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STOCKHOLMS UNIVERSITET
INSTITUTIONEN FOR ARKEOLOGI

106 91 STOCKHOLM
Tel. 08/15 01 60

2. [eori och Betod i 19?5-i980 års.r+.tgrävning.

.o.uvudprincip: sftersom anl-äggningen är unlk bör alla kultur- och

uaturelements nuns-liga oeb- kausala relation tiIl varje annat
element efterforskas och redovisas. tol-krringen bör bygga på sr"mman

av a1la iakttagelder.
ell,a hypoteser bör prövas både posltivt och negatlvt, d.vs. både

verifiering och falsj-flering försökes'

.r.,ikheterna med. dels de alpina pålbyggnad,erna, d.els oekså and.ra

svenska neolitiska boplatser föranleder ett antal speciflka hypo-
teser:

A) rålbyggnad.en är en norrrlal boplats för ett sauhäl}e baserat
på åkerbruk, boskapsskötsel och fångstr

A1 ) permanent bebodd;
$2) säsongmässigt bebod.d.

(Verifiering - falsifj-ering: Alla på and.ra neolitiska boplatser
förekornmande lulturelement företrädda? f normala inbördee propor-
tioner? Finns ovanliga eller onormala kulturelement? Är vinter-
bosättning raöjIig, geologisK och stratigrafiskt bedönt? Visar
hus(t,1 och härd.ar stabilitet i bosättningen? Stubbhorisonter?
Osteologiska och botaniska årstidsindicier? Dendrokronologiska
inölcier för kontinuerl,ig|diskontinuerligt underhålI?



STOCKHOLMS UNIVERSTruT
INSTITUTIONEN FUR ARKEOLOGI

106 91 STOCKHOLM
Tel, 08/15 01 60

i,lN L
B) Pålbyggnad,en är avsed.d. för försvar.
lYeriflering - falsifieringr rraturgeogxafislrt - taktlskt länplig
placering? r,'örsvarsmässlgt råimplig konstruHion? Förekonst av
vapen? Spår av strld,?)

c) lålbyggnad'en är avsed.d för en eller flera speciella alrbiviteter
(annat åin försvar).

01) Kult och kultfester.
c2) !emporär uppehållsplats för speciell d.e1 av befollicrj-ngen.
c1) -lrödsriter.

lVerifierlng - falsiflering: Ovanliga ell-er onornala kulturel-ement
i ovanliga proportioner'/ Människoben, d.eras til-lstånd och strati-
gref 1 skt-lokalkorologiska utbred.ning?)

Metodiskt fordrar huvudprincipen ovanlig noggrannhet genom tre-
d.imensionel-l lägesbestämni-ng, b1.a. projicerad.e, grävd.a profiler,
l-okalkorologisk linranrtifLerlng av alla fyndkategorier samt strati-
grafisk d.okumentation genom teelmlng och fot-og:rafering av hori-
sontella och vertikala snitt.

4.

\,

I
I
t

I

-'r/"''--"- *5
(b,sfa k'r
A,h -fy'aa*t

Gvtfru; 14c';f-

(est;rw ra&e Tv,{
(*Jt* ri."r .r'*t'{*

r-x'*l

T&u+ J ftyrr't,a1vt
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106 91 STOCKHOLM
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fi'ull ständig public eringsplan?

Kulturbegreppet (unn - cn)
Stamterritorier
?ålbyggnad-ens funktlon

Varför ligger schakten där de ligger?
Varför lnte bearbeta det ganla materialet före us?

Varför inte dend.ro före us?

Varför just tre schakt oeh varför den vald.a storlelcen?

a. Vad kan östra schaktet säga?
b. Va<l kan de övriga schakten säga?
c. Vad. kan den gamLa us säga?
d,. Vad kan en regional studie säga?
e. Vad kan en trcomperativ litteratur/na.gasinsstudi-e säga?

I vilken ordning brjr a-e behand.lae och varför?
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1. Utgrävningshistoria (s k i s s)

i.'.,r),,1.,, ' j
Fynden år'1908, Schnittger. Frödin 1909-1919, 1928-1930: Uthå11ig

. grävning, mycket 'långvarigare än andra stenåldersgrävningar.

Intresse för metodutveckling, delvis i växelverkan med unga med-

arbetare (före första professur, jfr Stjerna). i
Innovation i 2 avseenden. Dels rent tekniskt, särskilt fototornet.

Dels intresse för ekofakter och ekologi.

Inriktningen de'lvis beroende av Frödin personligen. Mycket noggrann,

och med ett visst tekniskt intresse.

Mera berodde innovationerna dock säkert på strömningar i tiden.

De Geer och von Post. Naturhistoriska Riksmuseet (1ångt före ett
eget Historiskt museum). Typologiens ursprung (Darwin!), Rutger

Sernander m fl (8. Almgren om naturvetarintresset). von Post sam-

arbetat med arkeologerna i Alvastra just när han grundade po1'len-

analysen.

Inverkan från pålbyggnadsutgrävn'ingarna i Schwe'iz är kl.ar. Men

frågan kan ställas om inte Alvastra-grävningen var vetenskapligt

mera kval ificerad.

Alvastra-grävningens inriktning på stor noggrannhet är märkbar redan

från början. Man kan jämföra hur tredimensione'll inmätning, som i

Alvastra, ofta försummats på förhistoriska utgrävn"ingar in i 1970-

talet, i alla länder. Noggrannheten, och inriktningen på ekologi

och ekonomi, är sådant som "New Archaeology" började kräva på 1960-

talet. Detta är forskningshistoriskt viktigt, men viktigt också

genom alla de data som med sådan metod insamlats under 19 sommar-

säsongers arbete.

Frödin arbetat med stor tapperhet och konsekvens, trots att han inte

fick någon reda i pålbyggnadens konstruktiva huvuddrag.
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Huvuddragen i 1908-1930 års y"!"91a.Ylljg**!lk kan skisseras på

följande sätt (fullständigare redogörelse kommer i ett annat band

av pub'l ikat'ionsserien) .

Noggrann jnmätning av fynd. Fotografer"ing, särskjlt lodfotografe'

ring. Modellen, tillverkad av Ljungdahl. Högst originellt, särskilt

riksdagsanslag. Siälvfallet i en känsla av att på'lbyggnaden inte

kunde förvaras för framtjden. Planer i två serier: Den äldre,

med "tum-skalan", enbart för 'inmätn'ing av fynd. Den yngre, från

1928- 1930, för att avbi I da go'l vet, härdarna , pål arnas 'läge. Endast

översta planet täcker (nästan) hela ytan. Ytterligare två plan.

