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Förord 5

Inom uppdragsarkeologin och inte minst i fältarbetet sker ständigt en metod
utveckling. Det kan vara ett missnöje med rådande metod eller en allmän lust 
att experimentera och förbättra som blir startpunkten för något nytt, men det 
kan också vara ett direkt resultat av att nya arkeologiska frågor ställts. Tyvärr 
har den här typen av nyheter svårt att nå utanför de egna, närmaste leden, 
vilket gör att hjulet gärna uppfinns flera gånger, alternativt att nya framgångs
rika metoder inte får det genomslag i en vidare krets som de förtjänar. En 
övergripande ambition är att metodutveckling skall vara en dynamisk och dri
vande kraft inom uppdragsarkeologin och därför bör diskussioner och erfaren
heter redovisas och synliggöras kontinuerligt. Den här boken är tänkt att bidra 
till en utveckling i sådan riktning. Vi hoppas att den och förhoppningsvis dess 
efterföljare ska kunna inspirera till ökad diskussion kring metodfrågor inom 
den arkeologiska undersökningsverksamheten.

Denna första Aktuella metodfrågor 1 innehåller tio artiklar. De spänner 
innehållsmässigt över ett stort område. Här finns artiklar om förberedelser, genom
förande och problem vid undersökningar, om nya dokumentationsmetoder och 
om nya eller utvecklade sätt att datera, analysera och att undersöka. Det speglar 
den bredd som dagens metodiska utveckling och diskussion har inom uppdrags
arkeologin.

Vi önskar trevlig och förhoppningsvis nyttig läsning.

Marianne Lönn och Ulf Säfvestad

Små fotter på en 1600-talsväg. Foto UV Öst.



Ett stort antal fabriker kantar Motala ström som rinner 
genom Norrköpings stadskärna. Foto Jan Norrman.
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Stefan Larsson, Riksantikvarieämbetet, UV Syd

Om stratigrafiska metoder
vid stadsarkeologiska undersökningar

Inledning
En stad kan väl sammanfattas som en koncentration av, ofta mycket mång
skiftande, mänsklig aktivitet till en begränsad plats under en förhållandevis 
lång tid. De materiella spår och lämningar, som detta skapat är i regel mycket 
komplexa ur både kvantitativ och kvalitativ synvinkel. Platskontinuiteten 
har inneburit att spår och lämningar från olika tider kommit att påverka 
och överlagra varandra. Om man lyckas omvandla detta till arkeologiskt 
källmaterial väntar oss en presumtivt stor och bred kunskap om det förflutna. 
Städerna har genom tiderna uppvisat en stor kulturell, social och ekonomisk 
mångfald, vilket innebär att ett stort antal aspekter kan belysas genom arkeo
logiska undersökningar. En förutsättning för detta är att undersökningarna 
genomförs under förhållanden, som medger en hög kvalitativ standard med 
tydliga teoretiska utgångspunkter och metoder anpassade efter lämningens 
stratigrafiska komplexitet.

Materiellt sett utgörs denna komplexitet av fragmentariska spår efter 
ett antal socialt organiserade rum och de handlingar som ägt rum i dessa. 
Att förstå handling, social organisation och förändring på ett samhälles 
grundläggande nivå som exempelvis hushållet, i förhållande till en övergri
pande historieforståelse, utgör basen för den arkeologiska berättelsen. Det 
är därför nödvändigt att identifiera dessa materiella spår och lämningar 
efter handling och rumslig organisering på ett metodiskt stringent sätt.

Arkeologiska undersökningar i stadsmiljö genomförs därför lämpligen 
enligt en stratigrafisk undersöknings- och dokumentationsmetod, som mot
svarar det som på engelska kallas ”single-context recording”. Den innebär 
att varje enskild stratigrafisk enhet dokumenteras för sig på ett likvärdigt 
sätt oavsett om den utgör ett lager, en nedgravning, eller någon form av 
sten- eller träkonstruktion. Förfarandet bygger på att det i tolkningsprocessen 
är lättare att skapa en tydlig tolkningshierarki genom att utifrån en helhet 
lägga samman delar, som från början hållits isär än att försöka bryta upp 
sådant, som lagts samman i fält utifrån en preliminär uppfattning. Har inte 
enheterna separerats vid undersökningen är det nämligen hart när omöjligt 
att göra det i efterhand.
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Fig. 7. Exempel på registreringsblankett och planritning. Skåne, Trelleborg, kv. Herkules 8, 
arkeologisk undersökning 2003.



Att arbeta arkeologiskt utifrån single-context principen innebär helt 
enkelt att man undersöker och avlägsnar varje stratigrafisk enhet var för 
sig och i tur och ordning, med den, i varje situation, yngsta först. Varje strati
grafisk enhet ges en egen identitet i form av ett nummer i ett löpande sys
tem. Den ritas på en egen planritning och beskrivs på en separat registrerings
blankett. Den stratigrafiska enheten beskrivs enligt angivna och överens
komna riktlinjer, som varierar beroende på om det är ett lager, en nedgrav
ning, en sten- eller en träkonstruktionsdetalj. Därtill anges dess fysiska rela
tioner till närmast ovan- och underliggande enheter. På blankettens baksida 
tillfogas arkeologens tolkning av dess tillkomst och hur man kan argumentera 
för att den hör samman med andra stratigrafiska element.

Blanketter och ritningar kontrolleras löpande under utgrävningsarbetets 
gång av den arkeolog, som har huvudansvaret för detta moment så att even
tuella logiska fel eller brister i dokumentationen kan upptäckas i tid. För
farandet underlättar bearbetningen, eftersom onödiga problem, vilka i regel 
inte kan åtgärdas i efterhand, undanröjts redan i fält. Likaså renodlas de 
många fysiska relationerna till ett stratigrafiskt relationsschema efter hand 
som uppgifterna blir klara. Målsättningen är att allt dokumentationsmaterial, 
idealt sett även fyndregistreringen, skall vara genomgånget, kontrollerat 
och sammanställt när undersökningen är klar i fält, så att efterföljande 
rapporttid kan ägnas åt att skapa en kulturhistorisk berättelse hellre än att 
kontrollera blanketter och ritningar. Det är åtminstone tanken ...

Efter att den stratigrafiska enheten dokumenterats, undersöks och av
lägsnas den med lämpligt redskap. Olika redskap används i skilda situationer 
beroende på kulturlagrets tillkomst och omfattning. Redskapen spänner över 
ett så vitt spann som från tandläkarverktyg till grävmaskiner.

Principer för stratigrafisk analys och presentation
Den stratigrafiska analysen syftar således till att ordna upp de olika enhe
terna i en relativ kronologisk ordning. Denna kan sedan visas genom ett 
relationsschema, en så kallad Harris matrix, som är en grafisk presentation 
av de inbördes stratigrafiska relationerna. Medan en profilritning endast 
representerar den stratigrafiska situationen i ett mycket begränsat snitt, 
kan relationsschemat visa situationen över hela undersökningsytan i en bild. 
Relationsschemat ligger också till grund för vidare tolkning, gruppering 
och dateringsresonemang. Notera då att en lagerföljd består av såväl lager 
och konstruktionslämningar som nedgrävningar och avröjningshorisonter.

1 en komplicerad stratigrafisk situation, som till exempel i en stad där 
människor under lång tid har bott, levt och arbetat på en begränsad plats,
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Fig. 2. Exempel på ett utsnitt ur ett stratigrafisk relationssdiema, Harris matrix. 
Skåne, Lund, kv. Apotekaren 4, arkeologisk undersökning 2000.



kan varje enhet ha ett stort antal fysiska relationer. Alla fysiska relationer 
är inte direkt relevanta för de stratigrafiska relationerna, det vill säga för 
den relativa kronologin. Flera enheter av varierande ålder kan rent fysiskt 
överlagra eller skära ett och samma lager. Ju mer komplex en yta är, desto 
större är antalet sådana fysiska relationer som måste bearbetas. Gallringen 
görs efter strikta principer.

Arkeologiska undersökningar i många medeltida städer kräver där
med ofta omfattande bearbetning och analys. För att resultaten skall kunna 
göras meningsfyllda och tillgängliga är dock detta arbete nödvändigt. I 
relationsschemat används gärna olika grafiska symboler för att lättare ge en 
överblick över vilka typer av stratigrafiska enheter det handlar om. På så 
sätt kan man snabbt bilda sig en uppfattning om huruvida en viss yta exem
pelvis varit genomskuren av flera gropar och andra nedgrävningar, något som 
är väsentligt för att förstå de omhändertagna fyndens representativitet i för
hållande till de frågeställningar som man ställt upp.

När stratigrafin på så sätt är uppordnad börjar arbetet med att analysera 
händelseförloppet utifrån de frågeställningar, som satts upp inför undersök
ningen. De enskilda stratigrafiska enheternas tillkomst och avsikt tolkas som 
en sekvens av händelser, aktivitet, utformning och omskapande av sociala 
rum. En tolkad stratigrafisk enhet utgör därför en del av ett sammanhang, 
den är en kontext.

De principer, som används av dagens arkeologer för att ordna stratigrafin 
till en sekvens av relativ kronologi, grundas på hur de undersökta rummen, 
utrymmena, utnyttjats och omorganiserats. Det är konstruktionen och använ
dandet av olika sådana rum, som ordnar vår berättelse, vilket är något 
annat än en traditionell redogörelse av tidpunkter. Grafiskt och verbalt för
söker vi att uttrycka varaktigheten hos de rum, som utgjort materiella be
tingelser för social praxis.

Enheterna för den kronologiska ordningen består alltså av varaktigheten 
hos en sammanhållen rumslig organisation (inom undersökningsområdet). 
Instrumentet för analysen utgörs av begreppsledet kontext - grupp - fas. Det, 
som vid undersökningen plockats isär, sätts ihop i en tydliggjord tolknings
hierarki, där varje led bygger på närmast lägre steg.

Gruppering; spår efter handlingsserier
Varje tolkad stratigrafisk enhet betraktas som resultatet av en handling, 
som en materialiserad avsikt. Eftersom en undersökning kan omfatta hundra
tals och tusentals enheter beroende på vad som undersöks, krävs en högre 
tolknings- och presentationsnivå för att göra resultaten begripliga. Detta



innebär att handlingarna/händelserna behöver ordnas till en serie eller kedja 
av aktiviteter. De tolkade stratigrafiska enheterna, kontexterna, grupperas 
för att underlätta diskussion och fasindelning. Detta görs, åtminstone preli
minärt, så långt möjligt direkt i fält.

Inom stratigrafiskt språkbruk utgörs grupper av en eller flera kontexter 
som hör samman, antingen genom att vara resultatet av upprepade hand
lingar eller att vara resultatet av handlingar som ingått i en sammanhållen 
serie med gemensam avsikt. Exempelvis kan grävandet av en grop beskrivas 
som en grupp bestående av kontexterna nedgravningen och depositionen 
av uppgrävda massor. Notera att spåren efter de handlingar som rör gropens 
användning, exempelvis olika fyllningar, grupperas för sig. Att anlägga ett 
hus, en gårdsplan eller avfallsgrop är också exempel på vad som i stratigra
fisk analys utgör grupper. Genom att använda ett tämligen värdefritt be
grepp som grupp, försöker man frigöra sig från det outtalade tolkningsföre
träde som tidigare gavs åt t.ex. begreppen konstruktioner och anläggningar. 
Målet är att kunna diskutera alla delar av ett rum på mera jämbördig basis. 
Vanligtvis kan sedan flera grupper läggas samman till en fas, period, miljö 
eller liknande enhet av samma övergripande rumsutnyttjande.

I exemplet med gropen är ju syftet att använda den, varför grupperna 
konstruktion och brukning förs till samma fas. Att gropen slutar användas 
och fylls igen hör däremot till en annan intentionalitet, nämligen en föränd
ring av rumsutnyttjandet.

Idealt sett utgörs gruppen av stratigrafiska element. Dessa är resultaten 
av handlingar, som skapat och organiserat ett socialt rum eller en lokalitet. 
De utgör skapandet eller själva konstruktionen. Vidare grupperas det som 
utgör de materiella spåren efter handlingar som ägt rum inom denna loka
litet eller rum. De utgör brukningen. Slutligen grupperas sådant som är 
spår efter att användningen upphört eller förändrats, vilket är destruktionen.

Konstruktion, brukning och destruktion utgör grunden för förståelsen 
av alla materiella spår. Dock kan grupperna i praktiken bestå av flera hand
lingsserier beroende på bevaringsförhållanden eller senare aktiviteter. I regel 
finns det ganska få, eller inga spår kvar efter exempelvis en byggnads an
vändning. De har helt sonika tagits bort när huset revs. Ett raseringslager 
berättar om att en byggnad har rivits, (destruktion) men det kan också 
beskriva hur byggnaden varit byggd, vilken teknik som använts och vilka 
material som använts (konstruktion). Ofta är vår kunskap om konstruk
tion och brukning alltså indirekt och bygger på sådant destruktionsmaterial, 
som inte helt avlägsnats från platsen.



Fasindelning; sociala organisationers varaktighet
Grupperingen av den stratigrafiska sekvensen utgör en segmentering av det 
kronologiska förloppet utifrån tolkade handlingsserier och bildar grunden 
för fasindelningen. Kriterierna för en fas är att ett område under en sam
manhängande tidsrymd utnyttjats på samma, övergripande sätt, det vill 
säga är identifierbart som sekvensen konstruktion - brukning - destruktion. 
Så väl grupper som faser kan idealt separeras eftersom de representerar en 
konstruktion (uppförande), brukning (användningstid) och destruktion av 
en yta. Ofta är dock spår och lämningar så pass fragmenterade av senare 
aktiviteter att hela förloppet från konstruktion till destruktion fått repre
senteras i en och samma grupp eller fas (jfr ovan).

En förändring i nyttjande eller rumslig organisation innebär ett fas
skilje. Definitionen är något problematisk vid arkeologiska undersökningar, 
som berör en begränsad yta. Undersökningar av stora ytor medför en mer 
sannolik fasindelning, eftersom områdesutnyttjandet då lättare kan klar
läggas i någon form av helhet. 1 ideala fall sammanfaller undersökningsom
rådet med äldre rumsliga enheter. Det är dock ovanligt inom stadsarkeo- 
login. Vid undersökningar av mindre ytor finns en inneboende tendens att 
mindre omstruktureringar tillmäts alltför stor betydelse.

En förändring av den rumsliga organisationen kan förstås som att den 
sociala organisationen på platsen förändrats. Det rör sig om förändringar 
på olika nivåer eller skala, allt ifrån att ett hushålls familjesammansättning 
förändras till att hela staden omorganiseras. Att faserna grundas i föränd
rade handlingsmönster innebär att de analytiskt utgör olika stora enheter 
av volym och tid. Detta beror på att de representerar varaktigheter av olika 
längd samt att de utsatts för olika grad av avröjningar i förfluten tid. Exem
pelvis kan en fas vara av mycket kort varaktighet, den tid det tog att upp
föra en byggnad och en gårdsplan, medan nästföljande kan ha sträckt sig 
över 100 år, den tid byggnaden och tillhörande gårdsplan användes.

Land use diagram; en grafisk presentationsform
När grupperna tolkats och ordnats i en relativ kronologisk ordning, kan de 
användas för att grafiskt visa förändring och stabilitet i områdesutnyttjande 
och rumslig organisation, i ett s.k. land use diagram, figur 3.

Detta är ett enkelt sätt att illustrera de olika gruppernas utbredning 
och fördelning i rummet och i den relativa tiden. Figurerna skapas genom 
att undersökningsytan omvandlas till baslinje (horisontalaxel) för figuren. 
Dessa figurer bygger på en tydlig hierarkisk tolkningsrörelse som går ned
ifrån och upp, från den enskilda stratigrafiska enheten, till en övergripande
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3. Ett sd kallat land use diagram, en grafisk form för att illustrera förändring och stabilitet i 
■ådesutnyttjande. Skåne, Lund, kv. Apotekaren 4, arkeologisk undersökning 2000, jfr. fig. 2.

nivå av handlingsserier. Det är de kollektiva, socialt strukturerade hand
lingarna i form av depositioner, som bildar grunden för förståelsen och 
tolkningen och det framgår att varje stratigrafisk enhet är av lika stor po
tentiell betydelse för den tolkningen. De kan betraktas som en detaljerad 
grafisk illustration av skillnader i depositioners intensitet genom relativ eller 
metrisk tid. De kan också illustrera sådana depositioner, som lever eller 
fortlöper genom omstruktureringar.

En fördel är att man kan frigöra sig från de vanligen outtryckta värde
ringarna att byggnader och monument i vid betydelse med automatik skulle 
ha ett större kulturellt uttryck och tolkningsföreträde, genom att även öppna 
ytor åskådliggörs och kan diskuteras som rumsutnyttjande.



Figurerna kan sedan, med utgångspunkt i en så kallad tillträdesanalys, 
bearbetas ytterligare för att grafiskt tydliggöra skapandet av tillgänglighet, 
restriktioner, rörelsemönster och indelning i lokaliteter, vilket med utgångs
punkt i samhällsteoretiska frågeställningar utgör grunden för att förstå social 
organisation på den handlande människans nivå.

Grupp-, fasindelning och land use diagram utgör verktyg för att ordna 
de fysiska spåren och lämningarna. De lokaliteter, alltså tid-rumsenheter, 
som utgör fasen, kan man ju sedan framställa antingen som helheter eller 
som delar av andra helheter. Dessa grafiska framställningar av stratigrafin 
är således inte nödvändigtvis det samma som det kultur- eller socialhistoriska 
skeendet, något som varje läsare bör vara uppmärksam på. I likhet med 
alla andra typer av metoder måste de relateras till specifika frågeställningar 
och teoretiska utgångspunkter. De grafiska verktygen är oss framför allt 
behjälpliga genom att figurer från olika undersökningar och olika delar av 
staden kan sättas i jämförelse eller kontrast för att förtydliga eventuell sam
tidighet i förändringar i staden.

Den stratigrafiska analysens enheter kan ställas 
i relation till handlingar i det förflutna, date
ringsunderlag och exempelvis skriftliga 
uppgifter om ägande och arrende 
för att kombineras till en be
skrivning av socialtopogra
fiska miljöer, vilket är en en
het som omfattar mer än en 
fysisk-stratigrafisk kronologi.
Målsättningen är att, genom 
att omvandla ett till synes varande 
virr-varr av stratigrafiska enheter till 
ett källkritiskt hållbart källmaterial, 
så långt möjligt, kunna teckna en bild 
av olika miljöer, vilka sedan ställs i 
relation till varandra som en grund för 
att skapa en berättelse om hur människor på olika 
sociala nivåer organiserat sina liv i staden i rela
tion till varandra.

Fig. 4. Ett försök att illustrera skillnaden mellan grafisk framställning av stratigrafi och kultur- samt 
socialhistoriska skeenden. Teckningen illustrerar (förenklat) vardaglig social praxis på en stadstomt. 
Relationsschemat visar uppbyggnaden och konstruktionen av de ytor varpå det dagliga livet 
utspelats, men säger i sig själv ingenting om handling, rörelsemönster eller social interaktion.
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Terje Cansum, Riksantikvarieämbetet (arbeider med et FoU prosjekt)

Littiske redskaper i haug 
- tilfeldig eller rituell forklaring?

Innledning
I hauger fra jernalder blir det av og til gjort funn av flint, kvarts og chert. 
Spørsmålet er om slike funn så å si passer inn i våre arkeologiske forestill
inger? Hvilke forklaringer blir trukket fram, og hvilke blir omgått og hvorfor 
blir de unngått? I foreliggende lille artikkel vil jeg forsøke å se nærmere på 
dette gjennom et konkret eksempel.

I Sør-Sverige og Sørvestre Norge finnes hauger fra bronsealder. Foruten 
disse haugene er haugbyggeri stort sett jernalderfenomen i disse geografiske 
områdene. Dette medfører at det littiske materialet 
faller utenfor spisskompetanseområdet og i stor 
grad utenfor interessefeltet til jernalderarkeologene, 
som står for hauggraving. Forhold som personlige 
interesser, kompetanse og preferanser, tror jeg i stor 
grad har vært med å prege de forklaringene som 
har blitt gitt det littiske materiale i haugene. Dette 
har styrt meningsproduksjonen i retninger som 
kanskje i liten grad favner fortiden.

En haug i Vestfold
Utgangspunktet i foreliggende arbeid er del av en haug jeg undersøkte i 
1999, nærmere bestemt på gården Roligheten i Larvik kommune, Vestfold 
fylke (Gansum 2002a). Gravningen var del av Hulvegprosjektet i Vestfold. 
Haugen var 6,9x8,2 meter og oval i formen med en høyde som varierte 
mellom 0,3 og 0,65 meter. Haugen hadde et stort krater i sentrum. Grav
ningen i haugen var begrenset til en sektor som tilsvarte kvarte haugen. 
Undersøkelsen ble gjort i forskningsøyemed for om mulig å relatere date
ring av haugen til hulvegen som lå inntil haugfoten. Det er viktig å ha i 
mente at haugen kun er delundersøkt. Haugen ligger mellom 21 og 23 m 
over havet, noe som p.g.a. landhevningen avgrenser en eldste datering av 
haugen til neolittikum. Hauger fra neolittikum kjennes ikke i Vestfold, ei 
heller hauger fra bronsealder. Boplasser fra mesolittikum og neolittikum er 
representert i det omkringliggende landskapet, men lite er arkeologisk under-

fig. 1. Passer denne 
tangespissen (Ft 10) inn 
i en haug fra jernalder? 
Scanning T. Gansum.



søkt. Bosetning fra bronsealder må vi anta ligger i området, og fra jernalder 
er det gjort mange funn i hauger, spesielt fra gravfeltsundersøkelser utført 
av amatører på slutten av 1800-tallet.

Slik haugen ligger i landskapet, med relasjoner til andre kulturminner, 
inngår den i en sammenheng med jernalderens levninger. I alt foreligger det 
seks 14C-dateringer fra kontekster haugen. Alle dateringene hører hjemme i 
jernalder. Haugkonstruksjonen ble undersøkt ved bruk av single context 
planning, og alle strata ble avdekket i plan og dokumentert ved tegning og 
innmåling. Resultatet av gravningen er tolket og diskutert andre steder 
(Gansum 2002a, 2002b, med anf. litteratur). Alle funn ble målt inn med 
koordinater og høyde samt knyttet til respektive stratigrafisk enhet (E-nr). 
Nettopp gravningsteknikk og dokumentasjonsprosedyre har gjort det mulig 
å diskutere funn av littiske materiale i haugkonstruksjonen inngående. Starten 
på en slik diskusjon er målsetningen med denne artikkelen.

Fig. 2. Plantegning av haugen med sjakt Z og sjakt 2.



Haugens littiske innhold
Av i alt 25 littiske funn fra undersøkelsen fordeler redskap og avfall seg slik: 
syv flekker av flint med bruksspor herav tre flekkeskrapere, ett bor av flint, 
en tangespiss av bergkrystall, en tangespiss av flint, ett stykke med hakk. 
(Se tabell 1. Materialet er klassifisert av professor Einar Østmo, UKM.)

Funn nr Klassifisering Enhet i haug

F21 Fragment, flint E7, Sjakt 1

F35 Flekkeskraper, flint E13, Sjakt 1

F43 Flekke fragment, flint E24, Sjakt 1

F48 Avslag, flint E27, Sjakt 2

F50 Fragment, flint E29, Sjakt 1

F51 Fragment m/bruksretusj, flint E32, Sjakt 1

F56 Flekkefragment m/kantretusj, flint E39, Sjakt 2

F59 Avslag, flint E21, Sjakt 1

F70 Tange fra en tangespiss Funnet utenfor haugen i E38, Sl Sjakt 1

F74 Fragment, mulig bruksretusj, flint E29, Sjakt 1

F79 Rundkjerne m/retusjert kant, flint E32, Sjakt 1

F82 Kjerne, del av rundkjerne, flint E40, Sjakt 1

F84 Avslag, flint E40, Sjakt 1

F87 Avslag, flint E47, Sjakt 1

F89 Avslag med retusj, flint E47, Sjakt 1

F98 Avslag, chert E52, Sjakt 1

F99 Fragment, brent flint E48, Sjakt 1

F100 Flekke m/bruksspor langs sidekantene, flint E52, Sjakt 1

F106 Flekke m/overflate og kantretusj, flint, kan ha 
blitt brukt som skraper

E52, Sjakt 1

F109 Bor/spiss, flint E52, Sjakt 1

F110 Tangespiss av bergkrystall E52, Sjakt 1

F116 Flekke m/bruksspor langs sidekantene, flint E52, Sjakt 1

F117 Fragement m/liten retusj, brent flint E25, Sjakt 2

Fl 18 Flekkeskraper, flint E27, Sjakt 2

F121 Fragment m/retusj, stykke med hakk, flint Sjakt 1 løsfunn

Tabell I. Littiske funn i haugen.

Til sammen gir dette ti klassifiserbare funn av redskaper. De øvrige 15 
funn består av to rundkj enter, seks avslag med og uten retusj, fire fragmenter 
med retusj og tre fragmenter uten andre observerbare spor samt et stykke 
med hakk. Mesteparten av sjaktene dekker haugen, og området utenfor



haugkonstruksj onen dekkes av en hulveg. Referanseområder utenfor haug- 
konstruksjonen er således relativt begrenset, men tilstrekkelig til å hevde at 
det på denne lokaliteten ute på brinken ikke ligger en steinalderboplass 
direkte under haugkonstruksjonen.

p] ny

Fig. 3. De stratigrafiske enhetene i matrisen for sjakt 1. Tallene i matrisen sammenholdes med 
E-nr i kollonnen for sjakt I og dateringene i tabellen nedenfor.



Tolkning av tid og rom for haugen på Roligheten framgår av tabell 2. 
Alle 14C-prøvene i tabell 1 - 5 er oppgitt i 1 sigma og kalibrert etter Stuvier 
& Reimers 1993.

Fase-rom Funnkontekst 14C-dateringer, 
kalibrert 1 sigma

Sjakt 1 Sjakt 2

Fase 1 Avsjakting av markoverflate Avsjakting av 
markoverflate

-

Fase 2 Deponering av littiske redskaper 
og materiale. Nedskjæring av
E64 Stolper E68, E69, E70

" "

Fase 3 E45, E52, påføring E25 - 27, påføring BC 180-AD 80 
BC 60 - AD 60

Fase 4 E47, E49, kantstein påføring E25 - 27, E30, 
kantstein, påføring

AD 240 - 400

Fase 5 E21, E24, E36, E39, E40, 
påføring

Eli, E10, E39, E41, 
E40, E42, påføring

AD 645 - 680
AD 650 - 770
AD 775 - 885

Fase 6 Ell, E12, E13, E14, E16, 
påføring

E3, E4, påføring -

Fase 7 E8/9, El8, markflate E5, E6, E35, 
markflate

-

Fase 8 E3, E7, E10, E63, E74, 
haugbrudd

E43, E49, 
haugbrudd

AD 1850-1900

Fase 9 E4, E58, EO, El, markflate EO, El, markflate -

Tabeil 2. Tolkning.

Som det framgår av tolkningen i tabellen har haugen en lang historie. 
Gravbegrepet kan kanskje ikke benyttes på konstruksjonen før brente bein 
blir deponert og konstruksjonen blir en haug i fase 5. Før den tid har konst
ruksjonen ingen hvelvet profil.

Antall littiske funn i E52 er slått sammen med funnene som lå på gren
seflaten mellom undergrunnen og E52. Streker i tabellen indikerer faser, jf 
tabell 3 nedenfor.

De stratigrafiske enhetene E25, E27/26 i sjakt 2 har en plassering i 
konstruksjonen som gjør at jeg tolker dem som del av samme stratigrafiske 
avsetning som E52 i sjakt 1. Tilsvarende sammenheng er det mellom E39 
og E21 - E40 i tabell 1.14C-dateringene supplerer altså stratigrafisk roms
lig plassering (se tabell 4).



E29 og E32 var den delen av haugen som var berørt av ferdsel i hulvegen, 
hvilket medførte blanding av masser (se tabeli 5). For sikkerhets skyld 
behandler jeg dem separat.

Sjakt 1, enheter Redskap Avslag Bit l4C-dateringer, kalibrert 1 sigma

E52 5 1 BC 180-AD 80
E49 - - - -

E47 - 2 - AD 240 - 400
E45 - - - -

E40 1 1
E39 - - - AD 645 - 680
E36 - - - -
E24 1 - - -

E21 - 1 - AD 775 - 885

E16 _

E14 - - - -
E13 1 - - -
E12 - - - -
Eli - - - -

E10 1
E7 - - - -
Sum 7 5 2 -

Tabeli 3. Sjakt 1, antall funn av littisk materiale.

Sjakt 2, 
enheter

Littisk, Littisk,
redskap avslag

Littisk,
bit

14C-dateringer, kalibrert 1 sigma

E27/26 1 1 - BC 60-AD 60
E25 - 1 - -

E39 1 — - AD 650 - 770
Sum 2 2 2 -

Tabeli 4. Stratigrafiska enheter i sjakt 2.

Utenfor haug. Littisk, Littisk, Littisk, Kontekst
enheter redskap avslag bit
E29 - 1 1 Hulveg - haug
E32 - 1 1 Hulveg - haug

E38 1 - - Hulveg

Sum 1 2 2

Tabell 5. Funn ved hulvegen.



Et første observasjon etter å se på tabellene, og som ikke er befengt 
med usikkerhet, er at antall redskaper er høyest i de tidligste sekvensene i 
haugkonstruksjonen. De som ønsker kan se etter flere forhold i funnforde- 
linga. I det følgende vil jeg konsentrere meg om den eldste fasen i konst
ruksjonen. Med denne deskriptive redegjørelse gjort i tabellform, kan vi ta 
opp spørsmålet om hvordan empirien i den eldste fasen kan tolkes.

Tilfeldig eller rituell forklaring?
Littiske funn i haugkontekst er i liten grad problematisert (Knarrström 
1999:21). I haugen på Roligheten har gravningsteknikk og dokumentasjon 
medført stor grad av kontroll over konstruksjonsforløpene. Vi skal kon
sentrere oss om fase 1.

De som anlegger konstruksjonen fjerner jorda over den sennepsgule 
siltige undergrunnen, hvor de skar ned en langsmal fordypning med tre 
stolpehull ved enden. Så langt den begrensede undersøkelsen kan belegge 
forholdene anlegges en lav sirkulær konstruksjon en gang i overgangen 
førromersk til romersk jernalder. De stratigrafiske enhetene har en utbredelse, 
som tilsvarer den nåværende haugens diameter. På grenseflaten mellom 
undergrunnen og i E52, som er ett av de første påførte lagene, ligger ikke 
mindre enn fem redskaper og en bit (fig. 5). Den ene biten med chert er det 
eneste avfall som er dokumentert i denne konteksten. Kan fordelingen være 
tilfeldig eller er det tilsiktet? Ser vi nærmere på materialet fra denne daterte 
konteksten og inkluderer sjakt 2 blir resultatet at av elleve littiske funn er 
det seks redskaper, fire avslag og en bit. Over halvparten av funnene er red
skaper! I og med at konstruksjonen har en lang historie og beinmengden, 
som kan forsvare betegnelsen grav, dateres med tre 14C-dateringer til merovin- 
gertid, er det ingen idé å slå haugkonstruksjonen under ett for å forstå red-

Fig. 4. Det littiske 
materialet fra fase 1 
i konstruksjonen.
Övre rekke fra venstre; 
Fl 16, Fl 10, F109, 
F106, F100, F98. 
Nedre rekke fra 
venstre; Fl 18, Fl 17. 
Foto Terje Cansum.
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Fig. 5. Distribusjon av det littiske materialet i sjakt 1, £52.

skapsfordelingen i den eldste fasen. Derfor må diskusjonen om tolkning av de 
høye andelen redskaper kretse rundt denne eldste konteksten. Gjennom stra
tigrafiske gravning og kontekstdokumentasjon av enhetene i planet kjenner 
jeg massesammensetningene og grenseflatene så inngående, at jeg kan utelukke 
at denne funnsammensetningen i jorda skyldes transport av gjenstander som 
følge av trerøtter eller dyreganger. Konklusjonen er at konteksten med det 
høye redskapsinventaret skiller seg markant ut i funnbildet.



Vi ser for oss en meget lav sirkulær konstruksjon, ingen haug i vår 
terminologi. Den delvise kantkjeden, som er dokumentert, hører med til 
E47 hvor trekull ble datert til romertid. Den første konstruksjonen kan best 
forstås som et lite anlegg, som jeg så langt den delvise undersøkelsen kunne 
belegge, ikke var en grav. La oss stille opp følgende forklaringer for å tyde
liggjøre valgene:

1. Den vanlige forklaringen som blir gitt funn av littisk materiale i hauger er 
at funnene stammer fra en eldre boplass, hvis jordmasser er benyttet for å 
bygge opp haugen. Slike forhold er belagt flere steder (f. eks. Petré 
1984b:31), men også avvist som forklaring i konkrete tilfeller i grav (Lind
man 1993:18 -19). I tilfelle Roligheten er det usannsynlig at det dreier 
seg om boplassavfall, i og med at antallet redskaper er så høyt. Områder 
med redskapsproduksjon har en annen fordeling av avfall og redskaper.

2. Det Huiske materialet er slått i forbindelse med ritualer, kanskje døde- 
ritualer. Denne hypotesen tar utgangspunkt i en annen forklaring, som 
lenker funnene og sammensettingen av funnene til haugbyggeriet og 
kanskje til døderitualer. Da fristilles forklaringen fra den tradisjonelle 
typologisk, teknologisk og dateringsmessig klassifisering. En slik fri
stilling er kanskje å gå for langt. Da ser man bort fra all teknologisk 
ekspertise og kløkt som implisitt er del av den typologiske tilnærmingen. 
Men det ligger også en utfordring i materialet. Kjenner vi den littiske 
teknologi og typologiske variasjon i tilstrekkelig grad til å teste hypo
tesen? Er det forsket tilstrekkelig på jernalderens littiske teknologi og 
formvariasjon til å gi skikkelige svar (jf. Knarrström 1999, 2000a)?

3. Det littiske materialet er sanket inn fra omkringliggende boplasser og 
deponert i forbindelse med konstruksjonen av haugen. Denne hypotesen 
kan inkorporere stor typologisk og dateringsmessig spredning i mate
rialet. Tangespisser av denne type dateres til overgangen mesolittikum- 
neolittikum, mens flekkeskrapere og bor godt kan være neolittiske eller 
yngre. Det er arkeologiske eksempler på at gamle artefakter som malstens- 
løpere er deponert i rituelle konstruksjoner fra andre og yngre tider 
(Petré 1981:50, Schiitzler 1996:26, Kaliff 1997:88). Økser av flint og 
bergart er også dokumentert i jernaldergraver (Petré 1984a:36, Appel
gren & Broberg 1998:40, Artelius 2001:135). Hvordan kan hypotesen 
om sanking og deponering av de littiske funnene testes? Gitt at klassifi
seringen av materialet overensstemmer med brukstid og teknologi, så



vil typologisk, teknologisk og dateringsmessig variasjon kunne sammen
holdes med materiale fra boplasser i området (Knarrström 2000b:22 - 
28), samt haugens høyde over havet i forhold til standforskyvingskurver.

Hvilken forklaringsmodell en ønsker å benytte kan i stor grad knyttes 
til arkeologenes preferanser og interesser. Det er ingen grunn til å skjule 
mine interesser og motiver. Jeg vil holde alternativ 3 som den mest sann
synlige. I mitt perspektiv på ritualer ser jeg for meg at folk i eldre jernalder 
samlet inn littisk materiale til rituelt bruk. Det kan tenkes at de etter inn
samling i visse tilfeller bearbeider steinen videre og at den deretter blir depo
nert i et anlegg av rituell art. Et slikt perspektiv kan gi antydninger om at 
jernaldrens mennekser brukte sin fortid. De hadde forestillinger om fortiden 
og tok aktivt i bruk materiale fra fortiden, og satte det inn i nye kontekster. 
Hvilke forestillinger de hadde er ikkje godt å avgjøre, kanskje hadde de 
brukt dette littiske materialet til handlingar som gjorde at de etterpå måtte 
rituelt behandles og deponeres? Parteringsmerker er dokumentert på men- 
neskebein i eldre jernalder (Hoick 1987), og hvorfor ikke bruke littiske 
redskaper, som kan være skarpere enn stål? Kanskje er det en sammenheng 
mellom forestillinger knyttet til stein som element, og innsamling og bruk 
av steinartefakter (jf. Kaliff 1997:106 -113). På Roligheten ble gjenstandene 
deponert i et anlegg ved vegen, med utsyn over den store elven.

Fig. 6. Bildet viser E52 halvferdig gravd. Det var delvis i og under dette redskapene ble funnet.



Stratigrafi og kunnskapsproduksjon
Nettopp på grunn av en metodisk omlegging av feltarbeidet, med stor vekt 
på kontekstdokumentasjon, blir nærmere studier av for eksempel littiske 
gjenstander mulig og etter min mening mer interessante. Et vesentlig per
spektiv å legge på det littiske materialet er å analysere materialet i et tekno
logisk perspektiv. Mye ny kunnskap er produsert ved teknologiske studier 
av arbeidsprosesser (Kutschera 1999, Fuglestvedt 2001, Knarrström 2000a, 
2001). Hvis klassifiseringen kan gjøres ut fra analyse av teknologi får vi et 
viktig korrigerende supplement til typologiske klassifiseringer (Karsten 
2001:90 — 91). Her ligger og en utfordring til nye arkeologiske undersøkelser: 
Ved å dokumentere kontekstene nøye i haugkonstruksjonene blir det langt 
mer interessant a knytte littisk ekspertise til graving også av jernalderlev
ninger. Retter vi fokus mot stratigrafisk gravning og dokumentasjon kan 
det være med å frigjøre tenkningen, slik at kontekstene med gjenstander og 
avfall i større grad kan knyttes til og være med å forme tolkningene. Kanskje 
får vi helt nye innspill i arbeidet med de rituelle konstruksjonene.

