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Kontexter, grupper, fotolistor, 
fyndhantering mm. 2016-05-30 .  
Kommentera  
Första dagen i labbet efter utgrävningen i Buttle Änge började med ett samlingsmöte i 
datarummet. Tillvägagångssätt och allmänna råd gällande utformningen av delrapporter 
genomgicks. Fotolistor skulle digitaliseras, kontexter skulle renskrivas, grupper skulle skapas 
med hjälp av kontexter, figurer skulle scannas mm. Alla dessa procedurer och göranden skall så 
småningon sättas ihop till delrapporter som sedan kommer att publiceras som en stor rapport för 
hela forskningsutgrävningen 2016. Självklart yppade sig en del tolkningsproblem som så 
småningom gick att lösa. Var och en av oss som nedtecknat och format tex innehållet på 
kontextblanketten  har olika uttrycksätt. Vi har nog alla lite olika syn på tex fet, halvfet och torr 
humusjord. 
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Då kör vi eller hur?! 



 

Äh! Fotolistor i excel är väl ingen match… 



 

Fyndhantering och kanske lite scanning också.. 



 

Blir det bra så här? …………….(Absolut perfekt) 



 

Fyndhantering i osteologilabbet. 



 

Alla trix är tillåtna. En gammal overheadapparat duger fint. 



 

Den inre dialogen är superviktig innan en slutgiltig nedteckning kan ske. 



 

Solen letar sig ned från takfönstret och lyser på fyndpåsarna. Fyndhantering under pågående 
verksamhet. 

Samtliga grupper synes ha fått en bra start på denna vecka. Som nämnts finns det 
tolkningsproblem, kanske lite ofullständiga och otydliga nedteckningar mm men i stort har det 
fungerat bra. 

Text och bild:  Valter Ivanov 

Annonser 
REPORT THIS AD 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 30, 2016 av MasterArchaeologist.  

Lång dags färd från schakt  
Kommentera  
Idag, den 27 maj 2016, avslutade vi vårt arbete ute i fält. För de allra flesta innebar dagen att 
schakten skulle fyllas igen med de stenar och den jord som vi grävt upp under fältkursens gång. 
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Bonden, tillika markägaren, Dan Bonnevier hjälpte oss med att fylla igen  schakten genom att 
dumpa jord och sten däri medelst maskin. 

 

I schakt 32, i det stora huset, pågick fortfarande febril aktivitet. På grund av att ett oförutsett stort 
antal anläggningar uppenbarat sig i schaktet under de senaste dagarna, inkluderande en möjlig 
härd och flera stolphål, fick dagen ägnas åt att grundligt dokumentera dessa samt att rita 
sektioner av schaktet. Grupp 6 som arbetade i schakt 32 fick välbehövlig hjälp av övriga grupper 
med att bära jord, sålla, rita och annat. Tillsammans fick vi det gjort! 



 

 

 

 
Under dagen transporterades dessutom allt fältmateriel, bestående av såll, hinkar, skärslevar, 
spadar och dylikt, bort från utgrävningsplatsen. Även bygdegården i Buttle kyrkby tömdes på våra 
fynd och allehanda attiraljer och fick sig sedan en omgång med sopkvasten. Buttle änge såg 
obekant tomt ut då vi lämnade för dagen. Nu är änget och fornlämningarna återlämnade i Dans 
och lammens försorg. 
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Tack för att ni har följt oss under fältarbetets gång. 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 27, 2016 av MasterArchaeologist.  

Ritandet fortsätter  
Kommentera  
Då har även den näst sista dagen ute i fält har nått sitt slut. I samtliga schakt har det pågått en 
febril aktivitet, både med grävning, fyndhantering och ritning. Studenter har ständigt setts irra 
omkring i området på jakt efter lämpliga ritplattor, linjaler, måttstockar och ritpapper, letat efter 
kameran eller ropat på inmätning. 