Få sektioner.

Svårighet också att dagböckerna är ofullständiga eller saknas.

Uppgifterna om fyndens koncentration i lagren också vaga.

För sin tid noggranna anteckningar om ekofakter. Många ekofakter

och artefakter dock endast hänförda till ruta. Dessa är 2 x 2 m,

om också uppdelade på 4 kvadratmeterstora rutor (för vissa notiser).

Sten insamlades relativt noggrant (om också inte så noggrant som

vid vår undersökning). Uverhuvudtaget noggrann observation av fynd:

'l vid en undersökning av dumphögarna påträffades mycket få förbisedda

t'ing.

Försök gjordes att ta in åtminstone en härd hel. Konservering av

trä då ännu outveckladn så att mycket förfors. En del på1ar togs
utställningssyfte

upp, sannolikt både för att konserveras för xtExärningxindamålx

och för att tillhuggningen skulle kunna studeras. Tyväm inga

anteckningar varken om utseende eller form, och framför allt inga

uppgifter om v'ilka pålar som tagits bort
:,::. - |

Tillvägagångssättet i princ'ip, att 1å lite som möjligt togs bort

under 1908-1919 års utgrävning. Däremot syftade 1928-1930 års

utgrävning till fullständig dokumentation av allt horison_tellt,
l/-r ra'
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I StOrsta bristen i
I

medan däremot de flesta lodräta pålarna lämnades kvar i schaktet,

som därefter fick stå öppet i 46 år, småningom alltmera övervuxet

av vass och sälg. Av xxxx pålar på 1928-1930 års planer återfanns

vid 1976-1980 års utgrävning xxxx stycken, e]'ler xx %.

slutsatser, eller

ningen.

den äldre grävningen är bristen på sammanfattande

ens delresultat, till lednjng för den nya gräv-

1956 års fiffu undersökning visade att lagren var intakta.

Medan däremot läget för pålarna i 1908-1930 års huvudschakt var okänt

ända tills 1976 års utgrävning böriade.

0tto Frödin avled år 1953. (Jfr hans bibl'iografi i litteratur-
( - iq6g:\

förteckn'ingen.) Holger Arbman hade haft huvudansvaret för 1928-1930

års utgrävning (medan Frödin själv huvudsakligen ägnade sig åt

Alvastra kloster, och Dendra). Arbman just inte heller skrivit något

om pålbyggnaden (jfr hans bibliografi i litteraturförteckningen).

Overlät uppgiften på mig.

1956 års lilla utgrävning skedde i samband med en ny pollenana'lytisk

undersökn'ing. Jag ville att en överprövning skulle ske av dateringen,

med hänsyn till det nya periodsystemet (Tage Nilssons zoner), och

för att möjliggöra en Cl4-datering av pollenzonerna. Och även för

att efterse om en modern undersökning kunde ge nya upplysningar om

environment. Och givetv'is, slut'ligen, i ans'lutning til l paleobotan'iken

kri ng Ageröds-undersökni ngarna

Sistnämnda tanke, om environment och allmän vegetationsutveckling,

visade sig kunna infrias (Magnusson 1964). Två C14-dateringar fanns

redan tidigare, ett par av de första i Sverige (St-g och St-l5),

och hade gett ti11 synes riml'iga resultat (42tO1tSO g.p. resp

40901230 B.P.). Dessa var tagna från två 25 är tidigare upptagna

CI
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på]ar. Magnussons dateringar däremot till synes helt osannolika:

bosättning mellan 2600-2500 B.C. och 1900-1800 B.C. (Faktiska då

tagna och analyserade C14-prov ei publ'icerade.) Dessa dateringar

bidrog till den före 1976-1980 års utgrävning nästan totala oviss-

heten om bebyggelseperiodens längd. Den arkeologiska dater"ingen ti'11

mellanneolitisk tid var däremot helt klar; ingent'ing tydde på att

bebyggelseperioden sträckt sig utanför denna t'id.

1908-1930 års utgrävningar bekostades genom särskilda statsanslag

till Vitterhetsakademien, 1976-1980 års genom anslag från Humanist'isk-

samhäl I svetenskapl ig forskningsrådet ti I I en speciel I proiekt-

komm'itt6 med riksantikvarien som ordförande. Arkeologisk ledn'ing

från Stockholms universjtet. Osteo'logisk sakkunskap med i fält
praktiskt taget alla dagar. Representanter för paleobotanik,

kvartärgeologi, dendrokronologi, petrografi, lermineralogi med

i planeringen från begynnelsen.

Försökt hål1a 1976-1980 års utgrävning i begränsad skala. Ustra

och västra schakten påbörjade 1976, mellersta schaktet 1977,

sökschakten i NV och V upptagna 1978. Alltsamman avslutat 1980,

utom mellersta schaktet, där visst avslutande arbete gjordes 1981.

Schakten (även 1908-1930 års) igenfyllda år 1982.

Grävningen så arbetskrävande att inventeringar och undersökningar

i grannskapet principiellt uteslöts under utgrävningst'iden.

Parallellt dock viss inventering och 1981-'1983 grävning i terrängen

V, om käl lmyren.

Utver'l{45

rä;*"
r l'.','1,
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2. EorJ och metod 1 1976-1990 års undersökningar

resul,.tat

2.1 o1 . .g,nLässrn {ngeng makrostruktur

Planläggningen av 1976-1980 års fältundersökningar byggde siälv-

fallet på resultaten av 1908-1930 års utgrävningar. Dessa var bland

annat dokumenterade genom lodfotografier, sammansatta till en foto-

p'lan som motsvarar stöme delen av utgrävningsschaktens yta (F'ig.

). En mera detaljerad information ger planritningarna i skala

1:10, vanligen omfattande vardera 8 m2. Planen Fig. ar samman-

satt av 11'l sådana planritningar, och v'isar den översta år 1928-30

dokumenterade konstruktionsnivån. Den visar också största utsträck-

ningen i horisonta'lplanet av den fram till år 1930 undersökta delen

av pålbyggnaden. Äterstående planer visar nämligen 1ägre nivåer

och omfattar endast delar av den på Fig. visade ytan.