Takk!
Jeg vil gjerne takke professor Einar Østmo, UKM i Oslo, for klassifisering 
og diskusjon om littiske funn i haug. Siden min kompetanse på stein er 
begrenset har jeg fått hjelp av mange kloke hoder og vil takke Morten 
Kutschera, Ingrid Fuglestvedt, Bo Knarrstrøm, Tor-Arne Waraas og Arnulf 
Østerdal for diskusjoner. Takk også til Terje Østigård for diskusjoner og 
ikke minst feltarbeidet og fredagsfunnet Fl 10 på Roligheten høsten 1999. 
Takk til UV Väst, ved Marianne Lönn, for å etterspørre artikkelen.
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keramik från Vårbygrävningen. Foto Terje Gansum.
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Mathias Bäck & Terje Gansum, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt

Keramikkskårenes historier om haugbyggeri

Innledning
Keramikkskår forekommer hyppig i gravkontekster, men hva kan vi bruke 
dette fragmentariske materialet til? I denne artikkelen vil vi komme med 
forslag som omvurderer et glemt og kanskje trist materiale. Keramikkskårene 
er bærere av spor og vår målsetning er å vise at det er mulig å få viktig kunn
skap om haugkonstruksjonen gjennom keramikkanalyse.

Artikkelen tar utgangspunkt i en gravhaug som ble undersøkt på Vårby 
gård i mal 2003. Haugen var registrert som A34 på et stort gravfelt, RAÄ 12 
i Buddingen sogn. Gravningen var et samarbeidsprosjekt mellom Söder
törn Högskola og et FoU prosjekt i regi av Riksantikvarieämbetet (Bolin et 
al 2004; Gansum 2004). Som ledd i undersøkelsen av haugkonstruksjonen 
ble keramikken gjenstad for egen granskning (Bäck 2003).

Metodologisk tilnærming til keramikkskår
Resultatene i dette studiet baserer seg utelukkende på okular besiktigelse av 
keramikken. Ingen kjemiske eller tekniske analyser er gjennomført. Petro
logien er bestemt ved hjelp av mikroskop. I flere tilfeller har det vært umulig 
å avgjøre om den glimmer som finnes i mange av de forhistoriske keramikk
skårene består av muskovitt eller vermikulitt. Begge er lyse glimmertyper. 
Den svarte biolitten er normalt lettere å identifisere.

Formtypene relateres i denne artikkelen konsekvent til Dagmar Sellings 
typologi fra mitten av 1950-tallet (Selling 1955). I dag finnes det en kon
sensus blant keramikkforskere om at man bør komme bort fra den låsningen 
av materialet som en typologi av Sellings karakter innebærer. I denne 
artikkelen hvenviser vi til Selings arbeid for å gjøre det lettere for leseren å 
kunne sammenligne hvilke formtyper som forekommer i materialet fra Vårby. 
Vi vil også peke på at sammenligningene kun er gjort ut fra formtype, og da 
med vekt på type, d.v.s. har en liknende morfologi.

Fig. 1. Kart over Vårby Gård RAÄ 12, tegnet av Ivar Schnell 1935 (etter Schnell 1946).
A34 er markert med større nummerering. Haugen var ca 8,5 meter i diameter og mellom 
0,3 og 1,2 meter høy og den lå i hellende terreng.
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Ut fra skårenes fysiske egenskaper (magring, form, overflatebehandling, 
produksjonsteknikk) har ambisjonen dels vært å vurdere det totale antallet 
kar (MIND-beregning - minste antall individer) som er representert i mate
rialet, dels å søke koblinger mellom ulike kontekster bedømt ut i fra hvilke 
skår som hører til samme kar.

Keramikkskårenes eroderingsgrad har blitt viet spesiell oppmerksomhet, 
først og fremst med målsetning om å bruke keramikken som støtte til tolk
ningen av de ulike stratigrafiske sekvensenes relasjon til haugen som konst
ruksjon. Ved å spore stratigrafiske enheter som bare inneholder erodert 
materiale kan det bidra med tolkning av sekundære inngrep eller fortidige 
ombygginger av haugen.

I de eksemplene hvor formtypen fra ett kar har latt seg bestemme har 
sammenligninger med det generelle bildet av Mälardalens vikingtids kera
mikk blitt gjennomført. Dels mot mengden keramikk og dels i forhold til 
formtypens frekvens i urbane respektive rurale områder.

Single context
Med arkeologisk undersøkelser forsøker vi å avdekke fortidige virksomheter. 
Det vil alltid være en pendling mellom nåtid og horisonter av fortider. Haugen 
på Vårby gård ble undersøkt med kontekstuell metodikk. Gravnings- og 
dokumentasjonsaktiviteten starter på overflaten i dagens terreng. Den til 
en hver tid øverste enhet/kontekst blir gravd ut og dokumentert for seg. Det 
medfører at vi følger stadig eldre deposisjoner eller nedskjceringer. Hver 
deposisjon kan inneholde gjenstander fra ulike tidsperioder. En hendelse 
kan således inneholde materialer fra ulike perioder og eldre kontekster. Det 
er hendelsene representert ved stratigrafiske enheter (heretter Enr; deposi
sjoner, nedskjceringer og grenseflater) som utgjør målet for primærdoku- 
mentasjonen, eventuelle gjenstander eller daterbart materiale underordnes 
disse kontekstene og får utsagnskraft gjennom sammensetning og dernest 
ved sine fysiske og symbolske kvaliteter (Bäck & Svensson 1996, Gansum 
2004).

Fordelene med å fokusere på haugens konstruksjon er flere. For det 
første blir arkeologene i felt mer oppmerksomme og årvåkne for skiller i 
jorda. Det var en kontinuerlig utfordring å finne ut hvilke strata som til en 
hver tid skulle graves ut og om det kunne, burde eller måtte skilles ut nye 
kontekster. Hver kontekst, enten det var en positiv enhet, f. eks. et lag eller 
en negativ enhet som en nedskjæring, fikk sitt eget nummer og ble dokumen
tert. Hver kontekst biir knyttet til fortidige handlinger. Med andre ord søker 
gravnings- og dokumentasjonsteknikken å ivareta de fortidige sporene av



handlinger, og kjede dem samme til handlingsrekker. Siktemålet er å ta rede 
på hvordan haugen ble bygd, i hvilke rekkefølge ting har skjedd og eventuelt 
hvilke gjenstander som ble lagt ned i de ulike kontekstene. Undersøkelsen 
ble en deposisjonshistorie hvor gjenstander og daterbart materiale ga ytter
ligere informasjon om kontekstene.

Tilnærmingsmåten viser at det er sterkt behov for inngående material
kunnskap og kunnskap om kronologi og typologi. Det er denne formen for 
rekonseptuallisering av klassisk arkeologisk kunnskap, om kronologi og 
typologi innenfor en kontekstuell praksis som sterkt fokuserer handling og 
stratigrafi, som er nødvendig. Det er i skjæringspunktet mellom sakkunnskap 
og deponeringskontekster ny innsikt om deposisjon og handling kommer 
fram. For at det ikke bare skal bli ord ut av prosjektet skal vi i denne artikkel 
rette fokus mot keramikken.

I gravkontekster blir det ofte funnet skår av keramikk, og som oftest er 
ikke karene hele, og kun fragmenter ligger i ulike sammenhenger. Gjennom 
analyse av keramikken og sammenhengene, d.v.s. kontekstene skal vi forsøke 
å vise at slik materiale kan gi svært spennende informasjon om hendelser.

Keramikkanalyser
Det ble funnet rester fra 7 - 9 ulike kar av keramikk. I og med at haugen 
utgjør en definert og avgrensbar konstruksjon var det interessant å analysere 
keramikken med hensyn til gods og erosjonsspor, men også å undersøke 
krysskoblinger mellom ulike kontekster i haugen. Dette er muliggjort gjen
nom den kontekstuelle dokumentasjonen.

I gjennomgangen nedenfor blir keramikkskår med og uten erosjons
spor diskutert. Vi vil gi forklaring på hva vi mener med begrepene. Erosjons
spor på keramikk kan opp
stå når skår av mykt gods 
har ligget i jorda i lang tid.
Hardere godskvaliteter, som 
de vi fant i haugen, får ero
sjonsspor ved omplasser
inger i jord (mekanisk ero
sjon). Det vil si at bruddfla
tene slipes ned og får eroderte 
og mykere overganger. Slike

Fig. 2. Foto av Keramikkskåret 
F51. Foto Mathias Bäck.
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spor vitner om at skårene har blitt omplassert som skår, og at de har ligget 
i en eller flere kontekster forut for plasseringen i haugen. Resultatene av 
analysene blir gjort rede for under veis.

EO, FT - Bunn av ikke gjennomsintret steingods. Utvendig rødbrun saltglasur 
med jernutfellinger. Innvendig slammet (engobert). Godset er av rhinsk type. 
Med største sannsynlighet kommer skåret fra en type krus som kom til 
landet i store mengder fra Tyskland på 1700-tallet, men fremfor alt på 1800- 
tallet i sammenheng med import av mineralvann fra kursteder langs Rhinen, 
et såkalt selterskrus. Bedømt ut fra bukens munning bør eksemplaret fra 
Vårby dateres til en relativt tidlig del av denne importperioden, d.v.s. 1700- 
tallets andre halvdel (Brinkmann 1982, Thier 1993).

EO, F5 - Bukskår av helt gjennomsintret proseien. Ukjent formtype, mulgivis 
en skål. Datering; 1900-tall.

EO, F6 - Flatt skår av oksydert brent leirgods. Sannsynligvis bit av taktegl. 
Godset synes å bestå av industrileire.

EO, F7 - Rand fra en tallerken av hvitbrent leirgods, flintgods/flintporselen. 
Dekor i form av tynn gullrand på munningskanten. Datering; 1900-tallets 
mitt.

EO, F25 - Bit av buk fra oksydert brent leirgods med slemmet inn- og utside. 
Magringen består av knust bergart, i all hovedsak kvarts. Formtypen er 
ubestembar, men godset er av yngre jernalders type. Muligvis samme kar 
som F16, F107B og F115.

EO, F43 - A: En bit hvitglasert kakkel av rødbrent leire. Datering; tidig 
1900-tall. Samme produkt som F52 og F104.
B: Seks fragmenter hvitbrent gods, s.k. flintgods eller flintporselen med hvit 
blyglasur. På ett skår finns spor av pressdekor i form av en blomst. Sann
synligvis dreier det seg om ett mindre fat eller en tallerken. Denne gods
typen biir først produsert i Sverige på 1770-tallet etter influens fra England 
der godset ble introdusert av bl. a. Josua Wedgewood på 1750 - 1760-tallet 
(Dahlbåck-Lutteman 1980:110 f.). Fatet fra Vårby er av senere datum og 
bør nok plasseres i samme tidsrom som kakkelen fra samme kontekst, d.v.s. 
1900-talets første tiår. Samme kar som F105.



EO, F52 - Kakkel av samme type som F43A og F104.

EO, F73 - Munning av maskinprodusert oksydert brent leirgods. Stammer 
fra en blomsterkrukke av moderne type. Datering; andre halvdel av 1900- 
tallet. Samme kar som F84.

EO, F77 - Bit av munning fra en dyp tallerken/skål av porselen. Sannsynlig
vis innenlandsk (svensk) produkt. Dekoren består av tre tynne, gull gule 
linjer ved munningsranden. Datering sannsynligvis mitten av 1900-tallet.

EO, F82 - Munning- og bukbit av hvitbrent leirgods, flintgods. Innvendig 
blomsterdekor under en mørk koboltblå glasur, utvendig lys blågrå. Skårene 
stammer sannsynligvis fra en mindre skål eller tekopp. Datering; første halv
del av 1900-tallet.

EO, F84 - Munning av maskinprodusert oksydert brent leirgods. Stammer 
fra en blomsterkrukke av moderne type. Datering; andre halvdel av 1900- 
tallet. Samme kar som F73.

El, F45 - Teg/skår.

El, F47 - Erodert teglbit av relativt mykt gods hvilket skulle tyde på små
skala produksjon.

E2, F49 - Båndhank av rødbrent s.k. yngre rødgods (innvendig blyglasert 
leirgods). Skåret stammer fra en type gryte som var vanlig på 1600- og 
1700-tallen. Godset er relativt vel brent. Brunflammet farge med enkelte 
jernutfellinger under klar glasur. Typen skal helst dateres til sent 1600-tall 
eller tidig 1700-tall. Den smekre formen på hanken talar snarest for den 
senere dateringen. Skåret viser, tross det velbrente godset, spor av erosjon. 
Stammer fra samme kar som F40A.

E2, F40 - A: Rødrent leirgods (yngre rødgods). Bukbit av mindre gryte. 
Stammer fra samme kar som F49. Skåret er erodert.
B: To bukskår av gult leirgods, fajanse. Bitene stammer sannsynligvis fra sam
me kar. Inn- og utvendig hvitglassert (tinn) med blå bemaling i form av vekst- 
motiver. Sannsynligvis dreier det seg om innenlandsk (svensk) produksjon. 
Den første fajansefabrikken i Sverige (Rörstrand, ved Karlberg i Stockholm) 
startet opp i 1726. Noen tiår senere fikk denne fabrikken konkurranse av



en annen, nemlig Marieberg på Kungsholmen i Stockholm, som begynte sin 
produksjon i 1758. Kanskje gir dette et hint om dateringen av rødgodset fra 
samme kontekst. Det må påpekes at det ikke går å forutsette samtidighet 
mellom skårene da de viser spor av erosjon og derfor kan stamme fra for
skjellige sammenhenger før de havnet i denne konteksten.

E5, F51 - Munnings- og bukbiter av redusert brent leirgods med oksydert 
overflate av yngre jernalderstype. Mellomgrovt magret med kvarts och 
feltspat. Glattet inn- og utside. Spor av matrester. Formtypen slutter seg til 
Sellinges type AIV:4 (innenlandsk/lokalt produsert keramikk), med rett 
avsluttet munning. Selve munningsranden er dog svakt innbøyd. Jfr. Fl 15. 
Samme kar som F57, F61, F65, F68, F120, F147, F149, F156.

E5, F57, F61, F65 - Se F51.

E9, F75 - Se F76.

E9, F76 - Bukbit av redusert brent leirgods som sannsynligvis sekundært 
har blitt oksydert på inn- og utside. Keramikken er av yngre jernalderstype. 
Mellomgrovt magret med kvarts, bergart, hornblende og glimmer (musko- 
vitt/vermikulitt). Relativt glimmerrik leirematrise. Spor av erosjon. Form
typen er ubestembar. Sannsynligvis samme kar som F152, F214, F246 og 
ev. F75, F201.

E9, F92 - Munningsbit av oksydert brent leirgods. Skåret, som er kraftig 
erodert, har en relativt finkoret magring av knust bergart. Magringen be
står hovedsakelig av kvarts, feltspat og glimmer (muskovitt/vermikulitt och 
biotitt). Klassifiseringen av formtypen er usikker, men munningen er svakt 
innbøyd og svarer kanskje nærmest til Sellinges type AIV:3al. Slike bruks- 
kar hører til blant de vanligst forekommende formtypene i vikingtiden i 
Mitt-Sverige (Bäck 1999:116 ff.). Denne typen synes å ha vært vanligere på 
landsbygda enn i de tidige urbane sentraene som Birka og Sigtuna (Bäck 
1999, fig. 172). Store mengder av denne typen er funnet i tilknytning til 
vikingtidens byggninger bl. a. i Pöllistä i søndre Uppland (Bäck 1999, fig. 
165). Dateringen er usikker da formtypen også forekommer i den tidligste 
delen av yngre jernalder. Se F99.

E9, F114 - Munningsbit av oksydert brent leirgods. Skåret viser svake spor 
av erosjon, men ikke like kraftig erodert som godset i F92 som har likhet-



strekk. Magringen, som består av knust bergart, er relativt grov. Magrings- 
materialet består i huvudsak av kvarts och glimmer (muskovitt/vermikulitt 
og litt biotitt). Munningen er svakt bøyd innover. Dateringen er usikker, 
men kan sannsynligvis settes til vikingtid. Samme kar som F99, F172.

E9, F130, F132 - Se F138.

E9, Fl38 - Munning- og bukbiter av redusert brent leirgods med oksydert 
overflate av yngre jernalderstype. Mellomgrovt/grovt magret med kvarts, 
bergart och glimmer (biotitt og muskovitt/vermikulitt). Overflaten er 
avstrøken. Spor av matrester. Formtypen slutter seg nærmest til Sellinges 
type AIV:3b. Denne typen hører til de mindre frekvente i Mälardalen. For
men synes å være vanligere i tidlige urbane sentra som Birka og Sigtuna enn 
på landsbygda, hvilket kan tyde på influenser utenfra (Bäck 1999:120 ff., 
fig. 171, 172). Samme kar som F130, F132, F182 och F189.

E9, Fl49 - Se F51.

E9, Fl 52 - Bukbit av redusert brent leirgods som sannsynligvis sekundært 
har oksydert på inn- og utsiden. Keramikken er av yngre jernalderstype. 
Mellomgrovt magret med kvarts, feltspat, bergart, hornblende og glimmer 
(biotitt och muskovitt/vermikulitt). Leirmatrisen er relativt glimmerrik. 
Formtypen er ubestembar. Samme kar som F76, F214, F246 og ev. F75, 
F201.

E9, Fl 56 - Se F51.

E9, Fl72 - Se F99, men ikke erodert.

E9,F182 - Se F138.

E9, F233 - Fragmentarisk bit av redusert leirgods av yngre jernalderstype. 

E9, F235 - Fragmentariske biter av oksydert leirgods av yngre jernalderstype. 

Eli, F68 - Se F51.

El4, F96 - Kraftig erodert bukskår av oksydert brent leirgods. Magringen, 
som er relativt grovkornet, består i hovedsak av knust bergart i form av



kvarts, glimmer (muskovitt/vermikulitt) og muligvis chamotte (brent leira). 
Formtypen er ubestembar. Gods av yngre jernalderstype. Muligvis samme 
kar som F25, F107B og Fl 15.

El4, F99 - Bukbit av oksydert brent leirgods av yngre jernalderstype. Mell- 
omgrovt/grovt magret med bergart, kvarts och glimmer (muskovitt/vermi
kulitt). Leirens matrise er meget glimmerrik. Spor av erosjon. Samme kar 
som F172 og sannsynligvis Fl 14.

E16, F209 - Bukbit av oksydert brent leirgods av yngre jernalderstype. 
Relativt fint magret med knust bergart, bestående av kvarts, glimmer og 
ubestemt bergart. Formtypen er ubestembar.

EI9, F102 - Oksydert brent leira uten magring.

El9, Fl04 - Kakkel av samme type som F43A og F52.

El9, F105 - Hvitbrent leirgods, flintgods. Ubestemt formtype. Datering; 
1900-tall. Samme kar som F43B.

El9, Fl07 - A: Bukbit av redusert brent leirgods. Relativt grov magring 
som i hovedsak består av kvarts. Gods av yngre jernalderstype.
B: To munningsbiter av oksydert brent leirgods av yngre jernalderstype. 
Den relativt grova magringen består av knust bergart, i hovedsak av kvarts, 
sandstein og noe glimmer. Inn- og utvendig slemmet. Skårene er erodert. 
Stammer trolig fra samme kar som F115, og ev. F16, F25.

El 9, F112 -Teg/skår.

El9, F115 - Munningsbit av oksydert brent leirgods av yngre jernalderstype. 
Rett munning av Sellinges type AIV:4 hvilket er en av de vanligst fore
kommende formtypene i Mälardalen i vikingtiden (Bäck 1999, fig. 171). 
Typen forekommer like frekvent i de tidlige byene som på landsbygda (Bäck 
1999, fig. 172). Den relativt grove magringen består av knust bergart, i 
hovedsak av kvarts, sandstein og noe glimmer. Inn- og utvendig slemmet. 
Skåret har spor av erosjon. Stammer trolig fra samme kar som F107B, og 
ev. F16, F25.



E21, F120 - Se F51.

E25, Fl 47 - Se F51.

E37, F219-Munning- og bukbiter av redusert brent leirgods av yngre jern
alderstype. Mellomgrovt/grovt magret med kvarts, bergart och glimmer 
(biotitt og muskovitt/vermikulitt). Overflaten er avstrøken. Spor av mat
rester. Muligvis representerer skårene to kar (men selv om det er ujevnheter 
i munningsbitenes tykkelse og form hører de troligvis til samme kar). Form
typen er vanskelig å bestemme da bare selve munningsskåret er bevart. Det 
næreste vi kommer en sammenligning er Sellings type AIV:3a. Samme kar 
som F226, F257.
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E37, F226 - Se F219.

E37, F246 - Samme kar som F76, F152, F214 og ev. F75, F201. Se F76.

E37, F254 - Fragmentariske biter av oksydert leirgods av yngre jernalders- 
type.

E37, F257 - Se F219.

E38, F201 - Kraftig erodert keramikkfragment av yngre jernalderstype. 
Stammer muligvis fra samme kar som F75, F76, F152, F214, F246. Se F76.

E38, F214 - Samme kar som F76, F152, F246 og ev. F75, F201. Se F76.

E43, F248 - Munning-, bunn- og bukbiter av redusert brent leirgods med 
oksydert utside. Brenningen av de ulike skårene skiller seg mye fra hverandre 
hvilket antyder at karet ble utsatt for ild etter at det hadde gått i stykker. 
Keramikken er av yngre jernalderstype. Grovt magret med kvarts, horn
blende, bergart og glimmer (biotitt och muskovitt/vermikulitt). Leirmatrisen 
er relativt glimmerrik. Utsiden er avstrøken og har spor av gress. Spor av 
matrester forekommer også i bunnbitene. Formtypen slutter seg nærmest 
til Sellings type AIV:4 (se Fl 15).

E44, F189 - Se F138.



Form
I det forhistoriske materialet forekommer tre ulike formtyper, definert ut 
fra Sellings typologi, AIV:3a (to kar), AIV:3b (et kar) og AIV:4 (tre kar). 
Disse motsvarer tre av de fire vanligst forekommende formtypene i Mälar
dalen i vikingtiden og de tre vanligste formene fra en av de mer fullstendig 
utgravde vikingtids gårder i Mälardalen, Pollista i søndre Uppland (Bäck 
1999). Forskningssituasjonen i dag er dessverre slik at de identifiserte formene 
ikke kan bidra nevneverdig til datering av jernalderkeramikken. Formene 
fordeler seg noenlunde jevnt i en sammenligning av materiale fra Birka og 
Sigtuna (Bäck 1999, fig. 174). Muligvis kan det være en liten overvekt i Sig
tunas favør, hvilket i så fall skulle tale for en relativt sen datering, antagelig 
omkring år 1000.

Det yngre materialet viser, som forventet, større morfologisk spennvidd 
enn jernalderkeramikken. Her finns en dyp skål eller tekopp, tallerken, gryte, 
krus og blomsterkrukke representert.

Magring
Magringsmaterialet gir som forventet et relativt homogent bilde. I hovedsak 
består magringen av knust bergart (ikke i noe tilfelle forekommer for eksem
pel sandmagring, men merkverdig nok muligvis chamotte, d.v.s. brent leire 
i form av knuste keramikkar). De inklusjoner som har kunnet identifiseres 
okulert er i første hånd kvarts, som dominerer totalt, men også glimmer 
forekommer i mange identifiserte kar. De vanligste glimmersortene er bio
titt, muskovitt og vermikulitt. De to sistnevnte kan være vanskelige å skille 
da de ligger svært nær hverandre med hensyn til farge. For sikkert å kunne 
skille mellom dem må det foretas tynnslip hvor det går an å identifisere 
krystallenes form. I blant har feltspat og stykker av bergart (for eksempel 
sandstein) kunnet identifiseres.

Magringens sammensetning, størrelse og fordeling i leirmassen kan bidra 
til å separere ulike kar. Leirmatrisen kan også, til en viss grad bedømmes ved 
okular analyse for å skille individene fra hverandre. Visse av de identifiserte 
karenes leirmatrise har f. eks. betydelig større andel glimmer enn andre.

Erosjon
En forholdsvis stor del av det samlede materialet bærer spor av erosjon. Denne 
slitasjen sladrer om at skåret har blitt redeponert i en eller flere omganger 
innen de ble dokumentert og igjen omplassert av arkeologene. Det faktum 
at keramikken bærer spor av erosjon kan også med fordel brukes i den 
stratigrafiske analysen, hvor skårene med og uten erosjonsspor kan sammen



lignes (i denne sammenhengen er det på sin plass å minne om at keramikk 
er, om det er noenlunde vel brent, ett hardt materiale som ikke uten videre 
slites ned).

Funn som i varierende grad bærer spor av forslitning/erosjon er; F25, 
F61, F75, F76, F92, F96, F99, F107b, Fl 14, Fl 15, F130, F132, F138, F152, 
F182, F189, F201, F209, F214, F233 och F246. Disse funnene er knyttet til 
kontekstene EO, E5, E9, E14, E16, E19, E37, E38 og E44. Majoriteten 
stammer fra konteksten E9.

Kar - krysskoblinger mellom kontekstene
Man bør i alla sammenheng streve etter å danne seg et bilde av hvor mange 
kar et materiale representerer ettersom en sammenstilling av antall skår gir 
et vanskelig analysegrunnlag. I dette eksemplet har en MIND-beregning 
blitt gjennomført ut fra sammenligninger mellom identifiserte munningsskår.

Studiet har resultert i at materialet minst representerer syv ulike kar, 
men med mulighet for at skårene kan representerer ni ulike kar av yngre 
jernalderskarakter. Karene stammer fra 12 konteksten Munninger fra ett 
identifisert kar (F51 og F68) stammer fra to ulike kontekster (5 resp. 11).

De forhistoriske karene som ble presentert i analysen ovenfor og deres 
sammenheng i haugen skal behandles nærmere nedenfor, men først skal vi 
se på de øvrige fragmentene. Det foreligger deler fra ni etterreformatoriske 
kar av steingods, fajanse, flintgods og porselen som lå i ulike kontekster i 
haugen. Dateringer av disse kan også si noe om aktiviteter i og omkring 
haugen. Dette materialet har stor spennvidde med hensyn til godstyper. Tre 
av disse karene kan dateres til andre halvdel av 1700-tallet og består av et 
krus av steingods av en vanlig type, og av en importert drikkeflaske samt et 
fajansefat som sannsynligvis er et Stockholmsprodukt. I tillegg foreligger et 
liknende kar av rødbrent gods i form av en mindre gryte. Nedenfor, i fase 3, 
framgår det at en mindre bygning kan ha stått på gravfeltet i nyere tid. Med 
tanke på folkelige forestillinger om forhistoriske graver, (f. eks. Burström 
1993; Jensen 2002) skulle det vært interessant å gå videre med analysen 
siden vi gjennom keramikken kan knytte bruken av bygningen til 1700- og 
1800-tallen. Gjennom formtypene viser karene et lite spektrum av samti
dens bordkar. Et drikke- eller transportkar, et fat og et kjøkken- eller ser
veringskar. De øvrige nyere karene fra haugen stammer fra 1900-tallet. 
Materialet omfatter en kronologisk spennvidde fra 1700-tallets andre halv
del og fram til mitten av 1900-tallet.

For å sammenfatte kan vi konstatere en kronoloigisk spennvidde i det 
keramiske materialet på ca 1000 år. Totalt omfatter keramikkmaterialet ca



15-18 kar alt fra lokalprodusert forhistorisk keramikk til industriell im
port av steingods fra Rhinland samt innenlandsk (svensk) maskinprodusert 
husholdningskeramikk fra mitten av 1900-tallet.

Av disse minst 15 karene er det kun noen få skår fra hvert kar som er 
representert i materialet. Anslagsvis er kun noen prosent av de hele karene 
funnet i haugkonstruksjonen. Det eneste karet som det finnes større deler 
av er F248 som lå i kontekst E43 og som ut fra den stratigrafiske analysen 
enten hører til perioden forut for haugbyggeriet eller hører sammen med 
dette. Fenomenet med fragmentarisk keramikkmateriale er ikke unikt for 
haugen på Vårby gård, snarere synes forekomster av keramikkskår i haug å 
være normen. Derfor er det et tankekors at så lite tankearbeid er blitt 
fenoement til del. Hva kan det skyldes at bare skår er representert? Kan det 
skyldes at bare en symbolsk del av karene ble lagt i hauger som vi benevner 
graver? Kan det ikke være slik at materialet i Vårbygraven, eller i hvert fall 
deler av det, ble hentet fra en spesiell plass med hensikt? Hvis vi tillater oss 
å resonnere slik kan vi kanskje tenke oss at haugen skulle bestå av jord fra 
forfedrenes gravplass eller boplass?

Fortsetter vi tankeeksperimentet og tenker oss at dette pågikk noen 
generasjoner, vil fordelingen av keramikk vise en tilsynelatende tilfeldig spred
ning av keramikkkar fra yngre jernalder i hauger. Mange andre forklaringer 
er naturligvis mulige. Ett eksempel på en annen forklaring kan vi illustrere 
med en etnografisk parallell:

”Some broken vessels may have been treated in a specific manner; for 
example the Hopi Indians regard vessels which crack during firing as bringing 
bad luck, and they are deposited in offering places” (Kobyliński & Moszczyński 
1992:110).

Eksemplet er ikke ment som en analogi som vi direkte kan overføre til 
yngre jernalder, men viser hvilke spekter av menneskelig begrunnelser som 
kan ligge bak den arkeologiske kompleksiteten. Om slike forestillinger 
eksisterte i skandinavisk jernalder, hvilket ikke er helt umulig, skulle det 
kunne være en forklaring på fenomenet med keramikkskårene i gravkonteks
ter. Ved å betrakte materialet slik kan vi kombinere flere forklaringer som 
innbefatter rituell adferd.

Gravfeltet på Vårby er absolutt et rituelt offersted. Avgjørende i denne 
sammenheng er ikke om vårt materiale skal tolkes slik eller ei, men vi vil 
peke på muligheten for å tolke dette materialet gjennom en analyse av kera
mikkens kontekster i gravhaugen.



Haugens konstruksjon
Vi presenterer utgravningen av haugen ved å dele enhetene inn i faser. Mat
risen fra gravningen utgjør ryggraden i presentasjonen. Matrisen gir en over
sikt over enhetens stratigrafiske plassering. Kronologien i matrisen gjelder 
kun deponering. Det betyr at gjenstander og daterbart materiale fra konteks
ter ikke med noen nødvendighet følger plassering høyt opp eller lavt ned i 
matrisen. Slike daterbare gjenstander eller daterbart materiale kan ha en helt 
annen primær kontekst forut for deponering i haugkonstruksjonen. Matri
sen gir en oversikt som i det følgende skal utdypes ved en inndeling i faser.

Fig. 3. Matrise over enhetene i A34 Figur Terje Gansum.



Fase O. Haugen før utgravning

Fig. 4. Fotografier av haugen før utgravning. Foto Terje Cansum.

Fase 1. Torven og innholdet (EO)
Gresstorven ble tatt av med spade og det ble gjort mange funn av forskjellige 
materialer og med ulik alder. Haugen har blitt tilført materiale, og en nær
mere analyse av funnene og deres plassering kan gjennomføres i detalj om 
ønskelig. Fordelen ved å ta vare på alle funn var at vi gjennom arkeologiske 
metoder kunne undersøke hva folk har lagt igjen på haugen, stukket med i 
torven eller rett og slett gravd ned i haugen. Funnene og kontekstene kan 
være med på å gi informasjon om hvorledes menneskene har brukt og opp
fattet haugen gjennom århundrer. Vi følger bruken og forholdningssettene 
til haugen fra anlegging til vår egen utgravning. Haugens historie innbefatter 
mer informasjon enn begrepene moderne funn eller funn i fylling dekker.

EO, torvlaget, har vokst etter at haugen ble ferdigstilt. Hvert år har løv, 
greiner og gress råtnet og tilført humus til torvlaget, som var tykkere ned mot 
haugfoten. Under rotveven på torven bestod massen av mørk, brun sand og 
muld som var medium kompakt. Enheten dekket hele haugkonstruksjonen.

De eldste funnene som lå i denne konteksten var keramikk av yngre 
jernalderkarakter. Det foreligger to skår som ble bedømt å komme fra samme 
kar hvorav F25 lå i torvlaget EO og F96 ble funnet i E14. Denne distri-



bus jonen vitner først og fremst om at keramikkskår, ligger spredt i haug- 
konstruksjonen, og at de havnet der som skår og ikke som følge av at et 
eller flere kar ble knust der. Keramikkskåret i torvlaget er ikke erodert på 
utsiden, mens det er noe erodert på innsiden. Disse erosjonssporene på skår 
F25 tyder på at det har ligget eksponert på haugens overflate. F96 fra E14 
ligger ikke i umiddelbar nærhet til F25, hvilket underbygger at de har hatt 
en lengre tilværelse i form av skår før de har havnet i haugkonteksten. 
Skåret F96 er også erodert i bruddflatene, hvilket viser at det er flyttet rundt 
før det har havnet i E14. Erosjonsspor på keramikk av denne godstypen 
viser at den har egenalder som skår, og at vi ikke kan nå kunnskap om de 
kontekstene keramikkskåret kan ha inngått i forut for den dokumenterte 
konteksten. Dette gir selvfølgelig begrensninger med hensyn til hva et slikt 
skår kan datere.

Fra torvlaget ble det også funnet rhinsk steingods (Fl) fra en mine- 
ralvannsflaske som kan dateres til andre halvdel av 1700-tallet (Brinkmann 
1982; Thier 1993).

Porselenskår og biter av kakkel lå det flere av i torvlaget. Også noen av 
disse skårene hørte sammen og har vært del av en og samme gjenstand, men 
ble funnet i forskjellige konteksten F43 representerer kakkel og flintgods som 
hører sammen med kakkel og flintgods funnet i E19 (F104 og F105). Dater
ingen av den hvitglasserte kakkelen er satt til tidlig 1900-tall, det samme gjelder 
flintgodset. Distribusjonen av kakkel og flintgods vitner om at torvlaget har 
vært brutt og fragmenter av gjenstander har blitt ført ned i underliggende 
strata. Alle moderne funn i El 9 ligger helt i ytterkant av selve haugkonst- 
ruksjonen, inntil stien som fører over haugen. Det er derfor ikke noe problem 
å forklare fordelingen av disse 1900-talls fragmentene, og at de har blitt tråkket 
ned gjennom et tynt torvlag nede ved haugfoten hvor en sti fører fram.

I torven lå det mengder med knust tegl, fra takpanner og murstein. I 
tillegg var det mye knust glass, noen spiker, rester av lær, noen dyrebein og 
keramikk datert til tidsrommet 1950 - 1990. Et kuriøst funn var emballasje- 
plast til en pølse som var best før 1979 (F78). Denne var stukket dypt ned i 
torven, og er kanskje rest fra en pikknikk hvor tanken på avfallshåndtering 
fant et alternativ i torven.

Spredning av gjenstander over hele haugens torvlag vitner om at stedet 
har vært brukt, og at det fra 1700-tallet har vært aktiviteter som har medført 
et tilskudd av materialer til området, først og fremst tegl. Motiveringen for 
å spre teglfragmenter utover gravfeltet synes ikke å innebære annet enn 
spredning av avfall på beiteområder. På 1900-tallet har området fortsatt 
mottatt avfall, i form av knuste porselensgjenstander, kakkel og glass.



Fase 2. Haugkonstruksjonens øvre del (El, El4)
Siden østre og vestre del av haugkonstruksj onen ble undersøkt hver for seg, i 
haugens øvre parti, har enheten fått flere E-nummer. Østre halvdel ble undersøkt 
først og her ble El dokumentert. I haugens vestre del ble samme enhet benevnt 
E14. Disse enhetene er identiske og blir derfor behandlet samlet.

Grenseflate mellom EO og El preges av en gradvis overgang fra humøs 
masse uten innslag av grus og stein til mer grus og steinholdig masse. Enhetene 
skilles fra hverandre ved litt myndig bruk av graveskje. Det var tydelig at torven 
hadde fått vokse lenge, især i nedre del av haugfoten, noe mindre på toppen.

El var mellom gulbrunt i farge og bestod av stein og grusrik siltig 
sand. El var entydig del av haugkonstruksjonen. Det ble ikke dokumentert 
brudd på det påførte laget, som dekket hele haugkonstruksjonen. De funnene 
som ble tatt inn fra El og E14 var noen teglbiter, en glassbit (F93 og F94), 
brente uidentifiserte bein og et skår keramikk fra yngre jernalder som ble 
omtalt i gjennomgangen av torvlaget. Både F93 og F94 ble funnet nær 
hverandre, noe som tyder på at de kom ned i laget ved samme tilfelle.

F99 er keramikkskår fra yngre jernalder. Skåret er erodert og kan ha 
ligget på overflaten av haugkonstruksjonen da den var nybygd. Keramikken 
er bedømt å høre sammen med F114 og F172 som utgjør skår fra samme 
kar. De to andre skårene ble funnet i E9; El 14 er erodert, hvilket F172 ikke 
er. Denne observasjonen kan tyde på at erosjonen kan skyldes haugbyggeri- 
prosessen, eller at skåret F172 brakk som følge av haugbyggeriet, og derfor 
har bruddflater uten erosjon. Distribusjonen av keramikkskårene forutsetter 
ikke inngrep i haugkonstruksjonen og viser at skårene lå i haugkonstruk
sjonen som følge av forflytting fra tidligere konteksten

Fase 3. En konstruksjon skåret gjennom haugens østside (E2, E6, E7)
I nord traff vi på en nedskjæring under torven. Nedskjæringen var fylt og 
det var lagt opp en steinrekke støttet opp med masser som inneholdt 
gjenstandsmateriale fra 1700-tallet (E2, E6, E7). Det dreide seg stort sett om 
rødgods, jernhasp og ildslagningsflint (Knarrström 2003). Hvilken funksjon 
denne steinrekka har hatt er ikke helt klart. Den kan høre til et uthus som 
finnes på et kart fra 1840-tallet (Sporrong 1987:64). Det kan ha vært et 
meget enkelt bygg beregnet på beitedyr.

Fase 4. En rotvelt på haugens østre side (E3)
Ved besiktigelse av haugen på vårparten, forut for gravningen framstod et 
parti på haugens østre side som skadet. Preliminært mente vi at dette kunne 
være et moderne inngrep i haugen. Vi anså det å være en kvalitet, siden vi



ville forsøke å dokumentere når et eventuelt inngrep hadde blitt gjennomført. 
Like under torven ble området renset opp og avgrenset. Det viste seg at om
rådet var preget av røtter fra et tre. Tolkningen vi kom fram til var at et tre 
hadde veltet og revet opp deler av haugens side. Stratigrafien og grenseflaten 
mot de underliggende enhetene vitnet ikke om inngrep. I massene ble det 
funnet en spiker og en teglbit.

