
Arkiverad blogg från institutionens 
seminariegrävning i Hellby/Fyrislund 2016. 
  

Avslutning av utgrävning i Hellby 2016  

  

Hej 

Grupp 9 här, vi har fått i uppgift att skriva seminarieutgrävningens sista blogginlägg. Vi har 
jobbat med den här undersökningen i fyra veckor där majoriteten av tiden har spenderats i 
fält men även på institution där vi har jobbat med våra schaktraporter och fyndhantering. 
Det har varit jättekul att få använda oss av våra teoreriska kunskaper i praktiken. Att få se 
hur exempelvis stratigrafi och koordinatsystem fungerar i verkligheten har varit en lärorik 
process. Vi har gått från att vara nervösa miniarkeologer som tycker att minsta lilla sten är 
en stor upptäckt till rutinerade fältarkeologer som oftast kan skilja ben från sten. Vi har fått 
varit med i en utgrävningsprocess från start till finish och tar med oss mycket ny och 
användbar kunskap. Från att ha bestämt vart schakt ska ligga till att mäta in dem till att 
faktiskt ta sig igenom de otaliga kontexterna med fynd, stolphål och härdar till att vi till sist i 
onsdags fick fylla igen alla schakt som kommit att bli som en i familjen. 

 

Vad har vi då fått för resultat på denna utgrävning, jo det ska vi nu berätta för er. Den västra 
delen av impedimentet har varit mer välbehållen än vad som tidigare trotts där vi har hittat 
det första förmodligen ostädade huset i området, ostädade hus är arkeologisnack för oplöjda 
husgrunder där golven finns kvar. Vi har hittat fynd från vendeltid och vikingatid, medeltid 
vilket är roligt eftersom att vikingatida och medeltida fynd inte uppkommit tidigare. Några av 
fynden skulle kunna komma ifrån bortröjda gravar som borde ha legat uppe på kullen. Flera 



husgrunder har hittats, både tidigare kända från historiska kartor men också husgrunder vi 
inte haft vetskap om. På det hela har det varit en mycket givande utgrävning. 

  

Här ska ni få se hur vårt schakt utvecklats under undersökningens gång. 

Första dagen på utgrävningen såg vårt schakt ut såhär 



 

Efter några dagar var vi nere på kontext 4 där man kan se ett av våra stolphål (Den mörka 
fläcken på högra sidan av schaktet) 



 

Under andra veckan när vi nådde botten av schaktet utvidgade vi åt väst för att vi var nyfikna 
på en stenskonstruktion. 



 

Under näst sista veckan nåde vi samma moränboten på utvidgningen som vi stött på 
tidigare. I och med detta var vårt schaktfärdiggrävt. 



 

Och här har vi Oscar som torvar på det sista på vårt igenfyllda schakt. 
Nu är vi alla redo för lite sommarlov efter en rolig men intensiv utgrävning. 

Stort tack till våra handledare Kjell, Jhonny, Ezekia och Andreas sam till våra master 
studenter Sebastian, Joakim och Karolina som hjälpte oss. 

Ha en trevlig sommar! 

Önskar grupp 9 

Detta inlägg postades i Okategoriserade den 3 juni, 2016 av hellbystudent.   

Sista veckan  

  

Nu är det äntligen vår tur att blogga, grupp 8. Den här veckan har inte varit lika fysiskt 
slitsam, bortsett från igenläggningen av alla schakt i onsdags, men har däremot bestått av 
slitsamt pappersarbete. 

I onsdags så lade vi igen schakten genom att skyffla tillbaka jordhögarna som byggds upp 
under tre veckors tid, och snyggt pussla ihop grästorven. 



 

 

 

Vi som utökade schaktet vid vecka 2 blev det extra mycket jobb för och fick en del hjälp av 
schakten som redan var klara. Alla arbetade hårt i värmen och strax innan lunch var tillslut 
alla schakt fulla med jord och toppade med torv igen. 



 

 

Det var även dags att plocka ihop allt och vänta på att Kjel skulle komma med släpet för att 
frakta bort all utrustning. En del av de som blev klara hjälpte till med att montera ner tälten 
och tvätta av verktyg och utrustning. 

  

Idag torsdag så är alla inne på institutionen, där dagen började med att bära in allt till 
källarrummet för att sedan börja jobbar, några håller fortfarande på med fyndhantering 
medan andra snart är klara med sina powerpointpresentationer till morgondagens 
redovisningar. Många av grupperna väntar också på att få alla sina blanketter godkända så 
de kan avsluta och äntligen bli klara med sina arbeten. 