Av förhistoriska konstruktioner visar planen Fig. liggande v'irke,

toppytorna av vertikala på1ar, stenbyggda härdar (huvudsakligen av

kalksten) samt annan sten av viss mjnimistorlek (ned till ca 5 cm

längd). Konstruktionerna bildar ett sammanhängande helt med en

största längd, i ungefär NV-SO r'iktning, av ca 65 m.

Ett försök till tolkning av planen måste utgå från de konstruktiva

skillnader som uppenbarligen föref igger mellan olika delar av den

utgrävda träkonstrukti onen.

Stockarna i söder (i nedre högra hörnet av F'ig. ), med huvud-

riktningen N-S, kan osökt uppfattas som en spånq, av vilken ca 25 m

framgrävts (från rutan F3 i N till DX i S). En rimlig hypotes är

att denna spång förbundi t pål byggnaden med moränmarken U om käl l -

myren. Dess totala 1ängd har i så fall varit ca 75 m, varav alltså

ungefär en tredjedel framgrävts.

2.1 . r+örutsät -191O års unilersö
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På p'lanen kan vidare en inre del urskiljas, karakteriserad av

ganska noggrant parallellagda stockar, ofta så att de bildar en

tämligen regelbunden rektangu'lär yta. Eller vad som före skador

eller förmultning kan antas ha varit en regelbundet rektangulär yta.

Denna inre del börjar i rutraden 4, med syd'ligaste punkten i ruta

J4. Rutan V16 är den nordligaste intill år 1930 undersökta gräv-

ningsrutan som'innehåller den karakteristiska paral'lelläggningen av

stockar tijl rektangulära ytor. I denna ruta skäres den parallell-
'lagda stockytan av den nordliga schaktgränsen 'i 1908-1930 års

schakt. Så är också fallet i P14 och G12. De övriga schaktgränserna

skär däremot icke pålbyggnadens inre del. I 0, S och V omges denna

inre del av mera orege'lbundna konstruktioner. I V är det huvudsak-

ligen fråga om grövre och längre stockar samt pålar, i S huvudsak-

ligen på1ar (varibland en mycket rege'lbunden rad av pålar från J2

til l 84), och i U finns en mera svåröverskådl ig saml'ing på'lar,

grövre stockar och mindre, orege'lbundet liggande grenar eller

käppar. Det är tydligt att den yttre begränsn'ingen av denna pålbygg-

nadens yttre de1 icke nåddes genom 1908-1930 års schakt.

I pålbyggnadens inre del kan två distinkt skilda delariakttas

redan med hjä1p av stockläggn'ingarnas huvudriktningar. I en syd-

östlig de1 ligger stockarna i huvudriktningen NNV-SS0 (eller undan-

tagsvis vinkelrätt mot denna riktning, t ex i rutorna KB och H5).

I en nordvästlig del ligger stockarna däremot i huvudriktningen

NVtV-SOIO (eller undantagsvis vinkelrätt mot denna riktn'ing, t ex

i ruta Q12). Som gräns mellan pålbyggnadens NV resp. S0 inre del

kan man naturligen se en på p'lanen tydligt fnamträdande stocko

som från en punkt i ruta N12 löper i ungefär SV riktning. Dess

andra ända möter i rutan N10 ändarna av två andra stockar, den ena

i NV inre delens längdriktning, den andra i S0 inre delens. Vinkeln

mellan var och en av dessa stockar och "gränsstocken" är densamma,
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ca 110o, och den återstående vjnkeln, som alltså är identisk med

vinkeln mellan pålbyggnadens båda inre delar, den NV och den S0'

är ca 1400.

Den S0 inre delens S0 kortsida har en 1ängd av 10 ä 12 m. Dess SV

långsida är ca 15 m. Bredden, mätt från mitten av långsidan, är ca

12 n. Totalt hade av den S0 inre delen fram till 1930 undersökts

ca 225 n2. Den undersökta delen av N0 långsidan är ca 15 m. Den

undersökta delen av gränslinien mellan NV och S0 inre delen är ca

8 m. 0m dessa båda sistnämnda linier dras ut finner man, att av den

S0 inre delen bör N om 1930 års schaktgräns ligga ett triangelformigt

oundersökt område av ca 25 nZ Yta.

0m den S0 inre delen kan allmänt sägas, att stockläggningen är mest

regelbunden och fullständig i S och N, ofullständigast i NV' vid

gränsen mot NV inre delen.

I den NV inre delen är stockläggningen på motsvarande sätt ofullstän-

digast i S0, vid gränsen mot S0 inre delen. Här'igenom förstärks in-

trycket att delningen'i en NV och en S0 de'l är relevant, och eventuellt

har en funktionell betydelse.

Den NV inre delens s långsida mäter ca 17 m. Ungefärligen parallell

med den är 1930 års N schaktgräns, och det utgrävda part'iets bredd

är ca 7 m. Av den NV inre delen hade alltså fram till 1930 undersökts

ca 120 n2. För uppskattningen av storleken på det N om 1930 års

schaktgräns belägna partiet av NV inre delen finns ingen annan hå]1-

punkt än S0 inre delens ovan framräknade nordpunkt.0m denna är iden-

tisk med NV inre delens NO-punkt blir bredden av det'icke undersökta

partiet ca 5 m, vilket innebär att NV delen skulle ha samma bredd

som den S0, nämligen ca 12 n. Ytan av det oundersökta part'iet blir

sålunda ca 75 n2.
V
o
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Hela pålbyggnadens inre del kunde sålunda hypotet'iskt uppskattas till

ca 445 *2, uu vilka fram till 1930 undersökts ett parti av ca 345 m2,

alltså drygt 75 %. Av de 445 nZ faller ca 250 m2 på den S0 och 195 n2

på den NV delen. Av den S0 delen hade enligt dessa beräkningar fram

t'i1l 1930 uppskattningsvis ca 90 % undersökts, och av den NV delen

ca 60 %.

pålbyggnadens yttre del är som redan påpekats mera svårdefin'ierbar än

den inre. Sannolikt finns en mer eller mindre gles spridning av

bearbetat trä ganska långt utanför pålbyggnadens inre del. I varje

fall nåddes yttre delens periferi inte med säkerhet någonstans i

1908-1930 års schakt. Den relativa bristen på oregelbunden träspridning

kring spången'i S0 sägelinte mycket, eftersom det för undersökning av

spången upptagna schaktet var mycket smalt. Arealen av den fram till

1930 framgrävda partiet av på'lbyggnadens yttre del kan beräknas till
2

ca 445 ma. En genomsnittligt lika bred yttre del runt det hypotet'iskt

beräknade icke utgrävda partiet av på'lbyggnadens inre del skulle,

grovt räknat, omfatta ca 160 m2.

