleck har något som
överhuvudtaget tyder på att det skulle kunna varit mynt kommer de heller inte
räknas som mynt. Det som är mer troligt är att de stansats ur ett annat
metallstycke av någon anledning (se också 4.1: Bronsets användning), dock
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inget av de andra föremål som behandlats i denna uppsats.
Den tråd som hittats är ca 220 mm lång och 1 mm tjock. Det går inte att säga
något säkert om tråden, men den kanske har använts som lödtråd till lagning
eller sammanfogning. Eventuellt kan den ha utgjort material för ringtillverkning.

3.2

Rumslig bedömning

I denna del kommer husets avgränsning att bedömas, och föremålen kommer
delas in i en av två kontextkategorier: innanför husgrunden respektive utanför
husgrunden. För att göra denna bedömning möjlig används syllstenarnas
placeringar som riktlinjer för var väggarna har stått.
3.2.1

Innanför/utanför huset?

Enligt Johan Norderängs grävrapport från 2010, samt Dennis Nilssons
kandidatuppsats från 2011 bör husgrunden kunna avgränsas till en yta av 6x6
meter, på grund av stensyllarnas placering samt golvets utbredning (Norderäng,
2010: 5-9; Nilsson, 2011: 18ff). Utanför husets östra vägg hittades två stolphål
och en lerbotten. Ingen av dessa anläggningar kunde däremot sättas i samband
med husgrund 6 (Norderäng, 2010: 7). Nilsson föreslår dock att dessa stolphål
kan ha burit upp en bit av taket till huset och således skapat en yta under tak
öster om huset (Nilsson, 2011: 18ff). Eftersom den yta som skapats där ändå
skulle varit utanför husets väggar anses ytan inte heller tillhöra huset i denna
uppsats.
Eftersom huset har stått på syllstensrader kan dessa användas som
avgränsning av huset där de förekommer. På den östra sidan saknas dock
syllstenar nästan helt, och avgränsningen österut utgörs således endast av den
stenpackning som utgör golvet i byggnaden, samt en ensamstående syllsten.
Under grävningen 2011 visades dock inga tecken på att husgrunden skulle
fortsatt längre österut. På den västra sidan finns två stenar som kan bedömas
vara syllstenar, samt de två hörnstenar som är gemensamma med den norra
respektive södra väggen. Väggarnas placering kan bedömas med hjälp av
dessa syllstenars placering, vilket visas nedan i figur 18.
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Figur 18: Husgrund 6 med syllstenar samt avgränsning av huset markerat.

För att avgöra vilka fynd som ligger i huset respektive utanför har figurerna 1921 upprättats. De olika fyndkategorierna är representerade var för sig, fördelat i
de två kontexterna. De olika föremålen representeras av symboler som är olika
stora beroende på antalet föremål per symbol, vilket också framgår av figuren.
De utstansade små blecken är inte representerade på någon av dessa kartor,
men enligt rutangivelser i dokumentationen från grävningen ligger tre av dessa
fragment vid ungefär mitten av den västra väggen på huset. Ett av fragmenten
ligger i huset strax innanför den nordliga syllraden och omkring en meter (+/0,5m) från den västra syllen. samt det nordvästra hörnet. Det sista fragmentet
hittades i en ruta som ligger utanför husets sydöstra hörn. Samtliga fragment är
inmätta som massmaterial, vilket innebär att deras position i sin respektive ruta
är osäker. Ett av fragmenten ligger tydligt i huset och ett ligger tydligt utanför.
De tre kvarvarande går däremot inte att placera varken i eller utanför huset då
de hittats i rutor om 1x2 meter som ligger över den västra väggen.
Innanför husgrunden påträffades endast 22 fragment och föremål, medan 126
fragment och föremål påträffades utanför, och tre fragment är osäkra. Eftersom
olika stora ytor har undersökts åt de olika hållen från husgrunden är det
däremot svårt att säga vilket håll de flesta bronsföremålen ligger.
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Figur 19: Fyndspridning i schakt 42/46.

I figurerna kan man se att de flesta nålar som hittats kring husgrunden är
koncentrerade till sydöstra hörnet av huset, där åtminstone sju av de tio nålarna
har hittats. De beslag som påträffats kan delas in i två huvudzoner: i sydöstra
hörnet, samt i det nordvästra hörnet. Den knapp som hittats låg långt ut i
sökschaktet, och kommer således inte kunna bidra till en tolkning av
husgrunden. Samma sak gäller den pincett som påträffats.
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De kärlfragment som hittats ligger utanför södra och östra väggen av
husgrunden, och även nära den lerbotten som hittats där. Bjällrorna är främst
hittade i närhet till, eller i stensyllen och eftersom de är inmätta fynd bör deras
placering inte avvika nämnvärt från när de grävdes upp. Det bjällerfragment
som låg längst från syllen ligger endast en dryg halv meter bort. Även de två

Figur 20: Detaljbild av fyndspridningen i norra delen av husgrund 6.
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finger- eller öronringar som hittats ligger inom en dryg halvmeter från
husgrunden, med den plana ringen innanför och den vridna utanför.
De två söljorna låg söder om husgrunden, och de två ringspännena var
uppdelade med en innanför husgrunden i dess norra del och den andra låg
utanför, öster om husgrunden.