I schakt 30, vilket ligger i det mellersta huset, har gruppen gjort både profilritningar och en 
planritning för hela schaktet. De fortsätter även att jobba sig ner genom de två nyöppnade 
områdena, som öppnades i syfte att undersöka muren (det vill säga väggen) av huset. Just i ett 
av dessa två områden dök det inte upp bara en, utan två blåa glaspärlor. 
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Även i schakt 31, det minsta huset, har man valt att öppna ett nytt område med syfte att 
undersöka muren och dess innehåll. Här hittades det bland annat ben, men det som resulterade i 
lite huvudkliande bland både studenter och grävledare var de stenblock som hittades i själva 
fyllningen i muren. Förväntat var att det skulle finnas stora block i den yttre delen av muren, och 
sedan i den inre delen, inte att det skulle dyka upp några däremellan. Annars underhåller sig 
gruppen med profil- och planritningar. 

 

 
I schakt 32, placerat i det största huset, har man ägnat dagen åt att fortsätta dokumentera de 
många mörkfärgningar som dykt upp, bland annat genom att snitta dem för att se hur profilerna 
av dem ser ut (när något snittas innebär det att man tar bort halva delen av mörkfärgningen, så 
att det bland annat går att se sådant som exempelvis hur djupt den går). När gruppen undersökte 
en av dessa mörkfärgningar upptäcktes en lerpackning, som verkade ha en rakt avskuren kant 
mot moränen. 
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Schakt 33, placerat tvärs över stensängen, har under dagen jobbat sig ner till moränen i hela 
schaktet. Sedan har det ritats profiler och fyndhanterats, och de sista kontextblanketterna har 
fyllts i och gjorts klart. 
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Schakt 34, placerat i ytterkanten av det största huset, jobbade sig redan tidigt under dagen ner till 
moränen. Därefter ritades de sista profilerna och de sista kontexterna gjordes klart. Gruppen fick 
sedan emigrera till områden där det behövdes fler händer och kloka huvuden, och fick således 
rita ytterligare profiler, gräva fram fler fynd och hjälpa till med sållning av okänt antal hinkar jord. 



 

Ha en trevlig kväll, gott folk! 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 26, 2016 av MasterArchaeologist.  

Ritning hit, ritning dit  
Kommentera  
Åter har en varm dag i Buttle Änge lidit mot sitt slut och trötta men glada, drar vi oss tillbaka. Nu 
återstår endast en hel dags arbete innan vi slutligen på fredag packar ihop för oss och säger tack 
och hej. 
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Tiden har gått alldeles för fort denna veckan och mycket arbete finns fortfarande kvar att göras. 
Även om alla grupper har kommit ner till moränen eller snuddar vid den hittas nya saker hela 
tiden. Även om inte många artefakter har hittats idag, så har många mörkfärgningar hittats i flera 
schakt. Vilket är väldigt intressant! 