De framräknade siffrorna sammanfattas i Tab. 1. Pålbyggnadens totala

yta har uppskattats t'ill 1.050 t2, uu.uu 75 % undersökts fram till

1930. Inre delen kan uppskattas till 445 mZ och yttre delen t'ill 605 mZ

Fram ti'll 1930 hade av inre delen 78 % undersökts, och av yttre delen

74 %.

på planen Fig. har markerats ca pålar. Totalt finns på

1930 års planer ca pålar. De samlar sig ti11 tydl'iga rader

särskilt på tre ställen, näml'igen 1ängst i S0 (från 84 till JZ),

och längst'i NV (från Ul1 till 514, resp. från Y12 t'i1l V15). Både

den först och den sist nämnda av dessa tre ligger, väl att märka,

i pålbyggnadens yttre del. Pålraderna synes alltså antyda en stramare
t/V organisation av denna yttre del än vad som framgår av det horisontella
n

virkets åtminstone skenbara oordning.
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Tab. 1. Pålbyggnadens yta, beräknad efter 1930 års dokumentation.

Undersökt Icke undersökt Total t

Inre del

Yttre del

Total t

345

445

100

160

445

605

790 260 1.050
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Frånsett pålraderna flnns 1 dokumentationen frå^n 19Og-

1gtrA å:rs unclersölcringar lnrappast någon antyd.an om obser-

verad. ordning hos pålar och annat vertikalt trä.
8ålradernas funktlon är iclte utred.d, och funktionen

hos d.e t111 sJnles mera oregelbund.et placerade pålarna

happast ens dlskuteraö.

2. 1 .2. Anläggningens mikrostruktur

Bäst uppllrsta är häröarna, även om selrtlonsrltningar
finns enclast för en mindre de]" f övrigt flnns endast

få ski.sser av stre.tig:raflska förhå11and.e.n, så atö lager-

förhållandena kan bedömas end.ast utifrån p,Lanrltnringarna.

ilet kan därför visserligen orfta vara klart vilka horl-
sontel-la stocklägggringar son åi:r åi,ldre resp, yngre,

men öåirenot ]mappast om mellanliggande kulturlager
eller eventuella a*tefalrtfria lager ant;rd.er en miera

bety&and.e t idsstlJ.lnad.

På e:e så betyd.ande yta som pålbyggnad.en utgör nåste man

förutsätta skiftand.e funktloner h.os olika delar" Det

är emellertid av d.en äld.re dokumentationen svårt. att
utläsa huruvi&a exempelvie vissa ytor utgjort plats

f ön trantverksaktiviteter, medan and.ra tjiinat sorn av-

stjälpningsplatser för avfall. Den rirmligtvis väsent-

liga funktionella skilLnad,en mellan pålbyggnad.ens lnre

ocir yttre del är ej hrieller klar.

Atski-Iliga artefaktfynö, ocb- även t ex människoben, är

noggrant lägesbestämdao Men vad. som i den äldre dokumen-

tationen dock salo.as är ett t1llräckligt stort ar:ital

tredlmensionellt inmätta punkter. Utan ett tillräekllgt

L
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bestånd av sådana d.ata åir d.et o,rnöjl1gt att lösa problenen

röran&e detaljerna i anläggningene konstruktion, och

onöjJ.lgt att meö framgång nalkas problemen rörande fr:nk-

tionen.

Den äldre dokumentatt-on ro 1/^Ajliggör utan svår{.ghet em'

ilateriag av pålbyegad.en tilJ. mellanneolitlsk tiö.
Däremot ga.v dåtida daterlngsmetoder sjä}vfallet ingen

nöjlig?r.et att bedöna bebyggelsetidens tåingd, rälccat 1 åro

Bevarat organis,kt naterial nedgav visserligen C14-date:ilng,

äverr om dren 1ånge förvaringen ovan jord samt eventuelL

konservering kunde utgöra, felkäl]or" Men även om ett
stort antal Ul4-daterlngar I prlncip nöjligen skulle
kunna ge en uppfattning om an1äggpingstid,ens lringö så

var d,et bevarade organiska materialet åock på intet sätt
tillräekligt för att med,ge datering av ol1ka lager e1ler

detrar av pålbyggnaden, jiessa bristand.e d.aterlngsmöilig-

heter inskråinkte L lika nån studlet av makrostrukhm

och rnikrostruktur, na}rofunktion och mikrofunktion.

2.1 .3. er:,läggnlngens naturrall jö och ekofalrter

Som redan franhålllts t1, utmärktes 19Oa-1910 års under-

sölaring av stor framsynthet viö anlitandet av natumeten-

skaplig expertis. Kedan 1909 inl-eddes samarbetet ned

i,ennart von fost, vars studler i kä11myren och uags mosse

gick hand. i hand. med. utarbetand.et av d.en 1916 presenterad.e

pollenanalytiska metoden. .tsotaniska bestämningar gjordes

av Gustaf legerheim, iijalnar l$ilsson och Thorild" lyulff ,

zool-ogiska av :rudvig ned.e11 oeh ndolf Plra, petrograflska

av Axel gavelin och uarl Wiman. Av de efter .u'rödins d.öd.
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1195t1 publicerad.e naturvetenskapliga arbetena rörand.e

Alvastra pålbyggnaö bör såirskilt närrnas Ernest ilagnussons

pollenanalytisks stud,ie ( 1 954) samt Hakon nJelnqvlsts

Och ureta Berggrens botanlska 11955 rgsp" 1956).

uet är alltså työligt att öatasamling och utvärdering

från den äldre utgrävningen iir rikare och effelct,ivare

i frägA om naturniljö och ekofakter än när d.et gäl1er

påfbyggnad.ens konstrr.rktioner oeh artefakter och d.ärpå

grunöade stud.ier av makro- och mikrostruktur samt
Vqr för pålbysg-

funktione tu.€rr sJälvfalLef p*6 samtliga de lklxr}:ltxs
nad.en aktuella naturvetenskaperna utveeklats sedan d.e

äldre undersöicni-ngarnas tido

Ovan har redogjorts för huvudÖragen av pålbyggnad.ens

raakrostruktur, mlkrostruktur, naturmj.fiö oeh ekofaktert

så som de kan te sig viö betraktand,e av d.okumentationen

från 19Og-193a års undersökni.ng&to -un utförlig redogörelse

för dessa öata kommer att l-dmnas 1 del J.X an publikatio-

nen, och då givetvls i belysnlng även arr resultaten.

