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Sista dagen i Buttle  
Kommentera  
Detta är både sorgens och glädjens dag. Efter att ha fått uppleva frisk luft, natursköna vyer, djurliv 
i form av örnar, får (lamm) m.m. och bygga upp en teamspirit där vi förlitat oss på varandras 
arbete och också utvecklats som människor är nu tiden i Buttle förbi. 

Buttle kommer alltid att ha en speciell plats i våra hjärtan men samtidigt som sorgen över att 
behöva lämna Buttle och med allt som hör där till, så kommer det även glädje ur detta. 

Ettornas först grävning är avklarad, en grävning som gått riktigt bra dessutom och varken 
masterstudenterna eller lärarna har tidigare upplevt en klass som varit så duktiga och 
engagerade, vilket självfallet är ett stort glädjeämne. Som schaktledare har jag aldrig upplevt en 
klass som varit så duktig efter så kort tid. En verkligen stor eloge till alla ettor. 

Den sista dagen i Buttle var som det brukar vara den sista dagen på en utgrävningskurs; hårt slit, 
skitiga studenter, fårinvasioner och ett frenetiskt arbete. I år hade vi dock lyxen att ha en 
lantbrukare som hjälpte oss med stora delar av igenschaktningen vilket var nödvändigt då vi 
öppnat så stora ytor att vi omöjligen hade hunnit gräva igen, inventera m.m. på bara en 
arbetsdag. 
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Vårt dagliga får och lamm-besök. 

Ett av schakten fortsatte dock att arbeta i sitt kulturlager idag, vilket var huset. Eftersom det 
framkommit så stora mängder av kontexter var schaktet även tvunget att arbete med sina 
kulturlager och kontexter den sista arbetsdagen. 

 

Lärarna Paul och Alexander (till vänster)  iakttar arbetet i huset under den sista arbetsdagen. 

Alla schaktens studenter arbetade tillsammans under denna dag, allt för att rappa på arbetet och 
för att slippa övertidsarbete som tidigare år. 
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Igenfyllning med hjälp av traktor och studenter. 

På bilden kan vi hur hur man fyller igen 
sökschakten på den östra sidan av stensträngen. 

Vi masterstudenter (och f.d. masterstudenter) tackar för oss och ser fram emot nästa vecka då all 
fyndsortering och statistik skall bli klar. 

Nu tar vi helg. 

Mvh Schakt 25 

https://uuarkeologi.files.wordpress.com/2015/05/earsh.jpg
https://uuarkeologi.files.wordpress.com/2015/05/img_06141.jpg
https://uuarkeologi.files.wordpress.com/2015/05/img_06303.jpg


P.S. Tack till Stina Grundmark, dagens fotograf  

Annonser 
REPORT THIS AD 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 29, 2015 av MasterArchaeologist.  

Radio och full fart under sista 
riktiga grävdagen  
Kommentera  
Idag har varit en händelserik dag i fält. Radio P4 Gotland var i Buttle imorse och intervjuade 
grävledare Alexander Andreeff och schaktledare Fredrik Thelin som är en av studenterna. 
Intervjun finns att lyssna på: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6176193   

Det har även varit den sista grävdagen i fält och det har varit mycket dokumentation i schakten 
idag. Flera schakt är färdiggrävda, vilket har gjort att de resterande schakten har fått hjälp från 
dessa. Idag har det även passats på att fylla igen det schakt som lades ut över den eventuella 
fornborgen. 

Det har hänt mycket i i schakt 28 idag. Under hela dagen har det framkommit en hel hög av 
sannolika stolphål. 

 

Ovan ser vi en bild på två av dessa mörkfärgningar i det understa lagret, moränlagret. 
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I och med dessa har det varit en hel del dokumentation som har skett, både genom skrift och bild. 
Då vi har fått fram sådana spännande konstruktioner är det viktigt med en bra dokumentation, 
vilket betyder att det har varit många blanketter att fylla i. Vi har även gjort ritningar av dessa på 
olika sätt, men även ritningar av schaktens väggar i profil. I alla schakt har det under gårdagen 
och idag varit mycket profilritningar av schaktkanterna, vilket kommer att visa hur lager ligger i 
relation till varandra i schaktet. 

