
Hellby/Fyrislund 2019 

Hellby vecka 8 

Veckan började med att masterstudenterna tillsammans med B-studenterna täckte över och 
sade hejdå till årens schakt i Hellby. Sedan kvarstod att skriva rapport som beskriver 
detaljerade resor genom vardera schakt, och att förbereda en avslutande presentation. 
Dessutom fortsatte fyndinventeringen och dokumetationen. Det innebar en hel del kaffe och 
kvalitetstid i GIS labben.  

https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/06/05/hellby-vecka-8/




 

De mest intressanta fynden vi stött på under utgrävningen är:  

Ben, brända och obrända 

Keramik  

En liten del av en 1600 eller 1700-tals kritpipa 

Stolphål 

Malstenslöpare 

Stenpackning 



Stengods från Tyskland, troligtvis ett kärl (som kunde datera en stenpackningen i schakt 3 
till  1500-1750-talen)  

Härdar 

Det intressanta med stolphålen var att en utsträckning av byggnadernas placering kunde 
tolkas tillsammans med tidigare årets grävningar. Det var en upptäckt som kan klassas som 
ny för i år och påverkar hur den mänskliga aktiviteten på platsen sett ut.  

Studenterna är väldigt nöjda med kursen och upplever att den var väldigt lärorik och rolig! 
Det var mycket hårt arbete tillsammans med mycket skratt och glädje. 

 

/Grupp 2 

Detta inlägg postades den 5 juni, 2019 av gnistahellby.   

  

  

Vecka 7  

  

https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/06/05/hellby-vecka-8/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/author/gnistahellby/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/05/29/vecka-7/


Den här veckan håller B-studenterna och Master-studenterna sig inomhus. Alla grupper 
arbetar med sina egna fynd, kontextblanketter, fotodokumentation från utgrävningen, 
jordprover och skriver klart på sina rapporter.  

 

Fynden blir daterade och fotograferade, kontextblanketter blir rättade och får handskrivna 
kopior. Alla studenter ser till att det inte sker misstag i arbetet och hjälper varandra med 
rapporten.  



 

I går den 27:e maj så var ett fåtal Master- och B-studenter ute i Hellby. Några grupper gjorde 
sektionsritningar på sina schakt och andra grupper grävde ut det sista i schakten.  

 

/Grupp 4 

Detta inlägg postades  den 29 maj, 2019 av gnistahellby.   

Vecka 6  

  

Utgrävningen har fortsatt under vecka 6, många av schakten börjar bli färdigutgrävda och 
slutlig dokumentationsarbetet är pågående. Ett flertal konstruktioner har upptäckts och B-
studenterna har fått gräva ut flera stolphål.  

https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/05/29/vecka-7/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/author/gnistahellby/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/05/24/vecka-6/


 

Efter två veckor av fint väder möttes studenterna av ett regnigt Hellby på torsdagen. På 
förmiddagen kämpande vi tappert i schakten men så småningom fick utgrävningen avbrytas 
för dagen och studenterna återvände till institutionen för föreläsningar och för att påbörja 
arbetet på rapporten.  



 

På fredagen satte inomhusarbetet igång ordentligt, samtliga studenter samlades hemma i 
institutionen för att renskriva blanketter, tvätta fynd och sätta igång ordentligt med att 
digitalisera allt. Häftigt att se studenternas fynd uppradade!  

 

/Grupp 3 

Detta inlägg postades  den 24 maj, 2019 av gnistahellby.   

Vecka 5  

  

https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/05/24/vecka-6/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/author/gnistahellby/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/05/17/vecka-5/


Under vecka 5 kickade B-studenternas utgrävningsarbete igång ordenligt efter mjukstarten 
förra veckan. Det har varit en vecka med många besök. På tisdagen gick Joakim igenom 
metoder som ett avvägningsinstrument (teodolit) där studenterna fick experimentera med 
avstånd och höjd  

 

Under onsdag kom Helene Martinsson-Wallin på besök med studenterna från kursen 
Antropologiska perspektiv och fick en rundtur av masterstudenterna som pratade om 
fältarbetet i Hellby och säsongens fyra schakt  

 

På fredagsförmiddagen besökte två forskare från Ångströmslaboratoriet i Uppsala 
utgrävningen för att göra ett första test i sin metodutveckling där man använder infrarött 
ljus för att undersöka skillnader i jorden  

Andra höjdpunkter från veckan har varit en djurkäke, en hästsko samt en malstenslöpare 
som kan ha använts tillsammans med en malsten för att mala säd  



 
Detta inlägg postades   den 17 maj, 2019 av gnistahellby.   

Vecka 4 – 

  

Vecka 4 har kommit och dokumentationsfasen är på gång! Måndag och tisdag var vi inomhus 
för att lära B-studenterna lite bakgrund om Hellby och introducera kontextblanketter—dun 
dun dun!—och även för att börja digitalisera all dokumentation inför grupprapporterna 
måste lämnas in. Med regn och vind under de två dagarna så var det en fin paus från att 
gräva blöta och kalla.  