från 1976-1940 års utgrävningo lJBt här franlagd.a aYser

endast att ge bakgrund.en tiIl övervägandena vid plane-

ringen av 1976-1980 års undersölrning.

t
iqr' X

a,4o /r*. TLI'
(?

fr pn,Y(^'
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2 .2. Planläggringen av 1976-1980 års f ältundersö]mingar

2,2.1 . Idakrostruktur och E@,i,
?e'i-,1t,--' L--

i"t::-. --, .-_.4 o n y,
Eftersom sannolikt så mycket som 75 % av pålbyggnadens totala yta

undersökts 1908-1930 borde det ligga inom möjlighetens gräns att

med fullkomlig visshet fastställa om anläggningens planlösning är

den som Fig. antyder: två nästan rektangulära ytor, modifierade

till parallel'ltrapetsform genom en gemensam sned gräns1inje, och

förskjutna att bilda 140o vinkel mellan sig. Frågeställningen kan

synas banal, men är det icke, eftersom här förel'igger ett sällsynt

tillfälle att fastställa den exakta formen och utsträckn'inqen av

e! glelqlqersboplats. Eller åtminstone en anläggning som i väsent'liga

avseenden fungerat likt en boplats. Genom 1äget 'i myren kan kultur-

produkter med större säkerhet än eljest skiljas från naturbildningar.

Och trä och annat organiskt material bevaras synnerligen vä], medan

det på grusbop'latser till allra största delen förstöres. Den

exakta formen och utsträckningen av en stenåldersboplats är i sin

tur viktjg snant sagt vilken aspekt rörande liv och samhälle man

än väljer att studera. Många hypoteser rörande social och ekonomisk

organisation kan exempelv'is testas endast på ett material med

Alvastra pålbyggnads kval iteter.

En möjlighet hade alltså varit att to_talulgräva hela den efter

1908-1930 års grävning återstående orörda delen av pålbyggnaden.

Två starkt vägande skäl talade emellert'id emot en sådan må1sättn'ing.

V
.)
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Den noggranna utgrävn'ingsmetod som förutsågs bli nödvändig skulle

ha gjort en totalutgrävning till ett orimligt 'långvarigt och dyrt

företag. Det avgörande skälet att spara en del av pålbyggnaden

intakt gavs emellertid av det förhållandet, att ett flertal metoder

och tekn'iker inom fältarkeologien utvecklats efter den äldre utgräv-

ningens avslutande år 1930 och fram den nya undersökningen ett halv-

sekel senare: en motsvarande förbättring av metoderna kunde med

visshet förutses för framtiden. Så kom alltså 1976'1980 års under-

sökning endast att omfatta ca 50 m2 (oräknat vissa provschakt väster

om och på ett avstånd av l0 ä 35 m från 1930 års schakt). Detta

utgör endast ca en femtedel av den areal som enligt Tab. 1 kunde

beräknas återstå outgrävd.

En totalutgrävning av pålbyggnaden hade medfört opt'ima1a möiligheter

t'ill @ Exempelvis skulle kvantiteten djurben

kunnat anges med en eliest ouppnåbar noggrannhet. Resultatet skulle

sedan kunna användas för en mycket exakt beräkning av kvantjteten

konsumerat kött. När en totalutgrävning nu bedömdes som av andra

skäl olämplig blev lösningen i stället tre smärre schakt, utv'idg-

n'ingar norrut från'1908-1930 års schakt, och kaljade Ostra, l4ellersta

och Västra schaktet. Avsikten med denna uppdelning i tg_Uj-lgle

sghnkt var givetvis att åstadkomma största möjliga representativitet.Fer*s*

0stra schaktet skulle ge tillfälle att undersöka ett mindre avsnitt

av den ganska lilla återstående, oundersökta delen av pålbyggnadens

S0 inre del; dessutom skulle en del av gränsen mellan S0 och NV inre

delen falla inom detta schakt. Mellersta schaktet avsågs möiliggöra

undersökning av en central del av pålbyggnadens NV inre del. Västra

schaktet, slutligen,skulie om möj1igt fånga upp de båda på planerna

tydliga pålraderna i pålbyggnadens västligaste del, och det mot nom

utdragna sökschaktet skulle förhoppningsvis göra det möjligt att

fastställa 'läget av den NV 'inre delens N sida.



v
0

15.

0m de utgrävda S0 m2 saml ats ti I I ett enda schakt hade sannol i kt

bättre överblick över just detta områdes struktur och funktion

vunn'its, men genom den valda lösningen kunde sannolikt flera

deta'ljer av betydelse för pålbyggnaden som helhet belysas. Ett

enda schakt om 50 m2 hade otursamt kunnat hamna på ett ställe där

ingen nämnvärd ny information fanns att hämta. Eller det kunde ha

hamnat på ett stä'lle med onormalt hög frekvens av djurben eller

någon annan specifik fyndkategori. Eller det kunde ha hamnat på

ett sådant sätt, att en helhetsbild av en viss funktionell enhet,

till exempel ett rektangulärt golv av para11e11agda stockar, för-

modades kunna uppnås genom upptagande av ytterligare schaktyta,

varmed'i varje fall målet att begränsa utgrävningsytan til en del

förlorats - eventuellt utan att det eftersträvade målet ändå upp-

nåtts. Ett dilemma av detta slag uppstod vid upptagandet av sök-

schaktet väster om 1908-1930 års schakt, ett sökschakt vars syfte

vara att faststäl1a läget av en förmodad spång i riktning mot

kä1lmyrens västra strand. Grävningen var här - på grund av relativt

ringa fyndmångd och okomplicerad lagerföljd - mindre tids- och

kostnadskrävande, varför ett flertal schaktutvidgningar kunde accep-

teras. Dock kunde full klarhet rörande den västliga spången icke

vinnas.