  

I schaktet har vi haft en stor sten under hela grävningen. Vi kommer att försöka utreda vad denna 
kan ha haft för funktion, men då vi har jämfört den med stenen i huset som tycks ha fungerat som 
en härd, kanske det är möjligt att även denna sten har fyllt samma funktion. Vi har bland annat 
även påträffat trasiga stenar intill denna, vilket kan styrka denna teori. Likvärdig med stenens 
storlek, var det även en stor händelse när det idag skyfflades bort jord för att få fram stenen och 
få en bild av dess hela storlek. Efter framgrävningen lyftes den även bort, vilket var ett riktigt 
lagarbete. På bilden ovan ser vi glada studenter och lika glada lärare/grävledare efter att stenen 
lyfts bort. 
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Även i huset har det grävts och dokumenterats stolphål och andra mörkfärgningar, vilket vi ser på 
bilden ovan. 

 

Schakt 26 har fortsatt arbeta med sina flertalet stolphål, på bilden ser vi hur ett sådant mäts in 
med totalstationen och dokumenteras. 

Imorgon ska vi göra klart den sista fältdokumentationen för att sedan fylla igen alla schakt 
förutom huset. 

Hälsningar från oss i schakt 28! 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 28, 2015 av MasterArchaeologist.  

Slutet nalkas!  
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2 svar  

 

Idag tillbringade vi den näst sista grävdagen i fält. Inte många fynd dyker upp så här mot slutet, 
men det är nu konstruktionerna börjar hittas på allvar! På bilden till vänster syns ett av två nyligen 
upptäckta stolphål ifrån schakt 27, där vi tidigare hittat bland annat en stenpackning. Dessa 
stolphål gräver vi ut och dokumenterar noga genom att snitta dem på hälften och rita av profilen. 
Genom detta kan vi dels försöka hitta rester av stolpen, men också få en inblick i hur man har fäst 
stolpen i marken. På bilden till höger syns samma stolphål när det har blivit snittat. Man kan 
tydligt se de stenar som har hållit upp stolpen. 

 

Även i grannschaktet 26 gräver man stolphål. På bilden syns hur man har grävt ut runt ett 
stolphål. Här syns tydligt vilka skillnader det finns i jorden där det har suttit stolpar. 
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I stengrundshuset har man idag fortsatt sitt arbete med härden och mätt in diverse stenar som 
påträffats väldigt djupt. Härden har delvis grävts bort och snittats på samma sätt stom stolphålen. 
Likt andra schakt så letar man även efter mörkfärgningar i jorden. 

 

Vi må spendera våra dagar med att rita profiler och gräva konstruktioner, men det betyder inte att 
fynden helt har sinat! I schakt 28 har man fortfarande tjocka, mörka jordar där det dyker upp 
väldigt fina fynd, så som den här ornerade keramikskärvan. I samma schakt har man även hittat 
en avlång mörkfärgning som har varit väldigt svårtolkad. 
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Schakt 28 har varit ett av de mest fyndgivande och intressanta schakten där fyndhanteringen 
aldrig upphör. Den pågår för fullt i fält, men många sitter också i Buttles bygdegård och jobbar 
med detta. 

 

Även om de enskilda fynden börjar sina så har vädret och moralen fortsatt vara på topp. Vi ser 
alla fram mot morgondagen för att se vilket sorts avslut som väntar oss. 

Solbrända sommarhälsningar från schakt 27! 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 27, 2015 av MasterArchaeologist.  

Sista veckan i fält, en berättelse om 
mörka fläckar i morän och krossade 
kalkstensdrömmar!  
Kommentera  
Det märks att utgrävningarna I Buttle är inne på sista veckan för den här våren. De flesta schakt 
skymtar den morän som innebär slutet för de fyndförande lagren och några schakt börjar till och 
med bli helt klara. Men med färre fynd kommer desto fler mörkfärgningar som börjar upptäckas I 
de steniga moränlagren. 
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I stort sett färdggrävt schakt 25 

 
Gruppledare för schakt 25 pekar stolt ut mörkfärgning i schaktets södra ände. 