 

 

 



 

 

Nu har vi även chansen att berätta om några av vår grupps många fina fynd. 

 



 

I början av utökningen så hittade vi en tjäckel som imponerade oss med dess storlek och hur 
välbevarad den var. 

 

  



När vi mot slutet hittade en härd så fann vi på toppen av den tre delar av en bennål. 

 

Nu får vi äntligen berätta om vårt finaste fynd, som hittades i slutet av den första veckan, 
efter enbart tre dagars grävning, nämligen ett bronsbeslag med guldbeläggning som blivit 
daterad till Vendeltiden och det finns spekulationer hos oss att det kan vara ett beslag till ett 
svärd! 

Nu ska vi fortsätta arbeta på vår rapport och redovisning, ha det bäst! 

  

  

Detta inlägg postades i Okategoriserade den 2 juni, 2016 av hellbystudent.   

Igår var det endast en grupp som var ute i fält – vår grupp; grupp sju! Vi behövde en extra 
dag för sista spurten med grävandet innan vi kunde göra vår sektionsritning. Vi mätte även in 
vårt schakt och några andra punkter som ska användas när området fotograferas, med GPS. 



Vi fick finbesök från institutionen och fick även prata lite med mannen som kom dit för att 
tömma våra toaletter, trots att det bara är en dag i fält kvar när alla schakt ska fyllas igen. 

 

  



Andreas Hennius var ute med oss och vi hade många givande vetenskapliga konversationer 
med honom.   

(Han är egentligen en gladare person än vad han ser ut att vara på bilden) 

  

I vårt schakt fullkomligt sprutade det upp fynd i alla möjliga olika material och former, men 
här får ni i alla fall en bild på några av de ben vi har hittat! 

 



Eftersom vi var den enda gruppen ute i fält så har det inte hänt mycket mer så här tänkte jag 
klämma in en bild på vår kära professor Kjel när han tar en paus under lunchrasten ihop med 
vår polska utbytesstudent Karolina och Ezekia som är doktorand på arkeologiska 
institutionen. 

 

Detta inlägg postades i Okategoriserade den 31 maj, 2016 av hellbystudent.   

Tredje veckan  

  

Mot slutet av den tredje veckan på utgrävningen vid Hellby hade hälften av grupperna redan 
hunnit bli klara med sina schakt. De hade begett sig in mot Uppsala universitet för att 
registrera sina fynd och påbörja sina rapporter. 

Resten av grupperna hade inte långt kvar i sina schakt innan de kom till morän, därefter 
kunde de avsluta sin utgrävning med profilritningar. Alla arbetade hårt för att hinna bli 
färdiga med sina schakt till slutet av veckan. 



 

I schakt 1 avlutade de sin utgrävning med profilritning redan under torsdagen, parasollerna 
hjälpte dem att skydda sina paper från veckans konstanta regnskurar. Tyvärr så går det inte 
att skydda schakten helt från regnet vilket syns på all blöt lera som fastnar överallt. 
Men varken leran eller regnet lyckades dra ner på gruppens humör! 

 

Gruppen i schakt 2 blev också klara under torsdagen då de nått morän. I bilderna  diskuterar 
de deras resultat av utgrävningen och gör sina sista mätningar, innan de beger sig tillbaka till 
universitet för att ta hand om fynden. 



Schakt 7 däremot hade under veckans gång varit lite osäkra på hur långt de hade kvar till 
moränen och om de skulle hinna bli klara innan slutet av veckan. Men det visade sig under 
fredag morgon att de var vid botten av  sitt schakt och att de också kunde göra sin 
profilritning innan veckans slut. 



 

Under torsdagen och fredagen regnade det i omgångar ganska kraftigt, fast än det fanns tält 
så kunde det läcka igenom på vissa platser. Därför står Matilda med en hink för att hindra 
vattnet från att rinna rakt på killarna som gräver upp en härd. Även mot sluttampen av detta 
schakt blev det en del fynd som bland annat brända ben, en bennål och en pärla av röd 
karneol som kan dateras till ca 900-tal. 



 

Niklas hjälpte gruppen i schakt 6 genom att kolla efter metaller i lerlagret. En eldstålsformad 
amulettring, som dateras till ca 900-tal, hittades tidigare under veckan men de kunde inte 
hitta några amuletter som hörde till ringen. Under undersökning i Övergnista under 2013 
fann de också en liknande eldstålsformad amulettring som går att läsa om i deras rapport. 
När schaktet var nergrävt till moränen sattes lina upp för att påbörja en profilritning. 