Fase 5. Forse nkn ing i ha uge ns senter (E4, E8, EJ 5, El 8, E20)
I haugens senter ble det før utgravning registrert en rektangulær forsenkning. 
Gjennom gravningen ble det dokumentert flere positive enheter (lag), be
stående av muldrik jord (E4, E18). Disse lå oppi forsenkninger (E8, E15, 
E20), representert ved grenseflater som ikke bar preg av nedskjæring. Det 
som på forhånd kunne se ut som haugbrudd, ble under gravningens gang 
tolket å representere innsynkninger. Innsynkningene var fylt opp av blader 
kvist og annet organisk materiale som hadde råtnet opp. I disse massene ble 
det også funnet brente uidentifiserte bein samt en bit tegl. Disse massene er 
tilkommet senere enn haugens konstruksj onstid.

Fase 6. Haugkonstruksjonen og innsynkninger (ES, El9)
Siden østre og vestre del av haugkonstruksjonen ble undersøkt hver for seg, 
i haugens øvre parti, har enheten fått ulike E-nummer. Østre halvdel ble 
undersøkt først og her ble E5 dokumentert. I haugens vestre del ble samme 
enhet benevnt E19. Disse enhetene er identiske og blir derfor behandlet 
samlet på samme vis som El och E14 ovenfor. E5 og E19 utgjør et påført 
lag og var del av konstruksjonen med utbredelse over hele haugen. I dette 
laget ble det funnet flere konsentrasjoner av keramikk av yngre jernalder 
type. Keramikkskårene er bedømt å utgjøre deler av kar som det finnes skår 
av lenger ned i haugkonstruksjonen, nærmere bestemt i ildstedene E21, 
E25 og jordlaget E9. Det ble også funnet brente bein fra dyr, og trolig to 
fragment av skalletak fra menneske (Liebe-Harkort 2003, F63). Menneske- 
beina skal vi komme tilbake til i de nederste kontekstene.

Ved å sammenligne funnene gjort i E5 og El9 oppstår det et motset
ningsforhold mellom dateringer av funnene. I E5 var det flere daterbare 
keramikkskår fra yngre jernalder. I El9 var det tegl, noe porselen, kakkel 
og rødgods, men også keramikk av yngre jernalderstype. Ingen av enhetene 
bærer spor etter inngrep, og forklaringen kom som et ledd av analysen, ved 
funnspredning. Ved å plotte alle daterbare funn i E5 og El 9 viser det seg at 
absolutt alle moderne funn i E19 ligger helt i ytterkant av haugkonstruk
sjonen, inntil stien som passerer haugfoten, hvor El9 tynner kraftig ut og
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Fig. 5. Funnspredning av keramikk, tegl, porselen, kakkel og rødgods i E5 og El9. De svarte 
prikkene representerer keramikk fra yngre jernalder. Sirklerne representerer tegl, porselen, 
kakkel og rødgods. To av disse sirkler hører sammen med flintgodset i EO. Figur Terje Gansum.

blir vanskelig å skille fra massen utenfor haugkonstruksjonen. Dette eksemp
let viser hvor viktig det kan være med nøyaktig innmåling av hvert enkelt 
funnummer. Alle funn som ligger med sikker kontekst i E5 og 19 er fra jern
alder. Direkte under E5 og El9, i senter av haugen, ble det dokumentert en 
grenseflate (E10, E22). Igjen kunne vi konstatere at det var innsynkninger, 
og ikke nedskjæringer det dreide seg om.

Keramikken fra E5 har interessant distribusjon. Fra ett kar stammer 
relativt mange skår, og på flere av skårene er det matrester. Karet beskrives 
som redusert brent leirgods med spor av matrester og består av F51, F57, 
F61, F65, F68, F120, F147, F149 og F156, hvilket innebærer at følgende 
kontekster er involvert E5, Ell, E21, E25 og E9. Av de ni skårene er det 
kun ett som har spor av erosjon, hvilket kan indikere at karet ble knust 
relativt kort tid forut for deponering i haugens ulike kontekster. De 
kontekstene som inneholder del av dette karet inkluderer helt vesentlig del 
av haugkonstruksjonen, og tyder på at denne delen av haugkonstruksjonen 
ble reist i en operasjon. En annen observasjon som kan ha betydning er at 
distribusjonen viser at keramikkskårene ikke kan ha kommet til som følge 
av inngrep, men at de enten er tilført i haugbyggingsfasen, eller er brakt 
oppover i haugkonstruksjonen som følge av ombygging av eldre anlegg.



Fase 7. Jord, Ud, gjenstander og ritualer 
(E9, El 1, EJ3, E21, E23 - 36, E39, E45 - 46)

I gjennomgangen av haugkonstruksjonen er vi kommet til et avgjørende 
stadium. Flere enheter må ses i sammenheng, og de utgjør flere hendelser. I 
feltsituasjonen ble disse enhetene skilt fra hverandre fordi vi vil forsøke å 
komme handlinger og ritualer nærmere. I behandlingen av dem må vi slå 
dem sammen og presentere et samlet forslag som setter enhetene inn i en 
handelingsrekke.

Vi støtte på et ganske massivt jordlag (E9). Deler av dette jordlaget ble 
påført hurtig, og det kan vi dokumentere ved flere avlange stående stein i 
massene. Slike stående stein var det flere av, og de opptrådte utelukkende i 
dette laget, hvilket viser at det ikke dreier seg om frostens arbeid i jorda. 
Ingen dyreganger ble påvist. Avlange stein blir ikke stående hvis jord biir 
påført i tynne lag!

Jordlaget omsluttet en kjernerøys (E13), som vi skal behandle separat 
nedenfor. I E9 lå det mange gjenstander, altfor mange til å gå i detalj med 
dem alle. Noen gjenstander kan nevnes, bl. a. amuletthenge med miniatyr- 
skåre/miniatyrljå (F72). Amuletthenge med miniatyrljå forekommer stort 
sett i Målarområdet (Arrhenius 1961; Ferenius 1971: 62; Biuw 1992: 209, 
212; Isaksson 1992:2, Andersson 1997a:52; Ambrosiani 1998:40). Minia
tyrer av skåror/ljåer, ildstål og brodder tred på jernring forekommer spesielt

Fig. 6. Stein i stående stilling i E9. Foto Terje Cansum.



Fig. 7. Plotting av jerngjenstander i E9 og forholdet til kjernerøysa El3. Figur Terje Gansum.

i hauger, nærmere bestemt i haugens fylling, d.v.s. i den omtalte jordmantelen 
(Isaksson 1992 med henvisninger). I graver med kremasjonsrester finnes 
miniatyrljåene enten over, under eller utenfor kjernerøys eller over, utenfor 
eller helt i utkant av brannlag (Biuw 1992:134 - 135, 209). Dette amulett- 
henget med miniatyrljå vitner om at dens plassering var intensjonell, utenfor 
kjernerøysen og liggende i jorden. Denne gjenstanden av jern var ikke den 
eneste som lå i et intensjonelt forhold til steinene i kjernerøysa. Utvalgte 
gjenstander av jern var deponert i kjernerøysas ytterkant, og forholder seg 
til kjernerøysa som konstruksjonselement.

Et annet funn som er verd å merke seg i E9 var forekomsten av en 
jernnagle (F168) med hvelvet hode. Tilsvarende identiske naglehoder; El84, 
F186, F193, F197, F208, F210, F251 lå i E16, E38 og E37. Denne 
observasjonen viste seg å være en meget viktig observasjon med hensyn til å 
forstå de enhetene som ligger nederst i haugkonstruksjonen. Det er nettopp 
fra kontekstene E16 / E37 disse naglehodene må stamme.

Brente menneskebein ble også funnet i E9 (F137), og de fragmentene 
som antas å være fra menneske ble funnet i E5 og E37 (Liebe-Harkort 
2003). Dateringene viser imidlertid at disse brente menneskebeina ikke kan 
stamme fra samme individ, hvilket vil si at vi sannsynligvis har levnninger 
etter tre ulike individer i haugen.
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F/g. 8. Sotflekkenes plassering i forhold til kjernerøysa. Figur Terje Cansum.

Funnmengden fra E9 var nærmest overveldende og inneholdt 25 funn- 
poster som inkluderer jern, hvorav 10 representerer uidentifiserbare frag
menter, 5 funn inneholder deler av flatbankete jernstykker og ett skålformet 
jernstykke, 2 beslag, 2 kniver, 1 nål, 2 nagler hvorav en med hvelvet hode, 
samt amulettring med skäre (miniatyr ljå). I tillegg kommer bronsefrag- 
menter, keramikkskår, og brente bein. Ingen av gjenstandene kan imidlertid 
presisere datering snevrere enn yngre jernalder.

Rundt kjernerøysa reagerte studentene på at de dukket opp sotflekker. 
Disse ble målt inn og beskrevet på egen plan. I randsonen rundt kjernerøysa 
ble det dokumentert 17 sotflekker som kranset rundt kjernerøysa. Disse 
sotflekkene kan representere deponert trekull, eller kortvarig bruk av ild på 
stedet, begge alternativene er sannsynlig. Stratigrafisk hører sotflekkene/ 
ildstedene med i arbeidet med jordlaget E9. Vi må derfor legge inn et opp
hold i påføringen av jorda i E9, hvor ritualer ble utført utenfor kjernerøysa. 
Om dette pågikk i timer eller dager er uråd å belegge.

Keramikken i E9 inkludert de underordnede kontekstene viser at noen 
skår er erodert, mens andre skår fra samme kar ikke viser tegn på erosjon. 
Dette skulle kunne tyde på at karene ble knust, dels i gravritualene knyttet 
til konstruksjonen av haugen, dels i andre deler av døderitualene som ble 
gjennomført andre steder. At en del av skårene bærer spor av erosjon kan



da skyldes behandling fra annet sted til hauglokaliteten, eller rett og slett 
som konsekvens av haugbyggeriet. De skårene som ikke er erodert kan ha 
havnet rett i hangen og siden ligget stabilt uten mekanisk slitasje av noe 
slag. Det er besnærende å tenke seg samme behandling av keramikk som 
brente bein, hvor omlag 10% finner veien til det vi i dag kalier graver. Hvor 
resten ble av vet vi ikke.

Sotflekkene ble skilt ut som følge av trekull, men de inneholdt mer 
materiale som kan være vesentlig i sammenhengen. El 1 inneholdt keramikk- 
skår fra kar med materester som hører sammen med funn fra E5, E9, E21 
og E25. Det synes ikke helt tilfeldig at skår fra ett og samme kar havner i 
disse kontekstene. I tillegg inneholder Ell, E21, E25, E32 og E34 alle brente 
uidentifiserte bein (Liebe-Harkort 2003). E25 inneholder en del av jernnagle 
og E30 et avlangt flatt stykke jern, ca 6 cm langt. Sotflekkene og funnene 
knyttet til dem vitner om ritualer og bruk av ild. Vi skal komme tilbake til 
en nærmere konkretisering av ritualets form i gjennomgangen av de nederste 
strataene El 6 og E37.

Referanse Materiale "C-alder 
før nåtid

Kalibrert alder
1 sigma

Lab ref

E9, F129 Trekull, eik 1280 ±95 AD 660-885 T-16634

E25, F155 Trekull, bjørk 2380 ±50 BC 485 -395 TUa-4320

E34, F160 Trekull, furu 1320 ± 45 AD 665 - 770 TUa-4321

E9, F137 Brent menneskebein 1740 ±40 AD 245 - 380 TUa-4497

Tabell I. Det foreligger tre MC-dateringer av trekull fra E9 og en på brente menneskebein. 
En prøve av trekull fra E9, og to fra sotflekkene E25 og E34. De brente menneskebeina 
lå i F153. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle reservoareffekter.

Dateringene viser spredning i materialenes alder. Vi står overfor komp
lekse deponeringshistorier. Materialet som ligger i sedimentene har et for 
oss ukjent forhold til disse massene. Vi skal forsøke å finne forklaringer på 
forholdene rundt dateringene.

En datering (TUa-4320) ga verdier som viser at trekullet av bjørk ble 
dannet i førromersk jernalder. Trekullet lå i sotflekken E25. Denne sotflekken 
hører til haugbyggingen, og deponeringen av sotflekken som hendelse, må 
være langt yngre enn dateringen av trekullet. Trekullet kan enten ha kommet 
til ved hendelsene som skapte sotflekkene, men tidsdifferansen mellom dette 
gamle trekullet og haugbyggingen er stor. Derfor bør vi se etter andre mulige 
sammenhenger. De daterte uidentifiserte brente beina som lå i E37 ble datert



til BC 380 - 180 hvilket skulle kunne komme fra samme kontekst som 
trekullet. Den hypotetiske konteksten disse daterte materialene kan ha inn
gått i er på et senere stadium omplassert, kanskje som en følge av ny rituell 
aktivitet på stedet i romertid som vi har spor av i dateringen av brente men- 
neskebein til dette tidsrommet (TUa-4497). Kanskje forholdt folk i romertid 
seg til sin eldre historie ved å bygge og inkorporere levningene sine med 
forfedrene?

To dateringer på trekull av eik respektiv furu ga verdier til vendel- og 
vikingtid. Dateringene er gjort på tresortene eik og furu som begge kan ha 
høy egenalder. Uansett om treverket var om lag 200 år gamle har sotflekkene 
ikke dateringsmessig kontakt med den langt yngre skjelettgraven i haugen. 
Hvis det var ildritualer som produserte trekullet ville hendelsen må ha funnet 
sted i yngre jernalder, og det kan i og for seg passe med en del av funnmate- 
rialet i E9 og E16/E37. Et annet scenario er å tenke seg at trekullet lå konsent
rert i et eksisterende anlegg og som ble ta tt til vare da dette ble åpnet opp og 
skjelettgraven satt ned i undergrunnen og haugen ble bygd. En tanke som 
har slått oss er at de som ombygde det eldre anlegget kanskje tok vare på 
bein, keramikk og trekull de kom over da de åpnet det, og brukte disse bevist 
i inkorporeringsriter i sin oppbygging av haugen. Bruken av eldre trekull og 
brente bein kan skje med eller uten bruk av ild. Derfor kan sotflekkene 
representere mulig kortvarige ildriter, men de kan også være deponert som 
trekull, brente bein og keramikk. Vi ser hvordan bruken av og inkorpore
ring av fortiden kan være tilstede i jord og handling.

Fase 8, Kjernerøys (El3)
Kjernerøysa bestod av store stein, som utgjorde en nesten sirkulær struktur. 
Slike konstruksjonselementer har tradisjon for å bli oppfattet som et viktig 
delmål i undersøkelser av hauger. Kjernerøysa utgjør en struktur som arkeolo
gene dokumenterer i plan og seksjon, i motsetning til jordlag og nedskjæ- 
ringer som stort sett kommer med i den dokumenterte seksjonen, hvis de 
har utstrekning som gjør at de eventuelt fanges av profiltegningen. Kjerne
røysa, er en viktig del av konstruksjonen og det er sannsynlig at stein som 
bygningselement og materiale kan ha dekket forestillinger om vern eller 
beskyttelse både for inntrengere og eventuelt utbrytere.

Fase 9. Nedskjæring (E40)
Umiddelbart under kjernerøysa støtte vi på en relativt vid nedskjæring (E40). 
Denne var rektangulær og relativt grunn. Denne nedskjæringen inneholdt 
E9 som lå mellom steinene i kjernerøysa i E13.
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Fig. 9. Kjemerøysa avdekket. Foto Hans Bolin.

Fig. 10. Foto av nedskjæringen E40. Foto Terje Cansum.



Det var ganske åpenbart at det i dette området var fjernet, eller kanskje 
mer presist flyttet masser. Siden en nedskjæring i seg ikke inneholder 
gjenstander eller masse må vi trekke slutninger om denne stratigrafiske en
heten ved å bygge opp en argumentasjonsrekke. Vi vil imidlertid mene at 
funnene i sotflekkene og noe av funnene i E9 trolig har en tidligere kontekst 
nettopp i dette området. Nedskjæringen bør ikke betraktes som start på 
ritualene på plassen, snarere som en fortsettelse av tidligere ritualer som vi 
kan spore i E16 og E37. E40 er nedskjæring gjennom E16 og E37 og de 
massene og funnene som en gang lå her er det som ble spredt i haugkonst- 
ruksjonen.

Fase 10. Nedskjæring og kistegrav (E38 og E41)
I nedskjæringen E40 i fase 9, traff vi på en ny nedskjæring, E41. Siden E41 
utgjorde en distinkt avgrensbar grenseflate, skilte vi ut massen som fylte 
E41 analytisk fra E9 og benevnte denne massen E38. Nedskjæringen E41 
viste seg å være en øst-vest orientert og i E38 lå det rester av et skjelett som 
trolig har ligget i en trekiste, representert ved et par kistespiker. Skjelettet i 
graven var relativt godt bevart. Osteologisk er skjelettet bedømt å være en 
mannsperson i begynnelsen av 20-årene (Liebe-Harkort 2003). Vi forventet 
en datering til 1000-tallet da det kun var en kniv som lå ved høyre lårbein 
(Gräslund 1980, 2001) og 14C-dateringen av en tann fra skjelettet ga date
ringen AD 1020 - 1160 (TUa-4496). I E38 lå det 3 jernnagler med hvelvet 
hode som bør ses sammen med funn i fra El6 og E37, videre lå det skår fra 
et keramikk kar hvor øvrige skår er funnet i E9, og E37. Det viktigste funnet 
i E38 var restene av et skjelett.

Referanse Materiale »C-alder 
før nåtid

Kalibrert alder
1 sigma

Lab ref

E38, F260 Tann menneske 960 ± 45 AD 1020-1160 TUa-4496

Tabell 2. Det foreligger en MC-dateringer fra en av tennene til den gravlagte unge mannen.

Det var flere forhold som viste at skjelettgraven var fra en tidsperiode 
hvor blanding av norrøn gravpraksis og kristen gravskikk ble praktisert 
(jfr. Gräslund 2001). Plasseringen av haugen i ytterkant av haugfeltet på 
Vårby indikerer at denne er blant de siste haugene som ble reist. Gravgavene 
ligger ikke i kista, men utenfor kjernerøysa, et forhold som sørger for å 
tilfredsstille gamle forestillinger gjennom ritualer samtidig som den øst-vest 
orienterte kista med liket legges ned uten andre gravgaver enn kniv. Gjennom 
å uttrykke seg materielt på denne måten forener handlingene begge fore-
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Fig. 11. Foto av skjelettet. Foto Terje Cansum. Fig. 12. Foto av nedskjæring E41.
Foto Terje Cansum.

stillingskomplekser. Liknende framgangsmåte er kjent fra kristningspro- 
sessen i Finland hvor kvinnegravene skaper et synkretisktisk inntrykk ved 
at de forholder seg til førkristne skikker mye lenger enn mennene (DuBois 
1997:18).

Stratigrafisk kan vi låse ildsted (E43) og en sotflekk (E44) til samme 
fase som nedskjæringene og skjelettgraven. Både E43 og E44 skjærer gjen
nom det nederste kulturlaget (E16/E37) og kan være samtidig med haug- 
byggeriet, men de kan absolutt utgjøre del av den ombygging som kan ha 
funnet sted i vendeltid - vikingtid da eldre graver trolig ble ombygd, slik vi 
antydet i fase 7. E43 inneholdt deler av et keramikk-kar fra yngre jernalder. 
Keramikkskårene fra dette karet ble utsatt for ild etter at karet var knust. I 
noen av bunnskårene var det matrester. Flere skår fra dette karet ble ikke 
påvist i andre kontekster i haugkonstruksjonen. I sotflekken E44 lå det et 
keramikkskår som stammet fra et kar som det finns ytterligere fire skår fra, 
og som alle ble funnet i E9. To av de fem skårene fra karet er ikke utsatt for 
erosjon, mens tre var det. Denne observasjonen kan indikere at skårene 
ikke har gjennomgått mange redeponeringer før de havnet i de dokumenterte 
kontekstene. Dette knytter trolig E44 til haugbyggingsaktiviteter.



Fase 7 7. Eldre gravkonstruksjoner (E 16, E37)
Nedskjæringene (E40 og E41) skar gjennom et påført funnførende lag (El 6 
og E37). I dette kulturlaget ble det funnet 1 hestebrodd, 1 glassperle, 4 jern
nagler med hvelvete hoder, keramikkskår samt brente bein herunder også 
menneskebein. Jernnaglene med hvelvet hode har med største sannsynlighet 
hørt til en og samme gjenstand, f eks et skrin eller pynt på skjold. Disse nag
lene finns i E16/E37, i E38 og i E9. Utgangspunktet forut for spredning i 
haugen må være kulturlaget, noe som sterkt støttes av spredningen av brente 
menneskebein og keramikkskår fra kar som også finnes i jordlaget, E9. Vi 
kan dokumentere en transport av gjenstander oppover i haugen, med ut
gangspunkt i dette kulturlaget.

Det ble sendt inn prøver av brente menneskebein (F240 i E37) til 14C- 
datering. Beina som bestod av skalletak lot seg ikke datere. Derimot ble 
noen av de uidentifiserte beina fra samme kontekst datert til BC 380 - 180 
(Tua-4498). Denne dateringen til førromersk jernalder ligger nær en annen 
datering av trekull fra sotflekken F155 i E25, BC 485 - 395 (TUa-4320). 
Det er ingen grunn til å bortforklare dateringene, de stemmer nok, men 
utfordringen vi står overfor er å forklare tilstedeværelsen av slikt materiale 
i haugkonstruksjonen. Ett synes sikkert og det er at de brente beina og 
trekullet tidligere har inngått i andre kontekster enn vi fant dem i. Om de 
en gang inngikk i eldre gravkonstruksjoner eller i kokegroper på stedet eller 
like i nærheten blir kun en kvalifisert gjetning. Poenget er at innholdet i 
kulturlaget stammer fra ulike tidsavsnitt, og er blitt ført sammen da laget 
ble avsatt nettopp hvor vi gravde det ut. Gjenstandene stammer fra yngre 
jeranlder og kan knyttes sammen med et par 14C-dateringer til vendeltid- 
vikingtid og kan representere en ombygging av ett eller flere eldre gravanlegg 
hvor de eldre brente menneskebeina kan ha vært deponert.

Referanse Materiale ,4C-alder 
før nåtid

Kalibrert alder
1 sigma

Lab ref

E16, F223 Trekull, osp 1315 ± 40 AD 665 - 770 TUa-4322

E37, F240 Brent uidentifisert bein 2220± 70 BC 380- 180 TUa-4498

Tabell 3. Det foreligger to MC-dateringer fra kontekstene El6 og E37.

Kulturlaget, som består av mye silt, grus og sand, kan ha vært del av et 
vendeltids- eller vikingtids gravanlegg på stedet. Dette anlegget kan ha blitt 
helt ombygd som følge av kistebegravelsen på 1000-tallet, hvor kjernerøys 
og haug ble reist over skjelettgraven.



En mulighet er at de brente beina fra førromersk og romersk jernalder 
som foreligger i haugen kan representere bein som har blitt deponert utenfor 
det vi i dag definerer som gravkontekst, og at de kan ha fulgt med masser i 
haugbyggeriet, men det finnes argumenter som taler imot en slik løsning. 
De brente beina og kullet lå i kontekster som viste til en sammenheng utenfor 
materialet i seg. Det synes som om de brente beina og trekullet var deponert, 
altså del av en bevisst handling og et fortidig forholdningssett til fortidens 
materialer. Kanskje var en slik ombygging den symbolske forening med 
forfedrene i jorda. Det å blande seg eller bh del av forfedrene utgjorde et 
viktig element i døderitualene i en religion som dyrker forfedre. På Vårby 
har blandingen skjedd helt konkret samtidig som symbolikken i ritualene 
overholder gammel sed.

Vi vender tilbake til sotflekkene rundt kjernerøysa, og setter fram to 
tolkninger. Sotflekkene kan være levninger etter et symbolsk mytologisk 
ildrituale ved haugåpning. Funnene i haugen på Vårby har mye til felles 
med en hendelse i Hervararsagaen hvor Hervor oppsøker sin døde far som 
lå i haug på Samsø. Vi gjengir verset og den svenske oversettelsen etter 
Nordberg (1993:74 -75, med referanse til Tolkien og Lönnroth).

Hnigin er helgrind, 
haugar opnast, 
alir er i eldi 
eybarmt at sjå;
./.../.
heizt póttumst nü 
beima i millum, 
er mik umhverfis 
eldar brumm.

- Helgrinden svängs 
och högar öppnas, 
elden lågar 
kring hela ön,

Mellan två världar 
tycktes jag sväva 
medan omkring oss 
eldarna brann.

Kommunikasjonen med den døde skjer ved åpning av haugen, og opp 
slår det ild for å gjengi den poetiske framstillingen. Sotflekkene rundt kjerne
røysa på Vårby kan tolkes som en symbolisering av ild, men det er ikke 
utenkelig at de faktisk er rester etter et kortvarig ildrituale. De arkeologiske 
sporene kan være konkrete rester etter et mytologisk motiv.

I og med at det foreligger daterte bein i ett ildsted som dateres til romer
tid skal vi trekke fram en annen kilde som kan kaste lys over nettopp dette 
forholdet. De brente beina som finnes i sotflekkene og i området i umiddelbar 
nærhet, kan representere et inkorporeringsritual hvor forfedrene igjen tar 
del i gj ennomlevningen av myten, ved å bli brent enda en gang. I myto-



logien blir Gullevig brent flere ganger uten sosialt sett å bli erklært for død 
(Voluspå 21). Kanskje er det å brenne forfedrene flere ganger et fenomen 
som i liten grad har blitt vurdert av arkeologer og osteologer? Det kan til og 
med tenkes at bein ble spart til slike anledninger for å bli brent med en 
slektning eller som følge av den dødes posisjon. Om vi kan tenke slike tanker 
om brent beinmateriale forundrer det ikke at den gjennomsnittlige bein- 
mengde som finnes i Mälardalens graver ligger på 200 - 300 gram, mens et 
brent lik av en voksen person veier mellom 2 - 3,5 kilo.

p=DZ]
iTl=CDEH-2°

E9: AD660-885 
E9: AD245-380 
E25: BC485-395 
E34: AD665-770

E38: AD 1020-1160

El6: AD665-770 
E37: BC380-180

11, 13, 21, 23-26
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Fig. 13. Matrise med funn som hører sammen. Figur Terje Cansum.



Den stratigrafiske gravningen og dokumentasjonen gjør det mulig å 
plassere gjenstander i låste kontekster, og i figur 13 viser vi at skår fra 5 ulike 
keramikk kar ligger spredd i haugkonstruksjonen. Brente menneskebein og 
naglehodene av jern gir oss klar beskjed om hvilken kontekst de kommer 
fra. De kommer fra det området hvor E40 skjærer gjennom E16/E37. Fra 
denne konteksten ble bein, naglehoder og del av en bronsering omplassert i ny 
kontekst i haugen etter at skjelettet var satt ned i nedskjæringen E41 i under
grunnen. De brente beina blir trolig tatt ut av en eldre gravkontekst. Etter 
bygging av kjernerøysa, blir nye og gamle gjenstander av jern deponert rundt 
kjernerøysa. Gjenstandene inngår i inkorporeringsritene. Gjenstandene kom
mer med, noen for første gang, andre deponert om igjen, men ingen i kista.

Dernest deponeres både gjenstander, brente bein og gammelt trekull i 
et symbolsk-mytologisk ildrituale rund kjernerøysa. På den måten inkor
poreres mannen i kista med sine forfedre. Gammel og ny ideologi og religion 
forenes på synkretistisk vis. Kremasjonen gjennomleves med forfedrene i 
ild-ritualet, hvor deler av kropper og deler av gjenstander igjen er på, i og 
gjennom ilden. Haugen peker bakover i tid, mens gravgjemmet peker mot 
kristen praksis.

Konklusjon
Analysen av keramikkmaterialet ga oversikt over antallet kar som var repre
sentert, men førte også til viktig informasjon om deponering og redeponering. 
Haugkonstruksjonen er en avgrenset konstruksjon, hvor materialet lar seg 
gjennomgå i detalj. I urbane kontekster med kompleks stratigrafi er ofte 
problemet at keramikkmaterialet blir for stort og er vanskelig å håndtere. 
Krysskoblingsanalyser av keramikkmateriale er gjennomført i en viss utstrek
ning (se f. eks. Kobyliński & Moszczyński 1992; Orton, Tyers & Vince 
1993). I gravsammenheng har krysskoblinger av keramikkmaterialet blitt 
prøvd og resulterete i at skår fra ett og samme kar enten ble funnet ulike 
steder i haugen eller lå i ulike graver (Tjernberg 1948:63; Hyenstand & Äijä 
1999:18). Den kontekstuelle gravningen og dokumentasjonen sørget for å 
ivareta den kompleksitet en haugkonstruksjon kan vise opp. Keramikkskårene 
kan være en viktig nøkkel for å diskutere deposisjonshistorie, et emne som 
trolig har en stor framtid i gravforskningen, i og med at fortidens mennesker 
forholdt seg til og brukte sin fortid.
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Karin Lund, Riksantikvarieämbetet, UV Syd

Intrasis som modeil

Inledning
Intrasis har använts som fältdokumentationssystem vid UV sedan 2000. 
Tack vare en planerad introduktion av systemet, där alla grävande arkeologer 
blivit internutbildade, har systemet använts och fungerat utan större tek
niska störningar. Vid utbildningen har arkeologerna fått en insyn i att prak
tiskt använda Intrasis samt att anpassa undersökningsdatabasen till den 
aktuella utgrävningen. Tonvikten vid utbildningarna har lagts på systemets 
flexibilitet och användarvänlighet - att Intrasis kan ses som en modell för 
dokumentation av arkeologiska undersökningar har inte diskuterats i samma 
omfattning.

I skrivande stund är version 2.0 av Intrasis i bruk1 och det är utifrån 
dess möjligheter och begränsningar som artikeln har tagit form. Intrasis 
Hjälp fungerar både som systemhjälp och som dokumentation och beskriv
ning av systemet. För den intresserade, som inte har tillgång till programmet, 
finns hjälpen tillgänglig på www.intrasis.com. Data- och GIS-termer finns 
förklarade i en ordlista i slutet av artikeln.

Bakgrund
Diskussionerna om ett nytt Windowsbaserat fältdatasystem, som skulle er
sätta FFD-systemet som då var i bruk vid UV, började redan 1994, men det 
dröjde fram till 1998 innan Intrasis-projektet startade. Ulf Bodin drev projek
tet fram till 2001, då det avslutades och övergick från att drivas i projekt
form till att bli en del av den ordinarie verksamheten.

Efter förstudien, som genomfördes i början av 1998, skapades inom 
UV en projektgrupp där arkeologer med olika intresseområden under som
maren samma år genomförde ett antal analysseminarier. De kom att ligga 
till grund för Intrasis informationsstruktur och ambitionsnivå. Tonvikten 
lades på lagring och strukturering av data. Programmet skulle vara flexibelt 
och kunna hantera dokumentation från olika typer av undersökningar. Efter 
systemspecifikation och upphandling kom LandFocus AB att svara för pro
grammeringen. Programtillägget för ArcView, IntrasisGIS, utvecklades av 
Ulf Bodin.
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Fig. 1. Intrasis gränssnitt.

Intrasis som system
Intrasis är ett objektorienterat system för lagring av information från arkeo
logiska undersökningar där databas och geometri är integrerade. Data för 
varje undersökning lagras i enskilda databaser i SQL Server och geometrin 
lagras som Esri shape-data-set. Systemet består även av IntrasisGIS - ett 
programtillägg för Arc View - som gör det enkelt att bearbeta och analysera 
undersökningsdata i ArcView.

De saker och företeelser från en arkeologisk undersökning, som Intrasis 
lagrar information om, kallas för objekt. Exempel på objekt är ett stolphål, ett 
pollenprov eller en flintyxa. I Intrasis lagras, förutom geometri och objektens 
egenskaper, även texter och digitala foton vilket ger användaren en god 
överblick av dokumentationen. En av de stora fördelarna med Intrasis är 
att informationen lagras i en enhetlig datastruktur, som förenklar och möjlig- * i

' Intrasis version 2.0 (build 95). Hjälpen, kompilerad 2003-07-02 för Intrasis ver 2.0 (build 95, refereras
i artikeln med aktuell URL. I de fall klass- eller subklassnamn nämns i artikeln använder jag definitionerna 
från Intrasis standardmall ver 1.26.
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Fig. 2. Arbetsmoment i Intrasis respektive IntrasisGIS.

gör en framtida lagring av materialet hos arkivhållande myndigheter. I varje 
undersökningsdatabas lagras även definitioner av de begrepp, som använts 
för den aktuella undersökningen. På så sätt undviks problem med dokumen
tation, som kan bli svår att förstå för den som inte är insatt i dokumentations
strategin för just den undersökningen.

Intrasis gränssnitt är uppbyggt kring en utforskare, där trädvyn och 
objektvyn dominerar arbetsytan (fig. 1). Sammankopplingen mellan geo
metri och databas gör det enkelt att få fram all information kring ett objekt. 
Registrering kan ske antingen i formulär eller i tabellform. Det finns ett 
antal guider som lotsar användaren genom vissa arbetsmoment, framför
allt när det gäller förändring av geometrin. I Intrasis utförs de arbetsmo
ment som avser dokumentation av undersökningen, medan man med hjälp 
av IntrasisGIS analyserar materialet på olika nivåer i Arc View (fig. 2).

Det finns två nivåer av åtkomst till en Intrasis-undersökning; använ
dare och administratörer. En användare har möjlighet att skapa dokumenta
tionen, t.ex. importera mätfiler från totalstation, registrera och redigera 
objekt. Däremot krävs det administratörsrättigheter för att göra föränd
ringar av metadata d.v.s. att anpassa undersökningens databas så att den 
passar den dokumentationsstrategi man vill ha för undersökningen. All in
formation lagrad i Intrasis är dock tillgänglig även för användare.

Intrasis som modell
Ett system kräver naturligtvis sin terminologi. Termerna i Intrasis definierades 
till största delen av projektgruppen vid modelleringen 1998 - 2000. De 
blev därmed ett resultat av den rådande dokumentationskulturen vid UV. 
Tanken var att de skulle accepteras och förstås av alla arkeologer inom organisa
tionen. Det blev dock nödvändigt att dessutom namnge och definiera ett antal 
nya termer, eftersom Intrasis objektorienterade modell behöver egna be
grepp för att beskriva en undersökning. Begrepp och indelningar som används



i Intrasis är definierade i metadata, vilket innebär att en administratör kan 
ändra dessa och därmed anpassa begreppen till olika undersökningsmetoder. 
Termerna som beskriver systemet såsom attribut, klass och subklass bör 
däremot ses som statiska.

En del termer har förändrats sedan första versionen. Några visade sig 
vara mindre lyckade då de var inkonsekventa eller har en annan betydelse 
inom andra vedertagna dokumentationsmodeller. I andra fall fanns från 
början dubbla termer för att användarna enkelt skulle kunna förstå dem, 
men det har i vissa fall snarare skapat förvirring. Ett exempel är att klass- 
respektive subklassregistrering från början även benämnts som bas- och 
specialregistrering. Eftersom det i Intrasis datamodell finns termer som be
skriver systemet, i det här fallet klass respektive subklass, tycker jag att vi i 
längden vinner på att använda dessa och därmed slipper begreppsförvirring.

Informationskategorier
Intrasis grundläggande indelning av objekten är i klasser. En klass beskriver 
likartade objekt och hur relationerna till andra klasser ska se ut. Klasserna 
indelas i fyra informationskategorier; system, kontext, observation och be
skrivning (fig. 3). Denna indelning är en sortering av objekten för att 
användarna lättare ska hitta i systemet och alla objekt hanteras på samma 
sätt i datamodellen.

Informationskategorin System innehåller administrativa uppgifter kring 
undersökningen såsom personal, dagbok, teknisk utrustning och koordinat
system. Registrering och ändring i klasserna sorterade under system kan 
endast göras av undersökningens administratör. Kontext hanterar olika under-

Informationskategori

System Kontext Observation Beskrivning
Undersökning Område Fynd Bild

Fornlämning Ruta Fyndenhet Georeferens

Personal Arkeologiskt objekt Prov Ritning

System Grävenhet Provanalys Sektion

Referenssystem Topografiskt objekt Mätvärde GeoObjekt

Teknik Mätning

Dagbok
Händelse
Miljö

—I Klass 1
Fig. 3. Klasserna indelade i informationskategorier.



sökningssammanhang t.ex. arkeologiska objekt, områden och topografiska 
objekt. Under Observation finns material insamlat från objekt i kontext-grup
pen såsom fynd och prover. Beskrivning hanterar de objekt, som beskriver 
andra i undersökningen ingående objekt bl.a. bilder och ritningar.

Klass och subklass
Indelningen av objekten i klasser utgör grunden för dokumentations
modellen. I Intrasis Hjälp finns beskrivningen av begreppet klass: "Klass är 
ett begrepp som används för att beskriva en viss informationstyp. En klass 
kan liknas med en tabellstruktur med en uppsättning fält i form av attribut. 
En klass kännetecknas därför av att den är en mall för hur objekt skapas. 
Klassen samlar Objekt som har likartad funktion, innebörd och samma 
uppsättning attribut (egenskaper) som beskrivs med samma attributvärdes- 
mängd” (http://www.raa.se/uv/web_help/Admin/adminInfoClass.htm).

Exempel på klasser är arkeologiska objekt, topografiska objekt, fynd, 
bild och personal. I standardmallen finns 25 klasser definierade tillsam
mans med de vanligast förekommande attributen för varje klass (fig. 3). 
Attribut är de egenskaper som vi registrerar för olika objekt, t.ex. typ, djup 
eller fyllning. Informationen i attributen ska vara kortfattad och standardi
serad för att databasen enkelt ska kunna analyseras och GIS-bearbetas. Till 
varje objekt går även att lagra en längre beskrivande fritext. Attributen i 
standardmallen ska endast betraktas som förslag eftersom varje arkeologisk 
undersökning är unik och för att nå upp till målen i undersökningsplanerna 
krävs i de flesta fall en modifiering av attribut.