Figur 21: Detaljbild av fyndspridningen i södra delen av husgrund 6.
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De föremål som ej gått att identifiera finns utspridda över hela schaktet, utan
någon tydlig koncentration till någon specifik del av huset. Då dessa består
enbart av fragment som är inmätta som massmaterial kan de dessutom ha fel
placering på kartan. Någon säker position av dessa går således inte att
säkerställa.
De föremål och fragment som hittats i huset består av en underdel av en bjällra,
två nålar, den plana finger- eller örringen samt det kompletta ringspännet. De
fragment som påträffats som ej gått att typbestämma består av en miniatyrring,
fem plattor och elva band. Två av de spiralvridna banden är hittade innanför
husgrunden, och likaså ett av de utstansade blecken.
Tre av de utstansade blecken hittades i rutor som täcker ytor både i och utanför
huset, och det går således inte att avgöra om de ligger i eller utanför
husgrunden, vilket innebär att de kommer räknas som osäkra i denna uppsats.
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4

Analys och diskussion

4.1

Bronsets användning

En sammanfattande tabell redovisar fyndmaterialets identifierbara föremål,
vilket ses i figur 22. Detta material utgör dock endast 31 % av det totala
fyndmaterialet, då 69 % inte gick att typbestämma. Det material som endast
gått att formbestämma består av 36 stycken band och 27 plattor. De fragment
som inte gått att varken typ- eller formbestämma är 41 stycken.

Figur 22: Antal fragment av respektive typbestämd föremålsgrupp.

Att kategorin ej identifierbara fragment är så omfattande beror på att författaren
inte har tidigare erfarenhet av analyser av metallföremål och dessutom på
grund av att föremålens form kan ha ändrats på grund av korrosion och
fragmentering.
Dessa fragment kan ha fått sin form av olika anledningar. Det kan bero på att
de har ansetts vara skräpmetall med avsikten att smältas ned och användas till
nya föremål, eller möjligtvis till att laga trasiga föremål genom lödning. Det kan
även bero på att dessa fragment är delar av ett eller flera föremål som klippts
sönder medvetet, eller som på något sätt har gått sönder. De delar som gått att
identifiera som band och plattor har sannolikt tillhört skräpmetaller som klippts
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bort från andra föremål, medan miniatyrringarna troligtvis tillhört trasiga föremål
som exempelvis en ringbrynja eller ett smycke av något slag. Även de fragment
som inte uppvisar någon tydlig form har troligtvis tillhört föremål som av någon
anledning gått sönder. Någon medveten förstöring av dessa föremål,
exempelvis för att skapa skräpmetall, förefaller dock mer osannolik eftersom
man vanligtvis klippte eller högg sönder bronsföremål, vilket hade givit mer raka
kanter på fragmenten. Däremot kan formen på dessa fragment ha förändrats på
grund av exempelvis korrosion eller annan påverkan. Om så är fallet går det
inte i skrivande stund att avgöra vilka delar som är bortklippta fragment som
korroderat och vilka som inte har klippts bort från något, utan är delar av
föremål som gått sönder omedvetet.
Bland det material som gått att bestämma är den största fyndkategorin beslag,
med elva föremål, vilket inte är förvånande då beslag under vikingatid och tidig
medeltid användes till att laga, förstärka och utsmycka många olika typer av
föremål. De beslag som analyserats i denna studie har dock inte kategoriserats
inbördes enligt deras olika användningsområden eftersom vissa beslag haft
flera användningsområden; exempelvis både som förstärkning och prydnad. En
djupare analys i beslagens beskaffenhet har inte heller ansetts relevant för
besvarandet av frågeställningarna.
Den näst största kategorin av föremål är nålarna som är tio stycken. I denna
kategori räknas både synålar och dräktnålar in. Synålarna bland materialet är
minst sju stycken, och dräktnålarna utgör två stycken. De sju synålarna leder
tankarna till hantverk, och att huset i fråga har använts som ekonomibyggnad
har tidigare har diskuterats i Dennis Nilssons uppsats (se avsnitt 2.1.1 under
Tidigare forskning). Därmed inte sagt att det måste ha varit en ekonomibyggnad
enbart baserat på att man hittat synålar, då dessa även förekommer i
bostadsbyggnader, exempelvis på grund av att vissa hantverk även utfördes i
hemmet. Av de två dräktnålarna saknas en, men enligt det foto som finns
tillgängligt var den i gott skick, vilket även gäller för den närvarande dräktnålen.
Samma typ av dräktnål har presenterats både i Die Wikingerzeit Gotlands och
Eketorp III. Det rör sig troligtvis alltså om vanlig dräktnålstyp, som enligt
Thunmark-Nýlen dateras till 1090/1110 till ca 1200, alltså på gränsen mellan
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sen vikingatid och tidig medeltid. Båda dessa ligger dock utanför husgrunden,
vilket diskuteras vidare nedan i avsnitt 4.2: Rumslig analys.
Flera av de föremål som påträffats tyder på att det har pågått någon typ av
hantverk utanför husgrunden. Vad beträffar ytan innanför syllarna kan hantverk
ha förekommit även där, men inte lämnat lika mycket spår, exempelvis på grund
av att det är jämförelsevis lättare att städa ett trägolv jämfört med en yta
utomhus. De föremål som går att förknippa med hantverk innefattar de synålar
som nämns ovan och metalltråden. Tråden kan uppfattas som antingen lödtråd
eller möjligtvis var den avsedd som material för ringtillverkning eftersom dess
tjocklek stämmer överens med den plana ring som hittats. Även den mängd
beslag och nitar man hittat i schakt 42/46 kan uppfattas som att de varit del av
något typ av hantverk. Likaså de kärlfragment som hittats eftersom man under
tidig medeltid ska ha klippt sönder trasiga bronskärl för att antingen tillverka nya
föremål eller för att tillverka beslag och liknande för att laga andra, mindre
trasiga, kärl (Borg, 1998: 103f). Även de små utstansade blecken som hittats
kan ha med hantverk att göra. De kan ha stansats ur kärl för att skapa hål för
hankfästen och därmed gjorts av en rent praktisk anledning, eller så har de en
mer dekorativ anledning, och har exempelvis stansats ur beslag där de lämnat
olika mönster i form av runda hål.
De söljor och ringspännen som analyserats är i blandat skick. En av söljorna
och ett av ringspännena är kompletta, medan ett fragment från ett ringspänne
endast består av dess nål, och det fragment man hittat från en sölja endast har
ramen kvar. Samtliga delar av ringspännen och söljor tyder dock på hantverk av
hög kvalitet, men det är omöjligt att säga om hantverket skett på platsen, eller
ens i Västergarn. Samma sak gäller den ornerade knapp man hittat.
Av de två finger- eller öronringar kan man göra bedömningen att den plana
ringen är en produkt av ett enklare hantverk. Detta eftersom den endast består
av en tråd som böjts ett helt varv och sedan plattats ihop i ändarna, och efter
det eventuellt putsats något för att ge en finare lyster. Därmed inte sagt att det
är ett objekt av låg status, då ett sådant påstående inte kan göras med säkerhet
i skrivande stund. Den vridna ringen har troligen krävt mer jobb, men inte heller
den kan bestämmas som vare sig hög- eller lågstatusobjekt.
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4.2

