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Buttle änge är över för den här gången!  
Kommentera  
Idag har alla inblandade trotsat de bitande vindarna med gott humör och kämpat med att lägga 
igen våra schakt. Änget är därmed i skrivande stund åter en rätt så normal fårhage i väntan på 
nästa utgrävning. Vi tackar alla inblandade för en fantastisk upplevelse med gott arbete, lärorik 
och spännande arkeologi samt trevligt sällskap. Nu återstår en vecka ”avrapportering” på båda 
Campus innan vi skickar vidare studenterna på nya utmaningar och en lång och förhoppningsvis 
skön sommar. Grävningarna i Buttle änge tar nu ledigt ett tag innan sommarkursen fortsätter 
äventyret!  
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Återigen tack alla som gjort detta till en spännande och glädjerik upplevelse!  

Joakim Kjellberg och Alexander Andreeff  

Annonser 
REPORT THIS AD 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 28, 2014 av joakimkjellberg.  

Gotlandsradio om utgrävningarna i 
Buttle Änge  
Kommentera  
Idag på Gotlandsradio om utgrävningarna i Buttle Änge! 

http://t.sr.se/1nKT3gx 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 27, 2014 av alexanderandreeff.  

Näst sista dagen och ännu en rapport 
från husgrunden i schakt 17  
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Kommentera  
Det är den 26 maj, sista måndagen i fält och dagens blogginlägg kommer ifrån de som kämpar 
med den husgrund från förromersk järnålder i schakt 17! 

I den västra delen av schaktet har en sektionsritning påbörjats vilket är en genomskärning av 
stratigrafiska lagerna. 

 

Utanför husgrunden i den östra delen spenderades dagen med att gräva bort matjorden. Detta för 
att lagret har blivit omrört då marken har plöjts. Det vi vill få fram under matjorden är moränjord. I 
och med detta har mer fynd uppdagas. Bland dessa finns glaserad keramik, ett metallfynd som 
troligtvis är av kopparlegering och det har även hittas en hästskosöm som kan vara kopplat till det 
faktum att marken har brukats. 

 

Vid ingången av huset har ett nytt stolphål grävs fram. Förra veckan trodde man sig ha hittat ett 
annat stolphål som i slutändan visade sig vara en bränd planka, under processen att gräva ut 
nämnda planka så fann vi det andra stolphålet. Ytligare ett möjligt stolphål håller på att grävas ut 
på andra sidan av ingången 
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Imorgon blir det att fortsätta med dagens arbete; matjorden ska grävas bort, sektionsritningen ska 
bli klar och stolphålen ska grävas fram.  

Oskar Finnevidsson och Hanna Johansson 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 26, 2014 av joakimkjellberg.  

Schakt 13, schaktet som Gud 
(nästan) glömde  
Kommentera  
Lite försenat (på grund av redaktören) kommer en fältbetraktelse från Simon och de andra i 
schakt 13 Texten skrevs i fredags och det kan vara på sin plats att berätta att nu på måndag har 
minsann pärlor och annat hunnit dyka upp (blandannat hittade av Simon själv). ”Trägen vinner” 
som man säger: 

På den fårfyllda slätten i Buttle Änge hittar ni en grupp arkeologer som gräver efter fynd i den 
stekande solen. I ett antal schakt som ligger belägna bland rösen och stenhusgrunder hoppas de 
finna skatter från diverse tider i Gotlands historia. Sen har vi det avlånga schaktet nummer 13, 
som ligger mitt ute på gräsmattan där det inte finns några intressanta stenformationer alls. Dock 
ligger det mellan två husgrunder, så något kanske vi kan hitta? 
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Under marken kryllar det av sten. Och mask. Men inte mycket till fynd. Visst har det poppat upp 
några lerkliningar och små slaggbitar, men ingenting som får en arkeologs hjärta att pumpa med 
entusiasm. Under den tidigare delen av utgrävningen hittade vi mest ingenting av större 
märkbarhet förutom en halv hästsko och några hästskosömmar, samt några flintbitar. Det hittas 
också en liten mängd ben, men inget märkbart. 

 

Efter att vi utan någon tur i fyndletandet nådde moränen bestämde vi oss för ungefär en vecka 
sedan att det var dags att expandera vårt imperium och begav oss längre ut på gräsmattan. Då 
grävde vi ett ”mellanschakt” mellan vårt schakt och det andra avlånga schaktet på utgrävningen, 
schakt 14. I detta nya jaktområde hoppades vi hitta finfina fynd, då undersökningar med 
metalldetektorer visade att det kunde finnas föremål av metall under jorden. Vi hittade i 
mellanschaktet mer sten. 

Simon Thonander 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 26, 2014 av joakimkjellberg.  

https://uuarkeologi.wordpress.com/category/uncategorized/
https://uuarkeologi.wordpress.com/2014/05/26/schakt-13-schaktet-som-gud-nastan-glomde/
https://uuarkeologi.wordpress.com/author/joakimkjellberg/
https://uuarkeologi.files.wordpress.com/2014/05/simon21.jpg
https://uuarkeologi.files.wordpress.com/2014/05/simon2.jpg


Från inget till mycket i schakt 15  
Kommentera  
De tappra kämparna i schakt 15 har jobbat i motvind ett tag, men plötsligt hände det… 
Johanna berättar om dagen:  

Längst bort i det yttre hörnet av utgrävningsplatsen på Buttle Änge hittar ni schakt 15. Detta lilla 
schakt är ca 20 m2. Vi gräver fram en stenvägg från ett järnåldershus och det blir mer spännande 
för varje dag som går. Vi som jobbar i schaktet kallas grupp 4 och vi heter Helena, Eau-Julia, 
Max, Joel, Simon, Karl och Johanna. Vår grävledare Sara håller ett vakande öga över arbetet. 