De 25 olika klasserna som används vid UV visar tydligt vilken infor
mation som idag lagras i Intrasis. I takt med att informationsutbytet med 
exploatörer och myndigheter blir allt mer digitalt öppnas möjligheterna för 
att lagra skrivelser och undersökningsplaner. Lagras dessa dokument till
sammans med dagboksanteckningarna i Intrasis skapas en samlad undersök- 
ningshistorik.

Vill man optimera registreringen och öka analysmöjligheterna är inte 
indelningen av objekt i klasser tillräcklig. Vilka egenskaper som registreras, 
d.v.s. vilka attribut som behöver finnas, för t.ex. ett stolphål eller en skelett- 
grav skiljer sig naturligtvis åt och därför kan varje klass indelas i ett antal 
subklasser. Subklassen för arkeologiska objekt bestäms vanligen av attributet 
typ (d.v.s. typ av arkeologiskt objekt) (fig. 4). Genom denna indelning får ett 
stolphål och en grav olika uppsättningar av subklassattribut - medan klass
attributen är samma för samtliga arkeologiska objekt. För att dokumenta
tionen ska bli så rak och enkel att analysera som möjligt, är det viktigt att



Klass Attribut som Exempel på
definierar subklass subklassalternativ

Prov Typ (av prov) Pollen
Makro
C14

Arkeologiska objekt Typ (av arkeologiskt objekt) Stolphål
Grop
Hus

Fynd Fyndkategori Flinta GAM (sorteringsschema efter GAM)
(typ av fyndregistrering) Flinta E4 (registreringsschema för flinta 

framtagen av E4-projektet, UV Syd)

Keramik Brorsson (registrering av keramik 
efter modell av Torbjörn Brorsson)

Fig. 4. Exempel på Subklassen

skapa en konsekvent uppdelning i klass- och subklassattribut. Ett klassat
tribut ska vara möjligt att registrera för i stort sett samtliga objekt som 
tillhör klassen. Det är t.ex. ingen mening med att ha attributet stenskott på 
samtliga arkeologiska objekt när det bara är relevant för stolphål!

Vilket klassattribut, som styr subklassindelningen, går enkelt att ändra 
rent tekniskt, men det kräver en del eftertanke av arkeologen. För klassen 
prov är valet av attribut som styr subklasserna kanske självklart, men det 
går däremot att diskutera vad som ska definiera subklasserna för t.ex. arkeo
logiska objekt eller fynd. Definitionen av vilket attribut som styr subklass- 
indelning är därför något som varje arkeolog inför en grävning bör tänka 
över. Att styra registrering och dokumentation i nya banor kan resultera i 
andra infallsvinklar till det arkeologiska materialet och fördjupad kunskap. 
Tänk tanken att göra en registrering av fynd där det är sakordet som styr 
indelningen i Subklassen Då skulle registreringen av t.ex. knivar vara den
samma, oavsett om materialet är ben, flinta eller metall. De stora mängder 
fynd som många utgrävningar genererar ger oss många chanser till studier 
av fyndmaterial ur nya perspektiv.

Relationer
Intrasis objektorientering innebär att alla delar som ingår i en arkeologisk 
undersökning utgör enskilda objekt. De görs meningsbärande genom kon- 
textuella, stratigrafiska eller rumsliga relationer till andra objekt som ingår 
i undersökningen. Relationsmodellen i Intrasis utgår från ett förälder-barn- 
perspektiv (fig 5) vilket i systemet uttrycks som under- respektive överlig-
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gande relation. Kontextuella relationer beskriver sambandet mellan två ob
jekt; ett fynd (barn/underliggande relation) är påträffat i en grop (förälder/ 
överliggande relation). Ett annat vanligt exempel på en kontextuell relation är 
när flera stolphål tillsammans bildar ett hus. Stratigrafiska relationer hanterar 
tidsmässiga relationer d.v.s. om ett objekt är äldre, eller yngre, än ett annat 
objekt. Rumsliga relationer hanterar objektens inbördes rumsliga förhållande.

Relationerna uttrycks med relationsverb som kort beskriver vilket för
hållande objekten har till varandra; stolphål tillhör hus medan hus består 
av stolphål. Ett objekt kan naturligtvis ha både under- och överliggande 
relationer till övriga objekt som ingår i undersökningen liksom samtliga tre 
typer av relationer. Systemet hanterar relationer i flera nivåer och därmed 
behöver endast relationen till närmaste objekt skapas. Huset i exemplet 
ovan kan i sin tur ha en kontextuell relation till det arkeologiska objektet 
gård. Vid en konsekvent genomförd dokumentation bildas på så sätt rela- 
tionskedjor - där ett objekt ingår som en del i ett större sammanhang - och 
där relationerna går att överblicka på samtliga nivåer (fig. 6). Tillåtna typer 
av relationer anges i metadata för undersökningsdatabasen och det går att 
skapa nya relationer och relationsverb om behovet finns.

CeoObjekt
Mest effektivt utnyttjas Intrasis när plandokumentationen sker med hjälp av 
totalstation. GeoObjekt är då den objektklass, som geografiskt beskriver det 
som mäts in. Med hjälp av en eller flera mätpunkter visar det objektets geo
metri, d.v.s. dess läge och utbredning. Vid inmätningen knappas en kod in och 
den tolkas av Intrasis när mätfilen importras (flyttas över) från totalstationen 
till datorn. Idag finns tio olika typer av GeoObjekt (fig. 7). En del av mät- 
koden beskriver vilken del av ett objekt som dokumenterats, t.ex. övre eller 
undre begränsning. I systemet lagras informationen som ett attributvärde till 
GeoObjektet och kan visualiseras på olika sätt vid bearbetning och publice
ring av resultaten. Rätt utnyttjad kan mätkoden för varje objekt, förutom 
klasstillhörighet och typ av GeoObjekt, dessutom innehålla information om 
subklass och kontextuell tillhörighet. Möjligheten finns dessutom att direkt 
vid inmätningen ange ett värde för ett valt attribut (standardattribut), t.ex. 
kan det arkeologiska objektets fyllning anges. Vid importen av mätfilen ska
pas ett nytt objekt i vald klass, tillhörande GeoObjekt, registrering av subklass 
samt kontextuell tillhörighet eller registrering av standardattribut. Fältarbetet 
effektiviseras och en utskrift med all information kan direkt användas som 
arbetsplan. Detta ökar kontrollen av fältdokumentationen vilket i sin tur 
leder till en kvalitetsökning (fig. 8).
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En viktig nyckel till förståelsen av 
Intrasis objektorientering är att GeoOb- 
jekten alltid är kopplade till ett annat 
objekt, t.ex. ett arkeologiskt objekt. De 
tillhör olika objektsklasser. Mentalt gör 
vi ofta en direkt koppling mellan dessa;
GeoObjektet blir i våra tankar det arkeo
logiska objektet. När man förstår att de 
är skilda objekt ser man tydligare vilka 
möjligheter som finns till en flexibel do
kumentation. Ett arkeologiskt objekt kan 
beskrivas med flera GeoObjekt. Vanligen 
sker detta när ett objekt mätts in både med 
en övre och en undre begränsning och ytor 
beskrivits med ett antal punkter som kom
mer att resultera i en topografisk modell.
Detta är speciellt användbart vid utgräv
ning av komplexa miljöer där single-con- 
text-metoden tillämpas (för vidare diskus
sion om stratigrafiska metoder se artikel 
av Stefan Larsson i denna bok). Vid ut
grävningar där de flesta objekt ligger di
rekt i alven mäts vanligen enbart den övre 
begränsningen, förutom för ett fåtal ob
jekt med en mer komplex stratigrafi eller 
topografi.

Viktigt för att bygga upp en relevant 
och flexibel dokumentation är att i ett 
tidigt skede fundera kring vilka objekt 
som behöver registreras med attribut. Ett 
exempel på olika dokumentationsstrate
gier är en stensättning, där samtliga ste
nar mäts in med totalstation. Innan man påbörjar arbetet måste man då ställa 
sig frågan om man vill ha specifik information kring varje sten. Vill man regist
rera bergart och eventuell bearbetning för varje enskild sten, måste de utgöra 
enskilda arkeologiska objekt som genom en kontextuell relation binds sam
man till det arkeologiska objektet stensättning. Är denna information över
flödig kan de enskilda stenarna i stället utgöra ett antal GeoObjekt som 
beskriver ett arkeologiska objekt, stensättningen (fig. 9).

Fig. 7. Intrasis tio olika typer av 
GeoObjekt.
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Fig. 8. Tematisk plan skapad direkt efter inmätning.

Fig. 9. Plan över stensättning mätt med två olika metoder Till vänster; GeoObjekt tillhörande ett 
arkeologiskt objekt. Till höger; varje sten utgör ett arkeologiskt objekt som genom kontextuell 
relation bildar en stensättning.
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Fig 10. Digital inmätning vid Strandvägen 1, Motala. Foto UV Öst.

Metadatamall
Metadata beskriver databasens struktur och de begrepp som används i under- 
sökningsdatabasen. Här lagras definitioner av klasser, relationer och övriga 
begrepp för varje enskild undersökning. Det är, enkelt uttryckt, en doku
mentation av vald dokumentationsstrategi. Att inför varje enskild under
sökning bygga upp dessa definitioner på nytt är inte speciellt praktiskt och 
därför finns i Intrasis en metadatamall som används när en ny undersöknings- 
databas skapas. Med systemet levereras en standardmall, men denna ska en
bart ses som ett förslag till dokumentation. Det går att exportera metadata- 
mallar från en befintlig undersökningsdatabas och den kan sedan användas 
när en ny ska skapas.

Genom att aktivt diskutera och använda metadatamallen är möjlighe
terna öppna för att inom en grävande institution skapa metadatamallar, 
som ger möjligheter att analysera undersökningsdata utifrån fler forsknings
fält än de för undersökningen specifika. Ett projekt, som t.ex. studerar grop
hus, kan skapa en metadatamall med specifika attribut för Subklassen grop



hus. Mallen ska hjälpa till att belysa de för projektet aktuella frågeställ
ningarna. Den kan sedan användas för att samla in den önskade informa
tionen från organisationens samtliga undersökningar. Den enskilde arkeo
logen får på sätt, genom metadatamallens innehåll, stöd och information 
om aktuella frågeställningar.

Även om alla möjligheter är öppna finns det fördelar med att inom samma 
organisation använda gemensamma klassnamn och i vissa fall standardisera 
klassattributen t.ex. för fynd. Det underlättar förståelsen av dokumentationen 
och skapar en gemensam begreppsapparat. Genom att aktivt fundera kring 
dokumentationsstrategin kan upplösningen av dokumentationen däremot 
varieras utifrån undersökningsmetod, fornlämningstyp och aktuella fråge
ställningar.

Intrasis och stratigrafiska metoder
Eftersom Intrasis kan sägas bygga på single-context-principen fungerar det 
alldeles utmärkt på utgrävningar där detta praktiseras. Det är egentligen 
bara en fråga om vad som ryms i begreppet arkeologiska objekt. Definitionen 
i Intrasis är; ”Objekten är ursprungligen skapade eller påverkade av män
niskor, antingen i handling eller tanke” (http://www.raa.se/uv/web_help/ 
Admin/adminlnfoContextObject.htm). Vad som vanligen benämns som 
stratigrafiska enheter, grupper och faser tillhör i Intrasis samma klass - arkeo
logiska objekt - och dess förhållande till varandra beskrivs med rumsliga, 
stratigrafiska och kontextuella relationer. Intrasis utvecklas kontinuerligt och 
en grafisk presentation av relationer i programmet är inplanerad.

Avlutande kommentarer
Intrasis är ett system som ställer krav på den grävande arkeologen. Att 
dokumentera en arkeologisk undersökning är inte längre något som kan 
genomföras med ad hoc-lösningar. En dokumentation är aldrig objektiv 
utan är ständiga val, som görs både före, under och efter fältarbetet. Vad är 
objektets begränsning? Vilken kontextuell tillhörighet har ett stolphål? Detta 
är exempel på ställningstaganden till vilken information om objekten som ska 
bevaras in i framtiden och Intrasis tvingar oss till att ta dessa beslut. Genom 
att tänka igenom vad som är relevant för en specifik frågeställning gör vi 
ett aktivt val av dokumentationsstrategi. Konsekvent genomförd förenklar 
den databearbetning och analys av fornlämningen, vilket förhoppningsvis 
leder fram till nya forskningsrön.

Och det finns en enkel regel som gäller vid all dokumentation - Vad 
som dokumenteras - kan analyseras!



Ordlista
Alternativ - ett värde som väljs ur en fastställd lista vid registrering av attribut 

i Intrasis.
Attribut - egenskap som beskriver ett objekt t.ex. typ, djup.
Attributvärde - den information som lagras i ett attribut.
Geometri - (inom GIS) beskrivning av läge, form och storlek (GIS-Ordboken).
GeoObjekt - klass i Intrasis. Ett objekt som definierar ett objekts läge och 

utbredning.
Mall - eller metadatamall lagrar Intrasis Metadata och används när en under

sökning skapas.
Metadata - beskriver databasernas struktur och de begrepp som används i 

databasen.
Objekt - saker eller företeelser som Intrasis håller information om.

Tack Håkan Thorén för att du läste och tyckte!

Fotot är från Abbetorpsutgrävningen, område 9-11 
och med Väderstad, Östergötland i bakgrunden. 
Foto Jan Norrman.





Leif Häggström, Jönköpings länsmuseum

Att datera agrara lämningar med OSL
Om OSL-metoden och dess tillämpning i Öggestorp, norra Småland

Tvärsnitt 4
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Schakt
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Fig. I. Infälld karta; södra Skandinavien med Öggestorp markerat.
Stora kartan; undersökningsområdet. Karta framställd av Samuel Björklund.



Inledning
Intresset för olika former av agrarhistoriska lämningar kan sägas ha ökat 
under 1980- och 1990-talen. Under Riksantikvarieämbetets andragångs- 
inventering registrerades de successivt i allt högre utsträckning och inom 
exploateringsarkeologin har agrarhistoriska lämningar kommit att under
sökas för sin egen skull. Vad det gäller röjningsrösen så undersöks dessa 
numera av andra orsaker än att de eventuellt skulle kunna tänkas utgöra 
gravar. Detta är naturligtvis en extrem förenkling, men tendensen finns i 
verksamheten (jfr. Riddersporre 1999).

Något om att datera agrarhistoriska lämningar
Ett ständigt återkommande problem kretsar kring daterandet av just agrar
historiska lämningar. Hur fixeras de i tid på ett otvetydigt sätt? Ett flertal 
artiklar behandlar ämnet på olika sätt. Redan tidigt användes det rumsliga 
sambandet mellan olika agrarhistoriska lämningar och förhistoriska gra
var som ett argument för att de förstnämnda skulle härröra från samma 
period som de sistnämnda. Studier av historiska kartor ger antydningar om 
de fysiska lämningarnas relation till den historiska bygdens kulturmönster. 
Genom att låna in dateringar av liknande åkerformer från andra områden 
dateras emellanåt fossila åkrar morfologiskt. Detta är ett par exempel på 
dateringsmetoder och det finns några till som brukar användas i daterings
argumentation, ingen av dem är självklar (till exempel Lagerås 2002, Peters
son 1999, Vestbö-Franzén 1997).

Det vanligaste stödet för datering av fossila åkerelement brukar vara 
14C-dateringar av kolstycken funna i eller under fossila åkerelement. Man 
förutsätter närmast förutsättningslöst ett direkt samband mellan kolet och 
den agrara aktiviteten, där kolbitarna oftast förväntas spegla den fossila 
åkerns etablering. Kolbitarnas ursprung diskuteras och problematiseras 
sällan, ett lysande undantag är en artikel av Per Lagerås skriven i samband 
med Hamnedaprojektet (Lagerås 2000). Det är kanske på sin plats att lyfta 
fram det faktum att själva 14C-analysen är tillförlitlig. Avvikelser mellan 
förväntat resultat och resultat från ,4C-analysen torde idag, om man använder 
ett seriöst laboratorium, bero på att kolet man daterar har ett annat ur
sprung än det förväntade (se till exempel Lloyd-Smith 2001:627, Pendergast 
2000, Persson 1999:20 - 21).

Att avgöra vad som är en låst och kontrollerad kontext avseende på prov
tagning av kol är betydligt mycket svårare i samband med undersökande av 
agrarhistoriska lämningar än i samband med gravar, boplatser m.m. (jfr. Pen
dergast 2000:237). Det poängteras att enskilda 14C-dateringarna inte säger



speciellt mycket, utan att det först är i samband med att man får tillgång till 
serier av sådana dateringar, som man kan uttala sig om områden som helhe
ter (Lagerås 2000:176, Vestbö-Franzén 1997:197).

Öggestorp i norra Småland
I Öggestorp i norra Småland, ca 17 km sydöst om Jönköping, har omfattande 
arkeologiska undersökningar genomförts inför omläggandet av Rv 31 mel
lan Jönköping och Nässjö (fig. 1). Säsongen 2002 undersöktes en yta på 
43.000 kvadratmeter. Ett tiotal tidigare undersökningar i socknen täcker 
sammantaget en nästan lika stor yta. Socknen är med andra ord synnerligen 
välundersökt för nordsmåländska förhållanden. Socknens fasta fornläm- 
ningar ger en tämligen entydig bild av en väl bevarad äldre järnåldersmiljö 
belägen i ett småskaligt odlingslandskap på gränsen till sydsvenska höglandet. 
De hitintills utförda undersökningarna har i de allra flesta fall gällt äldre järn- 
ålderslämningar av olika slag. Inom den yta, som undersöktes sommaren 2002, 
påträffades tre gårdsstrukturer, utifrån fyndmaterial att döma från äldre järn
ålder, samt agrarhistoriska lämningar, gravar och spår av järnframställning. 
De agrarhistoriska lämningarna utgjordes av såväl röjningsrösen och sten
strängar som terrasser och bevarade åkerhorisonter (jfr Häggström 2002).

De agrarhistoriska lämningarna i Öggestorp är, i likhet med agrara 
lämningar på andra håll, inte helt enkla att ge entydiga dateringar. Vid de 
arkeologiska undersökningarna inför en tidigare omläggning av Rv 31 date
rades kol i två kvadratiska stensättningar (Beta 36863, Beta 36864), en 
stensträng (Beta 36848) och ett röjningsröse (Beta 36846) till historisk tid 
(fig. 2, jfr. Vestbö-Franzén 1997, Jansson 2002). Kvadratiska stensättningar 
dateras vanligen utifrån fynd till äldre och mellersta järnåldern i Jönköpings

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.5 Bronk Ramsey (2000); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

Beta 36p46 720+80BP
------------- 1--------------1------------- 1------------- 1--------------

Beta 36848 455±55BP Ł ■ ---------------------------------------------

Beta 36863 350Ż60BP

Beta 36864 280Ż90BP

500 CalAD lOOOCalAD ISOOCalAD 2000CalAD
Calibrated date

Fig. 2. Diagram över kulturhistoriskt avvikande 14C-dateringar av agrarhistoriska lämningar och 
kvadratiska stensättningar i Öggestorp.



län (Engman & Nordström 2001). Utifrån detta måste man fråga sig vad 
de efterreformatoriska kolbitarna i gravarna representerar. Aadel Vestbö- 
Franzén visar utifrån lantmäteriets kartmaterial, varav det äldsta för området 
utgörs av en karta från 1699, att marken inom den aktuella delen av under
sökningsområdet till största delen utgjorts av betesmark. Det anges uttryck
ligen att marken är tjänlig till ”fälle” och ”sved” vilket bör tolkas som att 
området regelbundet svedjebränts i syfte att förbättra betet (Vestbö-Franzén 
2002). Vi kan på goda grunder misstänka att kolet i de kvadratiska sten- 
sättningarna härrör från svedjebränning av området i historisk tid och där
igenom inte har något med begravningsritualen att göra. Frågan är vad 
kolet i stensträngen och under röjningsröset har för ursprung och hur det 
skall tolkas.

Aadel Vestbö-Franzén har i en artikel i Småländska kulturbilder 1997 
visat att en påfallande stor andel av kolet funnet i de agrarhistoriska läm
ningarna i Jönköpings län vid l4C-datering visat sig härröra från medeltid. 
Hon framhåller att det är svårt att entydigt datera de agrarhistoriska läm
ningarna på regional nivå. Lämningarna bör ses från plats till plats och ett 
röjningsröseskapande markanvändande är lika troligt i förhistorisk som i 
historisk tid. Hon framhåller med emfas, att man inte skall låta sig styras 
allt för hårt av närliggande fornlämningar när man daterar agrarhistoriska 
lämningar utan i större utsträckning förlita sig på 14C-dateringar av kol 
(Vestbö-Franzén 1997).

Frågan när röjningsrösena och stensträngarna i Oggestorp först var i 
bruk kan inte anses besvarad genom de två 14C-analyserna. Som vi sett kan 
dessa lika gärna härröra från historisk svedjebränning som från lämningarnas 
anläggande. För att snäva in deras datering kan man återigen konsultera 
det historiska kartmaterialet (Vestbö-Franzén 2002a, 2002b). Utifrån detta 
kan det initialt konstateras, att stensträngen löper över en bygräns och går 
tvärt emot den historiska tidens fastighetsgränser. Det daterade röjningsröset 
ligger i den historiska tidens betesmark. Detta kan dock inte tas som en 
garanti för att de ej varit brukade i historisk tid (jfr. Lagerås 2002). Det 
historiska kartmaterialet antyder dock, att stensträngens ursprung bör sökas 
betydligt tidigare än kartans upprättande.

Jämför man stensträngen och röjningsrösena med platsens fornläm
ningar framträder intressanta mönster (fig. 1). Stensträngen är av karaktären 
röjningssträng med skalmurskonstruktion och avviker från ställmurskonst- 
ruktionerna, som är vanliga i Östergötland. Detta innebär att en morfolo
gisk datering utifrån stensträngar i Östergötland knappast låter sig göras. 
Stensträngen löper i SSV-NNO riktning i ungefär en halv kilometer. Inom



det område, som berörts av 1989 och 2002 års undersökningar, ligger en grav 
väster om stensträngen medan åtta gravar ligger öster om den. Gravarna öster 
om stensträngen utgörs av fem kvadratiska stensättningar, ett röse och två 
jordfyllda kvadratiska stenramar. Graven väster om stensträngen är registre
rad som röse men visade sig vid undersökning utgöra en stenbemängd hög 
eller möjligen ett jordblandat röse. I två gravar påträffades daterande fynd 
vilka härrör från romersk järnålder. Av gravarna öster om stensträngen ligger 
samtliga inom 20 meter från denna. Stensträngen viker i ett parti av något 
för att undvika två kvadratiska stensättningar. Därav kan man anta att den 
med största sannolikhet är anlagd efter gravarna och med respekt för dem. 
Detta antyder att den byggdes vid ett tillfälle då gravarna fortfarande be
traktades som viktiga inslag i området. De röjningsrösen som förekommer 
i stensträngens direkta närhet påträffas primärt väster om densamma. Sten
strängen antyder en funktionsindelning av landskapet. Hur detta skall tolkas 
är helt avhängigt av hur gammal stensträngen och övriga agrarhistoriska läm
ningar kan tänkas vara.

OSL-datering av jord, grundläggande principer
Hittills i artikeln har lite av svårigheterna kring daterandet av agrarhistoriska 
lämningar presenteras. Det kan konstateras, att det som i dagsläget skulle 
behövas är något daterbart som otvetydigt har med själva odlingen att göra. 
Hur kan man jobba vidare med absoluta dateringar av de direkta odlings- 
spåren?

Ett sätt att gå vidare utgår ifrån de teoretiska möjligheter som finns att 
datera solbelysta kvartskorn med hjälp av s.k. Optiskt Stimulerad Lumine
scens (OSL). Datering av olika former av geologiska sediment med hjälp av 
luminescensmetoder har gjorts sedan 1970-talet (Murray 8c Olley 1999:121). 
Arkeologiskt har metoden utnyttjats för att datera lämningar som är äldre än 
dettidsspann som täcks av 14C-metodens möjligheter (Grün 2001), vilket torde 
vara en av anledningarna till att metoden är föga känd för skandinaviska 
arkeologer. En annan förklaring kan vara den mycket starka tro på 14C-meto- 
den, som råder inom svensk exploateringsarkeologi (jfr. Lloyd-Smith 2001).

Luminescensdateringar utnyttjar det faktum att solstrålning frigör ladd
ning i ljuskänsliga material så som kvarts och fältspat. Omgivande sediment 
och berggrund laddar upp elektronerna i kvartsen eller fältspatet när det inte 
längre utsätts för ljus genom joniserande strålning. Bakgrundsstrålningen 
är avhängig av nedbrytning av naturligt förekommande radioaktiva material 
i omgivningen. Den uppbyggda laddningen i kvartskorn (och fältspat) kan 
mätas genom lämplig stimulering i laboratoriemiljö. Stimuleringen medför



att elektronerna släpper ifrån sig sin laddning i form av värme och ljus. 
Energin kan mätas och laddningen bedömas. Om energin frigörs med hjälp 
av värme kallas det thermo luminescens (TL), om det frigörs med hjälp av 
ljus kallas det optiskt stimulerad luminescens (OSL). Den upptagna ladd
ningen i kvartsen delat med den omgivande strålningen avslöjar den tid 
som förflutit sedan sedimenten lade sig till rätta. Tidigare laddning i lämplig 
kvarts antas ha nollställts på grund av solexponering i samband med sedi
mentering (Murray & Olley 1999:122 - 123, Vogel, Winde & Woodborne 
1999:729). Det har framhållits som ett problem, att kvartskornen allt som 
oftast endast delvis nollställts i samband med sedimenteringen och att endast 
vissa kvartskorn i ett prov är nollställda. Genom att mäta de enskilda kvarts
kornens laddning kan man urskilja de korn som blivit helt nollställda i ett 
prov (Duller, Bötter-Jensen & Murray 2000, Murray & Olley 1999:141, 
Murray & Roberts 1997). Formeln för att beräkna ålder är tämligen enkel;

Total accumulated radiation dose (Gy)
Age (a) =------------------------ ----------------

Annual radiation dose (Gy/a).

Den praktiska tillämpningen i arkeologiska sammanhang har till dags 
datum varit tämligen sparsam och kan i dagsläget betraktas som grund
forskning eller metodutveckling. När arkeologiska material utnyttjats, har 
det framför allt varit i syfte att relatera sediment till företeelser av känd 
ålder. Jord har dock inte daterats i syfte att underlätta den arkeologiska 
tolkningen annat än i enstaka fall, där objekten varit allt för gamla för att 
täckas in av 14C-metoden.

OSL-datering av jord, exempel på användning
I samband med dateringar av kvarts i fluviala lager i anslutning till Seine 
skilj de sig OSL dateringarna från 14C-dateringar och typologiska dateringar 
av arkeologiskt material. Skillnaden låg i en överskattning av OSL åldern 
med ungefär 40%, vilken troligen orsakats av en otillräcklig nollställning 
av kvartskornens laddning innan de deponerades (Folz et al 2001). I lager i 
sanddyner utefter Rehn har kvarts och fältspat parallell-daterats i tolv olika 
nivåer. Varje nivå daterades med fem olika metoder och kunde relateras till 
tefralager. Resultaten var inte helt tillfredsställande. Nivåerna daterades 
förvisso på ett lämpligt sätt i förhållande till varandra, men felmarginalerna 
inom varje datering var allt för stora för att vara helt användbara (Radtke 
et al 2001). Tre historiskt belagda översandningar i norra Wales daterades 
med OSL. En första översandning skedde 1331 e.Kr. och OSL dateringen 
hamnade i intervallet 1180 -1460 e.Kr. Ett referensprov togs i ytligt liggande



sediment och dessa daterades till 20+10 år. Referensprovet visar tydligt att 
kvartskornen kan betraktas som tillräckligt nollställda vid sedimentering 
för att dateringsmetoden skall vara av intresse (Bailey et al 2001). Arkeolo
giska objekt, såväl typologiskt daterade fynd sotii härdar, har använts i 
utvecklingen och förfinandet av metoden (t.ex. Murray & Roberts 1997), 
men den har inte använts för att datera arkeologiska objekt i Sverige mer än 
vid något enstaka tillfälle (t.ex. en stensättning i Småland, muntligen Peter 
Skoglund). Det har konstaterats, att förändringar i vattenhalten i den om
givande jorden påverkar radioaktivitetshalten (Vogel, Winde & Woodborne 
1999:729). En jämn vattenhalt utan grundvattenförändringar är med andra 
ord att föredra när prover tas.

Detta axplock av exempel på när solbelyst kvarts har OSL-daterats 
torde utgöra tillräckligt starka belägg för att det skall vara fruktbart att 
arbeta vidare med metoden arkeologiskt.

OSL-datering av jord i Öggestorp, Småland
I samband med de arkeologiska undersökningarna i Öggestorp gjordes försök 
med datering av jord med OSL-metoden. Detta är den hittills första presenta
tionen av resultaten på svenska. Försöken har gjorts i samarbete mellan Nord
iska laboratoriet för Luminescens Datering vid Aarhus universitet (lokaliserat 
på Risölaboratoriet i Roskilde) och Jönköpings länsmuseum. Från Lumi
nescens laboratoriet har Andrew Murray deltagit som kontaktperson och 
expert, Joanna Baran har gjort det huvudsakliga arbetet med analyserna. 
Analyserna har utgjort grundmaterial för Barans examensuppsats (Baran 
2002). Resultaten finns även i en rapport (Baran & Murray 2002) samt 
presenterade i en artikel i Quaternary Science Review (Baran, Murray & 
Häggström 2003).

Prover för OSL-analys togs i fyra olika tvärsnitt genom stensträngen, i 
ett röjningsröse samt, som ålderskontroll, i anslutning till en härd. Därutöver 
togs prover vilka solbelysts de senaste åren och därmed torde vara noll
ställda. Vad det gäller områdets miljöhistoria kan man utgå från vedarts- 
bestämningar av ett 70-tal kolprover (Danielsson 2002). Dessa antyder att 
det i området varit ont om vattensjuka områden med tillhörande växtlighet. 
Förändringar i bakgrundsstrålning till följd av vattenståndsförändring under 
den arkeologiskt aktuella perioden torde därmed vara minimal.

I varje utvalt tvärsnitt har minst två prover tagits. I de agrara lämningar
na har ett prov tagits i den fyllning, som finns i anläggningen och ett prov i 
det lager, som kan tänkas utgöra den ursprungliga markyta på vilken an
läggningen är konstruerad. Det är proverna i anläggningarnas fyllning som



kommer att diskuteras vi
dare i artikeln. Skörbrän
da stenar för OSL-datering 
har plockats ur en härd i 
ett kolluvium samt ur sten
materialet i en stenhög i an
slutning till stensträngen.

Det som skiljer fyll
ningen i ett röjningsröse 
och en stensträng från de 
geologiska sediment, som 
i dag närmast är standard 
att datera, är att mycket av 
de sediment som fyller ut 
en stenkonstruktion ham
nat där efter stenen. Det 
rör sig dels om material 
som häktat fast vid stenar
na när dessa lagts upp på 
konstruktionen, men det 
rör sig även om sediment 
som förts dit på annat sätt, 
till exempel genom vind- 
och vattenburen erosion.

Problematiken ligger 
i att skilja ut de delar av 
provet som representerar 
en första aktivitet från de 
delar av provet som ham
nat på platsen sekundärt.
Om OSL-laddningen i en
skilda kvartskorn mäts kan 
samma jordprov visa spår från flera olika sedimenteringstillfällen.

Genom hela undersökningsområdet löper en stensträng (A3). Sten
strängen är byggd med skalmursteknik och har bland annat fungerat som 
en lagringsplats för odlingssten. Den är i detta avvikande från Östergöt
lands stensträngar, vilka primärt varit ställmurskonstruerade och fungerat 
som hägnader. I fyra tvärsnitt genom stensträngen togs prover för OSL- 
datering. Dessa numrerades från söder till norr. Provet från stensträngs-

010409

Apparent Dg, Gy

Fig. 3. OSL-analyser av fyllning i stensträngs- 
tvärsnitt 4. Denna graf visar ackumulerad 
laddningen i hela provet (Baran 2002 fig. 5.6).
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n=63

(2400)

Apparent De, Gy

Fig. 4. OSL-analys av fyllningen i stensträngs- 
tvärsnitt 4. Denna graf visa fördelning av 
ackumulerad laddning i 63 enskilda 
kvartskorn. Till skillnad från grafen i fig. 3 
framgår här tre olika toppar. Dessa urskildes 
ej i fig. 3 på grund av utjämningseffekter i 
samband med att ett helt prov mättes 
(Baran 2002 fig. 5.18).
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tvärsnittet nr 2 är det mest entydiga. OSL-analysen visar att materialet 
huvudsakligen sedimenterades i tidsintervallet 800 f.Kr. till 520 f.Kr. Provet 
från stensträngstvärsnitt 3 visar en liknande tendens som nr 2, men är inte 
lika distinkt. Dateringen i det fallet hamnar i tidsintervallet 1100 f.Kr. till 
500 f.Kr. Proverna från sektioner nr 1 och nr 4 (fig. 3 och fig. 4) avviker 
från de övriga genom att de speglar två sedimenteringsperioder. De äldsta 
dateringarna genom OSL-analys blev 500 f.Kr. till 100 e.Kr. respektive 100 
f.Kr. till 100 e.Kr. De yngre dateringarna var för båda sektionerna ungefär 
1250 e.Kr. (Baran 2002, Baran & Murray 2002, Baran, Murray & Hägg- 
ström 2003).

Röjningsröset (A981) provtogs i kärnan ovanför bottenstenarna. Röset 
är ca 5 m i diameter och 0,6 m högt. Två tydliga lager kunde urskiljas, 
varav det ena var en kärna och det andra en lösare yttre stenpackning upp
blandad med mycket råhumus. Provet i röset gav en tämligen entydig signal 
som med största sannolikhet representerar rösets ursprungliga uppförande. 
Rösets uppförande och första bruk kan utifrån OSL-analysen fastställas till 
perioden 700 f.Kr. till 100 f.Kr. (Baran 2002, Baran & Murray 2002, Baran, 
Murray & Häggström 2003).

Härd A97 anträffades i samband med sökschaktning. Härden är belägen 
ca en meter under grastorven i en profilvägg och överlagras av ett förhisto
riskt matjordslager. Tre OSL-prover har tagits i anslutning till härden. Ett 
OSL-prov utgörs av stenar från härden. Att datera dessa är ett rent standard
förfarande och dateringen blev ungefär 590 (600) f.Kr. till 290 (300) f.Kr. 
(kalibrerat). Prov tog också från jorden under härden och det daterades till 
1600 f.Kr. till 1200 f.Kr. (kalibrerat). Kvartskornen under härden är endast 
delvis nollställda och 
dateringen är mycket 
osäker. Den avgörande 
frågan är om den visar 
avsättningstillfället el
ler det senaste tillfälle 
jorden stördes, lorden 
över härden OSL-da- 
terades till 440 (420) 
f.Kr. till 160 f.Kr. (kali
brerat). Kvartskornen 
ovanför härden uppvi
sar värden, som påmin
ner starkt om de som

Atmospheric data (rom Stuiver et al. (1998); OxCal v3.5 Bronk Ramsey (2000); cub r:4 sd:12 prob uspfchronj

Calibrated date

Fig. 5. MC-datering av härd A97.



fås när vindsedimenterade lager dateras i geologiska sammanhang. Sanden 
ovanför härden är, för att vara jord, väl nollställd. Resultaten kan jämföras 
med en 14C-datering av träkol i härden. Träkolet daterades till tidsintervallet 
180 f.Kr. till 140 e.Kr. (Ua-19111, kalibrerat, två sigma, fig. 5) (Baran 2002, 
Baran & Murray 2002, Baran, Murray & Häggström 2003, Häggström 2002).

Genom att mäta laddningen i enskilda kvartskorn kan även en viss 
mängd korn i varje prov, vilka ej varit solbelysta sedan deras geologiskt 
bundna deponering, urskiljas. Denna deponering dateras till ungefär 5 - 
6000 år f.Kr. (Baran, Murray, Häggström 2003). Att dessa hamnat i fyll
ningen beror delvis på bioturbulens.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att OSL-proverna visar tre 
specifika händelser. En första ägde rum ungefär 5 - 6000 år f.Kr. En andra 
ägde rum i tiden kring, och strax före, Kristi födelse. Denna motsvarar med 
största sannolikhet ett första agrart hävdande och bruk av området. En 
tredje kan urskiljas i tiden kring senmedeltid/renässans. Det intressanta är 
att den tredje, i OSL-analyserna urskiljbara fasen motsvarar den tid då 
tresäde infördes i området. Detta medförde en klar och omfattande föränd
ring av ägande och brukningsförhållanden i området (Vestbö Franzen
2002b).

Framtida arbete
Bland absoluta dateringsmetoder i svensk arkeologi är 14C den enda som 
används i större utsträckning. Bruket av 14C i svensk exploateringsarkeologi 
är emellanåt näst intill slentrianmässig och det är sällan alternativa metoder 
prövas. Om detta beror på bristande kunskap och initiativförmåga hos be
slutsfattare eller undersökare kan vi låta vara osagt. Delvis kan det kanske 
förklaras med att Ångströmlaboratoriet i Uppsala är bland de bättre i Eu
ropa. Det kan dock lätt konstateras att luminescencedateringar av olika 
slag används betydligt oftare internationellt än i Sverige.

Olika typer av lämningar lämpar sig olika bra för olika daterings
metoder. 14C ger exempelvis allt för stora felmarginaler för att vara intres
sant när yngre järnåldersgravar undersöks. Enstaka 14C-dateringar är näst 
intill meningslösa att ta i agrara sammanhang då man ej vet vad de repre
senterar.

Föreliggande metodstudie, där OSL-metoden har använts för att da
tera sediment i agrara lämningar i Öggestorp, belyser möjligheterna med 
att pröva alternativa dateringsmetoder vad det gäller vissa objekt. Proble
men med OSL-datering av jord är bland annat att provena måste tas i mörker. 
Ett annat för exploateringsarkeologins vidkommande större problem är att



dateringarna inte görs på storskalig kommersiell basis utan på vetenskaplig 
basis i mindre skala. Detta gör att den volym prover som kan processas är 
begränsad. För att provtagning skall vara meningsfull krävs att kontakt 
tagits med lämpligt laboratorium i god tid. Det största problemet för arkeo
logen är just nu ovanan att bedöma och förklara de resultat som OSL- 
metoden genererar när sediment dateras.