Rumslig analys

Fynden i schakt 42/46 visar en intressant spridning, vilket kan ses i figur 22. De
synålar som hittats ligger främst längs den södra väggen, samt i närheten av
den lerbotten som hittades, alltså ca två meter öster om det sydöstra hörnet på
huset. Tre av de fyra bronsnitar som hittats är också koncentrerade till sydöstra
delen av schaktet. De båda söljorna är hittade söder om huset men de båda
ringnålarna är hittade dels i huset, i den norra delen, och dels öster om huset.
De oklassificerade beslagen ligger främst i två zoner i husgrunden: dels i
sydöstra hörnet och dels i nordvästra hörnet. Tre av de fyra beslag som
benämns antingen knivslidesbeslag eller bältesbeslag är hittade i sydöstra
hörnet.
De föremål och fragment som inte gått att identifiera hittades i hela schaktet,
utan någon bestämd koncentration. Den totalt sett mest fyndrika delen av
schaktet vad brons beträffar är den sydöstra delen, och detta kan antingen bero
på att dörren till huset låg vid den södra väggen och det skräp som sopats ut
från huset har landat där, eller på grund av att det fanns en plats där för att
utföra hantverk. Under utgrävningen konstaterade man en lerbotten alldeles
intill denna fyndkoncentration men eftersom användningen av lerbottnar
eventuellt har att göra med fiskrensning eller keramikhantverk är det svårt att
direkt knyta några av bronsfynden till den. Det finns även teorier om att
lerbottnen använts vid bearbetning av skinnprodukter, och om det stämmer
skulle den kunna höra ihop med de beslag, söljor, nålar och nitar som hittats
där.
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Figur 22: Fyndspridning
i schakt 42/46.
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4.2.1