 

https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/05/17/vecka-5/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/author/gnistahellby/


I torsdags var det dags för B-studenterna att börja öppna nya schakt med hjälp av 
masterstudenterna, och vilket fint arbete de har gjort. Till söder om schakt 19100 har B-
studenterna torvat av 19400 som mäter 1x10m för att förstå kopplingen till de tidigare 
grävda schakten av Upplandsmuseet.  

 

Schakt 19200 har expanderats med 6 meter runt sydvästra hörnet, 3 meter av dessa drar 
västerut. Förhoppningsvis kommer detta att öppna upp resten av stolphålet som hittades 
där i hörnet av schaktet. 



 

Schakt 19300 expanderades längs de södra och västra kanterna med 8 meter. När B-
studenterna brottas med ett överflöd av rötter, fortsätter masterstudenterna att undersöka 
och tolka stenpackningarna. 

 



Vi fick även en besök av Anneli Ekblom i tordags för en snabb föreläsning om områdets 
jordartstyp som en påminnelse för masterstudenterna inför flotering och analysering av 
jordprov som skedde i fredags.  

 

Värme och solljus återvände i fredags som en bra finish till en härlig vecka. Vi förväntar oss 
mer bra väder och hårt arbete på måndag! 

Detta inlägg postades   den 11 maj, 2019 av gnistahellby.   

Hellby Vecka 3  

  

Vi lämnade soliga Hellby i måndags, firade valborg och första maj och återvände därefter till 
ett kallt och regnigt Hellby på torsdagen. Alla kafferaster och lunchpauser togs inne i våra 
förvaringsconteinrar. 

https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/05/11/vecka-4/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/author/gnistahellby/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/05/05/hellby-vecka-3/


 

Trots torsdagens kalla och regniga väder så var det på många sätt till vår fördel. Den 
molntäckta himlen hjälpte oss när Daniel Löwenborg kom ut på torsdagen för att ha en 
genomgång tillsammans med oss av 3D-fotoskanning. En 3D-fotoskanning blir som bäst då 
det är färre skarpa ljusskiftningar i bilderna. Molnen gav ett neutralt ljus över schakten och 
därmed eliminerades onödigt skarpa skuggor. 

 

Regnet återgav även fukten i marken vilket i sin tur gjorde så att färgskillnaderna i schakten 
syntes mycket, mycket tydligare. Schakt 19200 kunde därmed se ett mörkare område som 
tycks ha varit eldpåverkat. 



I schakt 19100 har man hittat en liten bit av vikingatida svartgods i bottnen av ett stolphål. 
Tack vare denna lilla bit kan vi datera stolphålet och den potentiellt tillhörande byggnaden 
till vikingatiden. Det är så roligt när man gång på gång slås av hur mycket en liten bit kan 
säga om förhistorian! 

 

Nästa vecka tar vi emot B-studenterna som ska fortsätta att gräva med oss i Hellby! 

/Grupp 3 

Detta inlägg postades  den 5 maj, 2019 av gnistahellby.    

Vecka 2 – Sol och jord  

  

Vädret under denna vecka har fortsatt vara soligt men även otroligt blåsigt. Vi fick en 
genomsnittstemperatur på 16 grader. 

https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/05/05/hellby-vecka-3/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/author/gnistahellby/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/04/26/vecka-2-sol-och-jord/


 
 

Vi har grävt vidare i de tre schackten och har fått tydligare avgränsade kontextlager till bland 
annat en härd och potentiella stolphål.  

 

Fynden har främst varit  fragmenterade rester av ben varav de mest kvalitativa benresterna 
var av ko och gris. Grupp ett hittade i schakt 19100  flest benrester samt spår av järnslagg 
och hästskosöm. I schakt 19300 hittade grupp tre ett par fragment av färgat keramik från 
tidigast 1600-talet, ett mynt från 1858 och fragmenterad järnslagg. Grupp två har fått fram 
tre nedgrävningar. 



 

Veckans höjdpunkt var under fredagen då Daniel Löwenborg och Rickard Pettersson kom ut 
till Hellby för att ta drönarbilder och låta oss prova mäta med en georadar. Det blev mycket 
uppskattat av alla och vi ser fram emot att se resultaten av mätningarna!  

 

/Grupp 2 

Detta inlägg postades   den 26 april, 2019 av gnistahellby.   

https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/04/26/vecka-2-sol-och-jord/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/author/gnistahellby/


Nu är vi i gång!  

  

 

Nu i veckan har vi startat årets utgrävning i Hellby. Upplägget av årets grävning är att 
Masterstudenterna börjar nu i april och B-kursens studenter ansluter i maj till grävningen.  

 

De första veckorna var föreläsningar och grupparbeten. När vi kom ut till Hellby var första 
steget att mäta ut tre schakt på impedimentet, ett schakt på den östra sidan, och två andra i 
söder, högre upp på impedimentet. Sedan började alla tre schakt att avtorvas och sedan 
kunde vi börja gräva oss neråt i kontextlagerna. Fynden har hittills varit i huvudsak av 
modern typ. 

https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/04/24/nu-ar-vi-i-gang/


 
 

Grupp 1/ 

Detta inlägg postades   den 24 april, 2019 av gnistahellby.   

https://uuarkeologignista.wordpress.com/2019/04/24/nu-ar-vi-i-gang/
https://uuarkeologignista.wordpress.com/author/gnistahellby/
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