Det finns flera intressanta möjligheter med metoden. Några sådana 
kan vara att försöka datera fyllning i stolphål och gropar eller varför inte 
slagen kvarts och övertäckta berghällar.
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Håkan Petersson, Riksantikvarieämbetet, UV Väst/Länsstyrelsen i Norrbottens län

Analys av västsvensk mesolitisk kronologi
En illustration av korrespondensanalysens fördelar 

Introduktion
Artikeln har som syfte att illustrera hur arkeologiska argument med fördel 
kan underbyggas med den multivariata analysen korrespondensanalys. Som 
metodexempel har jag valt att demonstrera dess fördelar genom att applicera 
metoden på det senaste försöket till en västsvensk mesolitisk kronologi, 
Coastal Adaptions in the Mesolithic. A study of coastal sites with organic 
remains from the Boreal and Atlantic periods in Western Sweden (Nordqvist 
2001) och jämföra korrespondensanalysens resultat med Nordqvists egna.

Utgångspunkten är således samma material, vilket gör att de olika 
resultaten kan jämföras. I samband med den kulturhistoriska tolkningen 
har jag också tittat något på Kindgrens och Schaller-Åhrbergs kronologi 
från undersökningsplatsen Dammen i Bohuslän (Kindgren & Schaller 
Åhrberg 1999).

Korrespondensanalys som statistiskt instrument
Det finns numera en rätt stor mängd arkeologiska arbeten som med fram
gång har nyttjat multivariat statistik som analysmetod för arkeologiskt 
material. Det finns också en mängd mjukvara till datorerna som gjort arbetet 
med själva analysen möjligt för forskaren. Denna artikel har inte som pri
märt syfte att förklara korrepondensanalysens alla detaljer utan illustrera 
några av dess fördelar och hur man genom den statistiskt kan underbygga 
arkeologiska påståenden såsom etablerandet av kronologier. Är man intres
serad av metodens grundläggande matematiska konstruktion och dess prin
ciper finns det en mängd litteratur att hämta på biblioteken.

En av fördelarna för en arkeolog är att korrespondensanalysen, till 
skillnad från andra metoder, inte har några inbyggda antagande om fördel
ningen av data för enheter och typer, exempelvis en normalfördelning. Den 
baserar istället sin analys på en samlad värdering av relationerna mellan 
alla enheter (t.ex. platser) och alla variabler (t.ex. typer). Det betyder kort 
att materialet inte behöver vara normalfördelat och därför kan stora och 
små förekomster analyseras tillsammans utan att de små ödelägger analys
resultatet (de små talens tyranni).



Förklaring till metodens arbetssätt
Korrespondensanalysen är en beskrivande och förklarande teknik byggd 
för att analysera tabeller med jämförbara data uppdelade på kolumner och 
rader. Resultatet ger möjlighet till att studera den definitiva strukturen hos 
de data som finns i tabellen. Den vanligaste formen för sådana tabeller är 
en vanlig korstabell.

Vi har således en tabell likt den nedan med fyra kolumner fyllda med 
data och fem rader med platser. Korrespondensanalysen ser då varje rads 
fyra kolumnvärden som ett slags koordinater i ett fyrdimensionellt rum 
(har man 100 kolumner blir det ett hundradimensionellt rum). Korrespon
densanalysen beräknar därefter matematiskt avståndet mellan de fem plat
serna (raderna) i det fyrdimensionella rummet. Det framräknade avståndet 
mellan de fem platserna i det fyrdimensionella rummet utgör därefter all 
information vad gäller relationerna mellan platserna i tabellen.

Människan kan inte visualisera fyra dimensioner eller mer. Tanken med 
korrespondensanalysen är därför om placera platsernas position i förhål
lande till varandra på ett sådant sätt att all, eller nästan all information 
återges i ett en-, två-, eller tredimensionellt rum. Därigenom kan all infor
mation rörande platsernas likhet eller grad av likhet presenteras i en bild 
som människans öga kan uppfatta.

Korrespondensanalysen återskapar just avståndet mellan i vårt fall plat
serna och typerna i en tvådimensionell bild där alla relationer är summerade 
och bidrar till att illustrera graden av samband i materialet. Metoden samlar 
därför genom ”koordinaterna” upp materialet på ett antal axlar som så att 
säga skär igenom rummet (antalet axlar avgörs av komplexiteten i materia
let). Dessa axlar brukar kallas principialaxlar och första axeln representerar 
alltid den största delen av materialets totala information, den andra axeln 
den näst största delen och så vidare. Vid en illustration av axlarna i en bild 
roteras axlarna så att de alltid skär varandra i origo och på så sätt bildar ett

Lokal Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Totalt

A 4 2 3 2 11
B 4 3 7 4 18
C 25 10 12 4 51
D 18 24 33 13 88

E 10 6 7 2 25

Totalt 10 6 62 25 193

Tabell I. Exempel på en tabell som kan analyseras i en korrespondensanalys.



slags korsdiagram. Avstandet mellan punkterna i diagrammet (platserna, 
typerna eller båda beroende vilka man valt att visa i diagrammet) visar 
alltid avståndet mellan platserna eller typerna på båda axlarna.

De olika axlarnas mängd av det totala informationsinnehållet kan kallas 
för axelns forklaringsprocent. På samma sätt anges andelen av i det här 
fallet de olika platsernas och typernas totala information som platsens eller 
typens forklaringsprocent.
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Fig. 7. Ett försök att grafiskt illustrera hur korrespondensanalysen samlar upp data på 
principialaxlarna (efter Madsen 1988). Överst till vänster visualiseras en variabel i materialet, 
t.ex. längd. Överst till höger visualiseras kombinationen av två variabler, t.ex. längd och bredd. 
Nederst till vänster har axlarna justerats så, att de skär varandra i centrum av materialets 
spridningsbild (origo). Nederst till höger har axlarna vridits i det tredimensionella rummet så att 
den största möjliga andelen av materialet samlats på första axeln (i vårt fall den horisontella) 
och den näst största andelen på andra axeln. Det kan verka simpelt vid bara två axlar, 
men blir betydligt mer komplext med 5, 10, 100 axlar.



Begreppet avstånd kan översättas till att ju närmare varandra två platser 
eller typer placeras i bilden ju större grad av likhet har de i relation till de 
andra platserna eller typerna. I figur 2 s.99 har alltså lokalerna L37 - L39 
en väldigt hög grad av likhet inbördes i relation till alla de andra lokalerna 
som återfinns i bildens vänstra del. Graden av likhet grupperar materialet, 
alternativt placerar det i en serie efter varandra. Om graden av likhet är 
successiv eller enheters likhet är beroende av ett mellanled av andra enheter 
uppstår en hästskoformad, så kallad parabel. Alla typer och enheter presen
teras på varje bild oavsett hur stort inflytande de har på just de axlar som 
avbildas. Dock återfinns de variabler och enheter med störst inflytande ut
efter axlarnas ändar. Skulle enheter eller variabler samlas i klump kring 
axlarnas skärningspunkt (origo) behöver de inte ha någonting gemensamt, 
utan kan samlas där för att de inte har någon större representation på de 
axlar som visas. Vad ansamlingarna eller serierna av enheter och variabler 
betyder är däremot upp till arkeologen att tolka och beror bland annat på 
de frågeställningar som han eller hon har katalogiserat materialet efter. En 
parabel kan visa en kronologi, men kan lika gärna visa olika former av 
mänskliga handlingar, allt beroende på arkeologens sociala definitioner av 
de artefakttyper som analyseras. Materialet kan vara stort och metoden 
analyserar förutsättningslöst alla små, för ögat synliga och osynliga, rela
tioner som kan tänkas existera i grunddatan. Det är därför viktigt att nog
grant analysera bilden och inte minst jämföra plottat resultat med de data, 
som ligger till grund för analyserna (matrisen), för att se om det verkligen 
är de önskade frågeställningar som besvaras. Därför är det också helt oaccep
tabelt att, som ibland förekommer, inte presentera matrisen till de analyser 
man använder i sina argument. Det förhindrar möjligheten att granska riktig
heten i de utsagor som arkeologen presenterar.

Korrespondensanalys och arkeologi
Inom arkeologin kan kronologier sällan byggas upp på typer som är direkt 
kronologiska. Det gäller även den västsvenska mesolitiska kronologin. Om så 
vore skulle vissa av typerna enbart förekomma under en arkeologiskt definie
rad period eller fas för att sedan avlösas av helt andra i nästkommande 
period och så vidare. Så är alltså inte fallet. Likaså är det för den västsvenska 
kronologins vidkommande få typer som är direkt kronologiska. Typer före
kommer alltså över flera kulturellt definierade faser men sällan över alla 
och är heller inte jämt fördelade över faserna. Det gör att lokalernas krono
logiska förhållanden grundas på materialets relativa sammansättning satt i 
relation till varandra.



Att identifiera faser genom ledartefakter må betraktas som en alltför 
kraftig förenkling eftersom det inte tar hänsyn till artefakternas livscykler 
utan redan inledningsvis delar upp lokalerna i definitiva kategorier, som i 
sin tur lätt indelar materialet i perioder. Lokalernas kronologiska relation 
till varandra bestäms inte bara av vilka artefakttyper de innehåller, utan 
också av relationen mellan varje typ liksom av relationerna mellan alla lokaler 
vad gäller antalet typer och antalet artefakter per typ.

Det betyder att vi behöver analysinstrument, som kan studera komplexa 
strukturer och göra det med ett statistiskt säkerhetsställande av resultaten. 
Annars kan analysen lätt karaktäriseras som ett godtyckligt tyckande. Ett 
sådant analysinstrument är korrespondensanalysen. Samtidigt är det väsent
ligt att komma ihåg att en kronologi byggd på ett relativt litet material, 
vilket är vanligt förekommande inom arkeologin, också kan komma att 
förändras om nya data senare tillförs analysen. Det är egentligen rätt uppen
bart, eftersom analysen bara beskriver de faktiska relationerna i det mate
rial som bearbetas i analysen utan antaganden om någon allmängiltighet.

Om en västsvensk mesoHtisk kronologi
Den västsvenska mesolitiska kronologin har sedan länge ansets uppdelad i 
tre faser; Hensbacka, Sandarna och Lihult. Därtill förekommer ytterligare 
en fas, Tvärpilsfasen, som på ett eller annat sätt anses beskriva en övergångs
fas till neolitikum, alternativt en tidig icke keramisk del av tidigneolitikum.

Diskussionerna kring denna kronologi har varit många och mestadels 
kretsat kring vilka artefakter, som är ledartefakter för vilken grupp och 
vad, som är kronologiskt signifikant. Mycket av diskussionen har, i brist på 
daterade kontexter, utgått från relationer till höjd över havet och därmed 
också begrepp som inlagrade och överlagrade boplatser.

Debatten om artefakttypernas livslängd och därigenom kulturella till
hörighet har visat hur osäkert läget är. Sjögren beskriver det 1991 som att 
underlaget i Västsverige fortfarande är så svagt att uppställningarna när
mast får betraktas som hypoteser, vilka kan komma att omprövas i framtiden 
(Sjögren 1991).

Sjögren menar också att den traditionella synen, där mesolitikum är 
uppdelat i ett par kulturgrupper med vardera ett par tusen års varaktighet, 
fungerar som en hämsko på forskningen. Det är också min uppfattning 
speciellt eftersom de mesolitiska kulturgrupperna snarast är att betrakta 
som tidsfaser av utvecklingen. De implicerar emellertid samtidigt kulturella 
uppdelningar, där det kulturella i realiteten oftast begränsas till vissa dif
fusa förändringar i artefaktmaterialet.



Denna artikel arbetar främst med det material Nordqvist presenterar i 
sin avhandling och tar utgångspunkt i den kronologiska tabell han skapat 
(Nordqvist 2001: tabell 61)(tabell 2). Materialet analyseras i kronologiskt 
hänseende med hjälp av korrespondensanalys. Jag jämför också korrespon
densanalysens typologiska indelningen med de 14C-dateringar som trots allt 
finns och som Nordqvist presenterat.

Korrespondensanalysens resultat angående västsvensk mesoHtikum 
Till skillnad från tidigare kronologi beskriver korrespondensanalysen en 
uppdelning av mesolitikum i fyra till fem faser. Dessa kan kopplas samman 
med de redan kända materialkategorierna Hensbacka-, Sandarna- och Li- 
hultmaterial. Det nya är att Lihultmaterialet fördelas på två grupperingar. 
Den femte gruppen är tvärpilsmaterialet (L37 - L39). Denna grupp urskil
jer sig klart från de övriga lokalerna, vilket också var väntat eftersom det 
genom sin atypiskhet helt styr bilden och på grund av sin höga grad av 
olikhet fullständigt distanserar sig från övriga lokaler. En viss seriation kan 
iakttas i det övriga mesolitiska materialet i bildens vänstra del där loka
lerna format ett upp och ned vänt V (fig. 2).

All sites

Axis 2

Fig. 2. Alla lokalers placering i en korrespondensanalys, där tvärpilsboplatserna (L37 - L39) 
skiljer ut sig markant från de övriga som samlas i vänstra delen av bilden. Det styrs helt av 
typerna tväreggad spets och limhamnsyxa som helt knyts an till lokalerna L37 - L39.
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Fig. 3. Bild över en korrespondensanalys på mesolitiska lokaler exklusive Tvärpilsplatserna.

Vid en fortsatt studie av det övriga materialet (se fig. 3) återfinns från 
höger till vänster en relativt enhetlig parabel bestående av fyra gruppe
ringar av lokaler med ordningen; Hensbacka, Sandarna, Lihult 1 och Lihult 2. 
Dessa kallas fortsättningsvis fas 1-4. Tvärpilsfasen redovisas där inte, 
eftersom materialet påverkar hela bilden på ett alltför dominerande sätt.

Både fas 1 och fas 2 är väl samlade och relativt distinkt separerade från 
varandra. Accepterar man gällande hållning om att Hensbackamaterialet 
är äldst, Sandarnamaterialet en mellanfas och det övriga materialet yngre, 
återger också parabeln i grova drag ett kronologiskt förhållande.

Att Lihultmaterialet fördelar sig i två reella grupperingar gör att man i 
realiteten kan fråga sig om de skall betraktas som en fas av mesolitikum. 
Detta blir om möjligt än mer problematiskt i och med att den mesolitiska 
forskningen använder sig av gruppnamnen som tidsmässiga faser eller funk
tionell förändring snarare än som symboler för kulturell signifikans eller 
skillnader i levnadsmönster. Jag vill alltså påstå att urskiljandet av faserna i 
västsvensk mesolitikum för närvarande inte görs utifrån egenskaper som 
kulturell särart, identitet, social organisation och så vidare. Faserna är bara 
en materiell förändring där den ena följer successivt efter den andra. Even
tuellt skulle det kunna vara funktionella orsaker bakom lihultlokalernas 
uppdelning, men mer om det nedan.



Det finns heller inget i materialets fördelning som indikerar, att resul
tatet skulle vara ett utslag av lokalernas geografiska lokalisering varken i 
fråga om gruppernas fördelning totalt sett eller lokalernas fördelning inom 
grupperna. Lokalerna LII, Lf3, L23, L25 och L28 är exempelvis alla olika 
fyndkoncentrationer från platsen Genevad i Halland. Geografiskt skiljer 
den ut sig genom att ligga långt söder om de andra. I analysen finner vi dem 
alla relativt spritt mellan fas 1 och 2. Tas de bort från analysen, förändrar 
det inte resultatet, utan uppdelningen mellan fas f och fas 2 förtydligas 
bara än mer. Snöstorp (L15), som är den andra sydhalländska platsen i 
analysen, placerar sig också mitt i grupperingen av fas 2. Grupperingen av 
materialet kan därför inte vara av geografisk natur.

Vad korrespondensanalysen också gör är att kasta om ordningen på 
lokalerna i Nordqvist kronologiska serie (Nordqvist 2001: tabell 61). Den 
uppdelning av lokaler i tidiga och sena inom de tre materialkategorierna 
eller faserna, som förekommer i Nordqvists resonemang, har heller inget 
stöd i korrespondensanalysen. Eftersom parabeln följer mesolitikums kro
nologiska huvuddrag är det sannolikt, att lokalernas interna typologiska 
fördelning inom faserna också är kronologiskt betingade.

En tolkning av korrespondensanalysen gör det också osannolikt att de 
äldsta dateringarna i Nordqvists resonemang, vilka alla är 14C-dateringar, 
är de som daterar huvuddelen av de enskilda boplatsmaterialen. Korres
pondensanalysen placerar alltså delvis lokalerna i ett annat kronologiskt 
förlopp. Lokalen Genevad 74:C.10 (Lf3) byter också materialkategori helt 
och hållet, eftersom den i korrespondensanalysen placeras i fas 1 och inte 
fas 2. Typologiskt tillhör den alltså inte fas 2 (Sandarnatid).* 1

En annan viktig aspekt att beakta är hur stor andel av lokalernas totala 
information, den så kallade forklaringsprocenten, som finns representerad 
på de för tillfället visade axlarna. I det här fallet kan man genom en sådan 
analys se, att L23 (Genevad 74: c4) är helt felplacerad på grund av att dess 
forklaringsprocent är avsevärt lägre än det övriga materialet. Den andel av 
platsens totala informationsinnehåll, som representeras av axlarna 1 och 2, 
är alltså så liten att det är en ren tillfällighet att den relateras till andra 
lokaler som i figur 3. Det är därför lokal L23 med klassiska Lihultartefakter 
(handtagskärna och kölformad kärna) av analysen typologiskt placeras 
mellan fas 1 och 2 i figur 3 ovan.

' I en jämförelse mellan plotten och matrisen visar sig detta bero på att den kraftigt domineras av sticklar (R) 
samt innehåller bipolär spånkärna/konisk spånkärna för breda spån (J, K) vilken ingen av övriga lokaler
i fas 2 gör. Att den sedan placeras i slutet av fas 1 beror sannolikt på dess, i relation till övriga typer, 
förhöjda värden av lancetter typ B. P. 39<12 mm (M), vilket ingen av övriga lokaler i fas 1 utvisar.
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Fig. 4. Bild över modifierad korrespondensanalys. Sandarnalokalerna; Cenevad 74:cW (L13), 
Balltorp 110: l&ll (L14), Balltorp 110:1 sa (l.26), Cenevad 74: c8 (L28) samt Cenevad 74: c4 
(L23) är borttagna.

Om man så vill kan relationerna i materialet förtydligas ytterligare. I 
figur 3 påverkas nämligen bilden av att andelen lokaler i fas 2 har särskilt 
stor tyngd för det samlade resultatet. Det brukar kallas för en korrumperad 
parabel, ett ord som i sig är en aning missvisande eftersom materialet i sig 
inte är korrumperat. Faktum är dock att delar av materialet påverkar den 
samlade bilden i särskilt hög grad. Man kan därför helt enkelt utelämna ett 
godtyckligt antal lokaler med särskilt låg forklaringsprocent inom den/de 
dominerande faserna. I figur 4 ovan har jag gjort detta och bilden blir annor
lunda. Jag har valt att enbart ta bort fyra Sandarnalokaler med låg for
klaringsprocent (L13, L14, L26, L28 samt L23).

Som jag ser det, kan man gå tillväga på två sätt när man plockar bort 
lokaler med låg forklaringsprocent. Antingen väljer man bort lokaler ut
ifrån deras samlade forklaringsprocent på alla axlar eller så görs urvalet 
utifrån forklaringsprocenten på just de axlar man visar. Det senare förtyd
ligar skillnaderna i bilden i högre grad än när man utgår från forklarings
procenten på alla axlar. Den varianten tenderar också att gruppera upp det 
samlade materialet ytterligare, eftersom det som kan kallas diffust brus 
väljs bort ur analysen. I ovanstående figur har den senare metoden använts.



Paleolitiskt eller inte?
Kållered 77 (Ll) har daterats som paleolitisk av Nordqvist (2001:163). 
Emellertid visar inte analysen på någon direkt typologisk skillnad mellan 
denna enda paleolitiska lokal och delar av Hensbackamaterialet. Kållered 
77 ligger väl samlat med Hensbackamaterialet i fas 1. Speciellt knyter den 
an till Glimsås 57 (L2).2 Med hjälp av strandlinjenivåer daterar Nordqvist 
lokalerna till olika avsnitt av stenåldern (Nordqvist 2001:163, tab. 61). 
Om dessa dateringar är riktiga är det ingen direkt skillnad mellan materialet 
från senpaleolitikum och tidigmesolitikum i Västsverige. Skillnaderna mellan 
senpaleolitikum och tidigmesolitikum skulle emellertid kunna bestå i fram- 
ställningsteknologi snarare än artefakttyp. Det är nämligen bara typer och 
inte teknologiskt framställningssätt, som analyseras av korrespondensana
lysen. Inget sådant nämns dock i Nordqvists resonemang. En annan förkla
ring kunde vara, att det rör sig om redskapskontinuitet under perioden 
senpaleolitikum - tidigmesolitikum. Enda skillnaden mellan Kållered 77 
och tidigmesolitiska lokaler är nämligen att färre typer används på den 
förra. Emellertid bör dylika slutledningar inte göras utifrån en enda lokal, 
speciellt inte med tanke på hur mängden material och typer fluktuerar också 
inom övriga lokaler.

Tidigt eller sent Hensbackamaterial
Nordqvist (2001:164) anger existensen av en tidig och en sen Hensbacka- 
fas. Lokalerna Glimsås 57, Tosskärr 94, Uddevalla 157, Nösund 205a och 
Uddevalla 69b (L2 - 6) beskrivs som tidiga Hensbackalokaler. Uppdelningen 
är inte närmare förklarad, men verkar bygga på strandlinjedateringar. Denna 
uppdelning kan inte typologiskt ses i korrespondensanalysen. Till argumen
tationen kring de tidiga och sena lokalerna förankras också ett resonemang 
kring tidiga och sena artefakttyper (se Nordqvist 2001:163 - 165) under 
Hensbackatid. I och med att indelningen i korrespondensanalysen bygger 
på typologiska iakttagelser bestrider också analysen Nordqvists uppdelning i 
en tidig och en sen fas av Hensbackalokaler och säger snarare att de lokaler, 
Nordqvist karaktäriserar som tidiga, är jämt fördelade över hela fasen med 
Hensbackamaterial.

2 Relationen ses än tydligare i en analys som bara bearbetar Hensbacka-Sandarna material, där LI, L2 
och L10 urskiljer sig som en liten intern grupp av lokaler. I denna analys sågs att Ödsmål 15 och 
Glimsås 57 knyts samman av att tillsammans med Norum 37 (L9) vara de enda lokalerna som 
innehåller lerbergsyxor (G). Tillsammans med Tosskärr 94 (L3) är de också de enda lokalerna som 
innehåller typen rombiska spetsar (D). Kållered knyts sedan ihop till gruppen genom höga frekvenser 
av bipolär spånkärna/konisk spånkärna för breda spån (J, K) vilket också Glimsås 57 har.
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Om övergångsfaser mellan och grupperingar av lokaler 
inom Hensbacka- och Sandarnamaterial

Nordqvist för ett återkommande resonemang kring eventuella övergångs
faser. Denna tanke verifieras inte i korrespondensanalysen, speciellt inte när 
man beaktar att lokalen L23 (Genevad 74:c4) på grund av en för låg for
klaringsprocent helt missvisande är placerad mellan fas 1 och 2. Det finns 
heller ingen glidande övergång mellan fas 1 och 2 i analysen (fig. 3 och 4). 
Inte heller kan något sådant upptäckas vid en förtydligad analys av bara 
Hensbacka och Sandarnalokaler, där också Sandarnalokalernas dominans 
har justerats enligt resonemanget till figur 4 ovan.

Det är således min åsikt att det i korrespondensanalysen inte finns 
någon tendens till en gradvis övergång mellan Hensbacka och Sandarna, 
även om viss redskapsdiskontinuitet föreligger. Det bör dock poängteras, 
att det också kan ha med metodik att göra. Den typologi vi använder oss av 
gjordes en gång i tiden utifrån fyndkombinationer, vars idé det var att fånga 
in de naturligt förekommande grupperingarna i det arkeologiska materialet 
och där brus, som inte passade in, utelämnades (Fredsjö 1953).

L4 L7

Axis i

Fig. 5. En analys av bara Hensbacka- och Sandarnamaterial där lokalerna U1, LI3, L14, L26, 
L28 och L23 med låg forklaringsprocent utelämnats. En tydlig skillnad mellan Hensbacka- och 
Sandarnalokaler återfinns utefter första axeln (horisontellt) och en viss uppdelning av 
Sandarnalokaler återfinns efter andra axeln (vertikalt)



Vid en kulturell tidsindelning mellan olika områden och regioner finns 
emellertid inget som hindrar att utveckling sker gradvis, vilket också vid 
flera tillfällen tidigare har föreslagits. Det må anses fullt sannolikt, att man 
kan ha haft ett typiskt Hensbackamaterial i ett område, medan man redan 
förändrat artefaktsammansättningen till ett Sandarnamaterial i en annan 
region. Val av artefaktsammansättning styrs av andra orsaker än något 
slags naturlig tidsskala. Orsakerna till en förändring av artefaktsamman
sättningen kan vara flera, exempelvis ett förändrat beteende och därmed 
förändrade funktionella betingelser.

Vad man däremot kan se i figuren nedan är en tendens till uppdelning 
av Sandarnamaterialet i två grupper. Emellertid följer inte korrespondens
analysen den typologiska indelning, byggd på strandlinje- och absoluta 
dateringar, som Nordqvist argumenterar för (LII - L19 tidig grupp och 
L20 - L 29 sen grupp av Sandarnalokaler). Som ses i tabell 2 gör korrespon
densanalysen en helt annan uppdelning av materialet.

Lokalnr.
•o
L17

O
L24

10cn
CL

o

ro■o cfO
t/lro

O
L27 L15 L18

■ocro > Siro <u
C VI

w <u 3
£ o X

L19 L25 L22

CLO

JJS>»x>ro osroro
<5 X i=
L2I L16 L20

Lancett B.P 
typ
39 < 12 mm

2 10 3 23

Triangulära
mikroliter

1 1 12

Mikrosticklar 11 6 21

Konisk
spånkärna
smal

2 2 i 2

Skrapa
(avslag)

63 69 7 24

Skrapa
(spån)

19 3 1

Borr
(avslag)

- - 3 20 19

M

Q

R

Y

AD

AE

AJ * i

Tabell 2. Tabell över de mest indikativa artefakttypernas fördelning bland Sandrarnalokalerna
i resonemanget ovan. Indelningen i grupper/kolumner bygger på spridningsbilden i fig. 5.
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Indikerar grupperingen av Sandarnamaterialet (lokalerna till vänster 
om första axeln) en möjlig kronologisk förändring? Det är inte möjligt att 
avgöra eftersom bilden inte ger något entydigt svar i relation till analysen 
över det samlade materialet (figur 3). De 14C-dateringar som Nordqvist 
presenterar ger heller inte någon indikation på ett kronologiskt förhållande 
och lokalernas fördelning indikerar heller ingen geografisk uppdelning. 
Däremot finns vissa typologiska indikationer, där exempelvis andelen borr 
ökar så att säga ju högre upp i figur 5:s vänstra del man kommer. Skrapor 
är betydligt vanligare bland lokaler i nedre vänstra delen av figur 5. Avslags- 
borr, spånskrapor och triangulära mikroliter saknas helt bland lokalerna i 
den övre delen av figur 5 (jfr lokalernas innehåll i tabell 2).

Studerar man de typologiska förhållandena som korrespondensanalysen 
ger i relation till Sandarnalokalernas samlade 14C-dateringar, visar det bara 
en av två saker. Antingen har typologi inom Sandarnafasen inget med kro
nologisk signifikans att göra eller så daterar flertalet av 14C-dateringarna i 
själva verket bara dateringsmaterialet i sig och inte den samlade materiella 
kulturen på platsen. Det första är knappast troligt, eftersom det skulle mot
säga det generella tidsförloppet i det samlade mesolitiska materialet så som 
det presenteras i figur 3.

Sandarna och Lihult - om lokalen Dammen
Undersökningslokalen Dammen i Bohuslän (L29) är atypisk och därmed int
ressant (Kindgren & Schaller Åhrberg 1999). Den har daterats till Sandarna- 
tid medan korrespondensanalysen typologiskt placerar den bland Lihult- 
material. Emellertid skiljer den sig från övriga Lihultplatser vid en intern ana
lys. Den är alltså på en överordnad nivå att betrakta som en Lihultplats, men 
samtidigt lite speciell i förhållande till övriga Lihultplatser och den känneteck
nas av att ha höga frekvenser av typer som på andra lokaler är underordnade. 
Det gäller skivmejsel (F) och retuscherade mikrospån (AC).3 Dammen har två 
dateringar, tillsammans med en spännvidd av 8065 - 7645 BP. Dateringarna 
ger en placering i Sandarnatid, men typologiskt placeras alltså materialet av 
korrespondensanalysen tydligt i fas 3 eller Lihult 1, om man så vill.

En förklaring till ovanstående kan vara att Lihultmaterial också existera
de under Sandarnatid. Då är det emellertid inte längre Dammens typologiska 
kategorisering, som diskuteras utan tidfästelsen av Lihultmaterialets kro
nologiska utbredning. Personligen har jag inget problem med att acceptera

3 Dessa andra lokaler är Huseby klev 89:s, Rottjärnslid 41, Ödsmål 232, Rollsbo 185, Ljung 44, 
"Ackes" 255 och Ödsmål 234 (L30 - L36).



detta. För, återigen, jag tror att det är fullt möjligt, att vissa människor 
använde sig av en artefaktsammansättning som vi kategoriserar som Sandar
na, medan andra redan förändrat sin i enlighet med nyare strömningar till 
det vi kallar för Lihult.

Fas 3 och fas 4 - Lihultmaterial
I olika analyser visar sig Lihultmaterialet kunna delas upp i två distinkta 
grupper. Det gäller i figur 3 ovan och såväl i analyser med både Sandarna- 
och Lihultmaterial (fas 2-4) som med enbart Lihultmaterial. Skillnaden 
mellan fas 3 och fas 4 (Lihult 1 och 2) verkar, om man går tillbaka till matri
sen, vara att Lihult 2 har en tonvikt på de så kallade egentliga Lihult- 
artefakterna. Det betyder att denna fas har en tonvikt på Lihultyxa, segment
kniv, handtagskärna och kölformad kärna (Z - Ö), men har inga eller väl
digt få kärnyxor eller trindyxor. Bara en av fyra lokaler, den så kallade 
Ackes tomt (L35), har trindyxa. Lokalen förs ändå till Lihult 2 på grund av 
sin höga frekvens av egentliga Lihultartefakter.

Lihult 1 har en mer jämn frekvens bland typerna, även de klassiska 
Lihultartefakterna, men i högre grad också trindyxa och kärnyxa.4 Efter
som också fas 1 och fas 2 (Flensbacka- och Sandarnamaterial) har relativt 
många lokaler med flera av de typer som kännetecknar fas 3 (Lihult 1) men 
inte fas 4 (Lihult 2), påverkar det lokalerna i fas 3 respektive fas 4 så att de 
distanserar sig från varandra. På samma sätt distanserar sig båda Lihult- 
faserna från Sandarna-Hensbackamaterialet genom sina förekomster av de 
typiska Lihultartefakterna (Z - O).5

Det finns indikationer på att denna tydliga uppdelning av Lihultma
terialet i två faser också återkommer i fråga om andra kulturhistoriska fak
torer, vilket diskuteras närmare nedan. Det står också klart att uppdelningen 
av lokalerna i två grupper inte är geografiskt betingad. Det verkar heller 
inte finnas någon antydan till att typ av plats, funktion eller placering i land
skapet är det, som urskiljer de två faserna av Lihultmaterial. Dock förändras 
valet av yxor mellan de två faserna.

Godkänns de typologiska seriationer, som kan ses i figur 3 m.fl. som 
kronologiskt signifikanta, vilket man borde göra, föreligger alltså en skilje
linje inom Lihultmaterialet. Möjligen skall vi då betrakta de två faserna av

4 Dessa Lihult-typer är kärnyxa, trindyxa, avslagsskrapa, spånskrapa, avslagskniv och avslagsborr
(T, U AD, AE, AF och AJ) tillsammans med de tongivande i Lihult 2, som är lihultyxa, segmentkniv, 

handtagskärna och kölformad kärna (Z - Ö).

5 Typerna som binder samman fas 3 med fas 1 och 2 är framför allt AD - AJ (avslagsskrapa, 
spånskrapa, avslagskniv, spånkniv, kärnborr, spånborr och avslagsborr).
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Lihultmaterial (fas 3 och 4) som två individuella tidsperioder, jämbördiga 
med uppdelningen i faserna Hensbackatid och Sandarnatid. Det är förvisso 
rätt få lokaler som analyseras i fas 3 och 4, så indikationerna kan mycket 
väl komma att bli än tydligare - eller försvinna - om fler Lihultlokaler 
tillförs analysen. Min tolkning är ändå att de två grupperingarna är resulta
tet av förändrade artefaktsammansättningar och inte brist i statistisk signi
fikans i materialet.

Typologiska iakttagelser och livslängd
För att studera såväl typers som platsers kronologi, har jag gått igenom de 
argument Nordqvist använt för att ställa upp sin typologiska tidsaxel och 
har sedan jämfört dessa med resultatet av korrespondensanalysen. Det visar 
sig att analysen ger en delvis annan bild. Jag har exempelvis justerat loka
lernas kronologiska ordningsföljd för att de bättre ska harmonisera med både 
den typologiska utvecklingen korrespondensanalysen givit och de möjligheter 
som de absoluta dateringarna, som fanns till förfogande, medgav.

Typernas livslängd korrelerad till lokalernas absoluta och typologiska datering
På lokaler där det finns flera absoluta dateringar visar det sig, att man inga
lunda a priori bör förutsätta att den äldsta dateringen bäst daterar materialet. 
Om man istället tar hänsyn till den typologiska seriationen, kan det snarare 
vara den yngsta dateringen som bäst representerar materialets ålder. Jäm
förelsen har således lett till att Nordqvist kronologiska uppställning bör 
revideras och ett antal lokaler får en annan placering på tidsaxeln för att på 
så sätt passa in i både dess möjliga absoluta dateringsfält (inklusive strand
linjedateringar) och i korrespondensanalysens typologiska datering.

En analys av livslängd utifrån lokalernas datering och typologiska kedja 
visar att något verkar hända kring 8000 BP. För att tydliggöra detta har jag 
arrangerat om redskapstyperna från Nordqvist diagram (s.164 tab. 135). 
Det uppvisar efter detta tre generella grupperingar av typer (fig. 6).

• Den första är de typer som startar före och slutar innan eller omkring 
8000 BP.

• Den andra är de som börjar efter eller omkring 8000 BP.
• Den tredje gruppen är de artefakter som löper på tvärs över tidsbarriä- 

ren 8000 BP och som har ungefär lika lång livslängds före och efter 
8000 BP.

De typer, som inte passar in i någon av ovanstående grupper, är AI (spån- 
borr) och AJ (avslagsborr). Den ena har majoriteten av sin livslängd före 8000
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Fig. 6. Det är värt att påpeka att typernas livslängd är framtagen genom att ta tidigaste och 
senaste daterade lokalen som innehåller typen som riktmärke. Dateringen av lokalen är bestämd 
av ovanstående resonemang där hänsyn tas till både typologisk sedation och möjliga strandlinje 
och absoluta dateringar. Inga antaganden kring eventuella upphöranden och nytillverkningar 
av typer har beaktats. Siffrorna till vänster visar till vilken fas korrespondensanalysen främst 
placerar typerna, en uppgift som kan indikera typens kronologiska huvudvikt. Uppgiften fås 
fram genom en korrespondensanalys av typerna i relation till lokalerna i figur 3 ovan.

och den andra majoriteten efter, samtidigt som de av korrespondensanalysen 
mest förankras till de två mittersta tidsfaserna 2 och 3 (alltså Sandarna och 
Lihult 1). De kan således inte direkt relateras till de materiella förändringarna 
vid 8000 BP. Man kan alltså se att något sker i redskapssammansättningen 
omkring 8500 - 8000 BP. En mindre artefaktförändring tycks också ske om
kring 9500 BP. Mer om det i den avslutande diskussionen nedan.

Arkeologisk diskussion utifrån korrespondensanalysens resultat
Allmänt kan sägas att korrespondensanalysen visar, att ingen artefakttyp är 
direkt kronologiskt definierande. Kronologiska aspekter i det statistiska data
materialet återfinns snarare i lokalernas relativa innehåll av artefakttyper och 
typernas relativa frekvens på de olika lokalerna. Det är därför av yttersta vikt 
att man använder analysmetoder, som anses kunna identifiera all den infor
mation ett mer komplext material innehåller. Statistiska analysmetoder kan 
relativt objektivt identifiera små förändringar i hela materialets sammansätt
ning, vilket ger bättre möjlighet att få bra svar på uppställda frågor.



Successiv utveckling
Analysen indikerar en successiv förändring i artefaktsammansättningen inom 
respektive Hensbacka och Sandarna oavsett geografisk lokalisering. En tyd
lig gruppering finns däremot i Lihultmaterialet. Om vi också vill ha krono
logier med en kulturhistorisk signifikans, måste vi från artefaktsamman- 
sättningar börja fundera över vilka andra aspekter i det samlade arkeo
logiska materialet som kan indikera exempelvis kulturella eller sociala fak
torer. Med dagens typologi ser vi hur väldigt många typer förekommer i 
mycket stora delar av den mesolitiska perioden och vad de representerar är 
egentligen bara sin egen relativa förekomst över tid. De ger ingen eller väl
digt liten insikt i hur livet under förhistorien förändrades i kulturella och 
sociala termer. De grupper av material vi presenterar, Hensbacka, Sandarna 
och Lihult, tenderar då också att bli en successiv förändring av frekvens av 
olika typer utan kulturellt innehåll. Kanske skulle en framkomlig väg vara 
att mer studera teknologiska skillnader i hur olika artefakter tillverkats och 
därigenom få fram tydligare uppdelningar och skillnader, som skulle kunna 
förklaras i ekonomiska eller kulturella termer. Exempelvis är triangulära mikro
liter och lancetter från olika tidsepoker av mesolitikum gjorda av olika slags 
spån, något som dagens kronologiska indelning byggd på morfologi aldrig 
fångar upp eftersom skillnaderna dem emellan är rent teknologiska (Thors- 
berg muntlig diskussion).