Innanför husets väggar

Inne i husgrunden har 22 föremål och fragment av brons hittats. Detta innebär
att knappt 15 % av det totala materialet från schakt 42, 43 och 46 har hittats
inom en yta av ungefär 36 m2 (38 %) av schaktets totala 94,5 m2. Att så
jämförelsevis liten andel av det totala materialet hittats i husgrunden beror
troligtvis på att det funnits ett trägolv i byggnaden som fångat upp de saker som
folk tappat i huset. En annan orsak kan vara att inmätningen av massmaterial
som gjorts ungefär i mitten av respektive ruta inte är exakt. I denna studie har
hänsyn försökts ta till detta, men det finns fortfarande en del fyndposter som är
omöjliga att bedöma om de ligger innanför eller utanför huset, och särskilt då de
som ligger i eller i anslutning till den norra och västra syllraden. Rutorna som
grävdes vid den västra syllraden är 1x2 meter och sträcker sig i öst-västlig
riktning mitt över vad som utgör väggens avgränsning. Massmaterialet där är
alltså inmätt rakt på den vägg som stått där. Även de utstansade bleck som
hittats i rutor vid den västra väggen är omöjliga att bedöma om de legat i eller
utanför huset, men detta kommer beröras senare i avsnitt 4.2.3: Osäkra. De få
föremål som ligger i husgrunden kan antingen ses som fyllnadsmaterial som
tillkommit då man uppförde huset eller som att de tillkommit efter att huset rivits.
Det kan även bero på att golvet i huset inte varit helt tätt och vissa föremål då
ramlat mellan golvplankorna, eller ramlat ner i det glapp som eventuellt har
förekommit där golvet möter väggen. Det är inte heller omöjligt att husgrund 6
överlagrar en äldre byggnad, som Paananen föreslagit i sin kandidatuppsats
(2011: 26-27), eller att de på annat sätt tillkommit innan huset uppfördes på
platsen. De fynd som lokaliserats inne i huset består av 17 ej identifierbara
fragment, två nålar, en bjällra, en ring och ett ringspänne. Inga fragment med
obestämda former har påträffats i huset. De fragment som inte gått att
identifiera och som ligger inom husgrunden utgörs av elva band, fem plattor och
en av miniatyrringarna. En av plattorna som hittats i huset är ett utstansat bleck.
Dessa fragment kan tyda på att huset använts som verkstad, förråd eller
liknande. Ingen eldstad hittades i byggnaden, vilket hade kunnat tyda på ett
bostadshus. Bronsmaterialets fyndspridning i huset säger inte så mycket om
husets användning, utan snarare om dess konstruktion och tillkomst.
Sammansättningen av fynd kan däremot tolkas som tillhörande någon typ av
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hantverk, men med det lilla material som finns är det svårt att säga något
säkert. En förhoppning innan analyserna som låg till grund för denna uppsats
var att fyndsammansättningen i huset skulle vara på något sätt olik
fyndsammansättningen utanför huset, exempelvis genom mer välbevarade
föremål respektive mer fragmenterade föremål, eller helt enkelt andra fyndtyper
inne jämfört med ute. Den enda skillnad som går att konstatera är att den enda
hela ringnål man hittat i schaktet har hittats i huset.
4.2.2

Utanför husets väggar

Utanför husgrunden hittades 125 föremål och fragment, på en yta av ungefär
58,5 m2, eller ca 62 % av den totala schaktytan. Av de fynd som hittats är 86 ej
identifierade, och dessa är blandade mellan plattor, band och oregelbundna
fragment samt två miniatyrringar ihakade i varandra. De identifierbara fragment
och föremål som påträffats utanför husets väggar är 39 stycken, och innefattar
alla de olika föremålstyper som presenterats ovan i avsnitt 3.1.
I sökschaktet västerut har man förutom en rad oidentifierbara fragment hittat en
knapp, en pincett och en tråd. Det bör dock nämnas att tråden ligger knappt 3
meter från husgrunden, vilket gott och väl är inom räckhåll för att tillräknas
husgrundens närhet. Knappen ligger nästan tolv meter från husets västra vägg
och pincetten åtminstone åtta meter ifrån, vilket gör att dessa typer av föremål
inte bör knytas till husgrund 6 utan kan exempelvis ha blivit tappade av en
förbipasserande på en gata som gått utanför, eller möjligtvis tillhöra en annan
kontext som återstår att gräva fram. Eftersom tråden som hittats har ungefär
samma tjocklek som den plana ring som hittats bara några meter österut kan
den eventuellt utgöra material för tillverkning av sådana ringar.
Knappen som hittats låg precis i närheten av och i samma lager som den
träplanka vars

14

C-datering gav ett spann i vikingatid, vilket kan innebära att

knappen har samma datering. Eftersom knappen inte tillhör husgrunden innebär
denna datering således inte något nytt för tolkningen av husgrunden.
De två dräktnålar som hittats låg strax utanför den södra stensyllen, vilket i sig
innebär att de kan ha tillkommit såväl före, under, eller efter huset uppfördes.
Huset är dock daterat till ca 1250-1400, vilket innebär att de två dräktnålarna
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hamnade på platsen före huset uppfördes eftersom de är daterade till 1100-tal.
De fynd som hittats utanför husets väggar har två tydliga koncentrationer; en i
sydöstra hörnet i närheten av den lerbotten som grävdes fram där, och den
andra

koncentrationen

i

nordvästra

hörnet.

Anledningen

till

dessa

koncentrationer är okänd, men kan bero på att dörren till huset suttit vid en av
dessa platser, och saker som sopats ut ur huset har hamnat där. Den sydöstra
koncentrationen kan eventuellt även förklaras med att den lerbotten som ligger
där var en del av en plats för hantverk, och de bronsfragment och föremål som
hamnat där är resultatet av att man ofta utfört hantverk på platsen. Detta skulle
däremot inte motsäga påståendet att det kan ha suttit en dörr där. I det
nordvästra hörnet är inte lika stor yta utgrävd, och det går därför inte att se
någon annan förklaring i nuläget än att dörren har suttit där. Fler
förklaringsmöjligheter kunde

eventuellt

ges om

området nordväst

om

husgrunden undersöktes.
4.2.3

De utstansade metallblecken

De fem små runda blecken är alla upphittade i rutor som alla ligger intill eller
över husets väggar, vilket kanske kan vara en ledtråd till hur huset såg ut. En
hypotes är att golvet har lagts i huset efter väggarna uppförts, vilket har medfört
att ett litet glapp uppstått vid de ställen där golv och vägg möts. Dessa glapp
skulle kunna ha täckts över med en list, men även om en sådan skulle finnas
(vilket inte finns belägg för i detta fall) är det inte säkert att den skulle hindra ett
litet runt bronsbleck med en knapp millimeters tjocklek och en diameter på 4-7
mm från att falla ner under golvet. Dessa bronsbleck har i så fall troligtvis
stansats ut från något föremål inne i huset, fallit ner på golvet, och sedan sopats
ner i glappet vid väggens avslutning mot golvet. Om detta skett avsiktligt eller
inte går förmodligen inte att svara på, men troligtvis oavsiktligt, då man säkert
inte räknade med att glappet var tillräckligt stort för att något skulle falla ner i
det. De föremål som fallit ner måste inte heller ha nått marken med detsamma,
utan kanske bara blivit kvar där tills huset revs eller rasade samman, och först
därefter nått marken.
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5

