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MÅNADSARKIV: AUGUSTI 2014 

Shaft 18 ”Villa Romana di Buttle”  
Kommentera  

 

Because of the finds from the Roman Iron Age, get it?! In shaft 18 we have been excavating a 
”kämpgrav”, stone foundation of an Iron Age house. 
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We have mostly been working inside the house itself, but we’ve also been taking a look at what is 
going on just outside the walls. There are all kinds of contexts including a posthole by the 
doorway, the fallen-in walls, and a mysterious expanse of very dark soil stretching across almost 
half of the interior of the house! 

 

The ‘black earth’ has turned out to be a cultural layer that we’re pretty sure must be the floor of 
the house. We have been finding deposits of bone (both burnt and unburnt) and charcoal, 
ceramics, clay, a bit of slag, and even some linen and a piece of leather. Find concentration has 
been especially heavy near the inside walls. Some of the ceramic shards we have found have 
been pretty big; here is Sigourney with a very nice part of a pot bottom she found today. 
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Today Catrine and Frida made a very exciting find! They both discovered half of the same pretty 
blue bead while sifting! 

 

Tomorrow it is on to the profiling! 

Text: Meghan McGinnis. Photo: Jhonny Therus. 

Annonser 
REPORT THIS AD 

Detta inlägg postades i Uncategorized den augusti 26, 2014 av alexanderandreeff.  

Schakt 19 ”Rummet mellan rummen”  
Kommentera  
I schakt 19 har vi under de senaste veckorna grävt oss sakta men säkert ner i Buttle Änges olika 
jordlager. I våran stora ”sandlåda” som vi kallar det stora schakt 19 har vi nu kommit ner till 
moränen, det vill säga när inlandsisen rörde sig över landytan så följde löst material och bitar av 
berggrunden med – material som sedan avsattes som en ny jordart, morän. Dock så upptäckte vi 
att under ploglagret var det inte bara morän utan också mörka fläckar som nu har visat sig vara 
ett utbrett kulturlager. Sedan har vi även tagit upp nya fyndområden, kallat ”lilla sandlådan” som 
vi tog upp i samband med att vi återöppnade schakt 14, där vi idag hade över 40 fynd! Fynden i 
schakt 19 verkligen sprutar upp, till mångas glädje men även lite missnöje. Vi har mycket spridda 
fynd, men nedgrävningarna visar på koncentrationer av bränd lera, kol, och brända och obrända 
ben samt några praktfynd som kommit tidigare under denna tid. 

I början av vår utgrävning av området mellan kämpegravarna (stenhusgrunderna) så trodde vi att 
vi inte skulle hitta något speciellt men under dessa veckor har vi gått från ett fyndfattigt schakt till 
ett fyndrikt, många frågor blir besvarade men fler som ännu inte har blivit besvarade. Men vårt 
rum mellan rummen visar sig vara mycket intressant. 
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Schakt 19 efter 4 veckor, 40 fyndområden, med mycket fynd. Syns gör även det kompakta 
kulturlagret i stora schakt 19. 

 

En del av ett keramik kärl, mynningsbit i svartgods. 

 

Finger- eller fotben till får. 

 

Ludvig, Linn och Stina är i full gång att komma ner till det tjocka kulturlagret i den lilla sandlådan 
men på vägen har de stött på mycket fynd, därutav alla påsar. Idag har de hittat runt 30 fynd 
tillsammans. 
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I en av profilkanterna i schaktet stack denna underkäke ut, dock så kunde vi konstatera att det 
var ingen människas eftersom tänderna var för stora och fel form. 

Text och bild av studenterna i schakt 19. 

  

  

Detta inlägg postades i Uncategorized den augusti 21, 2014 av alexanderandreeff.  

Bilder från de arkeologiska 
utgrävningarna i Buttle  
Kommentera  
Nu måndag den 18 augusti börjar grävningens näst sista vecka och vädret har hunnit gå från 
högsommar till höst. 

 

Victoria sållar i 30-gradig värme i början av augusti. 
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Kristine, Karin och Elina  sållar i regn torsdagen den 14 augusti. 

 

Men Karl håller humöret uppe, trots regn. 
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De flesta schakt börjar nu närma sig botten och i schakt 18 syns mer av stengrundshuset. 