Syftet är att undersöka den yttre skalmuren och få en så klar bild som möjligt över väggens 
utformning. Vi inledde arbetet som alla andra med att torva av och efter det möttes vi främst av 
stenar i större och mindre format. Efter att vi börjat gräva djupare ner i det efterföljande 
matjordslagret började vi sakta se murens konstruktion. Under andra veckan av fältkursen 
beslutades det att utöka med 4m2 för att bättre kunna se murens hörn, därav det nuvarande 
området på 20m2. Vårt schakt bestod till stor del av sten som tolkades som ett utras. På grund av 
att många stenar var placerade vertikalt i joden misstänktes det att muren rasat under en relativt 
kort period. Hade det skett successivt hade de med stor sannolikhet varit en mer horisontell 
utbredning av stenar.  

 

Idag är vi nere på kontext 10 och har precis nått moränen. Husets yttermur syns nu tydligt och vi 
kan se att den har en skalmurskonstruktion med yttervägg, småstensfyllnig och innermur. Ett 
misstänkt stolphål har upptäckts som undersökts i detta nu. I börja av arbetet var de mycket ont 
om lösfynd i schakt 15, vi kallade oss själva skämtsamt för ”De fyndlösa” men när vi började nå 
kontext 5 hände det saker. Vi fann en gammal rycktskrapa i järn, en mycket fin keramikbit som 
antas vara från romersk järnålder, massfynd i form av ben och bränd lera för att nämna några. I 
kontext 10 började vi hitta mer keramik och benfynd. Idag har det riktigt gått undan och så vi 
närmar oss slutskedet är vi spända på vad mer som kan dyka upp och önskar stor lycka till alla 
här ute på utgrävningsplatsen.  

/Johanna  
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Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 22, 2014 av joakimkjellberg.  

Rundtur i Gotländsk järnålder m.m  
Kommentera  
Under onsdagen var hela grävningen på exkursion runt mellersta Gotland och ön visade sig från 
sin allra bästa sida. Rundturen hade ett tema av äldre järnålder med tydlig koppling till vad vi 
undersöker i Buttle, med inspirerande avstickare till såväl stenåldersgravar som medeltida kyrkor. 
Turen som gav både spännande diskussioner och nya tolkningar av bebyggelsen i Buttle gick 
från Gnisvärd till Västergarn, sedan Vallhagar till Lau kyrka, därefter gravfältet i Gålerum via 
slipskåre häll till Torsburgen innan husrekonstruktionerna i Sjonhem och avslutning i Roma 
kloster. En dag varefter såväl lärare som studenter verkade både trötta och nöjda! 

 

Förmiddagsfika och guidning av äldre järnåldersbebyggelsen i Vallhagar 
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Besök på kyrkvinden i Lau medeltida kyrka 

 

Skeppssättning i Gålerum 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 22, 2014 av joakimkjellberg.  

Ingen grav men glatt humör i schakt 16  
Kommentera  
Idag är det de tappra själarna i schakt 16 som rapporterar. Emma Söderström berättar mer: 

Första teorierna gällande schakt 16, som liggandes bredvid en stensträng var att det kunde vara 
en gravhög, troligen brandgrav från Romersk bronsålder. Det har gjort att vi försiktigt och 
noggrant har arbetat oss ned i jordlagren och stenkonstruktioner under de två tidigare veckorna. 
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Vi var exalterade över potentialen som den lilla gräsiga stenkullen påvisade vid första anblick, 
framförallt då vi under utgrävningen hittade små fynd av både brända och obrända ben, kol, 
keramik och järnföremål. Dessa bestod av en till synes välanvänd knivspets och kanske en 
järnspik från den nedlagda järnvägen från tidigt 1900-tal. 

 

Idag är vi i starten på den tredje veckan ute i fält och det är strålande sol. Humöret är på topp och 
alla gläds åt att regnet är förbi. Detta underlättar för oss i både sållet och borstningen i schaktet. 
Men humöret tryter ju längre ned i stenpackningen vi kommer. En teori från en av ledarna var att 
det kunde vara ett röjningsröse från åkern på andra sidan stensträngen, men vi förnekade in i det 
sista att det skulle vara fallet. Nu, när vi kommit ned till moränlagret ( det sterila stenlagret som 
bildats under inlandsisens framfart ) inser vi att han mycket troligen hade rätt, eftersom vi inte har 
hittat någon vidare deponering av ben eller gravgåvor alls. 

 

Uppgivna och solbrända fortsatte vi att putsa bort den jord som fortfarande är kvar, medan några 
ur gruppen satt med en annan gruppledare och ritade upp en schaktprofil för den projektrapport 
som skall komponeras i slutet av kursen. 
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Emma Söderström, Grupp 5, schakt 16. 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 20, 2014 av joakimkjellberg.  
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