Med färre fynd menar jag inte total avsaknad av föremål. Jag menar färre av de fantastiska fynd 
som gör att man sätter lunch-burriton I halsen. I vanlig ordning förekommer med få undantag en 
hel del koncentrationer av kol, keramik och ben, både brända och obrända. 
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Keramikbit 

 
Ett av dagens mer spännande fynd, ett föremål i brons från schakt 28. Kan vara en ring. 

 
Bronsföremålet förvaras aktsamt av de ansvarsfulla arkeologerna tillsammans med diverse 
mode-accessoarer. 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I schakt 24, huset, har idag den härdsten som utgjort en viktig del av schaktet lyfts bort för att 
möjliggöra vidare undersökningar. Som tur är behöver gruppen inte gå sysslolös då en stor yta 
kvarstår att grävas ner och en eventuell andra härdplats har upptäckts I samband med området 
som öppnades upp med förhoppningar om en andra härdplats. 

 
Härdsten i centrum. Gruppledare Jonathan diskuterar hur härden ska tas bort. 
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Krossade drömmar. Härdstenen som bestod av kalksten var skör och gick inte att lyftas bort i ett 
helt stycke. 

 
Härdplats utan härdsten. Såhär ser det ut där härdstenen en gång låg. 
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Följande bildserie hänges åt mörkfärgningar i morän som pekas ut av arkeologer i fält. 

 
Diskussion om mörkfärgningar i schakt 28. 

 
Eventuell härdplats som påträffats i schakt 22 efter gårdagens utvidgning är här under inmätning 
för att sedan undersökas närmre. 
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Tre stolphål i rad pekas här ut av gruppledare Jonas i schakt 26. 

  

  

  

  

  

  

  

 
Visby klätterklubb passar på att göra smygreklam när stolphål profilritas. 
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Som avslutning kommer här ett filmklipp i .gif-form som visar översikt av utgrävningsområdet 
Buttle Änge! 

 

På återseende! 
/Schakt 24 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 26, 2015 av MasterArchaeologist.  

Sista måndagen i fält  
Kommentera  
”Trötthet och leda försvinner på freda’, 
olust och vånda är tillbaka på månda’.” 
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Nä, riktigt så illa var det ju ändå inte om vi utgår från bilden ovan. Det var en varm dag i Buttle 
och arbetet i samtliga schakt fortsatte som vanligt denna måndag. Men nu är vi inne på den sista 
veckan i fält, på gott och ont! 

Förmodade stolphål eller andra mörkfärgningar har börjat dyka upp i flera schakt när vi nu börjar 
komma ner till moränen. Hela tre stolphål dök upp i schakt 26 och ett stolphål tittade fram i 
grannschaktet 27. 
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I schakt 27 finns förhoppningar om att hitta fler under morgondagen. Nedgrävningar, 
mörkfärgningar och stolphål är riktiga motivationshöjare nu när grävningen går mot sitt slut. 
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I huset är det fortfarande full aktivitet. Kanske har en andra härd börjat synas, men om 
förhoppningarna stämmer får i veta imorgon. Spänningen är olidlig! I huset hittades idag även en 
vacker dräktnål.
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Schakt 25 har nu helt grävt ut sina eventuella stolphål och fortsätter i stadig takt ner mot ett rent 
moränlager och liksom förra veckan består fynden av keramikbitar, benflisor och bränd lera, men 
också ett ben från nötkreatur! 

  



 

I schakt 22 har vi kommit ner till moränen på hela ytan, men idag fick vi äntligen börja gräva ut de 
tre spännande mörkfärgningar som dök upp strax innan hemfärden i fredags. Första tanken var 
att det var stolphål resta i en intressant formation, men efter överläggningar med Paul Wallin har 
vi nu börjat fundera på om vi kanske har hittat någon form av kokgrop. Enstaka skörbränd sten 
och fynd av kol i anslutning till den tolkade kokgropen är huvudsakliga bevis för vårt 
antagande! Men dagen var inte slut för schakt 22 efter att vi undersökt våra mörkfärgningar. 