Lihultmaterialet
Vissa intressanta iakttagelser inom Lihultmaterialet skall också kommen
teras. Forskningen tenderar att betrakta Lihult som en enda period av förhis
torien, låt vara med en yngre och äldre del. Skillnaderna mellan denna yngre 
och äldre del är dock i korrespondensanalysen att likställa med skillnaderna i 
typologisk sammansättning mellan Hensbacka och Sandarna. Mig veterligen 
har ingen ännu kunnat tolka den senare skiljelinjen i tydliga sociala eller 
kulturella faktorer, än mindre få fram skillnader inom de två komplexen, 
fastän man ofta talar om yngre och äldre Sandarna respektive Hensbacka. 
Vad vi har är en rent materiell förändring. Jag väljer därför att betrakta det 
mesolitiska materialet neutralt som fas 1-4, utan ett egentligt menings- 
bärande innehåll.

Uppdelningen mellan det som kommit att kallas Lihult 1 och 2 i artikeln 
skulle kanske i framtiden kunna tolkas som kulturhistoriska faktorer. Ar
betet styrker tidigare antaganden, att den materiella sammansättning, som 
kallas Lihult, initieras kring 7500 - 8000 BP, men att de egentliga Lihult- 
artefakterna först etableras i lokaler som dateras till omkring 6500 BP.



Skillnaden i typernas sammansättning mellan Lihul tmaterialets platser 
i fas 3 i relation till dem i fas 4 och de bägges relation till fas 2, är av en 
sådan art att fas 3 knappast på klassiskt vis kan förklaras bort som en över
gångsfas. Grupperingen av lokaler i fas 3 kan snarare betraktas som en 
självständig fas av mesolitikums materiella utveckling, på samma sätt som 
övriga faser i seriationen. Det motsatta, en övergångsfas på 1500 år till
sammans med att alla grupper urskiljs utifrån relativ fördelning av typer 
vars levnadstid löper på tvärs över olika faser, gör begreppet övergångsfas 
relativt meningslöst och inte minst metodiskt innehållslöst.

Livsbetingelser och kulturella skillnader
Vad forskningen vet om kulturella skillnader, som skulle kunna förklara de 
materiella förändringarna i sociala eller ekonomiska termer, är inte mycket. 
Hans Kindgren har beskrivit den stora minskningen av Sandarnaplatser i 
slutfasen av Sandarnatid (vilket inte är samma sak som slutet av fas 2 i 
analysen). Studeras inlandet i relation till kusten indikeras olika mönster, 
där tillbakagången av Sandarnaboplatser bara återfinns i kustlandet (Kind
gren & Schaller Åhrberg 1999:231 -232).

Eva Schaller Åhrberg har en intressant hypotes om att det efterföl
jande Lihultmaterialet är ett svar på förändrade betingelser när Nordsjön 
bildas genom att vattnet bryter igenom engelska kanalen och svämmar över 
Nordsjölandet. Det skulle innebära att invanda kulturella kontaktytor bryts 
samtidigt som livsbetingelserna för storviltsjägare totalt förändras i Bohus
län. Denna förändrade livsmiljö skapas under ungefär samma tid som 
materialkategorierna bryts upp och bildar fas 3 och senare åter förändras 
till det jag kallar fas 4.

Argumentet styrks av Kindgrens resonemang om skillnader mellan kust 
och inland under Sandarnatid även om denna inland/kust skillnad inte återses 
i Sandarnamaterialet i analysen ovan. Emellertid som Thorsberg påpekat 
(muntlig kommentar) borde en dylik miljöförändring också ha påverkat 
Danmark och sydligaste Sverige, men där återfinns inte den tydliga materiella 
förändring som finns i Västsverige och Norge.

En möjlig förklaring skulle dock kunna vara att kustsamhällen börjar 
uppstå vid Nordsjön och Lihultmaterialet är det materiella svaret på för
ändrade livsbetingelser utefter Sveriges och Norges västkust (Lihult- och 
Nöstvedskulturen). Boplatser med en tydlig dragning mot en specialiserad 
fiskeproduktion såsom boplatsen Dammen genereras i och med de föränd
rade livsbetingelserna och en klar regionalisering kommer till stånd (Schaller 
Åhrberg manus).
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Kvarstående frågeställningar är dock om befolkningen också genererar 
mer stationära bosättningsmönster med annan byggnadsteknik, förändrar 
sina sociala organisationsmönster och så vidare. Ett förändrat resursutnytt
jande kräver andra kunskaper och förändrade förmågor hos befolkningen, 
vilket mycket väl kan leda till helt andra struktureringsprinciper för sam
hällen i exempelvis arbetsfördelning mellan olika sociala kategorier och i 
familj eenheten.

Dylika teorier måste bearbetas vidare för att få en ökad förståelse av 
samhällsorganisation och ekonomisk livsföring under senmesolitikum. Klart 
är emellertid att ett tydligt brott i redskapssammansättning sker 8000 BP 
(fig. 6). Dessa artefaktförändringar kan, på en tolkande nivå, för närvaran
de inte översättas till tydliga kulturella skillnader, utan bara som rent morfo
logiska. Kanske beror det på ett förändrat näringsfång i enlighet med de teo
rier som presenterats av bland annat Kindgren och Schaller Åhrberg.

Korrespondensanalysens fördelar
Det är min åsikt att korrespondensanalysen är ett relativt enkelt analysinst
rument för att just uppnå en god statistisk signifikans (säkerställning) av 
frågor ställda till ett empiriskt material. Genom sitt sätt att reducera ett 
komplext mångdimensionellt informationsinnehåll till ett fåtal dimensioner, 
ger det oss en ganska användarvänlig metod för att utforska de grundläggan
de och bestämmande strukturerna i annars informationsmässigt sett relativa 
och ganska komplexa data.

Korrespondensanalysen är en beskrivande och förklarande metod som 
är skapad för att analysera material, som har en inbördes korrelation till 
varandra. Den kräver ingen normalfördelning i materialet och kan analysera 
små och stora tal tillsammans. Man kan utan problem jämföra olika kate
gorier och typer av material med varandra. Den fungerar därför utmärkt 
till typologiska analyser, där arkeologer gör data av ett källmaterial vars 
fördelning annars är ganska slumpartad och godtyckligt framtagen, be
stämt av var och hur vi gräver.

Analysmetoden är därför väl värd att använda i bearbetning av ganska 
stora mängder material eller material utan tydliga uppdelningar och där 
indelningen av materialet därför är svår att överblicka för en människa. 
Fördelen med att använda det slags statistiska analysmetoder är ju också 
att de inte gör några kulturhistoriska föreantaganden när de jämför mate
rial, såsom vi arkeologer medvetet eller omedvetet gör. Programvaran är 
också ganska enkel att använda och sätta sig in i, vilket gör användar
vänligheten hög.



Artikel är ett delresultat från projektet Från Kust till Kust- stenålders- 
samhällen i förändring, Göteborgs och Uppsala universitet.
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LS L6 L9 L4 LII LII 114 L26 L28 L21 L25 L27 119 US LI8Typ L1 L10 L2 L8 L3

A - - 13 - 3
B - 2 33 - 23

c 3 _ 15f
D - 1 4 - 2
E - 2 6 5 6
F - - 6 2
G - 1 2
H - - 20 - -

I - 1 1 - 4
1 4 - 17 3 25
K 9 - 16 2 13
L 1 2 1 7 16

M 1 3 1

1 1

1 1 1 40 8
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P - - -- -- -- -- 1 8 12 1 - 1

23 15

1
4
2

Q- - 3 - -------- -5 i-_-_ - 12 1
R - - 15 2 123 13 18 2 - 5 26 6 67 11 - - - 6 - 21 -
S - - 1 1 43 4 11 1-6-4 69 - 5 5 - -3-2
T----------- - 17 - - 20 - - 6 1 18
U — - — — — - — — — — - — 1
V-------- - — - - 1 — - -- -- — 1
X-- - - -- -- - - -- 10-- - 1 - - - 1

V ----- - - -- -- -521811-22
2---------- - — — —
Å---------------------
Ä - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ö---------------------

AA - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
AB - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
AC------------ - 10---- - 11 -
AD - -2-931-11124-29173 24 36 
AE - - 3 - 46 4 1 1 1 1----2- - 1--3
AF - -1- - -- -- --131-1 1-12 1 
AG — — — — — — — — — 1 — — 5 1 — — — 1 — — — 
AH - -- -- -- -- 1 — - 5 — - -- — - - 1 
AI _ _ _ l — — — — — — — — 1 1 ------ -
AJ - -- -- -- -- -2 - 25 1- 20 1-1 3

Tabell 3. Datamatris för korrespondensanalys. Vissa redigeringar har företagits. De enheter som 
i Nordqvist tabell har ett frågetecken bakom sig har accepterats som giltigt värde. Står enbart ett 
frågetecken har det betraktats som värde O. Alla korrigeringar har testats genom att olika former
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L20 L16 LI 7 L22 L23 L24 L29 L30 L32 L31 L35 L36 L34 L33 L37 L38 L39 Typnamn

5
1

8 3 2 2 1 10 -

11
2 2 - 2 - 2 - - - - - - - - - - -
-

- 1 7 1
- - - 3 28 11
1 - - 1 - - - - - - - - - 1 - - -
6 - - - - - 6 2 2 16 6 1 - - - - -
- - 1 - - - 1 3 1 4 2 - - ~ - - -
-
-

8 5 2 2 2 1
- 4 1 20 3 3 8 - -
- - - - - - 1 - 1 8 24 2 2 7 1 - -
- - - - 2 - 1 2 4 2 12 2 4 23 - - 1
- - - - 2 - 3 i 2 - 10 1 - 9 - - -

- - _ i - - - - - 1 - 5 10 1
- 1 1

- - - - - 9 - - - 3 - - - - - -
1 - 63 i 2 69 - i 5 - 1 - - 1 - - -
- - 19 - - 3 - i 1 - 5 - 1 1 1 - -
2 - - - - - - 3 2 - - 1 - - - 1 -

- - - 1 - i - - - - - - - 1 - -

:
2

19 2 - 4 - - - 2 2 - 4 1 - 1 - - -

Tångespetsar
Lancetter B.P typ
39 >12 mm
Eneggad spets
Rombiska spetsar
Skivyxor
Sivmejsel
Lerbergsyxa
Högnipenspetsar
Sticklar retusch inbak, kant
Spånkärna, bipolär
Konisk spånkärna
Stora plattformsavslag
(skivavslag)
Lancett B.P typ 
39 <12 mm 
Sandarnayxa 
Hullingspets 
Mikroliter B.P typ 
40-44
Triangulära mikroliter
Mikrosticklar
Mittstickel
Kärnyxa
Trindyxa
Hacka med skafthål 
Ensidig
konisk spånkärna smal
Konisk spånkärna smal
Lihultyxa
Segmentkniv
Handtagskärna
Kölformad kärna
(kölskrapa)
Tväreggad spets 
Limhamnyxa 
Retucherat Mickrospån 
Skrapa (avslag)
Skrapa (spån)
Kniv (avslag)
Kniv (spån)
Borr (kärna)
Borr (spån)
Borr (avslag)
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för max, min och medelvärden har nyttjats i olika körningar av analyser. I lokal L9 (Norum 37) 
har en kärnyxa katalogiseras om till lerbergsyxa i enlighet med Hans Kindgrens kommentarer 
till föreliggande arbete (Nordqvist 2001: tabell 61).



"Arkeologi är inte bara glamour."
Notera de äldre militära installationerna samt 
hörselkåporna. Ännu en dag i vetenskapens tjänst! 
Handrensning av gravpackning. Köpetorpsgravfältet 
vid Linköpings flygplats. Foto UV Öst.
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Gundela Lindman, Riksantikvarieämbetet, UV Väst

118 Om uriakning och andra jordmånsprocessers 
betydelse för de arkeologiska resultaten

Fältarkeologins utveckling
En blick tillbaka på 1900-talets fältarkeologi visar vägen från den antik
variske fyndsamlaren till den noggrant dokumenterande fältarkeologen. 
1970-talet präglades hårt av en vetenskapstrend som poängterade mätande 
och vägande. Vi såg då en intensifierad användning av rutsystem, statis
tiska beräkningar och kvantifierande metoder. Ett viktigt framsteg var ett 
allmänt införandet av 14C-metoden för datering. Utvecklingen har sedan i 
allt högre grad gått mot en tvärvetenskapligt orienterad arkeologi, där man 
bereder plats för fler och fler naturvetenskapliga metoder för datering, ana
lysering och bestämning.

På 1980-talet slog boplatsarkeologin igenom på bred front. En förut
sättning för det var möjligheterna att bana av stora ytor med maskin. Kon
ceptet var enkelt och givande. Matjorden togs bort och därunder låg det 
som arkeologer kallar anläggningar, t.ex. stolphål, vilka bildade mönster 
av hus på boplatser. Exploateringsarkeologin har under 1900-talets sista 
decennium präglats hårt av detta arbetssätt och boplatsarkeologin har skör
dat stora framgångar.

Denna avbaningsarkeologi innehåller emellertid flera komplikationer. 
Jag vill i denna artikel peka på en sådan, nämligen fenomenet uriakning 
och de konsekvenser detta kan få. De senaste åren har gett erfarenheter 
som är viktiga att hålla fram eftersom de visar att saker och ting inte alltid 
är vad de synes vara. I förlängningen har de avgörande betydelse för slut
satser och resultat i det arkeologiska arbetet.

Läran om jordmånen
Bland de tvärvetenskapliga hjälpvetenskaperna kan vi räkna in jordmånslära 
- pedologi - som sysslar med de ständigt pågående processerna av kemisk 
och biologisk natur i marken. Jordmånsläran fokuserar på olika samver
kande processer med betydelse för jordmånens egenskaper. Samspelet mellan 
t.ex. det geologiska underlaget, klimat, hydrologi, vegetation och olika histo
riska faktorer som odling och bete ger förklaringar till jordmånens utseende 
och karaktär (Lundmark 1986, s. 72 f.f.; Troedsson och Nykvist 1973).



De naturvetenskapliga disciplinerna ses ofta som hjälpvetenskaper, alltså 
som ett slags extra kunskapskällor som ger ytterligare infallsvinklar och 
information att addera till det man redan vet. Med jordmånsläran är det 
snarare så, att den inte är en hjälpvetenskap utan en oumbärlig grund. Arkeo
logers arbetsmaterial är jordmånen och de spår och lämningar, som finns i 
den. Det går inte att ställa sig utanför frågorna kring hur jordmånen bildats 
och förändrats, eftersom man måste tolka och beskriva föremål och läm
ningar i förhållande till den omgivning de hittas i. Utan tillräckliga kunskaper 
kan man riskera att göra misstolkningar och som en följd av det dra fullstän
digt felaktiga slutsatser.

Pågående jordmånsprocesser
Jordmånsläran lär oss att det sker förändringar av många olika slag i lager
bildningarna. Exempel på sådana processer kan t.ex. vara vittring, urlak- 
ning, anrikning och förnaproduktion.

En viktig och ibland förbisedd karaktär hos jordmånsprocesserna är 
att de är ständigt pågående. En lagerbildning kan därför se annorlunda ut 
efter flera tusen års förlopp jämfört med när de arkologiska objekten läm
nades på markytan eller aktiviteterna på boplatsytan ägde rum. Proces
serna kan ändra det fysiska utseendet på lagren, deras färg och textur.

Jordmånsprocesserna verkar trots människans närvaro och skapar för
ändringar som av arkeologen ibland felaktigt tolkas som människors verk. 
Ett exempel är den oxidation som kan ske i marken med resultatet att rost
jord utbildas. Ibland bildar rostjorden hårda skikt i marken, s.k. skenhälla, 
vilka har uppfattats som t.ex. golvlager eller dylikt.

Samtidigt som processerna verkar över tiden inverkar också människorna 
på markprofilens karaktär, t.ex. genom odling, bete, bränning etc. De komp
licerade samspel som råder mellan olika faktorer (jfr Troedsson 1973, s. 
149 f.f.) är ett stort forskningsområde.

Om urlakningens betydelse
Här skall jag kortfattat uppehålla mig vid vad sådana processer som urlak- 
ning och nedbrytning av humusämnen i en jordprofil kan åstadkomma. 
Urlakning av humusämnen kan leda till att det i lagerbildningar uppträder 
lager som ser ut som om det var naturliga sandlager eller vad som ibland 
felaktigt kallas sterila grus- och sandlager.

Urlakningen är en process som har stor betydelse för de arkeologiska 
undersökningarna och tolkningarna. Jag skall här ge några exempel från de 
senaste årens erfarenheter och se på följderna för de arkeologiska resultaten.
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Exemplen är hämtade från tre vanliga typer av lokaler; ett gravfält, en bo
plats och ett område med fossil åkermark. Kollegor runt om i landet har 
säkert många andra egna exempel.

120
Exemplet Söraby i Småland

Under våren och sommaren 1999 undersökte Riksantikvarieämbetet till
sammans med Smålands museum (Lindman 2002, 2003b) en del av ett 
gravfält i Söraby vid Helgasjön nordost om Växjö. Syftet var att undersöka 
fyra gravar (i form av stenfyllda stensättningar) där en väg skulle byggas.

Boplatslämningar och gravar dolda under ett gruslager
Efterhand som undersökningen fortskred visade det sig finnas betydligt fler 
lämningar än vad man från början hade trott. Så brukar det i och för sig 
alltid vara vid undersökning av gravfält, både okända gravar och boplats
lämningar brukar dyka upp. Här visade det sig dock att det inte bara fanns 
lämningar emellan och utanför de kända gravarna utan framför allt under 
dem. Det speciella var att merparten av de nyupptäckta lämningarna låg 
under ett ca 10-20 cm djupt sand- och gruslager. Detta lager var helt och 
hållet humusfritt och föreföll vara fullständigt orört av människohänder.

Fig. I. Gravfältet vid Helgasjön dolde omfattande boplatslämningar under ett tjockt lager av 
urlakad sand och grus. Foto Gundela Lindman.



Under detta skikt hittades bl.a. hundratals flintartefakter, två fullstän
diga långhus från bronsålder - äldre järnålder, ett tjugotal brandgravar från 
äldre järnålder samt en mängd ytterligare stolphål och härdar.

"Under stenpackningen fanns endast orörd morän"
Den första tanken kring detta förhållande var att någon form av transgression 
skett i strandkanten, vilken resulterat i bildandet av grus/sandlagret. Enligt 
all tillgänglig geologisk kunskap är detta emellertid en omöjlighet.

De sydsvenska sjöarna har alla under postglacial tid utsatts för en s.k. 
tippningseffekt, som innebär att de sydliga delarna av sjöarna stegvis 
översvämmas medan de nordliga stegvis lyfts allt högre upp (Tore Påsse, muntlig 
uppgift). Effekten är tydlig och väl känd inom t.ex. Vättern- och Vänerom- 
rådena. Även Helgasjön har stjälpts mot söder och då den aktuella lokalen 
ligger vid sjöns nordvästra del har stranden inte kunnat bli utsatt för trans
gression.

Inte heller en tolkning att en större sandöversvämning skett i samband 
med översvämning av vattendrag är rimlig med hänsyn till de topografiska 
förhållandena på platsen. Avståndet till närmsta vattendrag är för stort och 
vattendraget för litet för att en lokal översvämning skulle kunnat transpor
tera så stora sandmängder till platsen.

Nästa orsaksförklaring som framkastades var att man avsiktligt täckt 
över ytan innan man började bygga gravarna. Detta föll dock på sin egen 
orimlighet då sand/- och gruslagret täckte ett mycket stort område och dess
utom var jämnt och tjockt. Det är omöjligt att tänka sig att man för hand 
skulle ha fraktat dit så stora mängder sand och kunnat sprida ut den så jämnt.

Uppenbarligen är istället förklaringen att den ursprungliga markytan 
utsatts för urlakning av humusämnena. Orsaken till detta skulle t.ex. kunna 
vara hårt bete och odling, vilket utarmat jorden utan att nytt humöst material 
tillförts. Urlakningen och nedbrytningen har varit så kraftig att alla humus
ämnen i de övre delarna av de ursprungliga anläggningarna försvunnit. Det 
som fanns kvar av anläggningarna var alltså bara de nedre delarna. De 
övre delarna och nedgrävningskanterna var totalt osynliga, fastän de måste 
ha funnits.

Om vi hade avslutat undersökningen sedan vi nått gravarnas botten, 
där man såg det som vanligtvis brukar kallas den orörda marken, steril grund 
eller orörd markyta hade resultaten blivit helt annorlunda. Ett sadant exempel 
fanns alldeles intill den yta vi undersökte. På 1930-talet undersöktes där 
några gravar i samband med ett vägbygge. Undersökaren Nils Gillgren hade 
av allt att döma ansett sig ha nått till botten då han skriver i sin rapport;
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”under stenpackningen fanns endast orörd morän.” (Gillgren, handskriven 
rapport 1936). Vi schaktade på ett antal ytor där några av dessa gravar legat, 
eftersom vägbygget ännu inte tagit platsen i anspråk. Då framkom flera 
tidigare helt okända brandgravar och boplatsanläggningar rakt under de 
sedan tidigare undersökta gravarna. Gillgren ansåg sig ha nått botten, men 
med grävmaskinens hjälp kunde vi fastlägga att han haft fullständigt fel.

Slutsatsen som kan dras är att om man vill få fram alla spår av mänsk
lig aktivitet på liknande lokaler krävs det upprepade maskinavbaningar. 
Det hade varit en orimlig uppgift att för hand rensa undan hela detta tjocka 
sand- och grusskikt. Det var så tjockt att vi inom vissa partier till och med 
genomförde två avbaningar utöver den första. Vid den sista avbaningen 
fick vi fram ytterligare anläggningar som inte syntes tidigare.

Exemplet Skaveröd i Bohuslän
Sommaren 2001 undersökte Riksantikvarieämbetet tillsammans med Bohus
läns museum (Johansson & Lindman 2002, Johansson, manus) den medeltida 
gården Skaveröd med lämningar från stenålder, bronsålder, järnålder, medel
tid och postreformatorisk tid. Den var belägen i Högdals socken i norra 
Bohuslän. Gårdens äldsta skriftliga belägg är från slutet av 1300-talet, men 
fynd och anläggningar från de flesta tidsperioder påträffades alltså inom 
undersökningsområdet.

En stor del av området var odlad åkermark och på vanligt sätt började 
vi att bana av matjorden för att söka efter anläggningar. Alvytan bestod av 
tämligen styv lera, fullständigt tom på anläggningar, fynd eller några som 
helst andra spår av mänsklig aktivitet. En uppmärksam deltagare hittade 
emellertid en enda skärva av trattbägarkeramik från tidig mellanneolitisk tid.

Trattbägarbosättning i lerjord
Det blev startskottet för upptäckten av tre områden med talrik förekomst 
av trattbägarkeramik. Ytorna visade sig också innehålla anläggningar som 
var fullständigt osynliga trots att vi med grävmaskin banat av hårt ner till 
en ren leryta. Förutsättningarna för dessa upptäckter var dels ett ihärdigt 
manuellt grävande ner i lerlagren som, såvitt man kunde se, var helt orörda 
och innehållslösa. Keramikskärvorna fick hackas fram en efter en i den 
hårda leran. Arbetet underlättades delvis av kraftiga skyfall som ledde till 
att fler fynd spolades fram.

Man måste föreställa sig att boplatsaktiviteterna, både grävandet av 
gropar för stolphål och härdar och keramikdeponeringen, skett på en vanlig 
bevuxen markyta. Uppenbarligen har sedan en kraftig urlakning skett av
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Fig. 2. Undersökningsplatsen i Skaveröd med en tidigare helt okänd trattbägarboplats i lermark. 
Foto Gundela Lindman.

humusämnen, vilken förstört de övre delarna av anläggningarna. Därför 
får man det falska intrycket av att lämningarna bäddats ner i ren lera.

Undersökningen i Skaveröd illustrerar det i Bohuslän mycket vanliga för
hållandet att lämningar från flera förhistoriska och historiska perioder före
kommer på samma plats. Detta var väntat, även om den välbevarade och 
välavgränsade trattbägarbosättningen utgjorde ett fullständigt oväntat inslag. 
Vi måste alltså dra slutsatsen att en ren leryta inte alls behöver vara ren.

Exemplet Räppe i Småland
På en låg moränrygg i utkanten av Växjö ligger ett område med fossil åker
mark som också innehåller ett nästan ofattbart välbevarat forntidslandskap. 
Man har inte bara odlat marken utan också varit bosatt där och begravt de 
döda. I området finns också ett gammalt vägsystem i form av upptrampade 
hålvägar, som lett från Bergkvara vid ett vattensystem i söder fram till om
rådet och sedan vidare mot norr. I samma område finns också flera nyupp
täckta skålgropar.
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Fig. J. Fossil åkermark i Räppe utanför Växjö med omfattande boplatslämningar på olika djup 
under markytan. Foto Cundela Lindman.

Fossil åkermark med boplatslämningar
Vid de förundersökningar som utförts i området (Lindman 2001, 2003a) 
hittades omfattande boplatslämningar i den fossila åkermarken. På grund
val av utförda 14C-analyser dateras boplatslämningarna till yngre stenålder, 
bronsålder och äldre järnålder.

Vid förundersökningen avgränsades boplatsytor med en sammanlagd 
utbredning på ca 35 000 m2. Det torde vara det hittills största kända området 
med bosättningar i röj ningsrösemiljö i landet. Lämningarna karaktäriseras 
av talrikt förekommande stolphål av olika storlek och typ, vilka i en del fall 
bildar sammanhängande rader motsvarande vägg- eller taklinjer i de för
historiska husen. Det förekommer även ett flertal härdar av olika storlek 
och utformning samt mindre väggrännor, små stenpackningar och gropar. 
På flera håll konstaterades att lämningarna stratigrafiskt överlagrar varandra, 
vilket visar på flera tidsskikt i bosättningarna.

Som i de ovan nämnda exemplen förefaller en starkt bidragande faktor 
bakom upptäckterna av boplatsanläggningarna vara att man schaktar till
räckligt djupt ner i jorden. De övre delarna av vissa anläggningar har s.a.s. 
försvunnit och nedgrävningskanterna syns inte eftersom humusämnena 
urlakats. I flera fall syntes inte anläggningarna förrän vi rensat oss ner 10 -



15 cm under den avbanade rena sandytan. På flera ställen har vi också kons
taterat att anläggningar förekommer stratigrafiskt belägna över varandra 
med mellanliggande humusfria sandskikt.

Följderna för det arkeologiska arbetet
De arkeologiska undersökningar, som i största korthet refererats ovan, har 
gett påtagliga exempel på betydelsen av att inte oreflekterat döma enbart 
efter vad som syns eller inte syns. Det får numera anses vara en regel att det 
finns risk för att anläggningar ligger på olika nivåer direkt i sand- och grus
lager och att nedgrävningskanter och de övre delarna fullständigt bort
raderats. Den självklara konsekvensen är att man inte får stanna för tidigt 
utan måste gräva djupare och kanske flera gånger.

Om det är så, som det verkar vara, att det är vanligt med anläggningar 
som lakats ut i sina övre delar och som därför aldrig blivit upptäckta när 
man nöjt sig med att schakta ner till den s.k. plogsulan eller vad som ibland 
kallas alvyta, då har vi sannolikt tappat en hel del information vid våra 
undersökningar.

Oupptäckta lämningar
De uppenbara konsekvenserna är omfattande. Bara några exempel. Inte 
sällan bildar stolphål ofullständiga mönster av hus. Orsakerna till det kan 
vara flera, men en skulle uppenbart kunna vara att flera stolphål aldrig 
blivit upptäckta därför att deras övre delar urlakats på humusämnen. På så 
sätt är det också möjligt att konstruktioner, som inte alls stämmer överens 
med det verkliga förhållandet, har blivit beskrivna.

På liknande sätt kan man räkna med att markytor förklarats som tomma 
på arkeologiska lämningar, fastän de kanske i själva verket inte varit det. 
Inte minst gäller det lermarker, där man av hävd haft svårt att föreställa sig 
andra markförhållanden än vad som råder i nutid. Sannolikt har vi gått förbi 
åtskilliga boplatser på detta vis.

Också ifråga om gravar kan urlakningen av humusämnen tänkas vara 
en verkande faktor, som förklarar varför vissa gravar är fyndtomma. Det 
har varit naturligt att stanna undersökningen vid en helt humusfri, ren sand
yta, som ser ut som en orörd botten. Det finns gravar som förklarats som 
fyndtomma där man i efterhand kan fråga sig om så verkligen var fallet. 
Gravar utan begravningar kan alltså vara en chimär.

I förlängningen betyder det, att de arkeologiska utsagorna behäftas 
med felaktigheter angående t.ex. vilka områden som varit bebodda, hur 
platskontinuiteten utvecklats, vad gravarna innehållit o.s.v.
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Punkt och yta
Förutom den uppenbara risken att missa fynd finns också en annan kom
plikation i det att man kan lockas att helt feltolka t.ex. ett gravfält. Den 
risken uppstår om man inte föreställer sig urlakningsprocessens verkan över 
en större yta.

Många gånger har man noggrant grävt djupt ner i botten under en 
stensättning och där hittat en eller flera underliggande gravgömmor. Man 
drar då automatiskt slutsatsen att det som ligger under har samband med 
det som ligger över. Men om det istället är så att det finns sådana grav
gömmor spridda över en större yta, finns kanske det äkta sambandet mel
lan gravgömmor på samma nivåer istället för ett samband med de kon
struktioner som byggts ovanpå och som kanske i själva verket är från en 
helt annan tidsperiod.

Det finns uppenbarligen svårigheter med att tolka en lagerföljd enbart 
utifrån den aktuella punkten. Istället bör man se på mönstren över större 
ytor för att förstå skiftningar på rätt sätt.

Leder man saken vidare måste man också inse att många andra pro
cesser som verkar i jorden, utöver utlakning som skapar sandlager, bör ses 
på större avstånd, t. ex. sådana fenomen som skogsbränder, sammanblåst 
inlagrad tång, rötter, vittring, bildning av brunjord etc.

Jordmånsprocessernas betydelse
Jordmånsstudier är alltså inte en hjälp utan en nödvändig förutsättning för 
den arkeologiska verksamheten. Urlakningsfenomenet är ett exempel på vad 
bristande kunskaper i ett viktigt grundläggande ämne kan ställa till med.

En helt avgörande punkt för en vidare utveckling av kunskaper och 
insikter i en fältarkeologisk situation är dels att arkeologerna ökar sina 
kunskaper om jordmånen och jordmånsprocesserna, dels att jordmånsspecia- 
listerna i lika mån är villiga att lära av arkeologerna.

Lika lite som man skulle behandla västkustens stenåldersboplatser utan 
den geologiska bakgrunden med strandlinjeförskjutningar, transgressioner 
och klimatförändringar, lika lite skulle man beskriva en bosättningsut- 
veckling utan grundläggande kunskaper om t.ex. podsolprofiler och brun- 
jordsprofiler. Lika viktigt är det att ta hänsyn till klimat- och vegetations- 
förändringar som påverkar jordmånen.

Ett kapitel för sig är begreppet kulturlager, där otillräckliga kunskaper 
kan leda till att t.ex. naturliga myllalager kallas för kulturlager. En äldre 
lövskogshorisont kan finnas kvar i ett område som i våra dagar är barr- 
skogsbevuxet. Det kan av arkeologen felaktigt tolkas som människors verk.



Kulturlager är ett lämpligt begrepp när det rör sig om lager av t.ex. 
rasmassor i en stad eller feta lager av kraftigt organiskt innehåll. Naturliga 
lager av mull borde däremot aldrig kallas kulturlager. Färg och halt av 
organiskt material är inte den rätta grunden för att fastställa om lager är 
påverkat av människor.

En annan komplikation är att den vertikala spridningen av fynd och 
kolbitar oftast tolkas utifrån de lager man ser, med de skillnader i färger 
och sammansättningar man kan iaktta. Dessa behöver inte alls vara samman
hängande med fyndens eller kolbitens depositionshistoria.

Arkeologins bidrag till jordmånsstudierna
Det är ibland så att arkeologer har en tendens att se det mesta som kan 
iakttas i jorden som förorsakat av människor. På omvänt sätt kan man ana 
att naturvetarna underskattar människans aktiviteter och drar slutsatser 
utan att ha kunskaper om vad människan gjort.

Det är alltså viktigt att arkeologerna kan förmedla sina kunskaper till 
naturvetarna om människors handlingar och hur de påverkar jordmånen. 
När man försöker tränga närmare in i den vetenskapliga litteraturen inser 
man att den arkeologiska kunskapen behövs i allra högsta grad. Det finns 
sådant som naturvetenskaperna kan lära av arkeologin.

Ett sådant exempel är i hur hög grad skogsområden är intensivt ut
nyttjade kulturmarker med omfattande röjning, odling och bete. Självfallet 
har detta påverkat både jordmånsbildning och vegetationsutveckling och 
kan inte förbises som en försumbar faktor.

Ett annat exempel är skogsbränder och människans betydelse för frek
vensen av skogsbränder. Statistiken visar att praktiskt taget alla bränder 
har människor som anstiftare, antingen direkt genom pyromani, eller indirekt 
genom vådeld eller aktiviteter (svedjebränning, matlagning, eldning, rökning) 
som lett till eldsvåda. Man kan därför inte bedriva biologiska studier av 
skogsbränders frekvens över tiden utan att räkna med människan.

Ytterligare ett exempel är hur människors bränningsodlingar påverkar 
markkemin. Till exempel kan bränning av ytan vid viss temperatur med
föra en oxidation av järn i marken.

Jag har här bara antytt problematiken kring frågorna om jordmåns- 
lärans plats inom arkeologin. Kunskapsluckorna är stora. Uppenbarligen är 
det en lång och mödosam väg till ökade insikter som ligger framför oss alla.
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Helmut Bergold & Annika Ramström, Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen

130 Metodproblem vid
historiska landsbygdsundersökningar

Inledning
Våren år 1998 grävde UV Bergslagen ut delar av Ulriksbergs Kungsladugård 
från 1700-talet. Trots en förhållandevis stor erfarenhet av lokaler från his
torisk tid kom denna undersökning att bli startskottet för många och långa 
intensiva teori- och metoddiskussioner. Dessa diskussioner har främst berört 
landsbygdens lämningar från historisk tid och hur dessa ska behandlas i 
exploateringssammanhang.

I den här artikeln vill vi delge några av de tankar och idéer som sprungit 
ur den arkeologiska undersökningen och efterföljande samtal. Vi kommer 
att använda erfarenheterna från Ulriksberg som utgångspunkt, analysera 
tillvägagångssättet och sedan fundera kring hur vi skulle ha gjort idag. Som 
sagt, sedan den här grävningen genomfördes har mycket vatten runnit under 
broarna. Därför är det av intresse att plocka fram en gammal grävning och 
våga se den med nya ögon. Fokus kommer att riktas på våra frågeställ
ningar och de metoder som användes vid slutundersökningen.

Länsstyrelsen i Örebro län har varit en föregångare när det gäller att 
besluta om och ge tillstånd till utgrävningar av yngre lämningar, som många 
gånger legat på gränsen till vad som omfattas av kulturminneslagen både i 
städer och på landsbygden. Det har givit UV Bergslagen en unik möjlighet 
att bygga upp en erfarenhet och kunskapsbank om yngre tidsperioder. Hur 
landets övriga länsstyrelser förhåller sig till yngre lämningar varierar och 
här är inte rätt forum för en djupare diskussion kring ämnet. Att vi ändå 
ville ta upp det, har att göra med att länsstyrelsernas inställning till dessa 
lämningar bestämmer om de ska grävas ut eller inte.

Det har hänt mycket inom den historiska arkeologin tack vare enskilda 
personers intresse för lämningarna. För att bygga upp ytterligare kunskaper 
krävs att länsstyrelserna och den arkeologiska världen har tid och ork att 
studera resultaten, annars kommer dessa lämningar även i fortsättningen 
att behandlas styvmoderligt och vi tycker att de förtjänar ett annat öde. De 
ger oss möjlighet att studera de människor, som inte har lämnat avtryck i 
historieböckerna, nämligen den stora grå massa som utgör grunden till vår 
historia.



Ett av grundproblemen när det gäller historiska lämningar, framför allt i 
exploateringssammanhang, är att metodiken sällan eller aldrig diskuteras. 
Vad som däremot ofta diskuteras är om dessa grävningar ska anses berätti
gade eller inte. Är det ett dyrt sätt att bekräfta det redan kända? Vi kommer 
inte att fördjupa oss i den debatten här utan konstaterar bara att detta har 
diskuterats (bl.a. i META, se t.ex. Mogren 1995, Saunders 1999, Sporrong 
1990 och Widgren 1990) både bland forskare och exploateringsarkeologer.

I anglosaxisk forskning däremot, där man inte ifrågasätter om historiska 
lämningar ska grävas eller inte, pågår en kontinuerlig diskussion kring teori 
och metod. Här finns mycket att ta till sig och använda sig av, men det finns 
också stora skillnader. Mycket av det som skrivs är rena skrivbordsprodukter, 
som aldrig har testats i fältsammanhang. Det som däremot har testats är 
ofta provat vid forskningsgrävningar, som pågått under flera säsonger. Går 
dessa metoder att använda under svenska förhållanden vid exploaterings- 
grävningar där andra premisser gäller? Svaret blir ja. Med vissa modifieringar 
går det mesta att använda, det gäller bara att försöka anpassa det till vår 
exploateringssituation.

Bristen på en metoddiskussion har fått till följd, att man inom den 
historiska arkeologin litar till de metoder, som används vid förhistoriska 
grävningar. Att detta får konsekvenser för grävningsresultaten är uppen
bart. De historiska lämningarna är ofta komplicerade på andra sätt än de 
förhistoriska. Är man inte medveten om de skillnader som föreligger mellan 
förhistoriska och historiska undersökningar, blir det lätt så att man bekräftar 
det redan kända både genom frågeställningar och val av metod.