Resultat

Syftet till denna uppsats är att bidra till insikt om hur befolkningen i Västergarn
använde sig av bronsföremål under sen vikingatid och tidig medeltid. Detta har
gjorts genom att studera material från en husgrundskontext respektive material
utan tydlig kontext i närheten av husgrunden. Denna studie även försöka visa
om det förekommit någon lokal hantering av brons.
Frågeställningarna till denna uppsats är följande:


Vilka olika typer av föremål finns bland materialet? Och vad kan dessa
föremål säga om husgrund 6?



Går det att få ut en datering av husgrunden med hjälp av
bronsmaterialet?



Vad kan en fyndspridningsanalys av bronsföremål berätta om huset?



Kan man med hjälp av detta material se om det har skett någon
hantering av brons på platsen?

De fynd som hittats i schakt 42/46 består av 150 föremål och fragment av olika
slag, av vilka endast 31 %, eller 44 stycken, gått att typbestämma.
De föremål som gått att typbestämma består av beslag, bjällror, bältes- och
knivslidesbeslag, synålar, dräktnålar, ett ringspänne, en nål till ett ringspänne,
fragment från kärl, nitar, finger- eller öronringar, söljor, en pincett, och en
ornerad knapp.
Bland de föremål som inte kunnat identifieras som föremål i denna analys har
fyra formtyper kunnat urskiljas: band, plattor, små ringar och oregelbundna
fragment. Samtliga dessa fyra grupperingar, och särskilt de två förstnämnda,
kan ha använts som halvfabrikat vid gjutning av nya föremål eller lagning av
redan existerande föremål. Bland plattorna finns en undergrupp som består av
små runda bronsbleck som blivit utstansade från något annat bronsföremål.
Bland materialet finns två likadana dräktnålar som har en datering mellan
1090/1110 till ca 1200 e.kr. Ingen av dessa ligger dock i husgrunden,
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Det fyndmaterial som påträffats i schakt 42/46 kan delvis besvara frågan om det
förekommit hantering av brons i eller kring husgrund 6. Det material som
analyserats består av många klippta fragment, och även några få utstansade
bleck. De klippta fragmenten är troligtvis delar av andra föremål som uttjänat sin
brukstid och ska återvinnas till nya föremål. De utstansade blecken däremot är
troligtvis resultatet av att man gjort hål för hankfästen eller handtag på föremål,
och i vissa fall har man stansat ut hål i föremål som en typ av ornering.
Endast 8,8 kg slagg har hittats i hela schakt 42/46 och i schakt 52, i anslutning
norr om schakt 42/46, har man hittat omkring 3,2 kg. Öster om husgrunden, i
schakt 54, har man hittat 8 kg slagg. och med tanke på att man i schakt 22,
knappt 25 meter söderut, har hittat över 60 kg slagg är det mer sannolikt att de
tidigaste stadierna i metallhantverket, alltså smältning och gjutning, pågått där
snarare än området i och kring husgrund 6.
Fyndfrekvensen per kvadratmeter inne i huset var ungefär 0,61 fragment eller
föremål per kvadratmeter, medan den utanför huset var ungefär 2,14 fragment
eller föremål per kvadratmeter. Detta styrker den tidigare nämnda teorin om att
ett trägolv funnits i huset. Golvet har samlat upp de allra flesta föremålen som
tappats, men eventuella glipor i golvet har släppt genom några få föremål. De
föremål som golvet har samlat upp har sedan antingen blivit upplockade eller
utsopade ur huset. De föremål som påträffats i byggnaden kan även ha
tillkommit före byggnadens uppförande som fyllnadsmaterial. Om byggnaden
inte hade haft ett trägolv skulle fler föremål som hamnat på marken i huset legat
kvar där. Eventuellt har det även funnits ett litet glapp mellan väggarna och
golvet, vilket skulle kunna förklara förekomsten av de små utstansade blecken i
närheten av väggarna.
Som redan nämnts är fyndfrekvensen nästan det fyrdubbla utanför husets
väggar. Det har inte noterats någon större olikhet i fyndsammansättningen inne
i huset jämfört med utanför, förutom den att de ej identifierbara fragmenten av
obestämd form inte finns i huset. Detta kan bero på att de sågs som skräp och
slängdes ut, medan de fragment som var formade som plattor, miniatyrringar
eller band fyllde någon funktion i huset.
Det finns två tydliga centra för spridningen av bronsmaterial i schakt 42/46. Det
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större av dessa områden är beläget i det sydöstra hörnet av schaktet, i
närheten av den lerbotten som påträffades där, vilket kan ha att göra med
ansamlingen av bronsfynd. En annan anledning till detta kan vara att dörren till
huset legat någonstans längs den södra eller möjligtvis östra väggen, och
utsopat material har alltså hamnat där. Den andra koncentrationen av fynd är
belägen i det nordvästra hörnet av schaktet, och även detta skulle kunna bero
på en eventuell dörrplacering längs den norra eller västra väggen. Eftersom det
redan finns en lerbotten i sydöstra hörnet av husgrunden som skulle kunna
förklara fyndkoncentrationen där, och eftersom inget liknande har hittats som
kan förklara koncentrationen i nordvästra hörnet av husgrunden än så länge
kan detta innebära att dörren snarare suttit i nordvästra hörnet. Lerbottnen i
sydöstra hörnet behöver dock inte säga emot att dörren till huset kan ha suttit
där. En undersökning av ytorna nordväst om huset skulle kunna ge nya
tolkningar.
Med mer kunskap om brons och andra kopparlegeringar hade en mer grundlig
analys kunnat göras, och slutledningar om huruvida hantverket varit lokalt eller
importerat hade eventuellt kunnat göras.
Det material som analyserats i denna studie utgör endast en bråkdel av det
bronsmaterial som grävts fram i Västergarn, och ännu mindre andel av det
totala fyndmaterialet. Däremot kan denna studie användas som fallstudie i ett
större sammanhang där olika husgrundskontexter jämförs med varandra. I en
sådan jämförelse skulle man även kunna vidga perspektivet och eventuellt göra
jämförelser på regional eller till och med internationell nivå med samtida
bebyggelser på andra platser. En djupgående analys som baseras på flera olika
material och metoder skulle förmodligen ge en bättre vinklad bild av hur just
husgrund 6 användes av den tidigmedeltida befolkningen i Västergarn.
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6