 

Man skall dock inte glömma bort att grävandet bara är början på det arkeologiska arbetet. 
Resultaten måste föras vidare och göras tillgängliga. På fredagarna arbetar vi därför inomhus i 
Visby med fokus dokumentation och fyndregistrering. Något som ökat i takt med att schakten 
blivit djupare. Linn och Angelica sorterar mängderna med keramik- och benfynd från gårdsplanen 
mellan stengrundshusen.  

 

Stella, Victor och Alexander går igenom inmätningar och kontextblanketter. 
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Teodor och Peter renritar plan- och sektionsritningar med hjälp av ett ljusbord. 

Flera spännande fynd har påträffats under de tidigare veckorna. T.ex. flera pärlor, varav den 
spektakuläraste nämnts i ett tidigare inlägg. Det har också påträffats fynd från medeltiden, främst 
keramik, vilket är roligt då perioden inte framträder varken i det äldre kartmaterialet eller i 
fornlämningsbilden på platsen. 

 

Pärla påträffad intill bildstenarna. 

 

Pärla påträffad på området mellan stengrundshusen. 
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Två exempel på medeltida keramik. 

Foto och text Jhonny Therus. 

Detta inlägg postades i Uncategorized den augusti 19, 2014 av alexanderandreeff.  

Schakt 21 – Vi som (inte) slaggar!  
Kommentera  
I schakt 21 gräver vi ut en stenpackning med spår av intesiv metallhantering. Stenpackningen 
innehåller väldigt stora mängder slagg, vilket är en restprodukt från järnframställning. År 2013 
gjordes ett provschakt (på 3 kvm) i stenpackningen och efter det bestämdes att hela 
stenpackningen skulle grävas ut. Det vi vill ta reda på är om man framställt järn på platsen eller 
om detta är en ”dump-hög” dvs. en sophög. Vi hoppas på att hitta lämning efter en 
ungskonstruktion vilket kan tyda på att järnet har framställts på plats. 

Våra fynd består av slagg, slagg och ännu mer slagg.  Förutom allt slagg har vi hittat 
hästskosömmar och andra järnföremål, några bitar keramik samt lite benfragment av både bränt 
och obränt ben. 
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Detta är de 250kg slagg som hittades 2013. 

 

Slaggen delas upp i olika kategorier. Till vänster är en bit ”metalliskt slagg” (slagg med hög 
järnalt). I mitten är en bit förglasad slagg, tillhörande kategorin ”slagg” och biten till höger kallar vi 
”keramiskt slagg” då det finns bitar av keramik som kan höra till en ungskonstruktion. 

 

Tro det eller ej, men vi hittar lite andra saker än slagg. Detta är någon typ av järnföremål. 
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Annabell Rahm sitter i 2013 års provschakt och tecknar en profilritning av stenpackningens 
genomskärning. 

 

Karl Lindberg och Richard Starå fyndhanterar glatt all slagg och andra spännande fynd. 

Hälsningar från oss i schakt 21! 

Detta inlägg postades i Uncategorized den augusti 15, 2014 av alexanderandreeff.  

Rapport från schakt 20 
bakom bildstenarna  
Kommentera  
Syftet med schakt 20 är att undersöka om det återfinns fler brandgravsanläggningar i anslutning 
till bildstenarna. Samt att klargöra relationen mellan den stenpackning som påträffades med 
tidigare undersökta brandgravsanläggningarna från år 2013. 

 

Bild 1. Stenpackningen i schakt 20 (A-team) framträder starkt under utgrävningens tredje vecka. 
Nere i hörnet ser man Karin Mattsson djupt försjunken i tankar om arkeologins under. Den 
nyavtorvade utvidgningen åt öster kan skymtas.  Fyndlådorna ligger i organiserat kaos och är 
tunga av intressanta föremål! 
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Bild 2. Diskussion kring inmätningar med GPS. 

 

Bild 3. Elina Kuhn är helt inne i torrsållens förtrollade värld.  Här hittas brända ben, keramik av 
olika slag, samt annat smått o gott (kol, slagg). Har man tur kan man hitta en hästskosöm! 

 

Bild 4. Här ser ni ett litet urval av sådant man kan förvänta sig hitta i schakt 20! Från överst har vi; 
keramik troligtvis från 1600-tal,  en mynningsbit alternativt botten av något i glas, del av skaftet på 
en kritpipa, och sen har vi veckans luring!  Vi tror de är tändhatten på en hagelpatron. De står 
möjligen ”don 16” eller ”91 n06” på toppen av den! 