Alla grupper har denna veckan nått morän och därmed nått botten av sitt schakt. Så nästa 
vecka, som kommer att vara sista veckan för denna utgrävningen, ska alla schakt stängas 
igen, fynd ska registreras och rapporter ska skrivas. 

Trevlig Helg! 

  

Detta inlägg postades i Okategoriserade den 28 maj, 2016 av hellbystudent.   

Onsdag, grupp 5  

  

Idag är det Grupp 5 som har fått stafettpinnen och vi har haft en bra start på veckan med 
dunderväder och morän. 



  

De flesta av grupperna börjar nu bli klara med sina schakt och vi ser mer berggrund och 
morän för var dag som går. Vissa har även utvidgat sina schakt i jakt på gravar och 
artefakter. 

Vi har dock ett riktigt regnoväder framför oss som kommer på Torsdag men vi ska försöka 
gräva så gott det går med hjälp av partytält och mycket varmt kaffe! 

  

Här ser vi Olle till vänster i bild när han inspekterar ett förmodat stoldhål i det vänstra hörnet 
längst bort i Schakt 3. Här slet man även med sina sektionsritningar en stor del av Onsdagen. 



I Schakt 1 närmar man sig moränen men det finns fortfarande fynd att hitta, i den norra 
schaktväggen finns även ett intressant hål som fortfarande är ett frågetecken, det ser ni på 
nästa bild. 



 

Här har ni det mysteriska hålet i väggen. 

  



Grupp 2 vattnar sina stenar i sitt utvidgade schakt där man i det ursprungliga nådde 
berggrund. Är det en gammal vägg man har hittat här månne? 

Nu har vi kommit till schakt 8 där man slår på stort med en stor utvidgning vilket verkar ha 
gett utdelning i form av bland annat ben, keramik och flinta. 



Nils inspekterar Robins grävteknik 
när schakt 6 grävs ut. Här har man hittat en härd under den förmodade vägen. Här sållar 
man för fullt för att inte missa de svårfunna keramikbitarna. 



Grupp 7 gräver runt en syllstensrad där man även har hittat en mängd blandade fynd från 
(möjligtvis) 1700-tal fram till mitten av 1900-talet. 



Grupp 4 har gjort ett jättejobb 
med att gräva bort det tjocka lerlagret som syns väl på denna bild. I mitten av schaktet har 
man grävt ur ett stolphål där man har hittat eventuella människoben. Nästa steg här är att 
fylla igen hålet och lämna det fint och prydligt. 



Här har vi vårat egna schakt, Ivan håller god min i regnet när vi i kylan diskuterar med Jhonny 
vilket nästa steg i grävningen blir. Vi har spenderat dagen med att ta oss ner till moränen och 
ritat våra sektioner. Vid Jhonnys högra fot (till höger i bild) har även vi grävt ur ett stolphål 
vilket inte innehöll några människoben, dock en hel del kol. 

Nu har vi kommit till den sista gruppen i Hellby, grupp 9. Man har utvidgat även här och 
hittade lite intressanta fynd, bland annat en kritpipa och en kniv (se nästa bild). 



Fin liten kniv från schakt 9! 

Sebastian och Ivan från schakt 5 kan inte hålla sig från att le när dom står och insuper 
atmosfären i Hellby. 

  

Detta inlägg postades i Okategoriserade den 26 maj, 2016 av hellbystudent.   

Grupp 4  



  

  

Nu är det en ny vecka och nu är det grupp 4 som bloggar! Vi har idag, måndag, varit på 
studiebesök på Kumla utgrävningen som ligger precis mitt emot vår utgrävning i Hellby. 
Utgrävningen utförs av arkeologi konsult på uppdrag av Länsstyrelsen… Där fick vi ett 
smakprov på hur en utgrävning kan se ut, och vi fick se på stolphål, gravfält, osteologiska 
fynd samt artefakter. 

  

Väl tillbaka på utgrävningen fortsatte arbetet med schakten. I vårt schakt, som är djupast, 
har vi kämpat oss igenom nästan en meter lera, samt hittat diverse olika fyndmaterial, som 
till exempel ben, tegel, bildelar, keramik och bränd lera. 