Sammanfattning

Denna uppsats handlar om hur man kan använda fyndmaterial av brons till
analyser av en husgrund från en vikingatida/ tidigmedeltida bebyggelse.
Material från ett schakt som täcker en husgrund och dess närområde har
analyserats och en rumslig bedömning har gjorts för att se vilka föremål som
ligger i husgrunden och vilka som ligger utanför.
I uppsatsen ingår en kort genomgång av den forskning som bedrivits hittills
angående Västergarn, med fokus på den forskning som behandlat husgrunder
eller metallhantverk. Även en exposé vad gäller kopparhantverk har
presenterats, med fokus på tidsperioderna vikingatid och tidig medeltid.
Fyndmaterialet som behandlats består av 150 föremål, vilka har typbestämts till
elva

olika

kategorier.

Dessa

kategorier

innefattar

nålar,

beslag

och

bältesbeslag, kärlfragment, bjällror, knapp, ringspännen, nitar, söljor, pincett,
finger- eller öronringar samt de fragment som inte har gått att identifiera. De ej
identifierbara fragmenten har bestämts efter form då deras funktion under sin
respektive brukningstid är okänd. De fragment som har form av band eller
plattor kan ses som skräpmetall som ämnats smältas ner för att tillverka nya
föremål. Författaren till denna uppsats har dock ingen tidigare erfarenhet av
analyser av metallföremål utan grundar sin kunskap på litteraturstudier, och
följaktligen är ett stort antal fragment ej typbestämda.
En av slutsatserna som kan dras av denna studie innefattar att husgrunden
med största sannolikhet haft ett trägolv som fångat upp de föremål som tappats
i huset. De allra flesta föremål har sopats eller slängts ut ur huset. De få
fragment som påträffats innanför syllstenarna till husgrunden kan ha legat på
platsen redan innan huset uppfördes. Andra orsaker till att de ligger där kan
vara att de varit del av fyllnadsmaterialet till husgrunden eller att de fallit mellan
plankorna i golvet.
Uppsatsen har även visat att det med hjälp av det analyserade materialet kan
konstateras ett lokalt hantverk av bronsföremål. Hantverket kring husgrund 6
utgörs av de senare stadierna av metallhantverk, i form av klippning och
stansning. De tidigaste stegen i metallhantverket har dock troligtvis skett i
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närheten av husgrunden som behandlats. Eftersom materialet som analyserats
utgör så pass liten del av det totala fyndmaterialet i Västergarn, eller ens i det
behandlade schaktet, är det svårt att dra några generella slutsatser om husets
användning eller bronsets användning i Västergarn. Dock kan en teori om
husets dörrplacering framläggas: att dörren troligtvis har legat i nordvästra
hörnet av huset, eller möjligtvis det sydöstra hörnet. Detta på grund av de
fyndkoncentrationer som påträffats i respektive områden. En lerbotten har även
påträffats i det sydöstra hörnet av schaktet, vilket skulle kunna förklara
fyndkoncentrationen, dock utan att motsäga teorin om att dörren kunde suttit i
det sydöstra hörnet av huset.
Denna studie kan ses som en fallstudie i analyser av bronsmaterial från
tidigmedeltida

husgrunder,

och

fler

fallstudier

förhoppningsvis kunna ge intressanta svar i framtiden.
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av