I södra delen av schakt 22 var en platt kalksten som tycktes ha en onaturlig placering. Har vi 
möjligtvis lyckats placera vårt schakt precis så att schaktets profil skär genom någon slags 
konstruktion? Det var helt enkelt för spännande för att låta bli! Dagens sista timme avslutades 
därför med rask utvidgning av schaktet med totalt en kvadratmeter. Snabbt och lätt för ett gäng 
blivande arkeologer som numera blivit varma i utgrävningsklädernakläderna. 



 

Men visst är det sista veckan som allting händer? 
Det lovar gott inför kommande dagar! 

// Grupp 7 (Schakt 22) 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 25, 2015 av MasterArchaeologist.  

Mellan Sten och Stolphål  
Kommentera  
Gårdagens fina väder höll sig bara till hälften. Idag var det fint, men det blåste kallt. I nästan alla 
schakten börjar man nu ta fram den steniga moränen där många fina stolphål har dykt upp. I 
schakt 25 har man snittat de två förmodade stolphålen, men inga tydliga konstruktioner har dykt 
upp. 
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Max visar vars stolpen ska stå. 

I schakt 26 dök det likaså upp en hel rad med stolphål, och i botten på den som blev utgrävd 
under dagen fann man en hård lerpackning. 

 

I området fann man också denna underliga keramik-/lerklump som hade en mängd små hål i sig. 
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En del finare fynd hittades också under dagen. Nedan syns en mänsklig tand, en liten glaspärla 
och keramik från kämpgraven, schakt 24. Där har arbetet fortsatt med att jobba sig ner till 
moränen, som också visar sig över stora delar nu, om än inte helt avtäckt. 

 

I schakt 28 hittade man denna något slitna bennål. 

 

Till slut fick vi också besök av studenter från Gustavus Adolphus College, Minnesota. 
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Nu ska vi ta igen oss inför sista krafttaget i fält nästa vecka! 

Trevlig Helg! /Schakt 24 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 22, 2015 av MasterArchaeologist.  

Arkeologi i strålande vårsol  
Kommentera  
Årets vårgrävningar i Buttle har inte direkt gett mersmak på sommaren, även fastän det inte har 
regnat så har har dock den höga temperaturen uteblivit, idag fick vi dock äntligen tillfälle att 
använda solskyddsfaktorn som legat längst ner i väskan. 

 

Två glada arkeologistudenter som njöt av dagens vårsol  

Dagens grävningar i Buttle innebar att alla schakten fortsatte med det redan påbörjade arbetet, 
inga nya ytor öppnades, det största fokusen läggs nu på att hinna med att dokumentera och 
gräva klart alla de ytor som redan har öppnats upp. Efter morgondagen har vi bara fem dagar 
kvar ute i fält. 
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Arbetet idag har gett en hel del intressanta upptäckter. I det schaktet som gräver väster om 
stensträngen och som ligger närmast huset så har en konstruktion framkommit. Exakt vad 
konstruktionen har varit är än så länge omöjligt att svara på, men många av oss tror att det kan 
ha varit någon sorts härd då det även framkommit lite kol i dess närhet. 

 

På bilden här ovan så kan vi se hur man i schaktet mäter in den eventuella härden. 

I samma schakt framkom även dagens finfynd då en grön räfflad glaspärla framkom, dock inte i 
den eventuella härden. 

.  

I schakt längst öster ut (schakt 25) har det också framkommit en hel del intressanta fynd idag. 
Dels påträffades ett bearbetat ben (nål?) men även två mörkfärgningar i moränen (stolphål?) som 
ni kan se här under. Det bearbetade benet framkom dessutom i det möjliga stolphålet som är 
längst till vänster på bilden nedan. 
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Arbetet i huset har fortlöpt och har i sin vana trogen gett en hel del fina fynd i form av keramik. 
delar av keramiken har dessutom varit ornerad med hjälp av ett verktyg som skapat räfflor i 
ingröpningarna. 

 

Dagen avslutades med att en hel del människor kom att besöka utgrävningarna både i form av 
studenter, f.d. studenter, arkeologiintresserad allmänhet men även hembygdsföreningen i Buttle. 

 

Vi hoppas självfallet på ett lika bra vårväder imorgon. 

Mvh Schakt 25 

Detta inlägg postades i Uncategorized den maj 21, 2015 av MasterArchaeologist.  
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