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Kommentera  

 

Den absolut sista veckan av utgrävningen i Buttle spenderades med pappersarbete och 
fynddokumentation i skolan. Det är nu vi gör arkeologin officiell och tillgänglig! Som synes på 
bilden så är arkeologilabbet på Campus Gotland helt proppat med arkeologer. 
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Förstaårsstudenterna sitter och hanterar fynden. Dessa skall rengöras och dokumenteras 
noggrant för att sedan kunna användas i rapporter och uppsatser. 

 

När fynden är klara packas de noggrant i backar. På bilden kan vi se mycket förhistorisk keramik 
som plockats i stengrundshuset. Det är just denna typ av keramik som vi varit på jakt efter i Buttle 
eftersom den är förhållandevis i tid med stengrundshusen! 
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Vi har kul även i osteologilabbet! Då vi har hittat en del ben på platsen kan det vara av nytta att 
sitta och kolla närmre på dessa i osteologilabbet. Detta övervakas naturligtvis av delvis flaxande 
osteologer som ser till att dokumentationen och tolkningarna blir korrekta. 

 

Masterstudenterna å andra sidan sitter med delrapporten. Denna görs över varje schakt vi har 
grävt ut under årets grävning och kommer sedan att bli en del av den officiella rapporten. 

 

Vår inmätningsansvarige och biträdande grävledare Alexander sitter i sin tur och fixar med 
kartorna över platsen och sammanställer den datan vi har samlat in. Detta leder bland annat till 
väldigt bra översiktsbilder där vi kan se hur fynden ligger på platsen, vilket i sin tur kan ge 
indikationer om vad som försiggått i de olika schakten. 
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Och här på bilden ser vi hur fynden står idag. Finare fynd kan skickas vidare till t.ex. Gotlands 
Museum, vissa finare järnfynd konserveras för att de inte ska rosta sönder, men det är här de 
allra flesta hamnar. Det bästa med detta är självfallet att arkeologistudenter har lätt tillgång till 
materialet till uppsatser och dylikt. Nu vet vi vad som har hittats i Buttle. Tolkningarna kommer 
senare! 

 

Veckan avslutades med en presentation av samtliga schakt. Dessa presentationer genomfördes 
av förstaårseleverna i Visby och Uppsala via videolänk för att rapportera om vad som hänt på de 
båda utgrävningslokalerna. På bilden ser vi schakt 27 som inledde presentationerna från Visby. 

Detta var allt vi hade att rapportera från år 2015. På återseende! 

// Schakt 27 

  
REPORT THIS AD 

Detta inlägg postades i Uncategorized den juni 5, 2015 av MasterArchaeologist.  
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