Undersökningens bakgrund
Att undersökningarna vid Ulriksberg kom till stånd hänger samman med 
utbyggnaden av E18/E20 mellan Arboga och Örebro. I samband med att 
motorvägen breddades gjordes en nydragning av lokalvägen mellan Örebro 
och Glanshammar. Förundersökningen gjordes år 1996 och slutunder
sökningen år 1998. Vid tidpunkten för slutundersökningen hade vägverket 
låtit göra vissa förändringar av vägsträckningen, vilket innebar att en av 
bebyggelselämningarna, som från början låg innanför exploateringsområdet, 
kom att hamna utanför och av en annan husgrund kom 2/3 att beröras i 
stället för hela. Från länsstyrelsens sida innebar detta att de lämningar och 
de delar av lämningar som hamnade utanför exploateringsområdet inte skulle 
undersökas arkeologiskt. Denna förändring fick givetvis konsekvenser för 
utgrävningen. Nu var det inte längre tal om att undersöka en komplett 
anläggning med ekonomibyggnader utan endast delar av den.



I vårt uppdrag ingick inte heller att göra någon analys av det omkring
liggande produktionslandskapet i form av in- och utägor, dagsverkstorpare 
osv. Det skulle därmed aldrig komma att tas något samlat grepp där ett 
större landskapsa vsnitt ingick, vilket är en nödvändighet för att förstå Kungs
ladugården Ulriksberg.

Gården och undersökningen
Gården Ulriksberg ligger under Myrö säteri, som under en period ägdes av 
riksrådet Seved Bååt. På Myrö säteri finns ett mycket välordnat gårdsarkiv 
med kartor och handlingar, som går tillbaka till 1600- och 1700-talen och 
detta fick vi ta del av.

Kungsladugården Ulriksberg uppfördes som ersättning för Västra Ladu
gården vid Örebro, vilken på 1680-talet omvandlades till rusthåll. Ulriksberg 
består dels av bevarad bebyggelse, dels av synliga bebyggelselämningar. 
Gården omfattade 60 tunnland åker och ängsmark där åkermarken brukades 
med tvåsäde. Till gården hörde ursprungligen fem torp, som senare utökades 
till minst sju (Klingnéus 2000).

Den bevarade bebyggelsen består av en huvudbyggnad och ett maga
sin från slutet av 1600-talet. Magasinsbyggnadens virke har inom ramen 
för exploateringsuppdraget dendrokronologiskt konstaterats vara fällt vin
tern 1692 - 93 och att stockarna kommer från samma bestånd. Det gör 
byggnaden till ett av de äldsta bevarade trähusen i Närke. Prover togs även 
från huvudbyggnaden, men dessa kunde inte dateras (Klingnéus 2000).

Det unika med Ulriksberg är den exakta tidsbestämning, som går att 
göra utifrån ett överraskande heltäckande historiskt källmaterial och det 
faktum att mangårdsbyggnaden än idag tjänar som bostad (Klingnéus 2000).

De i den arkeologiska undersökningen ingående bebyggelselämningarna 
är belägna cirka 200 meter nordöst om huvudbyggnaden. När vi första 
gången kom till platsen var det slående hur synliga dessa bebyggelseläm
ningar var. Tre av husgrunderna gick att identifiera omedelbart och vi be
dömde att det rörde sig om ekonomibyggnader tillhörande gården. Dess
utom kunde uppfartsramper, vägar och andra konstruktioner skönjas. Att 
finna den här blandningen av både stående och försvunna byggnader är en 
inte helt ovanlig kombination i arbetet med historiska lämningar.

Vi kunde dock inte vara säkra på att mangårdsbyggnaden verkligen var 
från samma tid som ekonomibyggnaderna och mangårdsbyggnaden skulle 
inte beröras av exploateringen. Frågan om en eventuell samtidighet, vilken 
var intressant för oss men kanske inte för exploatören, skulle därmed inte 
få något svar eftersom någon undersökning av mangårdsbyggnaden eller



dess nära omgivning inte ingick i vårt uppdrag. Vid ett samråd med länssty
relsen kom vi emellertid överens om, att det var viktigt att datera man- 
gårdsbyggnaden. Därför genomfördes de dendrokronologiska proverna på 
mangårdsbyggnaden och magasinet, som resulterade i den ovan nämnda 
tidiga dateringen av magasinet.

Österängen

Väster-

RiddareBetes-
Månsa- eller 
Skinnargärdet

Betes-

Kalkugn Betes-

Betes-

Prediko-
stenen

Munkatorps
ägor

Hjälmaren

Fig. 7. Ulriksberg med omgivning. Ren ritning av Gabriel Thorings karta från år 1692, avritad 1727.
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Frågeställningar och metod
Som brukligt är vid exploateringsgrävningar upprättades en undersöknings
plan, som innehöll ett antal frågeställningar samt en tänkt metod. Frågeställ- 

134 ningarna delades in i ett lokalt och ett regionalt perspektiv. Till varje fråge
ställning fanns en metod för hur vi skulle komma fram till ett svar på frågan.

När man granskar frågeställningarna mot de valda metoderna, ser man 
tydligt att det ofta rör sig om kart- och arkivstudier istället för traditionell 
arkeologi i form av utgrävningar. Så är ofta fallet inom historisk arkeologi. 
Kart- och arkivstudier är ett sätt, att delvis lösa problemet med att inte 
kunna undersöka en större sammanhängande yta och istället få nöja sig 
med den ringa överblick av undersökningsobjektets kontext som mindre 
undersökningsytor ger. Produktionsmark och andra anläggningar utanför 
själva exploateringsområdet studeras dessutom endast i liten utsträckning i 
samband med exploateringsföretag av sentida bebyggelselämningar. Sär
skilt saknas det samlade greppet där bebyggelselämningar och produktions
mark analyseras som en enhet (Lind, Svensson & Hansson 2001:21). En 
gårds fysiska struktur och arkeologiska fyndmaterial behöver inte nödvän
digtvis återspegla gårdens ekonomiska bas. De kan ge en bild av ägarens 
välstånd utan att därför ge någon antydan om gårdens ekonomiska situation. 
Att fastställa en gårds gränser, särskilt om marker har nyttjats extensivt till 
exempel för djur på skogsbete eller för jakt, är en mycket besvärlig uppgift 
och näst intill omöjlig utan skriftliga dokument. Markutnyttjande har dock 
med tiden uppmärksammats allt mer inom arkeologin. Det har gjorts inte 
minst för att tydliggöra den ekonomiska bakgrunden till politiska och sociala 
förändringar, men även för att det ger en mer specifik kunskap om till exempel 
enskilda byggnaders användningsområde.

Ett problem, särskilt inom exploateringsarkeologin, är att det inte går 
att begränsa utgrävningen till ett visst tidsavsnitt, vilket ibland förekommer 
i länsstyrelsen beslut. Det blir väldigt tydligt inom just den historiska arkeo
login, där utgrävningsplatsen i sig kan ha en mycket lång historia innan den 
leder fram till ett visst århundrade och även därefter. För att kunna förstå 
en plats är det nödvändigt att känna dess historia så långt det är möjligt. 
Det går inte att välja ut vissa tidsavsnitt, lika lite som det går att ignorera 
varför platsen ser ut som den gör idag. Särskilt när man kommer till en 
utgrävningsplats på landsbygden kan man lätt förledas att tro, att omgiv
ningen inte har förändrats nämnvärt. Det är lätt att bortse från att det är ett 
brukat jordbrukslandskap från 1800-talets laga skifte vi har framför oss.

För att erhålla en nyanserad tidsbild av en historisk utgrävningsplats 
ska flera källor och källmaterial samspela. I Sverige, till skillnad från många



Fråga Metod

Ur ett lokalt perspektiv

Hur är förbållandet till den äldre gården 

När etablerades Kränglan?

Kulturlager på gårdsplanen utanför 
vägområdet undersöks, en referensyta.

Vilken produktionsinriktning hade 
gården då?

Kungsladugården Ulriksberg

Vilken produktionsinriktning hade 
gården, hur såg boskapstockens 
sammansättning ut?

Finns det tecken på avelsverksamhet?

En koncentration på att i det befintliga 
kulturlagret samla in ett så omfattande 
osteologiskt och botaniskt material som 
möjligt. Eventuellt kan fyndmaterialet ge 
oss belägg för ett specialiserat redskaps- 
bestånd. Fördjupade arkiv- och kartstudier 
kan också behövas.

När överges Ulriksberg och varför? Arkivstudier. Möjligen, men inte särskilt 
troligt kan det fyndmaterial som framkom
mer i kulturlagret ge en närmare datering.

Hur såg ägoförhållandena mellan
Ulriksberg och Myrö ut?

Arkivstudier

Hur förändrades de?

Ulriksbergstorpen Arkivstudier

När anlades de torp som omger Ulriksberg, 
fanns de redan innan Kungsladugården 
etablerades eller var de ett resultat av 
denna?

Ur ett regionalt perspektiv

Kan vi spåra någon skillnad i 
ägostrukturen mellan godsen Myrö 
och Ekeberg?

Kan vi se medvetna ekonomiska 
strategier som sätter sin prägel på 
landskapet?

Fördjupade kart- och arkivstudier får 
anses ha störst potential när det gäller 
frågan om skillnader i ägostruktur. Det 
arkeologiska fyndmaterialet kan ge svar 
på skillnader i den materiella kulturen.

Hur har ägostrukturen påverkat 
människornas sociala situation och 
materiella kultur?
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andra länder, saknas ett skriftligt källmaterial från århundradena efter Kristi 
födelse. Det gör att arkeologi för oss blir liktydigt med utgrävningar. Här 
har den förhistoriska arkeologin dragit upp riktlinjerna för vad som är arkeo
logi och hur den ska bedrivas. När medeltidsarkeologin blev ett etablerat 
universitetsämne hade den förhistoriska arkeologin redan patent på kon
ceptet arkeologi. Det är därför på sin plats att kritiskt granska och omvär
dera vad som är arkeologi. Det finns ingen motsättning mellan ett skrivet 
källmaterial och ett utgrävningsmaterial, lika lite som det finns ett tolknings
företräde för det skrivna materialet. Det är undersökaren själv som i så fall 
lägger sina värderingar på olika källmaterial.

Hur hade vi hanterat frågeställningar och metoder idag?
Kunskap om tidsperioden

En av de viktigaste erfarenheterna vi fick under utgrävningarna av Ulriksberg 
är något som är självklart när det gäller all arkeologi. Det räcker inte med att 
vara en duktig fältarkeolog, man måste ha gedigna kunskaper om tidsperio
den undersökningen gäller. Vi saknade den djuplodande kunskap om 1600 - 
1700-talen, som var nödvändig för att utforma frågeställningar med riktig 
udd. Det behövs kanske inte universitetspoäng i ämnet historia för att erhålla 
den kunskapen, den kan man ha tillgodogjort sig på annat sätt, men den måste 
finnas. Här vill vi sticka ut hakan och påstå att orsaken till att många histo
riska grävningar bekräftar det genom skriftligt källmaterial redan kända, är 
att de arkeologer som genomför exploateringsgrävningarna är duktiga fält
arkeologer, men saknar tillräcklig kunskap om tidsperioden. Det är inte möj
ligt att gräva en boplats från till exempel äldre järnålder utan gedigna kunska
per om den perioden. Hur ska det då vara möjligt att gräva en historisk bo
plats med endast gymnasiets historietimmar som referensram?

Kungsladugården kom aldrig att drivas enligt den plan som var tänkt. 
Ofta sker det i historien att människor fattar beslut om stora projekt, som 
i verkligheten visar sig stanna vid en vision. Ibland finns en motsättning 
mellan visionen och verkligheten. Så var fallet för Ulriksberg. De ekono
miska realiteterna, bestämda av krigsutgifterna under Stora nordiska kriget, 
förvandlade Karl IX: s dröm till en vanlig arrendegård (Klingnéus 2000). 
Hade vi vetat bättre, eller rättare sagt kunnat mer om Sveriges ekonomiska 
historia och om Sveriges indelta soldater, skulle vi ha förstått att gården 
Ulriksberg knappast kunnat fungera som Kungsladugård. Dessa hade i stort 
sett redan spelat ut sin roll när Ulriksberg byggdes. Det var något vi insåg 
när vi arbetade med rapportmaterialet. Självklart skulle vi haft andra fråge
ställningar, om vi känt till detta.



Nu är det inte meningen att artikeln enbart ska bli något slags bekän
nelse. Den ska självklart leda fram till något konstruktivt, men för det måste 
vi analysera våra felsteg. Hur hade vi kunnat undvika det ovan nämnda? 
Låt oss då säga att trots att vi på UV Bergslagen hade både kompetens och 
vana att hantera utgrävningsplatser från den aktuella tidsperioden, saknade 
vi en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad. Vi var helt enkelt inte tillräckligt 
pålästa när vi skrev undersökningsplanen, varken i regional eller i lokal 
historia. Vi antog att vår arkeologiska fältkompetens i kombination med i 
efterhand inköpta tjänster från Sören Klingnéus, docent i historia vid Öre
bro Universitet, skulle vara tillräcklig.

Arbetsgång
Eftersom en exploateringssituation ser ut som den gör, gjorde vi först 
utgrävningen och flertalet kart- och arkivstudier genomfördes i efterhand. 
När det gäller historisk arkeologi är det fullständigt fel ordning. Man måste 
börja med studierna av det skriftliga källmaterialet innan man skriver 
undersökningsplanen. Det är för sent att göra det när det är dags att gå ut 
i fält, i alla fall om man vill ställa specifika och inte enbart generella frågor 
till platsen och utgrävningsmaterialet. Det är definitivt alldeles säkert för 
sent att göra arkivstudien efter genomförd undersökning. När vi diskuterade 
både frågeställningar och metodval tyckte vi, att det var en självklarhet att 
en historiker skulle gå igenom arkiv och bearbeta det skriftliga källmaterialet. 
Det tycker vi fortfarande men med den lilla modifieringen att han/hon bör 
vara med redan när undersökningsplanen skrivs. Vårt samarbete med histo
rikerna vid Örebro Universitet har varit mycket givande för båda parter 
och är en förutsättning för en långsiktig kunskapsuppbyggnad om regionen.

Som framgår av kartan (fig.l) berörde den arkeologiska undersökningen 
endast en ringa del av gårdsanläggningens totala område. Bara detta faktum 
visar nödvändigheten av att först gå igenom källorna för att överhuvudtaget 
ha ett grepp om vilka enorma ytor som kan ingå i ett komplex som detta. 
Frågan är om det är ett moment, som hör till en slutundersökning eller om det 
ska ske till vid utredningsskedet. På så vis kan själva slutundersökningen kon
centreras till det av länsstyrelsen fastställda exploateringsområdet och vi kan 
inom detta arbeta med specifika och relevanta frågor. Om skriftligt källmate
rial saknas är frågan, om man redan vid ett tidigt skede i arbetet ska använda 
särskilda tekniker för att så långt det är möjligt få en bild av gården och om
landet, till exempel olika storskaliga scanningsmetoder från mark eller luft. 
Även om den yta, som tas i anspråk för ett vägbygge, förefaller vara en liten 
del av hela komplexet, är det ur ett uppdragsarkeologiskt perspektiv stort.
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Det är ovanligt att tillstånd från länsstyrelsen inte omfattar någon form 
av begränsning eller prioritering. Det handlar nästan aldrig om någon total 
markundersökning och därför blir bakgrundskunskapen än mer betydelsefull 
för länsstyrelsens val av vilka områden som ska prioriteras. Det faktum att det 
är länsstyrelsen som specificerar vad som ska ingå i undersökningen accentue
rar behovet av förkunskaper, det vill säga arkivstudier måste komma i ett 
tidigt skede för att länsstyrelsen tillsamman med de arkeologiska förunder
sökningsresultaten ska kunna ta ställning till vilka moment en särskild arkeo
logisk undersökning ska innehålla. Eller uttryckt på ett annat vis, det är vår 
uppgift att göra arkivstudier senast vid förundersökningsstadiet för att kunna 
överlämna ett heltäckande beslutsunderlag till beslutande myndighet.

Metod
Vi vill poängtera vikten av att använda en stratigrafisk grävningsmetod, 
det vill säga att frilägga varje enskild stratigrafisk enhet separat oavsett om 
det är ett lager eller en konstruktion. Detta görs för att klargöra de indivi
duella lagrens eller konstruktionernas funktion och tillkomst. Det är nöd
vändigt att förstå vad ett lager representerar för att kunna dra slutledningar 
om dess form och innehåll. På så vis skapas ett redskap för arbetet med den 
fortsatta analysen.

Källkritik av skriftligt material
När det gäller det skriftliga källmaterialet finns en problematik, som sällan 
eller aldrig diskuteras inom arkeologi men däremot inom ämnet nordiska 
språk nämligen förståelsen av ord. Dels kan innebörden av ett ord förändras, 
dels kan det vara ord som inte längre används i språket. När man tyder och 
tolkar ett skriftligt källmaterial bör man ha detta i åtanke och ha för vana att 
slå upp ord och uttryck i för ämnet särskilda uppslagsverk och böcker. Det är 
ett mycket tidskrävande arbete om man inte besitter förkunskaper i äldre språk
bruk och mycket tid är sällan något man har i samband med exploaterings- 
grävningar. För att eliminera feltolkningar av ord kan ett alternativ vara, att 
den uppgiften utförs av någon med den kunskapen. Vid läsning av tolkade 
äldre texter bör man alltså alltid ha källkritiska glasögon på.

Flera kompetenser
En annan erfarenhet är att man bör fundera över personalsammansättningen, 
när man sätter ihop ett team för utgrävningen. Det kanske behövs andra 
kompetenser än fältarkeologer och i så fall vilka? Det är givetvis olika från 
plats till plats och situation till situation, men man bör tänka i nya banor. I



fallet Ulriksberg hade vi i teamet behövt ha en etnolog med kännedom om 
jordbruksredskap från 1600- och 1700-talen. Vi hittade en mängd jordbruks
föremål, som vi själva inte kunde katalogisera på ett adekvat sätt. Att vi 
skulle hitta mycket sådant material, var uppenbart redan vid förunder
sökningen. Trots detta reflekterade vi aldrig över att det skulle bli ett prob
lem att ge dem rätt benämningar.

I många fall kan en kulturgeograf vara till stor hjälp. Att man i de 
flesta fall jobbar med ett äldre kartmaterial i ett tidigt skede inför en exploa- 
teringssituation är rutin idag, men kan vi verkligen själva klara av att tolka 
de kartor vi får excerperade? Ibland klarar vi det, ibland inte. Vi fick insikt 
om problemet bl.a. vid utgrävningarna vid Kolsva utanför Köping. Under
sökningen var ett samarbete mellan UV Bergslagen, SAU och Västman
lands länsmuseum. Det fanns hela tiden tillgång till en utomstående refe
rensgrupp att diskutera med och det fungerade bra. I referensgruppen fanns 
kulturgeografer från Stockholms Universitet och utan deras hjälp med att 
ta fram kartmaterial och tolka detta hade vi inte kunnat identifiera den 
medeltida jordbruksmark, som fanns i området och var synligt i kartmate
rialet från 1700-talet. Vi fann dock inga spår av en medeltida etablering i 
det undersökta materialet, men då vi visste att det fanns var vi extra vak
samma.

Vi vill starkt propagera för en tvärvetenskaplig planering och inrikt
ning vid undersökningar av historiska platser och man ska göra planeringen 
redan på ett tidigt stadium för att slippa frågeställningar, som bekräftar det 
man redan känner till utifrån de skriftliga källorna. Den typen av fråge
ställningar gynnar varken arkeologin eller exploatören.

Avslutning
Av de ovan beskrivna tankarna kanske man lätt kan få intryck av en mindre 
lyckad arkeologisk undersökning, så var naturligtvis inte fallet. Den arkeo
logiska undersökningen och de historiska källorna tillsammans skapade en 
bra helhetsbild över utvecklingen vid Ulriksbergs Kungsladugård. Dock anser 
vi att vi hade kunnat nå längre genom att lägga arbetsmomenten i en annan 
ordning. Betydelsen av att arbeta tvärvetenskapligt samt att använda olika 
källmaterial kan inte nog accentueras. Arbetet kan utgå från flera synsätt 
på de sentida bebyggelselämningarna, men av betydelse är behovet av en 
tvärvetenskaplig dialog med discipliner som historia, ekonomisk historia, 
historisk kulturgeografi och etnologi (Lind, Svensson & Hansson 2001:25). 
Behovet av att utveckla metoder och frågeställningar inom historisk arkeo
logi är stort.
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142 Koppla greppet om torvmarkerna!
Metoder för arkeologisk och paleoekologisk rekognoscering

Arkeologi och exploatering i torvmark
Fynd från torvmarker och andra våtmarker har alltid fascinerat. Många av 
dem är genom sin rikedom eller höga bevaringsgrad unika till sin karaktär 
och tillsammans representerar de ett brett spektrum av aktiviteter och tids
perioder - från profant till sakralt, från mesolitikum till historisk tid. Men 
trots variationen finns det en omständighet som förenar dem. Den gemen
samma nämnaren är att de allra flesta fynden gjorts slumpmässigt i sam
band med 1800-talets och det tidiga 1900-talets torvtäkter och mossodlingar.

Så har till exempel offerfynd i nästan samtliga fall kommit i dagen i 
samband med torvtäkt. Balkåkratrumman, offrad under bronsåldern och 
funnen vid torvtäkt år 1847 i södra Skåne, kan tjäna som ett typiskt exempel 
(Montelius 1917). Detsamma gäller stenåldersboplatser i våtmark, till exem
pel de skånska lokalerna Bare mosse och Ageröd V, upptäckta vid torvtäkt 
år 1908 respektive 1947 (Welinder 1971, Larsson 1983). I torvgravarna 
framkom ofta plankor, spetsade pålar och andra träkonstruktioner av okänd 
funktion, varav flera kan ha varit vägläggningar. Som exempel kan nämnas 
den vendeltida väg och rester av en vagn som påträffades vid torvtäkt i Skirs- 
näs mosse i Småland år 1945 (Oldeberg 1954, Skoglund & Lagerås 2002). 
Också faunahistoriska fynd från våtmarker kommer i de allra flesta fall 
från täktverksamhet, till exempel flertalet av de cirka hundra svenska urox- 
fynden (Ekström 1993, Liljegren & Lagerås 1993). Bland mer udda fynd 
kan nämnas Bockstensmannen, påträffad i samband med torvharvning i 
Halland år 1936 (Sandklef 1943), Loshultspilen, funnen vid torvtäkt i norra 
Skåne år 1951 (Petersson 1951), och Gerummanteln, funnen vid torvtäkt i 
Västergötland 1920.

Listan skulle kunna göras hur lång som helst, men de ovanstående 
exemplen får räcka som en illustration till den starka kopplingen mellan 
våtmarksarkeologi och torvtäkt. Den traditionella grävtorvtäkten ersattes 
dock så småningom av maskinell frästäkt och på de flesta håll upphörde 
täktverksamheten helt strax efter andra världskrigets slut. Som ett resultat 
av dessa förändringar har mycket få nya våtmarksfynd gjorts under de se
naste femtio åren.
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Fig. 1. Torvmosse i norra Skåne. Vegetationen karakteriseras av klockljung, tuvull 
och småvuxna tallar. Foto Per Lagerås.



144

Ett växande hot mot torvmarkerna - både som naturmiljöer och som 
arkeologiska och paleoekologiska arkiv - är nu istället vägbyggen och andra 
storskaliga infrastrukturella projekt. Trots att kostnaderna för anläggnings
arbeten blir betydligt högre än på fast mark, kan vägdragning genom torv- 
marker i vissa fall ses som ett lönsamt alternativ, eftersom torvmarkerna 
idag i krass ekonomisk mening har ringa värde. Flera vägprojekt har därför 
redan korsat torvmarker och fler liknande projekt är att vänta i framtiden. 
I sin förlängning leder detta naturligtvis till frågor om kulturmiljövård och 
bevarandevärden, samt till frågor om uppdragsarkeologins ansvar och 
möjligheter i samband med våtmarksexploatering.

Under torvtäktens glansdagar var den antikvariska ambitionen i våt
markerna först och främst att nå ut med information till torvgravarna, så att 
de på ett så bra sätt som möjligt kunde ta till vara eventuella fornfynd och att 
rapportera dessa. I ett upprop hette det till exempel att ”Det omsorgsfulla 
tillvaratagandet av alla sådana fynd - de må vara märkligare växtrester och 
djurlämningar eller mänskliga anläggningar och forntidsredskap - bör bli torv- 
industrins tribut till vetenskapen. Den tributen kostar inga pengar och föga 
omak, endast vakenhet och god vilja” (von Post, opubl.). I samband med 
dagens infrastrukturella projekt är de arkeologiska förutsättningarna annor
lunda. Nu ges möjlighet att inför en planerad exploatering analysera bevarande
värden och formulera aktuella frågeställningar, samt att - i bästa fall - genom 
riktade undersökningar ge någon rättvisa åt torvmarkernas antikvariska och 
vetenskapliga potential. Frågan är bara hur detta ska göras.

Inom uppdragsarkeologin finns ingen etablerad praxis för undersökningar 
i torvmark och det är därför angeläget att utveckla och diskutera såväl teore
tiska infallsvinklar som praktiska metoder. Med den utgångspunkten ges i 
denna artikel förslag på hur arkeologi och paleoekologi kan kombineras vid 
uppdragsarkeologiska undersökningar i torvmarker. Fokus ligger på de tidiga 
stegen i den antikvariska processen, det vill säga från de inledande rekogno
sceringarna till och med utredningsgrävningen. Målet är att visa hur man 
tidigt i ett projekt kan koppla ett helhetsgrepp om de berörda torvmarkerna 
och hur detta kan ge en bra grund för fortsatta undersökningar.

Grundkunskap om torvmarkers dynamik
En viktig förutsättning för arkeologiska och paleoekologiska undersökningar 
i torvmarker är en översiktlig kännedom om hur torvmarker bildas och hur 
de tillväxer. Vad det gäller bildningssättet kan man i Sverige och i övriga 
norra Europa tala om två huvudtyper - igenväxning respektive forsumpning. 
Igenväxning innebär att en sjö, genom den kontinuerliga sedimentationen av



gyttja eller dy, gradvis grundas upp och slutligen växer igen - oftast med vass 
eller starr och efterhand al eller björk. Sjön har vid det laget övergått till ett 
kärr, vilket är en typ av torvmark. Kärret kan sedan genom en fortsatt acku
mulation och tillväxt av torv utvecklas till en mosse, det vill säga en fattig 
torvmark vars enda näringstillskott är det som följer med regnvattnet. En 
typisk igenväxningslagerföljd som speglar hela vägen från sjö till mosse är 
(nedifrån och upp) sand/morän - lera - gyttja - vasstorv -kärrtorv - mosstorv.

Den andra typen av torvmarksbildning - forsumpning - startar i regel 
med en grundvattenhöjning som i lågt liggande terräng resulterar i fuktigare 
förhållanden. Förändringen är oftast klimatiskt betingad (som till exempel 
klimatförsämringen under bronsålder och äldre järnålder), och då orsakad 
av högre nederbörd eller lägre temperatur med minskad avdunstning som 
följd. Den fuktiga, vattensjuka marken leder till ackumulation av dött växt- 
material och annan detritus, som sedan leder vidare till torvbildning. När 
torvtillväxten väl kommit igång är processen självgenererande. Till att börja 
med har torvmarken kärrkaraktär - till exempel ett alkärr - men vartefter 
den växer kan den så småningom utvecklas till en mosse. En typisk 
försumpningslagerföljd är sand/morän - kärrtorv - mosstorv. Värt att betona 
är att de två typerna av torvmarksbildning med tiden kan leda fram till 
likartade kärr eller mossar och det krävs därför borrningar och tolkningar 
av stratigrafin för att avgöra om en torvmark har sitt ursprung i en öppen 
sjö eller en forsumpning på fast mark.

En annan viktig del av torvmarksdynamiken är torvens tillväxthastighet 
(ackumulationshastigheten). Denna skiljer sig mellan olika torvslag och 
hänger samman med humifieringsgraden, det vill säga graden av nedbryt
ning. Generellt sett har mörkbruna torvslag hög humifieringsgrad och låg 
tillväxthastighet, medan ljusare, mer gulaktiga torvslag har lägre humifie
ringsgrad och snabbare tillväxt. Tidigare såg man ett direkt samband mel
lan skillnader i humifieringsgrad och klimatförändringar (t.ex. Blytt 1893, 
Sernander 1908, von Post 1913, Granlund 1932), men även lokala förhål
landen i topografi och hydrologi, liksom skogsröjningar och annan mark
användning (t.ex. Speranza m.fl. 2000), påverkar humifieringen och torv
tillväxten. Trots att det hela alltså är ganska komplicerat kan några riktlinjer 
ges för torvlagerföljdernas tillväxthastighet. Den nyss bildade torven på 
markytan tillväxer med upp till tio millimeter per år, men bara några centi
meter ned i lagerföljden har kompaktion lett till att nio tiondelar av den 
initiala tillväxten gått förlorad (Aaby 1986). Om man undantar de övre, 
icke kompakterade lagren, så överstiger tillväxthastigheten hos torv sällan 
en millimeter per år, vilket innebär att en torvmäktighet på en meter speglar
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en period på tusen år. I Sverige finner man en så pass hög tillväxthastighet 
framför allt hos låghumifierad vitmosstorv. Hos mer höghumifierade torv- 
slag är tillväxten ofta en halvmeter eller mindre per tusen år.

Jämfört med situationen hos torv är ackumulationshastigheten i sjöar 
- det vill säga sedimentationen av gyttja eller dy på sjöbottnen - mer varie
rad och styrs av algproduktionen, humusutfällningar, markerosion i dräne- 
ringsområdet med mera. I en näringsfattig skogsgöl i Småland kan den ge
nomsnittliga ackumulationshastigheten till exempel vara 0,2 millimeter per 
år (Lagerås 1996), medan den i en näringsrik skånsk sjö av samma storlek 
kan vara 5 millimeter per år (Olsson m.fl. 1997). Erosion och näringsläckage 
från jordbruk leder i många fall till högre ackumulationshastighet.

Torv- och gyttjelagerföljderna i Sverige speglar som mest de senaste cirka 
tio tusen åren, vilket tillsammans med tillväxthastigheten sätter ramar för hur 
mäktiga torvmarkslagerföljderna kan vara. En ren torvlagerföljd bildad 
genom forsumpning kan i undantagsfall ha en mäktighet på fem till sex meter, 
men mer vanligt är mäktigheter på omkring två meter. Igenväxningslager- 
följder kan vara mer imponerande och en sammanlagd mäktighet av torv och 
gyttja på cirka tio meter är inte ovanligt.

Torvmarkerna längs E4:an i norra Skåne
I samband med ombyggnaden av E4:an i norra Skåne bedriver Riksantik
varieämbetet, UV Syd ett uppdragsarkeologiskt projekt (Wallin m.fl. 1997, 
Olsson m.fl. 1999). Den planerade vägsträckningen kommer här att till 
stor del korsa torvmarker - närmare bestämt kommer cirka 10 av 35 km ny 
väg att gå genom torv - och det har därför varit angeläget inom projektet att 
undersöka dessa torvmarkers arkeologiska och paleoekologiska potential.

Torvmarkerna längs vägsträckan utgörs till största delen av mossar, 
med klockljung, vanlig ljung, tu vull, vitmossa och en gles trädvegetation av 
små vuxna tallar (se ovan fig. 1). Detta gäller i synnerhet de vidsträckta 
torvmarker som breder ut sig över flacka moränplatåer. I mer kuperade 
avsnitt är olika typer av kärr vanliga, bland annat starrängar, björksump
skogar och blåtåtelkärr. Många av torvmarkerna har en stämningsfull karak
tär av vildmark, med gott om älg och enstaka spelplatser för orre.

Helhetsbild genom rekognoscerande borrningar
Redan i inledningen av E4-projektet (utredning steg 1) borrades torvmarkerna 
längs hela vägsträckan. Som utrustning användes en enkel så kallad ryssborr 
(fig. 2). Stratigrafierna dokumenterades i fält och inga borrkärnor togs till
vara i detta skede. Dock togs enstaka prover för 14C-datering och mikro-
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Fig. 2. Torvmarksrekognoscering med ryssborr. Foto Per Lagerås.



skopisk jordartsanalys. Målsättningen med rekognosceringen var a tt; (1) 
skaffa en överblick över stratigrafier, mäktigheter och torvtillväxt; (2) ta 
reda på vilka torvmarker som tidigare varit öppna sjöar; samt att (3) be- 

1 48 döma förutsättningarna för pollenanalys och andra paleoekologiska analys
metoder.

Det visade sig att torvmarkerna längs vägsträckan sällan har en mäktig
het på mer än tre till fyra meter och att de i de allra flesta fall bildats genom 
forsumpning. Dateringarna visade att forsumpningen börjat vid olika tid
punkt på olika ställen, men endast i undantagsfall före år 4000 f.Kr. Baserat 
på dateringar och stratigrafier var det möjligt att göra en översiktlig beräk
ning av torvens tillväxthastighet och hur denna förändrats. Genom att sedan 
kombinera dessa siffror med den information om bottentopografin som 
borrningarna gett, blev det möjligt att beräkna hur torvmarkerna ytmässigt 
expanderat genom tiden (fig. 3). Resultatet visar att torvmarkernas utbred
ning nästan fördubblats under de senaste tusen åren - idag täcker de nästan 
25 procent av undersökningsområdet, men för tusen år sedan endast cirka 
15 procent. Vid Kristi födelse täckte torvmarkerna runt sju procent av om
rådet och längre tillbaks i tiden mindre än så. Landskapet har uppenbarligen 
försumpats och genom torvmarkernas expansion flackats ut rejält under 
yngre järnålder och historisk tid. Den förhistoriska topografin ligger till 
stora delar begravd under torv.

Typiska igenväxningslagerföljder påträffades i förhållandevis få av torv
markerna. I några täcktes en fem till sju meter mäktig gyttjelagerföljd av ett 
tunt gungfly bestående av starrtorv (t.ex. lokalerna E4:13 och E4:24). Dessa 
sjöar har bevisligen växt igen i sen tid, troligen i samband med diknings- och 
sjösänkningsföretag. Andra lagerföljder uppvisade en tidigare igenväxning.
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Fig. 3. Schematisk bild av hur torvmarkerna längs E4:an expanderat genom tiden, 
från en täckningsgrad på några enstaka procent före Kristus till 25 procent idag.



Det gäller bland annat en torvmark där cirka tre meter gyttja överlagrades 
av två och en halv meter torv, och där igenväxningen l4C-daterats till slutet 
av mesolitisk tid (E4:38). På den forna stranden till denna sjö påträffades 
en tidigmesolitisk boplats.

Genom borrningarna i torvmarkerna erhölls information om lagerfölj
dernas mäktighet, bildningssätt och ålder, och därmed också om deras po
tential för paleoekologiska analyser. Ofta aktualiseras paleoekologiska un
dersökningar för sent i den antikvariska processen - vanligen i samband 
med för- eller slutundersökningen - och de får då en vingklippt roll som 
något slags hjälpvetenskap till arkeologin. Inom E4-projektet var det av 
stort värde att vi redan i projektets inledning fick en överblick över förut
sättningarna för paleoekologiska undersökningar. På så vis kunde paleo
ekologi och arkeologi (liksom för övrigt även historia och kulturgeografi) 
integreras till gemensamma problemformuleringar och målsättningar, och 
de vetenskapliga ambitionerna kunde läggas på en lämplig nivå. Resultaten 
fick också betydelse för den arkeologiska planeringen, på så vis att platser 
med goda förutsättningar för lyckade paleoekologiska analyser också arkeo
logiskt kunde ges högre prioritet.

Borrningarna visade att det finns goda förutsättningar för pollen
analytiska och andra paleoekologiska undersökningar av de senaste två 
tusen åren. Lämpliga lagerföljder som täcker detta tidsintervall finns längs 
så gott som hela vägsträckan och i olika landskapstyper. Det finns därför 
goda möjligheter att finna lämpliga provtagningspunkter, till exempel i nära 
anslutning till röjningsröseområden från järnålder och historisk tid. Lager
följder som når tillbaks till bronsålder och neolitikum är mer sällsynta men 
finns ändå representerade i flera olika landskapstyper. Rejäla mesolitiska 
lagerföljder visade sig finnas endast på enstaka ställen och då främst i 
kuperade områden med isälvsavlagringar.

Borrningar inför utredningsgrävningar
Efter den inledande rekognosceringen gjordes kompletterande borrningar (ut
redning steg 2a) på de våtmarksplatser, som valts ut för vidare utredning. 
Målet med dessa var att inom en begränsad yta ta fram en detaljerad bild av 
stratigrafin och bottentopografin, i första hand som ett planeringsunderlag 
för utredningsgrävningen. (Med bottentopografi menas här gränsen mellan 
torven eller gyttjan och den underliggande moränen eller sanden.) Borresultaten 
visade också om det fanns geologiska förutsättningar för att finna övertorvade 
boplatslämningar och de visade på vilket djup eventuella utkastlager kunde 
förväntas. I samband med borrningarna togs kompletterande l4C-dateringar.
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Fig. 4. Kassungrävning i torvmark. Foto Per Lagerås.



Kassungrävning
Att borra i torvmarker är effektivt och förhållandevis enkelt, men att gräva 
är något helt annat. Eftersom torv och gyttja till allra största delen består 
av vatten (vanligen mer än 80%), behövs vid de flesta utgrävningar omfat
tande arrangemang med spontning och pumpning, framför allt med hänsyn 
till säkerheten. Förekomsten av träföremål och annat ömtåligt organiskt 
fyndmaterial ställer dessutom krav på noggrann och tidsödande rensning 
för hand. Dessa praktiska problem och fördyringar är säkert en av förklar
ingarna till varför man inom uppdragsarkeologin ofta gett våtmarkerna så 
låg prioritet.