Valet att undersöka tre mindre ytor i stället för en enda större
'innebar att ana'lysen av pålbyggnadens makrostruktur - dess uppbyggnad

i stora drag och dess byggnadshistoria - väsent'ligen skulle bygga

på data från 1908-1930 års stora schakt, medan däremot analysen av

mikrostrukturen - k

V
o

I j vet - huvudsak'l igen skul I e ske

mäss'igt utva'lda sampel - Ustra,

Valet mellan ett stort eller tre
endast framtiden kan visa om det

med hjä'lp av tre i viss mån slump-

Mellersta och Västra schaktet.

mindre schakt var dock svårt, och

gjorda valet var det optima'la.
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Till makroanalysen av på'lbyggnadens uppbyggnad och funktion i stora

drag hör krono'logien. För datering av Alvastra påibyggnad erbjuder

sig natur'ligen C14-metoden, eftersom tillgången på organiskt material

är synnerligen god: trä, träkol, hasselnötter, förkolnade sädeskorn

och äpplen i första hand. Mycket sådant material ingår i fynden

från 1908-1930 års utgrävning, dessutom noggrant tredimensionellt

1ägesbestiirnt. I det gamla schaktet återstod emellertid ingenting av

horisontella konstruktioner och kulturlager. Däremot kvarstod det

för byggnadshistorien viktigaste materialet för en C14-datering,

nämligen en stor del av de vertikala på1arna. Dock var förhoppningen

ljten, att man rad'iometriskt skulle kunna datera pålbyggnadens delar

i förhållande till varandra - feimarginalerna måste bli alltför
stora, såvida inte pålbyggnaden skulle visa sig ha en synnerligen

lång byggnadshistoria.

Som huvudmedel för Alvastra pålbyggnads inre relativa kronologi

framstod redan på ett mycket tidigt stadium dendrokronologien, som

i strikt vetenskapl'ig form 'introducerats i Sverige år 1974 av

Thomas S. Bartholin. En absolut datering av pålbyggnaden med

dendrokronologisk metod kommer sannolikt att bli möjfig i framtiden

( Barthol i n ), men ännu år 1984 når standardkurvan för

Sydsverige'icke bortom året 578 e Kr, och år 1976 hade den endast

börjat uppbyggas. Men redan en framgångsrik relativ kronolog'i vore

givetv'is av avgörande betydelse. En datering av de lodräta på1arna

skulle ju ge byggnadsperiodens 1ängd, och även uppgifter om even-

tuella ombyggnader, utvidgningar och andra förändringar. Många

andra vedanatomiska och dendrokronolog'iska resultat kunde dessutom

förväntas ge v"iktiga upplysningar om olika aktiviteter inom på1-

byggnaden, varom närmare nedan.
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Som viktigt komplement till undersökningen av de nyupptagna, mindre

J. schakten innefattade planeringen av utgrävningen följaktligen en

stora schakt, med syfte att
%'

återfinna så många som möiligt av de v'id avslutandet av den äldre

undersökningen kvarlämnade på'larna. Pålarnas funkt'ion utgiorde ett

centralt problem, som kunde framkalla många frågor. Några av dem

skall här antydas"

Står pålarna - oräknat de på pianerna synliga tre raderna, två i

NV och en i S0 - överhuvudtaget i någon dendrokronologiskt eller på

annat sätt faststäl1bar ordning? Står denna ordning i så fall i

relation ti11 stockgolven? Finns det något samband mel1an ordningen

och pålspetsarnas djup under den forntida markytan? Mellan ordningen

och träslaget? Mellan ordningen och pålarnas diameter? Finns det

något tecken på att pålarna uppburit något annat, och j så fall vad?

Har pålarnas placering något samband med deras lutning, i den mån de

avviker från lodriktningen? Har diametern något samband med lutning-

en? Är pålraderna palissader? Varför synes de i så fall inte gå

runt hela pålbyggnaden? Vilken altennatjv funktion kan påiraderna

tänkas ha haft? Hur skall en hypotes i den riktningen kunna testas?

Vilken funktion har de pålar som inte står i reguljära rader? Har

en del av pålarna 'ingått i huskonstruktioner av sådana typer som

eljest är kända från förh'istorisk tid? Eller huskonstruktioner av

annan typ? Kan pålarna i större utsträckn'ing tänkas ha ingått i

konstruktioner av ytterligare något annat slag än hus och paf issader,

och i så fal'l vilket?

Frågorna angående pålarnas funktion anknyter naturligen ti'll l'iknande

frågor rörande stockgolven. Av p'lanerna från 1928-1930 års utgrävning

synes framgå, att rektangu'lära ytor är den normala formen för stock-

'läggningarna, men dessa planer är delvis så summariska, att en vikt'ig

uppgift för 1976-1980 års utgrävning var, att om möjligt finna stock-
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]äggningarnas syfte. Är de rektangulära stock'läggningarna att upp-

fatta som golv, som husgrunder? Ar alla icke-rektangulära stock-

läggningar i pålbyggnadens inre del ursprungligen rektangulära

men sekundärt störda ytor? Varför finns inga rektangulära stock-

1äggningar i pålbyggnadens yttre del, som ju har större areal än

den inre delen? Har de glest lagda stockarna i pålbyggnadens

yttre de'l något funktjonellt samband med de pålar som ofta står

strax i nvi d dem? Har stockarna med någorl unda enhetl i g 'längsri ktn'ing ,

parallell med pålbyggnadens SV-sida (NV och S0 om ruta 06) möjligtv'is

samma funktion som den förmodade spången i S0? Har en motsvarande

källmyrens västra strand?

0m de rektangulära stock'läggn'ingarna i pålbyggnadens inre del är

att uppfatta som golv - varför'ligger då endast en del av härdarna

på got ven , medan I i ka många 'l 'igger utanför? Li gger stockgol ven

möj'ligen på stä1len där mossens torv- och gyttjelager har viss

bestämd karaktär - och i så fall vjlken? Varför är stocklagret

ibland dubbelt, med det övre 'lagrets stockar lagda vinkelrätt mot

det undre 'lagrets? Består stockläggningarna av ett slumpmässigt

urval av trädslag, eller har ett medvetet urval gjorts, - och i

så fall med v'ilket syfte?

Även om analysen av pålbyggnadens makrostruktur, som redan fram-

hållits, huvudsakligen måste bygga på 1908-1930 års stora schakt

måste 1976-1980 års utsrävning givetvir gb!-qfgg lS_et_l ._dSl, p"å bäF!g

sätt kunde tjäna både makro- och mikroanalys. Detta mål kunde nås

genom en systematiskt genomförd större noggrannhet än som varit

möjligt eller eftersträvat vid 1908-1930 års för sin tid eljest

utomordentligt noggranna undersökn'ing, och kanske än mera genom

fokusering på specificerade detaljprob'lem som inte fått någon

slutgiltig eller övertygande lösning genom den äldre utgrävningen.