Detta inlägg postades i Uncategorized den augusti 13, 2014 av alexanderandreeff.  
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Stor glaspärla hittad mellan 
stengrundshusen från 
romersk järnålder  
Kommentera  
Vi i schakt 19 har under de två gångna veckorna arbetat oss ner i Buttle Änges jordlager. Som 
tidigare nämnts har schakt 19:s gränser dragits för att få svar på vad man under forntiden 
sysslade med mellan de två husgrunderna från romersk järnålder vid Buttle Änge, i området som 
kallas för gårdsplanen/aktivitetsytan. Några tydliga svar har ännu inte framkommit, men när vi nu 
har börjat få fram moränen, kan vi se vad som ser ut som nedgrävningar i denna.  
Ovan moränen finns ett omrört ploglager som har bjudit på spridda fynd, men nedgrävningarna 
visar på koncentrationer av bränd lera, kol, och brända och obrända ben. Vad som mer kan 
skönjas i moränen och i den nedersta delen av ploglagret får vi se framöver. 
Torsdagen bjöd på ett riktigt praktfynd. En forntida pärla av storlek större, med vackra 
inläggningar, som fick arkeologerna i de andra schakten att lysa gröna av avund. 

 
Bild 1: Lodfotografi taget av Peter Kollin med en så kallad Quadrokopter. Här ses även det 
nyöppnade schakt 14, som öppnats för att fånga upp det mörka kulturlagret som framkommit vid 
de tidigare grävningarna i maj.  Spår av ett eventuellt hantverksområde mellan husen? 

 
Bild 2: Ornerad keramik troligtvis romersk järnålder till folkvandringstid. Lägg märke till det enkla, 
men vackra mönstret. Foto Jhonny Thérus. 
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Bild 3: Mynningsbit till ett keramiskt kärl. Förhistoriskt troligtvis från romersk järnålder. Foto 
Jhonny Thérus. 

 
Bild 4: Arkeologistudenten Samuel Thomelius hittade ett fragment av en stor förhistorisk glaspärla 
i botten av ploglagret mellan stengrundshusen. Foto Jhonny Thérus. 

 
Bild 5. Närbild på den vackra djupblå pärlan med inslag av rött, vitt och ljusblått. En övermodig 
datering viskar om romersk järnålder, i så fall är den nästan 2000 år gammal och importerad från 
medelhavsområdet. Foto Jhonny Thérus. 
Text Ludvig Pilgren, schakt 19. 
Detta inlägg postades i Uncategorized den augusti 9, 2014 av alexanderandreeff.  
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Rapport från schakt 11 vid den 
förhistoriska vägen i Buttle  
Kommentera  
Vi studenter i schakt 11 fortsätter glatt gräva på samma ställe som under förra kursen i maj. 
Framförallt gräver vi ut profilen ordentligt för att få en uppfattning om hur stenpackningen är 
uppbyggd och om den möjligtvis kan gå att datera. I profilen har två intressanta mörkfärgningar 
kommit fram varav det i den ena även hittades en liten mängd kol. 

Precis innanför den så kallade kantkedjan har stenpackningen tunnat ut så vi har valt att gräva 
djupare i det området, som dessutom blev vår 23:e kontext. 

Genom den del av stenpackningen vi tolkar som en väg gräver vi ytterligare en genomskärning 
för att se profilen i själva vägen. I profilschaktet har det hittats små mängder ben och idag ett 
järnföremål samt några keramik-skärvor som möjligtvis kan vara från en kanna eller liknande. 

REPORT THIS AD 
Vädret har varit så varmt att vi nästan oroat oss för att smälta bort så de korta regnskurarna har 
varit välkomna avbrott. Dock börjar man fundera lite när man står med den två meter långa 
inmätningsstaven mitt på ett öppet fält och åskan börjar mullra i bakgrunden… 

 

Keramisk pip till ett medeltida eller tidig modernt kärl funnet i den stensatta vägen. 
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Jhonny Therus, Alexander Sjöstrand och Alexander Andreeff diskuterar nästa steg. 

Mvh Stella, Elsa och resten av schakt 11 

Detta inlägg postades i Uncategorized den augusti 7, 2014 av alexanderandreeff.  
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