I schakt 30 jobbar de med att få fram den yttre skalmuren för att studera fyllnaden och 
uppbyggnaden, även för att se om det finns ben- och kolrester. Stor kolkoncentration har hittas i 
den förmodade ingången, teorier gruppen har är att en stolpe kan har fallit, tröskel som varit i trä 
eller att det även kan ha varit ett trägolv. Gruppen är nere i moränen och mycket ritande och 
mätande görs, översiktsbild av hela schaktet och profilering av stolphål! Förutom kolen har inga 
fynd uppdagats. 
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Schakt 31 har kommit ner i moränen och har hittat 2 stolphålsfundament och kol. 
Stolphålsfundamenten har varit relativt symmetriska på långsidan av huset och kolen hittades 
även den på symmetriska platser vid fundamenten mot insidan. Gruppen gräver också ut mitten 
på muren för att studera fyllningen, än så länge har ben hittats i fyllningen. 
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I schakt 32 har flertalet mörkfärgningar påträffats på väg ner i moränen och många nya kontexter 
har gjorts. En del av mörkfärgningar, vilka har visat sig vara stolphål har varit väldigt djupa. Andra 
stolphål som grävts fram har varit ytligare. Detta kan tyda på att de ytligare stolphålen har varit 
konstruktioner och de djupare stolphålen har varit bärande stolpar. Det har inte gjorts många fynd 
men en fin keramikskärva lyckades man hitta. 
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Gruppen i schakt 33 har mest hela dagen gjort profilritningar, mycket suddande och fel har det 
blivit men tillslut blev det ändå någorlunda. Då vi öppnade upp en till liten ruta häromdagen 
fortsatte arbetet med att snabbt ta sig ner till kulturlagret. Eftersom vi nu visste på ett ungefär var 
kulturlagret började kunde vi snabbt jobba oss neråt. Lite fynd hann det bli innan dagen var slut, 
både lite glas, ben och keramik. Vi hoppas på mer fynd imorgon! 
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Schakt 34 har jobbat med att komma ner i moränen i hela schaktet för att se om det finns några 
fler eventuella mörkfärgningar samt för att sedan göra profil- och schaktritningar. Eldpåverkat ben 
hittades och hade även skåror i sig, vilket kan tyda på att man har använt något vasst eller hårt 
på det. Det har varit trångt i schakt 34, så vissa har fått hjälpa andra då för många inte kunde 
vara på ett ställe. 
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Även om det inte hittats mycket fynd, finns det fortfarande mycket intressanta saker man måste 
ha i åtanken. Det är ju faktiskt inte bara fynden som kan berätta en historia. 

Text och bild: Emilia Wall, schakt 33 
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Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 25, 2016 av MasterArchaeologist. 

 

Return of the Buttle  

https://uuarkeologi.wordpress.com/category/uncategorized/
https://uuarkeologi.wordpress.com/2016/05/25/ritning-hit-ritning-dit/
https://uuarkeologi.wordpress.com/author/gotlanddig2017/
https://uuarkeologi.wordpress.com/2016/05/25/return-of-the-buttle/


Kommentera  
En lång och varm dag, solen låg över Buttle Änges schakt och stekte. Kandidaterna arbetar 
under masterstudenterna som har sina schakt under en hård järnhand. 

I schakt 30 hittade man flinta längs med den östra muren, kolkoncentrationer och även lite 
keramik. 
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I schakt 31 jobbade man för fullt med att komma ner till moränen, man hittade inget mer än ett 
fåtal benbitar och massvis med kol. 

 



I schakt 32 hittades det en misstänksam mustasch-liknande järnbit och även botten på ett 
keramikkärl.



 





 



I schakt 33 hittade man inget speciellt under hela dagen, förutom ett par ledare som grävde, 
Doktorand Viktor och Masterstudenten 



Samuel. 



 



 



I schakt 34, så hittade man tre järnföremål och en pärla. Här är ni en bild på en hästskosömm.



 



Sedan här följer två av järnföremålen som är oidentifierade





 



Här är även en bild på pärlan



 



That’s All! Have a nice Day! 

 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 25, 2016 av MasterArchaeologist.  
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Alla sätt är bra utom de dåliga…2016-
05-23  
Kommentera  
Återigen började veckan med strålande sol men också svedda armar och nackar. Kanske till 
mångas lättnad men också sorg inleder denna måndag också sista veckan i fält. 

I schakt 30 som arbetar med mellersta huset har vi kommit ner till moränen på flera ställen och vi 
har flyttat på de stolpfundament, snittat de mörkfärgningar som har blivit synliga, ju längre ner i 
lagerna vi har arbetat oss ner i. Morän bildades då inlandsisen rörde sig över landytan, löst 
material och bitar av berggrunden följde med – material som sedan avsattes som en ny jordart, 
morän. Stolpfundamenten har troligen varit basen som trästolparna, har stått på, och som har 
burit upp väggarna och tak. Mörkfärgningarna uppkommer oftast  i samband med att organiskt 
material förmultnar, exempelvis ben och trä eller kol. 