  

Många grupper har nått morän, vilket innebär att det inte finns mer att gräva ut i schaktet. 
Det här innebär att man nu ska göra en profilering av sitt schakt, och sedan kan man om 
tiden finns, vidga sitt schakt ytterligare, vilket några grupper redan har gjort. Det blir en bra 
slutspurt på utgrävningen med endast en och en halv vecka kvar! 

  

Trevlig måndag! 

 

 



 

 
Detta inlägg postades i Okategoriserade den 24 maj, 2016 av hellbystudent.   

Registrering av fynd och schakt  

  

Förra inlägget skrevs av grupp 2. Denna gång är det vi, grupp 3, som skriver! 

I vårt schakt har vi nu stött på ett väldigt stenigt lager som har gjort oss väldigt frustrerande, 
då vi inte vet vad det kan betyda. Även professorerna, doktoranderna och 
masterstudenterna har svårt att tolka vad vårt steniga lager kan vara för något. En teori är 
att vi gräver ut en svinstia, eftersom vi har hittat ben som har varit rundade i kanterna, vilket 
kan betyda att dessa benbitar har gått igenom någons mage och sedan kommit ut med 
avföringen. 



 
Vårt steniga och svårtolkade lager 

I tisdags (17/5) tvättade vi rent våra fynd. På onsdagen (18/5) kom Joackim Kjellberg förbi 
och tittade på de glas och keramikskärvor som hittats. Han kunde datera en glasskärva vi har 
hittat till 1700-talet. Han berättade att skärvan är en typ av handblåst skogsglas som 
kommer från en flaskhals. Samma dag kom institutionen för arkeologi och antik historia på 
besök och inspekterade våra schakt. 



 

På torsdagen var hälften av de grävande studenterna ute i fält medan andra hälften var inne 
på institutionen och vägde, mätte samt registrerade sina fynd i fyndlistor. Under samma dag 
renskrevs kontextblanketter och schaktrapporter påbörjades. Idag, fredag, är det ombytta 
roller för de olika hälfterna. 



 
Skuggor kan förvilla, därför hade vi tre personer på plats för att skugga vårt schakt när det 
var dags för en 3D-fotografering. 

Veckans fynd är en tegelbit som har fått ett tassavtryck av en katt! 



 

Trevlig helg! 

Detta inlägg postades i Okategoriserade den 20 maj, 2016 av hellbystudent   

Ny vecka, nya tag!  

   
Veckans utgrävning började med dåligt väder och en Kjell som inte dök upp med nyckeln. 
Trots denna motgång under den tidiga måndags morgonen så fann vi istället tid för att 



vandra bort till Säby och se oss omkring vart de andra utgrävningar har skett. 

 

Efter vår lilla morgonpromenad så var det dags att fortsätta gräva i regnet som till slut, runt 
lunchtiden upphörde. 

De flesta av grupperna har kommit vidare från kontext 3 i sina respektive schakt och har än 
så länge hittat till största delen tegel, kol och ben. 

De flesta har även funnit Porslin, glas, keramik, slagg, bränt ben och metaller i olika åldrar 
och former.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 
Imorgon kämpar vi på och hoppas på iaf  lite varmare och soligare väder! 
Detta inlägg postades i Okategoriserade den 16 maj, 2016 av hellbystudent.   

Första veckan, So far so good  

  



 

Fynd från schakt 5. Hästsko och glas, troligtvis sentida. 

Hej! Denna vecka är det grupp 1 som bloggar. Detta är vår 1:a grävvecka och vi har haft 
väldigt tur med vädret. Grävningen går sakta men säkert framåt. Vår grupp har valt ett bra 
och fyndrikt schakt. Mycket tegel och keramik, men även lite ben, slagg och metall. 



 

Ezekia och Robin i arbete. 



 

Benrester hittat från vår grupps schakt. 



 

Nils, Johanna och Robin har hittat en äldre väg på platsen. Schakt 6. 

Detta inlägg postades i Okategoriserade den 12 maj, 2016 av hellbystudent.   



Äntligen! 

Efter  några  inledande  dagar  inomhus startade  vi  i fält  på tisdagen. Förhoppningen är att 
kunna ha  seminariegrävningar på platsen i många år framöver och det   är viktigt att det blir 
rätt  från början. 

Förväntan, förvirring och en svag doft  av solskyddskräm låg i luften. 

Detta inlägg postades i Okategoriserade den 11 maj, 2016 av hellbystudent 
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