(r-,4 t
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Några exempel kan anföras. Härdar är ofta så tätt placerade jnvid

varandra (t ex härdarna i K7/LB) att man ovjllkorligen måste fråga

sig om de byggts samtid'igt eller vid olika tillfällen - men den

äl dre undersökni ngens dokumentat'ion ger vanl igen 'icke något entydigt

svar. Huvudmedlet att lösa sådana problem är sektioner, och följ-
aktligen planerades för 1976-1980 års utgrävningar ett mycket större

antal!*:iffi'9LLänfördenäldre.Sektioneräruppenbarligen
också det nödvändiga hjä'lpmedlet när det gäller att utröna förhål-

landet mellan två stockläggn'ingar som överlagrar varandra, med eller

utan mel lanl iggande kul tur- el I er torvl'ager. I rätt många fa'l'l synes

pålarna i den äldre dokumentationen täckas av stockläggningar och

härdar, men förhållandena är sällan riktigt klara, och än mindre

de kronologiska konsekvenserna. Ett gåtfullt element, i fråga om

både kronologi och funktion, är de drygt meterbreda stenstränga:"

som flerstädes inramar pålbyggnadens inre del (t ex J3 til'l 15,

P11 till X13, C7 till F12); åtminstone den sistnämnda stensträngen

syntes kunna beröra Ustra schaktet. 0m man förutsätter att de

vertikala pålarna uppburit honisontella konstruktioner, upplyfta

över markytan, anmäler sig den av den äldre undersökningen 'icke

besvarade frågan av vilket slag dessa horisontella konstruktjoner

vari t: pl attformar, hustak el I er ytter'l 'igare något annat? Detta

utomordentligt svåra problem kan självfallet icke lösas på annat

sätt än genom ytterst noggrann utgrävningsteknik, inriktad på att

finna rester av dessa upplyfta konstruktioner, bevarade därför

att de fallit ned på den fuktiga marken.

I p1anläggningen av 1976-1980 års utgrävning ingick, som framgått

av det ovan sagda, en er.UaUUg_**Kfglglggjggsom ett viktigt

mål. Kronologiska data är under alla omständigheter en viktig

baskunskapr €n nödvändjg förutsättning för ett optimalt utnyttjande

av pålbyggnadens övriga rika, varierade och ovanliga bestånd
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av data. Och det oberoende av vilken problemställning man vill
välja - rörande funkt'ion, ekonomi, social organisation eller

ytterligare något annat. Pålbyggnadens rika diurbensmaterial kan

utnyttjas för studium av konsumtionen, och därmed även av popula-

tionen - men endast under förutsättning att kronologin är k1ar1agd.

Arbetsprestationen att anlägga pålbyggnaden kan bedömas - och

därmed också samhä'llsorganisationens karaktär och styrka - endast

mot bakgrund av tidsåtgången. Härdarnasn stockgolvens och pålarnas

funktion kan diskuteras endast om man vet vilka av dem som är

samtidiga. Exemplen skulle kunna mångfa'ldigas. Men man kan också

tvärtom inskränka sig till ett konstaterande, att kronologjska

hål'lpunkter alltid är av värde inom arkeologien. Sjä'lvfallet skiftar

värdet dock från fall till fall: i Alvastra pålbyggnad är det

ovanl igt stort.

2.2.2. Mikrostruktur och funktion

Alvastra pålbyggnad är säl'lsynt väl 1ämpad för arkeologisk strati-
grafisk metod i klassisk form eftersom strata i största utsträckning

utgöres av medvetet och systematiskt anlagda konstruktioner av

otvetydig art: händar, byggda av kalkstenshällar som 'lagts i lera,

golv av parailel'lagda stockar samt andra lager av mindre stabilt

s1ag, men ändå säkra ku'lturprodukter: risbäddar, hasselnötslager

och lerlager. Som relativkronolog'iskt dateringsmedel borde j

lyckligt fall åtminstone \efam'ik kunna föreligga. Det borde inte

vara uteslutet att finna ett antal skärvor, bev'isligen härrörande

från ett och samma köIl, som kunde utgöra kronologisk horisont

och datera även sådana byggnadselement i förhållande ti'll varandra

som inte direkt ingick i en stratigrafisk sekvens. Sådana över-

väganden motiverade valet av en minutiöst noggrann utgrävningsmetod

som ibland föreslagits i ljtteraturen, men sällan praktiserats
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i verkligheten (Troels-Smith ). Ingenting i kultur-

lagret skulle grävas med spade, eller ens grävsked, utan uteslutande

med småredskap. Utgrävarna skulle aldrig beträda utgrävningsytan'

utan allt arbete skulle ske från en uppbyggd ställning: det insågs

från början att den enda praktiska lösningen av en sådan princjp

vore plankor lagda över schaktet på så låg höid över utgrävningsytan

att arbetet utan svårighet kunde utföras. Denna praktiska aspekt

var ett b'iåragande skäl till att begränsa de enski'lda utgrävnings'

schaktens storlek. Större schaktstorlek hade ovillkorligen medfört

ökade svårjgheter, större tidsåtgång oc.h även uppoffrande av vissa

partier av pålbyggnadens yta, förorsakat av den uppbyggda stä'|1-

ningens markstöd.

Det var vid planeringen lätt att inse, att dendrokronologi och ved-

anatomi, utöver den relativkronologiska dateringen av pålbyggnadens

träkonstruktioner i förhållande till varandra, även rymde stora

möjligheter i andra avseenden. Det borde vara möiligt att avgöra

vid vilken årstid virket avverkats eller ris och grenar skurits,

och åtminstone i vissa fall om virket förvarats längre tid ovan

jord innan det använts. Tydligt var också, att den vedanatomiska

bestämningen kunde komplettera den kunskap om vegetationen som

vanns genom pollenanalys av frukter och frön och andra mikrofoss'il.

Den vedanatomiska bestämningen av på1ar och stockar kunde ge besked

om vilka virkesträd som man fann lämpligt utnyttja, av dem som fanns

tillgäng'liga i'lämpligt be'lägna skogar, men motsvarande bestämn'ing

av exempe'lvis träkol från härdarna borde rimligen utgöra ett mindre

selektivt urval och följaktligen ge en riktigare bild av traktens

busk- och trädvegetation. Ytterligare en 'lätt insedd aspekt av

en granskning av trämaterialet var möjligheten att nå kunskap om

avverkningsmetoder,och huggningsteknik - ett i Skandinavien dittills
obetydligt studerat område, som ju dock är av avgörande betydelse
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varje bedömning av flint- och stenyxors funktion och innebörd

stenål derssamhäl I et.