denna

sort

skulle

7
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Bilaga 1. Fyndlista
Nedan presenteras den kompletta listan på det material som legat till grund för
analyserna i denna uppsats. Fynden är sorterade på ID-nummer. Eftersom allt
material som berörts av denna studie är av brons har kolumnen Material dolts.
Även kolumnerna för koordinater har dolts, eftersom de inte säger mycket om
fynden när de ses i tabellform. De föremål som saknas från materialet har en
kommentar om det i kolumnen anmärkning. För en utförligare beskrivning av
föremålen än den som anges i kolumnen anmärkning hänvisas till avsnitt 3.1:
Fyndmaterialet.
De poster som innehållt mer än en typ av föremål av de nedan presenterade
har delats upp i flera till fördel för denna uppsats. Dessa poster utgår från
samma grundpost och har därmed samma ID-nummer, men har tilldelats en
bokstav för att skilja de olika posterna åt. De ej identifierbara objekten är inte
uppdelade på detta sätt då detta skulle innebära många fler symboler på en och
samma plats på fyndspridningskartor etc.
Allt material är framgrävt på Snauvalds 1:2 i Västergarn, under 2010

års

grävningar.
ID Schakt
10
42
33
43
43
42

47

Lager
1
1
1

Ruta
8
12
15

61
85
89

42
43
42

1
1
1

5
6
18

90

43

1

16

92
93

43
42

1
1

6
14

97

43

1

19

103

43

1

16

109

43

1

19

Fyndtyp
Nål
Ringspänne
Ring
Ej identifierbart
föremål
Beslag
Nål
Ej identifierbart
föremål

Anmärkning
Skadad: Böjd
Finger/Ör-ring?

Inne
Antal Nivå /Ute
1
I
Ute
1
I
Inne
1
I
Inne

Skålformad bit med hål

1
1
1

I
I
I

Ute
Ute
Ute

Föremål med små hål
Fragment:
endast
underdelen

1

I

Ute

1
1

I
I

Inne
Ute

1

M

1

M

Ute
Osä
ker

1

I

Ute

Bjällra
Sölja
Ej identifierbart
föremål
Utstansat bleck
Ej identifierbart
föremål
Utstansat bleck
Skadad: böjd, saknar
Nål
spets

ID Schakt

Lager

Ruta Fyndtyp
Ej identifierbart
15 föremål
20 Beslag
20 Bältesbeslag
5
Beslag
Ej identifierbart
12 föremål
21 Beslag
7
Sölja
19 Bältesbeslag
4
Bjällra
Ej identifierbart
5
föremål
Ej identifierbart
10 föremål

117
245
249
497

43
43
43
42

1
1
1
1

499
501
610
813
816

43
43
42
43
42

1
1
1
1
1

838

42

1

840

43

1

841
852
855
857

43
43
43
42

1.1
1
1.1
1

3
27
1
14

1085

42

1

19

1104
1134

42
42

1
1

21
14

1159

43

1

29

1243

42

1

7

1272
1303

42
42

1
1

2
18

1362

42

1

14

1389
1393

42
42

1
1

10
8

1410
1453

42
42

1
1

13
3

1461
1656

42
43

1
1.1

16
1

48

Anmärkning
Utstansat bleck
Hjärtformat
Lätt magnetiskt
Utstansat bleck

el. bälteskrok
Fragment: övre delen
Band av Cu-legering
med 2 plattor av järn

Ring, 6-7mm diam
Spiralformat band; två
Ej identifierbart små ringar ihakade i
föremål
varandra. Allt oid
Nål ringspänne
Bandform
Bjällra
Fragment: övre delen
Nål
Ej identifierbart
föremål
Band, s. 92 Eketorp
Ej identifierbart
föremål
Band och vriden ring
Nål
Dräktnål; Saknas
Ej identifierbart
föremål
En Platta
Ej identifierbart
föremål
Ej identifierbart
föremål
Plattor: Klippta delar
Kärl, fragment
Mynningsbit
Ej identifierbart Konformat med hål i
föremål
toppen
Ej identifierbart
föremål
Band
Nit
Ej identifierbart
föremål
Band
Knivslidesbeslag
Ej identifierbart
föremål
Beslag

Antal
2
1
1
1

Inne
Nivå /Ute
Osä
M
ker
I
Ute
I
Ute
I
Ute

1
1
1
1
1

M
I
I
I
I

Inne
Ute
Ute
Ute
Ute

1

I

Ute

1

I

Inne

2
1
1
1

I
I
I
I

Ute
Ute
Ute
Ute

1

M

Ute

2
1

M
I

Ute
Ute

3

I

Ute

3

M

Ute

2
1

M
M

Inne
Ute

1

M

Ute

1
1

I
M

Ute
Ute

1
1

M
M

Inne
Ute

1
1

M
I

Ute
Ute

ID Schakt

Lager

Ruta Fyndtyp
Ej identifierbart
4
föremål
Ej identifierbart
14 föremål
Ej identifierbart
20 föremål
Ej identifierbart
21 föremål
Ej identifierbart
26 föremål