I synnerhet utredningsgrävning är problematiskt i torvmark, eftersom 
det knappast går att motivera dyrbar spontning i ett skede då konkreta 
arkeologiska resultat saknas. Detta var ett problem också inom E4-projektet, 
där vi såg det som värdefullt att redan i utredningen kunna göra begrän
sade grävinsatser i torvmarkerna - i första hand för att ta reda på om det 
fanns utkastlager bevarade. De praktiska problemen löstes till stor del då vi 
lät konstruera flyttbara kassuner som kunde fungera som ersättning för fast 
spontning (fig. 4). Konstruktionen togs fram av en av de grävmaskinister vi 
samarbetar med och byggde idémässigt på säkerhetsanordningar, som an
vänds vid kabeldragning i våtmark. Kassunerna är av järn, mäter 4°o2 me
ter i basen, och är en eller två meter höga. Genom att med grävskopan 
trycka ned en kassun i torven och gräva inom den, kan man utan risk och 
på ett förhållandevis enkelt sätt gräva djupa provschakt. Kassunerna kan 
länkas ovanpå varandra och man kan då utan problem nå ned till cirka två 
meters djup i gyttja och till cirka fyra meters djup i torv. Om grävningen 
inte stannar upp längre stunder behövs ingen pumpning, eftersom vattnet i 
torven och gyttjan rör sig mycket långsamt. När grävningen och dokumenta
tionen är klar dras kassunen (eller kassunerna) upp med grävmaskin och 
schaktet fylls igen. Under allt arbete på torvmarken måste grävmaskinen 
använda så kallade körmattor för att fördela trycket över markytan.

Med hjälp av kassunerna blev det inom E4-projektet möjligt att utred- 
ningsgräva i torvmarkerna till en försvarbar kostnad. I förhållande till 
torvmarkernas storlek får de grävda schakten naturligtvis ändå ses som 
mycket små titthål och det arkeologiska utfallet blev också ganska magert. 
På en lokal (E4:5) påträffades tre spetsade träpålar av okänd funktion. Pålar
na var av ek och l4C-daterades till bronsålder-förromersk järnålder. Deras 
funktion är okänd och då inga övriga fynd framkom i anslutning till pålarna 
förordades inga fortsatta undersökningar på platsen. På en annan utrednings- 
plats (E4:38) framkom mesolitiska flintspån och avslag under torven, men
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egentliga utkastlager kunde inte konstateras. Bland paleoekologiska obser
vationer i schakten kan nämnas bävergnagda pinnar från tidigmesolitikum 
och rikligt med sjönötter (Trapa natans) från senmesolitikum. Sjönöten är 
en värmekrävande vattenväxt som nu är försvunnen från våra breddgrader 
och vars tidigare utbredning hypotetiskt satts i samband med stenåldersbo- 
sättningar (Sundelin 1920).

Kassungrävningen innebar ett steg framåt, men metoden behöver ut
vecklas vidare framför allt för grävning i mäktiga gyttjelagerföljder. I dessa 
hade vi velat nå ned till djup på över fyra meter för att med säkerhet nå de 
nivåer där mesolitiska utkastlager kunde förväntas, men grävningen fick 
avbrytas redan på mellan två och tre meters djup. Problemen bestod dels i 
att gyttjan - som är mer rörlig än torven - pressades upp i schaktet som en 
följd av det omgivande trycket, dels i att kassunerna sögs fast i gyttjan och 
var svåra att dra upp.

Summering av erfarenheterna från E4-projektet
Inom E4-projektet kopplade vi tidigt ett helhetsgrepp om torvmarkernas 
utbredning, bildningssätt och utveckling, och vi fick därmed ett bra under
lag för att läsa landskapet och bedöma den arkeologiska och paleoekologiska 
potentialen. Detta underlag - som var av stort värde för projektets planering 
och vetenskapliga inriktning - inhämtades först och främst genom borr
ningar. Men för att kunna göra konkreta arkeologiska fynd krävs att man 
går vidare från borrningar till sökschaktning - vilket är ett stort steg då det 
handlar om torvmarker. Med den ovan beskrivna kassunmetoden blev det 
möjligt att genomföra sådan schaktning på några utvalda platser, men den 
sammanlagda schaktytan var ändå liten.

Det är värt att poängtera att torvmarkerna inom E4:ans undersök
ningsområde är förhållandevis intakta. Här och där finns spår efter torvtäkt 
och dikningar har på sina håll lett till en kompaktion av de översta torv- 
lagren, men i det stora hela är de naturliga lagerföljderna kompletta. Detta 
är naturligtvis bra ur bevarandesynpunkt och inte minst för möjligheten till 
paleoekologiska analyser. Vid sökandet efter fornlämningar i en arkeologisk 
utredningssituation ligger det emellertid en stor svårighet i att äldre, förhis
toriska torvlager överallt täcks av yngre torv. Som nämndes i inledningen 
har de flesta torvmarksfynd kommit i dagen vid torvtäkt. Det finns dock 
även torvmarker som genom dikning och långvarig odling sjunkit samman 
så att förhistoriska lager och fynd kommit i nivå med markytan och där 
fornlämningar kan upptäckas genom enkel ytinventering. Så är förhållandet 
framför allt i en del jordbruksbygder och många av till exempel de danska



och engelska torvmarksfynden har gjorts och görs alltjämt genom så kallad 
’field walking’. De välbevarade torvmarkerna längs E4:an, liksom för öv
rigt i större delen av Sverige, ger inga sådana möjligheter.

Antikvariska utmaningar
Denna artikel har flaggat för torvmarkernas vetenskapliga potential och 
framför allt tagit upp de praktiska möjligheter och svårigheter, som är för
knippade med uppdragsarkeologiska undersökningar i sådana miljöer. En 
annan sida av samma mynt är de problem som rör torvmarkernas bevarande
värden och deras antikvariska status. Vi kan räkna med att många unika 
föremål och anläggningar ännu ligger oupptäckta i torvmarkerna, vilket i sig 
är ett skäl till att ge dessa miljöer ett starkt skydd. Välbevarade spår efter 
senare tiders aktiviteter, som torvtäkt och våtmarksslåtter, bidrar också till att 
göra torvmarkerna till skyddsvärda kulturmiljöer. Genom sitt innehåll av väl
bevarade och kontinuerligt avsatta pollenkorn och andra växtrester, är torv
markerna dessutom ovärderliga som landskapshistoriska arkiv. I synnerhet i 
uppodlade och dränerade landskap bör det fåtal torvlagerföljder som klarat 
sig undan torvtäkt och uppodling därför bevaras för framtida forskning.

Riksantikvarieämbetet har i den nyligen publicerade rapporten Våt
markernas kulturarv lyft fram torvmarkernas och andra våtmarkers höga 
kulturhistoriska värden (Lindegård 2002). Rapporten ger en god överblick 
över kunskapsläget och över de olika kulturmiljöer, som kan finnas mer 
eller mindre bevarade ute i våtmarkerna. Nästa steg bör bli en utvärdering 
av hotbilden, liksom även ett utarbetande av nationella riktlinjer för den 
antikvariska hanteringen. I vissa länder har man kommit längre i denna 
fråga. England är ett bra exempel där English Heritage utarbetat en nationell 
våtmarksstrategi avseende kulturmiljövård, hantering hos myndigheter, infor
mation till allmänheten, forskning, med mera (se t.ex. rapporten Monuments 
at risk in England’s wetlands på internetadressen www.ex.ac.uk/marew/).

Jämfört med den direkta effekten av exploatering innebär långsiktiga 
miljöförändringar ett mer svårbedömt hot. Det finns en uppenbar risk, att 
till exempel en nyanlagd väg genom en mosse på lång sikt rubbar hydrologin 
och därmed bevaringsförhållandena i närområdet. En naturlig följd blir 
också att avgaserna från trafiken på den nya vägen leder till förändrad vegeta
tion med framför allt ett tätare trädskikt, vilket i sin tur ökar avdunstningen 
och torkar ut marken. Frågan är om dessa och liknande aspekter kan beaktas 
då man inom ett uppdragsarkeologiskt projekt definierar exploateringsområdet. 
Problemen liknar de man har inom stadsarkeologin, där djupa schakt på lång 
sikt kan leda till uttorkning av intilliggande kulturlager.
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De långsiktiga miljöförändringarna och effekterna på vegetationen har 
hittills i första hand uppmärksammats inom naturvården, men det är ange
läget att torvmarkerna bedöms ur ett helhetsperspektiv (Lindegård 2002). 
Naturvårdsintressen som vegetation och fauna bör kunna kombineras med 
kulturhistoriska intressen när bevarandevärden bedöms. Såväl den arkeo
logiska potentialen som torvlagerföljdernas betydelse som paleoarkeologiska 
arkiv måste då lyftas fram.

Denna artikel bygger på ett föredrag som författaren höll på The VIII 
Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology 
i Umeå år 2001, samt ett manuskript inskickat till Euopean Journal of 
Archaeology.
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158 Tusentals anläggningar, otaliga hus, kilovis med ben, 
keramik och flinta - ett par hekto metall!

Inledning
De flesta metoder, som används vid arkeologiska undersökningar, är alldeles 
utmärkta då det gäller att undersöka anläggningar och fånga upp de van
ligt förekommande fyndmaterialen, som t.ex. ben, keramik och flinta. Rut- 
grävning i valda delar av kulturlager eller större anläggningar ger i allmänhet 
ett bra material för vidare studier. Om rutinnehållet sållas går det dessutom 
att få ett grepp om mindre föremål och fragment.

I en verksamhet präglad av hårda prioriteringar undersöks vanligen 
bara en mindre del av lagren och anläggningarna, resterande delar schaktas 
bort utan vidare kontroll. Detta behöver inte vara ett problem då det gäller 
de vanligt förekommande materialen. Även ett mindre antal rutor som bara 
berör en starkt begränsad del av anläggningen eller lagret, kan ge ett repre
sentativt resultat.

Då det gäller de mer sparsamt förekommande fyndmaterialen, som 
t.ex. metall, är problemen helt andra. Metall förekommer väldigt sällan i så 
stora mängder att en begränsad rutgrävning kan ge ett gott resultat. Lägg 
därtill att metallföremålen ofta finns relativt högt upp i stratigrafin och 
därmed riskerar att försvinna redan vid avbaningen, så är problematiken 
uppenbar. Så länge det inte är möjligt att sålla 100% av lager, anläggningar 
och den ovanliggande matjorden finns det bara två alternativ. Antingen 
förlitar vi oss på turen och hoppas att metallen påträffas i den begränsade 
del av lagret eller anläggningen som undersöks, eller så metalldetekterar vi. 
Artikelförfattarna förordar bestämt det senare.

Metalldetektorn
I motsats till vad många arkeologer tror är metalldetektorn ingen ny upp
finning. Tekniken bygger på välkända naturvetenskapliga principer som 
magnetism och elektricitet. Redan de gamla grekerna kände till magnetismen. 
I mitten på 1800-talet var sambandet mellan elektricitet och magnetism 
relativt väl utrett. Den första metalldetektorn, som nämns i litteraturen, 
var konstruerad av Alexander Graham Bell. Den användes i ett försök att 
lokalisera en lönnmördares kula i den amerikanske presidenten Garfields



kropp. Försöket misslyckades och presidenten dog, delvis på grund av detta. 
Bell fick nämligen indikationer på metall och tolkade dessa som att kulan låg 
djupt in i presidentens kropp. Patienten behandlades därefter. Indikationerna 
visade sig senare härröra från metallfjädrarna i sängen inunder. Den mo
derna detektora uppfanns 1925 och den första bärbara detektora fanns på 
marknaden redan 1931. Sedan 1970-talet finns det billiga, lätta och effek
tiva detektorer att tillgå.

Enkelt uttryckt fungerar detektora enligt följande; ett magnetfält skapas 
genom att en ström leds genom en spole i detektorns sökplatta. Magnet
fältet störs av föremål som har, eller får, ett magnetfält när sökplattan pas
serar över föremålet. Dessa störningar registreras av detektora och presen
teras för detekteraren med hjälp av visare och ljudsignaler. Mer avancerade 
detektorer har små bildskärmar, som med text och bild visar vilken typ av 
metall det rör sig om och hur djupt ner i marken föremålet befinner sig. 
Normalt sökdjup i matjord är omkring 20 - 25 cm, i miljöer med mycket 
störningar ligger siffran runt 10 cm.

Metalldetektorn och arkeologin
Trots att allt fler arkeologer börjar inse värdet av metalldetektering an
vänds metoden i relativt liten utsträckning. Åtskilliga arkeologer verksamma 
inom den svenska uppdragsarkeologin hyser dessutom en grundmurat nega
tiv inställning till metoden som sådan. Alltför många förknippar detektora 
enbart med skattplundring och fyndjakt. Andra minns bara den där rakt 
igenom misslyckade detektorinsatsen någon gång för länge sedan, som en
bart resulterade i en massa recent skrot.

Inom forskningsarkeologin och utomlands har inställningen delvis varit 
en annan. Danmark är något av ett foregangsland och även i England har 
metoden börjat användas alltmer. RAGUs skattfyndsprojekt, Vittenepro- 
jektet, Slöingeprojektet och inte minst Uppåkraundersökningarna är bra 
exempel på forskningsprojekt där metalldetektering varit av största bety
delse. Se Paulsson (Paulsson 1999) och Häggström (Häggström 2001) för 
en fördjupad diskussion.

Metalldetektorn och uppdragsarkeologin
Metalldetektorvanan och den allmänna inställningen till metoden varierar 
alltså inom den svenska uppdragsarkeologin. Samtidigt som det finns exem
pel på väl genomtänkta metalldetektorinsatser, startas det än idag stora linje
projekt där metoden inte ens nämns i undersökningsplaner och projektprogram. 
I detta kapitel ger vi tre exempel på detekteringsinsatser i södra Sverige.
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Öresundsbroprojektet
Vid de arkeologiska undersökningarna inom Öresundsbroprojektet (Malmö 
Kulturmiljö) användes metalldetektorprospektering främst under utrednings- 
skedet. Lämpliga boplatsmiljöer söktes av i syfte att utröna om dessa varit 
bebodda under bronsålder, järnålder och medeltid. Detektorn var inställd 
på att diskriminera bort järn p.g.a. matjordens stora innehåll av järnskrot. 
Vid Naffentorps medeltida bytomt gav metoden bra resultat. Avsökningen 
över en av de utskiftade gårdarna resulterade i ett antal medeltida mynt, ett 
förgyllt bronsspänne i djurornamentik samt en fingerring dekorerad med 
ett kors. Fyndmaterialet visade att gården haft en viss status, vilket var till 
hjälp vid planeringen av slutundersökningen (Björhem 1995:13f., Blomhé 
2000:223).

Västkustbanan
På UV Syd gjordes en omfattande satsning på metalldetektering i samband 
med Västkustbaneprojektet. I utvärderingen av denna insats tar Bo Bondes
son Hvid och Rolf Larsson upp problemen med skörbränd sten och annat 
som kan störa detekteringen. De menar att detektering bör göras ovanpå 
matjorden och sedan skiktvis ned vid schaktning, eftersom detektorns sök- 
djup är begränsat. Tyvärr kunde dessa intentioner inte fullföljas under själva 
fältarbetet. Sammanlagt avsöktes 11 000 kvm med metalldetektor i det översta 
matjordsskiktet. Undersökningarna resulterade i 385 metallföremål, varav 
47 betecknas som fynd. Sex av fynden visade sig sedan vara av relevans för 
de olika undersökningarna. I utvärderingen föreslås att detektorn först och 
främst ska användas i lager och anläggningar under matjorden (Larsson & 
Bondesson Hvid 1996).

Detta resultat är naturligtvis nedslående, men det skall understrykas 
att den då använda detektormodellen är föråldrad. Den går inte att jäm
föra med en modern detektor.

Järrestad
I samband med utbyggnaden av väg 11 i sydöstra Skåne genomfördes metall- 
detektoravsökningar på ett antal platser. Vid Järrestad, en rik boplats från 
yngre järnålder, gav metoden ett mycket bra resultat. Under förundeif- 
sökningen påträffades ett flertal daterbara metallföremål i ploglagret. Dessa 
fynd bidrog i hög grad till att karaktärisera fornlämningen. Resultatet från 
förundersökningen visade vidare att en kostnadseffektiv detektering av mat
jord bör inriktas mot andra metaller än järn (Stark 2000:253). Vid slut
undersökningen avsöktes matjorden skiktvis över valda delar av boplatsen.



Metalldetektorinsatsen resulterade i ett stort antal fynd. Det kan nämnas 
att sex av sju förhistoriska mynt, i princip all vitmetall och bly samt omkring 
4/5 av fynden av CU-legering påträffades med detektor. Huvuddelen av 
fynden fanns i matjorden (Stark muntlig uppgift).

Egna erfarenheter
Vi anser att en utökad satsning på metalldetektering skulle kunna leda fram 
till mycket ny kunskap. Det finns sannolikt långt mer metall på de förhisto
riska boplatserna än vad gängse undersökningsmetoder påvisar. Vad har vi 
då för underlag för att hävda detta? Som svar på den frågan ska vi utifrån 
ett par exempel redogöra för vår personliga erfarenhet av metoden.

Vintrieleden
Redan vår första säsong (1998) då vi arbetade på Stadsantikvariska avdel
ningen Kultur Malmö, reagerade vi på att det framkom relativt lite förhis
torisk metall inom ramen för Öresundsbroprojektet. Vi diskuterade detta 
ingående och frågade oss om inte det berodde mer på val av undersöknings
metod än på förhållanden i förhistorien. Under sommaren 1998 genom
förde vi några smärre detekteringar, som dock på grund av vår orutin resulte
rade i föga mer än någon enstaka bronsbit och ett stort antal hål i marken. 
Först ett drygt år senare fick vi möjlighet att pröva hypotesen på allvar. Vi 
arbetade då på slutundersökningen av Vintrieleden i Hyllie och Bunkeflo 
socken, Malmö kommun. Inom undersökningsområdet fanns ett antal större 
gropar och ett flertal stora gropsystem, huvuddelen daterade till äldre järn
ålder och tolkade som lertäkts- och avfallsgropar. Vi beslutade oss för att 
undersöka dessa med metalldetektor. I anläggningarna påträffades vid 
detekteringen ett eneggat svärd, ett betsel, en spjutspets, en krumkniv, ett 
antal knivar, fibulor, nitar, nålar, dräktdetaljer m.m. Samtliga föremål var 
tillverkade i järn och var mycket bra bevarade. Antalet fynd från Vintrie
leden överstiger det sammanlagda antalet förhistoriska metallfynd, som 
gjordes inom Öresundsbroprojektet (Friman & Hector efter Magnusson 
Staaf 2003:185). Huvuddelen av fynden kom relativt ytligt, främst i det 
kulturlager som täckte groparna i gropsystemen. Före metalldetektor- 
prospekteringen hade ingen metall alls påträffats i de rutor som grävts i 
gropsystemen. Flertalet av de större anläggningarna var snittade med maskin 
och betraktades som färdigundersökta då detekteringen påbörjades.

Metoden vid Vintrieleden var relativt enkel eftersom matjorden och 
därmed i princip all recent metall var bortschaktad. Det var därför möjligt 
att gräva på alla detektorindikationer. Svårigheterna vid denna insats bestod



först och främst i de stora mängder skörbränd sten som fanns i anläggningar
na. (Skörbränd sten behandlas nedan.) Säsongerna 2000 och 2002 slut- 
undersöktes anslutande områden och då resulterade metalldetektering av 

162 de större anläggningarna och lagren i fler fynd. Det finns i dagsläget ingen
rapport för grävningarna (se Friman &c Hector 2003 för en artikel om plat
sen). Metalldetektering av gropsystem vid Lockarps by, Malmö kommun, 
har också resulterat i flera intressanta fynd. I de övre lagren av gropsystemen 
påträffades bl.a. en fibula, en ornerad bronspincett och en skära av järn 
(Johansson muntlig uppgift). Dessa fynd indikerar, om inget annat, att grop
system bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Onslunda/Ryssgärdet
Vid undersökningen av bronsåldersboplatsen Onslunda/Ryssgärdet, Tensta 
socken, Uppland, gav metalldetektering ett mycket bra resultat. Detekteringen 
pågick i tre veckor och utfördes i ett sent skede av utgrävningen. Undersök
ningsområdet var avbanat i sin helhet och ett stort antal rutor var grävda i de 
kulturlager som skulle detekteras. Detekteringen av Ryssgärdet visar tydligt 
metodens effektivitet. En kort metalldetektorinsats motsvararande någon pro
mille av fälttiden resulterade i en guldarmring, 26 CU-legeringar och dess
utom ett stort antal järnföremål. Det ska jämföras med att rutgrävning, 
rensning och anläggningsgrävning sammantaget gav 19 bronser och ett 
mindre antal järnföremål (Eriksson muntlig uppgift). Miljön var delvis 
mycket svårdetekterad. Stenar, rötter och mängder med magnetithaltig sten 
gjorde platsen till en utmaning, mer 
om detta nedan. Då matjorden var 
avbanad var det möjligt att gräva 
på alla metallindikationer, inklusive 
järn. Det är dock sannolikt att en 
del av järnföremålen är recenta.

E4:34
Metalldetektering handlar inte bara 
om att söka efter förhistoriska 
praktfynd, metoden är mångsidi
gare än så. Inom E4-undersök- 
ningarna i nordvästra Skåne under
söktes ett antal historiska bebyggel
selämningar med metalldetektor.
Vid Vanås - Värsjö, Skånes-Fager- Fig. i. Guldarmring. Foto uv gal.



Fig. 2. Spisröse. Foto UV Syd.

hult socken, på plats E4:34 (internt namn i E4-projektet) förundersöktes 
sentida bebyggelselämningar. Metalldetektorn användes bl.a. för att under
söka två rosen, vilka tolkats som huslämningar. Det framkom i princip inga 
fynd överhuvudtaget vid avsökningen, vilket starkt bidrog till att rösena 
kunde omtolkas till odlingsrösen (Anglert & Lorentzon muntlig uppgift). 
Under slutundersökningen kontrollerades ett större antal rösen med metall- 
detektor. Ett av dessa innehöll mycket metall och denna observation med
verkade till att roset undersöktes närmare. Det visade sig vara lämningarna 
av ett spisröse i ett mindre hus. Huset undersöktes därefter med traditio
nella metoder och kontinuerlig metalldetektering. Inom området fanns dess
utom ett större raseringslager. Metalldetektor användes främst för att under
söka den del av lagret som inte rutgrävdes.

Detekteringsförhållandena var relativt besvärliga på plats E4:34.1 all 
skogsmark är stenar och rötter ett bekymmer vid metalldetektering och på 
platsen fanns dessutom en del magnetithaltig sten vilka kraftigt stör detektorn 
(se nedan). Det fanns stora mängder järnskrot på platsen varför metalldetek- 
teringen främst inriktades på vad som kan kallas ickejärn.
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Slagfältsarkeologi
Hösten 2003 introducerades s. k. slagfältsarkeologin i Sverige genom ett be
gränsat fältarbete vid platsen för slaget vid Landskrona, år 1677. Utomlands 

har slagfältsarkeologi i olika former bedrivits länge och en gemensam 
nämnare för genren är bruket av metalldetektor. Vid Lands
krona användes tre detektorer och resultatet kan betecknas 
som mycket lyckat (Knarrström 2004). Som alltid då det hand

lar om detektering av matjord innehöll marken mycket recent 
skrot. Av den anledningen inriktades sökandet främst på ädlare 

metaller, d.v.s. muskötkulor av bly samt knappar och mynt. Lant
brukarna i trakten har dock hittat kanonkulor av järn i ploglagret. Av den 

anledningen undersöktes även detektorindikationer som antydde större fö
remål av järn, medan indikationer som visade på mindre järnföremål lämna
des därhän. Denna metod resulterade förutom i muskötkulor, knappar och 
mynt även i fynd av kanonkulor och stora gjutjärnssplitter från den tidens 
handgranater. Miljön var generellt mycket lättdetekterad med lite sten och 
relativt stora fynd. Bly, knappar och mynt ger dessutom bra utslag på detektorn. 
De enda störningar, som inverkade negativt på detekteringen, var två hög- 
spänningsledningar vars magnetfält störde ut detektorerna på stort avstånd.

Figur 3. Översta bilden visar muskötkula plockad ur den skånska myllan. Foto UV Syd. 
Nedersta bilden; rustade och redo för slagfältet. Foto UV Syd.



Metoddiskussion och slutsatser 
Centralplatsparadoxen

Omfattande metalldetektering utförs i allmänhet bara på lokaler där det 
kan förväntas finnas mycket metall. Det rör sig vanligen om gravfält eller 
platser, som anses vara centralplatser. Undersökningarna vid Uppåkra, 
Järrestad och Slöinge är exempel på detta. På de mer vardagliga boplatserna, 
d.v.s. de som vanligen berörs av uppdragsarkeologi, används metoden där
emot mycket sparsamt. Som en konsekvens av detta får vi en bild av förhis
torien där metallen i huvudsak var koncentrerad på ett fåtal centrala plat
ser. Är detta en korrekt bild eller är den åtminstone delvis skapad av metod
valet? Det enda sättet att få reda på hur det ligger till är utökad metall- 
detektorprospektering på de vardagliga boplatserna.

Lokaler där metalldetekteringen ger överraskande bra resultat, som 
t.ex. Vintrieleden och Ryssgärdet, utnämns dessutom snabbt till central
platser. De må ha varit det, men tolkningen är problematiskt av flera skäl. 
Det förekom naturligtvis inte guldarmringar på alla bronsåldersboplatser 
och svärd på samtliga järnåldersboplatser. Vad vi vill framhålla är något 
helt annat. Det går inte att reservationslöst jämföra metallförekomsten på 
boplatser som metalldetekterats grundligt med boplatser där metoden inte 
använts på samma sätt eller kanske inte alls. Centralplatsdiskussionen måste, 
om utgångspunkten tas i metallförekomst, föregås av en metoddiskussion! 
Det finns dessutom en annan problematik förknippad med tolkningen. 
Centralplatser ses ofta som så unika, att de inte kan användas som under
lag och metodexempel vid planläggning av andra boplatsundersökningar. 
Den betydande mängd metall, som en framgångsrik metalldetektorinsats 
kan generera, blir paradoxalt nog ett problem i detta sammanhang. Det 
gäller alltså, lite tillspetsat, att se till att bara hitta lagom mycket metall om 
man skall få chansen att undersöka andra boplatser.

Svårigheter
Det är inte svårt att hitta ytligt liggande metallföremål med en modern 
metalldetektor. Svårigheterna börjar då det handlar om djupt liggande före
mål, mindre fragment och korroderad metall. Riktigt komplicerat blir det 
då marken innehåller mycket recent skrot, stenar och rötter. Idealförhållandet 
är fuktig, stenfri och kompakt jord. Markytan bör vara slät och fri från 
vegetation, harvade åkerytor är optimalt. Så är dock sällan fallet! I motsats 
till forskningsarkeologin kan sällan tidpunkt för undersökning väljas. Detta 
innebär att problem som frusna plogfåror, stubbåker, betblast, grässvål, 
busksnår och skogsmark m. m. måste hanteras på något sätt. Växtlighet
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och ojämn terräng försvårar den rent fysiska avsökningen, då sökplattan 
skall föras så nära markytan som möjligt i likformiga svep. De försämrar 
även detektorns prestanda och detekterarens möjlighet att tolka de olika 
indikationerna. Inom uppdragsarkeologin finns dock möjligheten att skapa 
de gynnsamma förhållandena, eftersom grävmaskin ofta kan användas och 
avhjälpa de flesta av de tidigare nämnda svårigheterna. Plana, öppna ytor 
idealiska för metalldetektering kan skapas snabbt och enkelt.

Sten är alltid ett bekymmer vid metalldetektering. Sökdjupet blir mycket 
begränsat i stenbunden jord. Sten i ytan är dessutom i vägen då metalldetek- 
torns sökplatta förs fram över marken, något som avsevärt försvårar effektiv 
avsökning. Skörbränd sten ger kraftiga detektorindikationer. Denna typ av 
indikationer är dock lättolkade för den rutinerade och på en modern metall- 
detektor går de dessutom att selektera bort. Metalldetektorn kan för övrigt 
användas för att hitta härdar, kokgropar och koncentrationer av skörbränd 
sten i matjorden (Häggström 2001:21).

Magnetit är ett mycket vanligt mineral och förekommer i de flesta mag- 
matiska och metamorfa bergarter. Det saknas därför till stor del i södra och 
mellersta Skåne, men förekommer rikligt längre upp i landet. Mineralet är 
starkt magnetiskt och mycket problematiskt i detekteringssammanhang. 
Om metalldetektorns sökplatta placeras över en magnetithaltig sten, spelas 
detektorns hela register av audiella och visuella signaler upp. Detta pågår 
till sökplattan tas bort från stenen, alternativt till batteriet tar slut. Stör
ningarna fortsätter alltså även om detektorn hålls helt stilla. Detta är unikt 
för magnetit. Övriga material ger bara utslag då sökplattan sveps över före
målet. Effekten av magnetit är densamma som när detektorn används i när
heten av de magnetfält som alstras av högspänningsledningar. Det tycks 
inte finnas någon teknisk möjlighet att ta bort effekterna av magnetit, det 
är bara att lära sig leva med problemet. De kraftiga störningarna kan natur
ligtvis skugga eventuella metallföremål, som ligger i anslutning till stenarna. 
Det går dock att arbeta framgångsrikt i miljöer med mycket magnetit. Detta 
illustreras väl av detekteringen vid Ryssgärdet, där en stor del av stenmate
rialet innehöll mineralet ifråga. Stenarnas s.a.s. räckvidd är nämligen be
gränsad. En decimeter från en starkt magnetithaltig sten är det ofta helt 
störningsfritt. Då sökplattan successivt förs närmare tilltar störningarna 
snabbt. Om detekteraren misstänker att störningarna skuggar ett metall
föremål, är ofta det enda sättet att ta reda på detta att flytta på stenen.

Föremål som står på högkant och vänder en liten yta mot sökplattan 
kan vara mycket besvärliga att hitta. Sådana indikationer kontrolleras enklast 
genom att byta sökvinkel till fyndet.



Recent skrot förekommer i varierande mängd i all matjord. Problemen 
är särskilt stora nära bebyggelse och vägar och där utgödslingen varit om
fattande. Det är därför nästan alltid nödvändigt att selektera bort järn vid 
matjordsdetektering. Detta kan göras på två sätt. På de flesta detektorerna 
finns diskrimineringsfunktioner, som gör det möjligt att selektera bort indi
kationer, exempelvis järn. Denna funktion har dock en del nackdelar. Sök- 
djupet minskar och i vissa fall selekteras även svaga utslag av andra metaller 
bort (Stark 2000:153). Det är ofta bättre att låta metalldetektorn acceptera 
all metall och sedan vara selektiv i tolkningen av indikationerna. Slutligen 
bör nämnas att även stenkol och koks kan störa detektora (Larsson & 
Bondesson Hvid 1996)

Metoddiskussion
Rent generellt bör metalldetektering planeras in i ett tidigt stadium, om 
möjligt redan under utredningsskedet eller förundersökningen. Det kan dock 
vara svårt att utreda/förundersöka med metalldetektor. I dessa skeden är 
möjligheten till markingrepp och fyndomhändertagande liten. Budgeten och 
fälttiden är ofta stark begränsad och utrymmet för metalldetektorprospek- 
tering därmed litet. Det finns exempel från förundersökningar där metall- 
detekteringen har stått för närmare 25 procent av fälttiden. På slutunder
sökningar överstiger denna siffra sällan en eller ett par procent. På platser 
där det förekommer rikligt med metall kan en utredning eller förundersök
ning med detektor ge ett bra urval metallfynd, som kan vara av stor bety
delse för den fortsatta planeringen. På lokaler där metallfynden är mer spar
samma är det också mer problematiskt. Det skall återigen till en del tur för 
att under en starkt begränsad fältinsats påträffa relevanta metallfynd på 
sådana platser. I dessa fall kan det vara lämpligt att begränsa detektorin
satsen till att endast utreda detekteringsförhållandena på platsen. Frågor 
som bör besvaras är. Hur mycket sten och recent metall finns det i mat
jorden? Finns det kraftledningar eller andra störningar som påverkar 
detekteringen? Med utgångspunkt från dessa uppgifter är det sedan lättare 
att beräkna vilken detekteringsinsats som är rimlig under slutundersök
ningen. Eventuella fynd är då att betrakta som en extra bonus och som en 
indikation på hur mycket metall man kan förväntas påträffa under en slut
undersökning. Detta är särskilt viktigt för att kunna beräkna konserverings- 
kostnaderna, som inte får glömmas bort i sammanhanget.

Hur mycket tid som bör läggas på metalldetektering måste naturligtvis 
avgöras från fall till fall. Metoden är mycket tidseffektiv. En van användare 
kan under gynnsamma förhållanden undersöka omkring 1000 kvm matjord
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per arbetsdag (Larsson &c Bondesson Hvid 1996). I matjord med mycket 
recent metall och i anläggningar och lager är siffran dock avsevärt lägre. 
Avsökning av matjord bör om möjligt göras skiktvis i samband med avba- 
ning. Ploglagrets innehåll av metall är i allmänhet detsamma oavsett vilket 
skikt som undersöks. Förhistoriska metallföremål ligger vanligen blandade 
med recent skrot i alla nivåer. Vår erfarenhet är dock att det verkar som att 
övergången mellan matjord och alv ofta innehåller något mindre recent skrot 
och mer förhistorisk metall. Denna observation gjordes även vid förunder
sökningarna av väg 11 i Skåne (Stark 2000:152).

En orsak till detta är sannolikt att lantbrukarna alltid försökt undvika 
att få upp alv i matjorden. Av denna anledning bör det understa matjords
skiktet ägnas särskild omsorg. Då finns det också möjlighet att tillvarata 
ytligt liggande föremål i lager och anläggningar som annars skulle ha för
svunnit vid avbaningen. Med utgångspunkt från utredning och förunder
sökning bör detekteringen koncentreras över kulturlager, större anläggningar, 
husområden och naturligtvis platser där det kan finnas sönderplöjda gravar 
och deponier.

Vid detektering av matjord är det självklart att detekteraren omedel
bart plockar upp de fynd som hittas. Fyndplatsen mäts sedan in och fyndet 
ges ett fyndnummer. Det enda sättet att bli en duktig detekterare är att 
gräva upp otaliga metallföremål. Denna metod är i allmänhet att föredra 
även på lager och anläggningsnivå. En del arkeologer hyser farhågor för att 
en sådan metod rycker fynden ur sin kontext, men så är inte fallet. I små 
anläggningar, känsliga lämningar och lager, som skall grävas kontextuellt, 
bör inte fynden plockas upp direkt. Där kan istället detektorn användas för 
att indikera var det finns metall så att dessa föremål kan grävas fram extra 
försiktigt. På större anläggningar och lager som undersöks med hjälp av 
hackbord eller såll, bör fynden däremot tas upp direkt. Det finns ett antal 
goda skäl till att arbeta på detta sätt. Det effektiva sökdjupet i anlägg
ningar och lager är ofta inte mer än 10 -15 cm, d.v.s. i princip ett spadstick. 
Med metalldetektorns avståndsbedömning är det möjligt att försiktigt följa 
en indikation nedåt och hitta fyndet in situ, istället för att upptäcka det i 
misshandlat skick på hackbordet. En annan orsak till att fynden bör grävas 
upp direkt har att göra med metalldetektorns förmåga att hitta extremt 
små metallfragment. Många fynd är i princip omöjliga att finna utan de
tektor, även om platsen är noga inringad i både plan och djup. I svårdetek
terade miljöer med mycket skörbränd och magnetithaltig sten är det dess
utom ofta nödvändigt att ta bort sten som misstänks skugga metallindika
tioner.



Vem bör då genomföra metalldetektorprospekteringarna? Det finns 
skilda uppfattningar om detta. Vissa anser att metoden är så komplicerad 
att det är nödvändigt att anlita utländsk expertis. Andra menar att metall- 
detektering är så enkelt att vem som helst kan klara av det hela utan någon 
som helst instruktion och träning. Sanningen ligger någonstans däremellan. 
Det vore olyckligt att göra uppdragsarkeologin beroende av utomstående 
expertis annat än i undantagsfall. Det är bättre att ha kompetensen lätt 
tillgänglig, om möjligt inom den egna organisationen. Samarbetsprojekt är 
däremot naturligtvis av stor nytta. Varför inte en metalldetektoransvarig 
på varje UV-kontor och inom varje större projekt? Kompetensen behöver 
förbättras, därom råder det ingen tvekan. Det är bättre att låta bli att de
tektera än att göra det med personal som inte behärskar metoden eller med 
undermåliga detektoren I detta sammanhang måste vikten av kunskaps
överföring understrykas.

Avslutning
Det finns fem faktorer som måste finnas för en riktigt framgångsrik 
detekteringsinsats.

• En erfaren detekterare
• En bra detektor
• En genomtänkt undersökningsplan
• Goda markförhållanden
• Fynd

Med risk för att sticka ut hakan lite för mycket är det sällan den sista 
punkten som brister! Det finns mycket metall på de förhistoriska boplatserna, 
det gäller bara att leta efter den på rätt sätt.
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Slut för denna gång, men vi kommer tillbaka





Inom, uyydrajearkeolojin ock inte* minet I 
fältarbetet eker etändijt etc metodutt/eeklinj. 
Vet kan uara, ett mleenöje med rådande 
metod eller en allmän laet att experimentera, 
ockförbättra, eom blir etartynnktenför nåjot 
nytt, meri det kan också, t/ara, ett direkt 
reealtat arratt nya, arkeelojieka,fråjor etällte. 
Ty trärr kar den, kär ty yen arr nyheter etrår t 
att nå, utanför de, eyna,, när morte leden, 
irilket jör att hjulet järna, uyyfinneflera, 
jånyer, alternatirrt att nya,framjånjerika, 
metoder intefår det jenomelaj i en tridare 
krete eom, deförtjänar. En, öwrjriyande 
ambition, är att metodutirecklinj ekall 
uara, en dynamisk ock dritrande kraft 
inom, uyydrajearkeolojin ock därför bör 
diskuseioner ock erfarenheter redotrisas 
ock eynlijjöras kontinuerlijt.
Ven här boken är tänkt att bidra, till en 
utirecklinj ieådanriktnlnj. Vikoyyas att 
den ockförkoyyninjetke dese efterföljare eka, 
kunna, ineyirera, till ökad, dbekuseion, krinj 
metodfråjor inom, den arkeolojiska, under- 
eöknlnjeuerkeamketen.
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