 

 
I övriga schakt pågår det en febril aktivitet, trots värmen och orken tryter ibland, men ändå är 
humören trots allt, för det mesta, på topp. Det märks även att studenterna, både masters och 
basårsstudenter börjar bli varma i kläderna trots att de sensationella arkeologiska fynden som 
många har hoppats på har uteblivit. Det har även blivit dags att börja fyndhantera de fynd vi har 
grävt fram under veckorna. Dock som vissa av lärarna säger, angående sensationella fynd,  ”det 
är en tolkningsfråga” vilket de kan ha rätt i… 

I schakt 31 fortsatte arbetet med grävning ned till moränlagret som oftast inte är fyndförande. 
Undantaget kan ibland vara nedgrävningar för stolphål dock. Några mörkfärgningar skulle 
emellertid definieras och eventuellt sparas och registreras som nya kontexter. Moränlager syns 
lite överallt, men det görs lite fynd trots allt. 

https://uuarkeologi.wordpress.com/2016/05/23/alla-satt-ar-bra-utom-de-daliga-2016-05-23/
https://uuarkeologi.wordpress.com/2016/05/23/alla-satt-ar-bra-utom-de-daliga-2016-05-23/
https://uuarkeologi.wordpress.com/2016/05/23/alla-satt-ar-bra-utom-de-daliga-2016-05-23/#respond
https://uuarkeologi.wordpress.com/?attachment_id=1336
https://uuarkeologi.wordpress.com/?attachment_id=1335


 

 
I schakt 32 är situationen likartad. Definiering av mörkfärgningar och eventuellt nya kontexter kan 
skapas och en hel del tankearbete. 

I schakt 33 arbetas det med profilritningar och mörkfärgningar snittas. Skisser ritas och 
arbetsställningar kan ibland varieras i det fina vädret. 
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I schakt 34 syns moränlagret tydligt men fynd av keramik har gjorts ändå… 
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I schakt 30 har ett flertal fina fynd framtagits. En slipsten med slipskåror och eventuellt ett 
bomärke på den andra sidan. Ett litet keramikfragment med dekor som möjligen hör till  de 
fragment som tidigare hittats på ungefär samma plats inom schaktet.Trots att många i schakt 30 
har varit upptagna med att snitta mörkfärgningar har vissa även hunnit med att hjälpa till med 
fosfatkarteringar. Att vi snittar mörkfärgningar, i det här fallet, under stolpfundamenten är för att ta 
reda på att om det har funnits stolpar i marken som efter tid har blivit ersatta med dessa 
stolpfundament som vi ser idag. Fosfatkarteringar görs, enkelt sagt, för att vi dels ska få en bättre 
översikt av boplatsen så vi kan spåra aktivitet vilket gör det lättare för oss att placera ut schakten. 
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Dagens första paus firades med kladdkaka bland masterstudenterna och några av 
doktoranderna. Detta händer inte varje dag i fält utan det firades att två av våra master fyller år, 
en igår visserligen och en på fredag. Men vad gör man inte för att få äta kladdkaka! Samtidigt 
hanns det under dagen med lite handledning angående kommande masteruppsatser. 

Sist men inte minst så hoppas vi på en bra sista vecka…REDO? KLART! 

Text och bild: Hanna Wall, Sara Johnsson och Valter Ivanov 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 23, 2016 av MasterArchaeologist.  

En fin fredag  
Kommentera  
Så har då ytterligare en trevlig vecka passerat för oss här i Buttle änge. Vi har haft fem mycket 
händelserika dagar som förutom exkursion, fästinginvasion, grävning och fyndhantering även 
bjudit på trevliga möten och diskussioner med de många intresserade och engagerade människor 
som besökt oss på utgrävningsplatsen. 