1667

43

1.1

1675

43

1

1681

43

1.1

1684

43

1

1685

43

1

1735
2282
3631

43
46
43

1
1
1

29
16
41

3634

43

1

43

3658

46

1

4

3746

46

1

16

3806

46

1

7

4280

46

1.1

7

4285

43

1

39

4292
4316

46
42

1.1
1

1
27

4325
4334
4365

43
42
42

1
1
1

35
27
28

4619

43

1

40

4770

43

1.1

34

4789
4799

43
43

1.1
1.1

33
35

4842

43

1.1

38

5141

43

1

31

49

Anmärkning

Antal

Inne
Nivå /Ute

Platta

2

M

Ute

Platta med hål

1

I

Ute

Platta
Klump av järn, bly och
Cu-legering

1

M

Ute

1

M

Ute

Platta
4
fragm.
Ett
Ej identifierbart pyramidformat
föremål
föremål, ett band
Nål
Eventuellt krok
Knapp
Med ögla
Ej identifierbart
föremål
Spiralformat band
Ej identifierbart
föremål
Platta; Band
Ej identifierbart
föremål
Band
Ej identifierbart
föremål
Band
Ej identifierbart
föremål
3 band med små hål
Pincett
(ev.
beslag)
Fragment
Ej identifierbart
föremål
2 spiralformade band
Ring
Vriden
Ej identifierbart
föremål
Nål
Dräktnål
Nål
Skadad: Böjd
Ej identifierbart Bandformat,
föremål
kittelkant?
Ej identifierbart Ca 22 cm lång tråd, 1
föremål
mm tjock
Ej identifierbart Bandformat med två
föremål
piggar
Beslag
Fragm.
Ej identifierbart
föremål
Plattor (beslag?)
Ej identifierbart Kittelfrag? Band; Lföremål
format föremål

1

M

Ute

6
1
1

M
I
I

Ute
Inne
Ute

1

I

Ute

2

M

Inne

1

M

Inne

1

M

Inne

3

M

Inne

1

I

Ute

2
1

M
I

Inne
Ute

1
1
1

M
I
I

Ute
Ute
Ute

1

M

Ute

1

I

Ute

1
1

I
M

Ute
Ute

5

M

Ute

2

M

Ute

ID Schakt

Lager

5143

43

1

5154

43

1

5161

43

1

5164

43

1

5169

43

1

5173
5176

43
43

1.1
1

5178
5257
6003
6008

43
42
42
42

1
1
1
1

6015

43

1.1

6191

43

1.1

6251

43

1.1

6258

43

1.1

6280

42

1

7001

46

1

7002
7033

46
42

1
1

7111
1279a
1279b

43
42
42

1
1
1

1279c

42

1

1346a
1346b
1392a

42
42
42

1
1
1

1392b

42

1
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Ruta Fyndtyp
Ej identifierbart
2
föremål
Ej identifierbart
8
föremål
Ej identifierbart
13 föremål
Ej identifierbart
16 föremål
Ej identifierbart
19 föremål
Ej identifierbart
21 föremål
23 Kärl, fragment
Ej identifierbart
25 föremål
8
Nål
25 Beslag
28 Kärl, fragment
Ej identifierbart
33 föremål
Ej identifierbart
37 föremål

Anl. 1 Nål
Ej identifierbart
Anl. 2 föremål
Ej identifierbart
28 föremål
Ej identifierbart
10 föremål
Ej identifierbart
18 föremål
28 Kärl, fragment
Ej identifierbart
19 föremål
4
Beslag
4
Beslag
Ej identifierbart
4
föremål
Ej identifierbart
16 föremål
16 Nit
9
Nit
Ej identifierbart
9
föremål

Anmärkning

Antal

Inne
Nivå /Ute

Kittelfrag?

2

M

Ute

Platta: Del av kittel?

1

M

Ute

Band
3 band; 2 plattor; 1
spiral

1

M

Inne

6

M

Ute

2 klippta plattor
3 band, varav 2 med
hål i

2

M

Ute

7
1

M
I

Ute
Ute

Spiralformat band
Skadad: Bara spetsen
Mynningsbit

1
1
1
1

I
I
I
I

Ute
Ute
Ute
Ute

1 band

7

M

Ute

Platta
Delvis korroderat i 2
skilda partier. Redskap
för pärltillv.?

1

M

Ute

1

M

Inne

Band

1

M

Inne

Två Band

2

M

Ute

Platta

1

M

Inne

1 Band
Mynningsbit, Saknas

2
1

M
I

Ute
Ute

Sylformat föremål?
2bitar ger ett beslag
2bitar ger ett beslag

1
1
1

M
M
M

Ute
Ute
Ute

1

M

Ute

1
1
1

M
M
M

Ute
Ute
Ute

1

M

Ute

Bandformat med två
piggar

ID Schakt
5152a
43

Lager
1

5152b
5166a

43
43

1
1

5166b
5181a

43
43

1
1

5181b

43

1

6245a
6289a

42
42

1
1

6289b

42

1

51

Ruta Fyndtyp
7
Beslag
Ej identifierbart
7
föremål
17 Beslag
Ej identifierbart
17 föremål
27 Nit
Ej identifierbart
27 föremål
Ej identifierbart
25 föremål
27 Knivslidesbeslag
Ej identifierbart
27 föremål

Anmärkning
Ett av de två oid är ett
rör med trärester i.
1 beslag

Inne
Antal Nivå /Ute
1 M
Ute
2
1

M
M

Ute
Ute

1 oid; 1 band; 1 platta

3
1

M
M

Ute
Ute

Platta med liten spik

1

M

Ute

Ett band, ett oid

2
1

M
M

Ute
Ute

1

M

Ute