I schakt 32 i det största huset har arbetet med att gräva sig ner i golvlagret fortsatt. Dessutom har 
två konstruktioner dokumenterats och börjat friläggas: en möjlig stolphålskonstruktion med stenar 
placerade i en rundel, och vad som kan vara ett stolpfundament bestående av en flat gråsten på 
vilken en takbärande stolpe kan ha stått placerad. 
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Utanför det största huset har de som gräver i schakt 34 ägnat sig åt att dokumentera ett stolphål 
(höger) och en ännu oidentifierad konstruktionstyp (vänster). I det förmodade stolphålet har man 
exempelvis hittat hela 94 obrända benfragment. På grund av att den vänstra konstruktionen är 
större än den högra misstänker man att den troligtvis är en kokgrop snarare än ytterligare ett 
stolphål. 

 

Schaktet har också utvidgats i syfte att lokalisera ytterligare konstruktioner, om några sådana 
finnes, vilka kan ge en fingervisning om vad ytan utanför huset kan ha använts till. 



 

  

Vid stensträngen har schakt 33 efter dagens arbete inte alls mycket kvar tills moränen täcker 
schaktets botten. De senaste dagarnas fynd av kol gör att vissa misstankar väckts. Har vi kanske 
att göra med någon slags huskonstruktion även i detta område? Är denna huskonstruktion i så 
fall samtida med stengrundshusen på platsen, eller är den en del av en yngre/äldre fas? Frågorna 
hopar sig. 

  

 



  

I det lilla huset där schakt 31 är beläget har arbetet fortskridit som planerat. Kulturlagret, som ju 
varit så rikt på keramik, är snart till ända och nästa mål är att komma ner till moränen. 

 

Robert Antegård kan definitivt inte beskyllas för att jobba på halvfart. Penseln i Roberts 
hand verkar däremot ha gjort sin sista insats för vetenskapen. 



 

  

Det mellersta huset visar tydliga tecken på det hårda och målmedvetna arbete grupperna 1 och 2 
har lagt ned i schakt 30. De gräver just nu i ett kulturlager, men husgrunden är snart helt frilagd, 
vilket ger såväl arkeologer som allmänheten möjlighet att beskåda hur ett sådant hus kan ha varit 
uppbyggt under det sedvanliga täcket av grästorv och odlingssten påkastad vid jordbruk. 



 

Simon Svedberg gräver sig ner mot moränen strax under husets golvlager. 



 

  

Doktoranden Alexander Sjöstrand håller på med ett alldeles eget projekt här i Buttle. Han gräver 
ett långt och smalt schakt mellan kulturlagerytorna vid schakt 33 respektive schakt 34. Det han 
vill ta reda på är om det rör sig om två olika kulturlagerytor, eller om de går ihop och bildar ett 
stort gemensamt kulturlager. 



 

  

Fredagen bjöd också på flera händelser utöver det vanliga. Utsända från Uppsala Universitet 
ägnade sig åt att filma utgrävningsplatsen och intervjua studenter om hur de upplever grävkursen 
och arkeologiutbildningen i stort. Totalstationen som vi använder för att mäta in fynd och annat 
slutade fungera i slutet av dagen. Detta ledde till att vissa fyndpunkter inte kunde mätas, men 
genom att markera stenar med röd spritpenna kan platsen för dessa fynd registreras omedelbart 
på måndag! 



 

  

Gustaf Svedjemo, lärare på Campus Gotland, gästade oss med sin hund Sally som visade sig 
vara en riktig glädjespridare med en förkärlek för att sitta i schakten. 

 

  

Vi som gräver i Buttle önskar alla läsare en trevlig helg! 



Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 21, 2016 av MasterArchaeologist.  

https://uuarkeologi.wordpress.com/category/uncategorized/
https://uuarkeologi.wordpress.com/2016/05/21/en-fin-fredag/
https://uuarkeologi.wordpress.com/author/gotlanddig2017/
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