Pålbyggnadens mikrostruktur, sådan den framstod i dokumentat'ionen

f rån 1908-'1930 års utgrävni ng , f ramkal I ade mi nst 'l i ka många f rågor

sorn makrostrukturen. Några av dessa frågor, v'ilkas svar alltså

skulle sökas i den planerade utgrävningnn, kan här antydas

Vilket syf.te har samlingarna av grenar och tunnare kvistar, som

förekommer flerstädes i pålbyggnaden, både i den inre delen (t ex

F8 och P11) och den yttre delen (t ex C,9 och M6)? Kan artbestämning

och lägesstudier säga något om deras syfte? Har gren- och kvistsam-

lingarna samma fördelning på arter som stockläggningar och på'lar

- och kan de i så fall tolkas som systematisk avkvistning av träd-

stammarna på platsen? Har grenar och kvistar tvärtom en artsamman-

sättning som skiljer sig från stockläggningarnas och pålarnas, och

som eventuellt tyder på att de utvalts med tanke att göra myrens

yta gångbar eller stockgolven bekvämare som uppehål'lsplatser?

Kan det påvisas att de skurits sommartid, alltså med löv? Ligger

kvistarna van'ligen parallellt, alltså i knippor, för att sålunda

bi 1 da bästa möj1 iga konstrukt'iva material ? El I er vi sar artsamman-

sättningen på ett tredje alternativ, nämligen att de, eventuellt

med löv, använts som foder till husdjur? Och finns det i så fall

något i kvistarnas placering som kan bekräfta en sådan hypotes?

Hur skall de bark'lager tolkas, vilkas förekomst flerstädes anteck-

nats på 1930 års planritningar? Kan en artbestämning bekräfta

att barken särskilt insamlats för att underlätta vistandet på

stockgolven och myrens yta? t11er tyder överensstämmelse i fråga

om arter med stockläggn'ingar och på'lar på att barken, avs'ikt'l'igt

eller oavs'iktligt, skalats av från stockarna? Kan barken ha

använts som takiäggning ti'11 någon form av träkonstruktion som

under användn"ingstiden riml igtvis höjt sig över stockläggningarnas
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och mosslagrens yta? Kan kvistar och ris ha använts för flätn'ing

av väggar? Kan något av det liggande virket fakt'iskt bevisas ha

använts för uppresta konstruktioner?

På vad sätt kan trämaterialets bearbetningsspår utnyttjas? Ar

spetsningen av de vertikala på1arna uteslutande ett resultat av

själva fällningssättet? Eller har man därutöver avsikt'ligt spetsat

stockändan? Finns spår av att liggande stockar kapats, och därefter

spetsats? Det som på 1930 års planer ser ut som'liggande stockar -

är det i själva verket 'i någon utsträckning fråga om kluvna stockar,

eller rentav plankor? Finns spår av annan bearbetning än träd-

fällning, tillspetsning och eventuellt klyvning? Finns spår i form

av huggspån?

På vad sätt har grenar och kvistar

av att de huggits av, eller har de

klubba eller liknande? Ger barken

lossats från trädet?

lossats från trädet? Finns spår

slagits ned med hjälp av en

någon ledtråd om på vad sätt den

{

Vad betyder de brandspår som flerstädes antecknats på 1930 års

planer? Har pålbyggnaden härjats av en eller flera vådeldar, och

kan i så fall brandens omfattn'ing fastställas? Har man avsiktligt

kolat träets ytter'lager för att förh'indra röta? Eller är alla eld-

skador på trä i sjä1va verket att hänföra till den kontrollerade

elden på härdarna?" Eller han träet i närheten av härdarna kolats

av hettan från de uppgjorda eldarna? Fjnns det någon hå11punkt för

en bedömning om några av de kolade grenarna haft direkt samband

med kokning eller stekn'ing över elden, t ex som delar av någon

uppbyggd stäl lning?

Aven om trä, kvistar och bark är materialet j merparten av på1-

byggnadens strukturer, stora som små, spelar också sten och lera

en betydande roll. Ovan har berörts de gåtful'la, drygt meterbreda
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stensträngar som på flera avsnitt 'inramar pålbyggnadens inre del

(2.2.1). Deras omfattning synes antyda att de spe'lar en makrostruk-

turell roll, men en möjlighet vore kanske att de utgör något slags

förbrukat materia'1, som av1ägsnats från påibyggnadens inre del och

därvid hamnat just utanför dennas gränser. Som klart m'ikrostruk-

turella synes oregelbundet avrundade stensamlingar flerstädes i

pålbyggnadens inre del kunna betecknas. I den mån de utgöres av

kalksten kån de tolkas som rester av förstörda härdar, eller ännu

icke använt material för byggande av härdar. När dessa stensamlingar

däremot, som av föreliggande dokumentat'ion vanligen syntes vara

fa'llet, utgjordes av annan bergart än kalksten, skulle ett flertal

olika förklaringar kunna vara tänkbara, men särskilt kanske att de

använts i samband med eldstäderna, som koksten. En korrekt tolkning

förutsatte uppenbarligen att varie enskild stens bergart antecknades,

likaväl som eventuella spår av eld eller användning på annat sätt.

Härdarna framstod i 1908-1930 års dokumentat'ion som relativt enhet-

1iga, särskilt såt'illvida att det helt dominerande byggnadsmaterialet

var flata kalkstenshällar. Variationerna i omkretsens form - rundad,

oval eller mera oregelbunden - kunde måhända vara av mindre betydelse.

Mera väsentligt kunde det däremot synas att härden ibland i sin peri-

feri utgjordes av en krets av lodrätt ställda kalkstenshällar (t ex

en härd'i H5) medan de i andra fall bestod av idel horisontellt lagda

hällar, eller av en stor horisontell mitthä]1, omg'iven av inåt lätt

sluttande, m'indre hällar, ungefär som en tallnikskant. Ytterligare

ett fenomen, vars förklaring borde sökas, var, att somliga härdar

syntes helt intakta, medan oregelbundenheten hos andra antydde att

de skadats under pålbyggnadens användningstid.

På 1908-1930 års dokumentation anges flerstädes förekomsten av ler-

1ager, i de allra flesta fall 'i anslutning till, kring och under

härdarna. 0ckså till detta fenomen måste en förklaring sökas.
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Har dessa lerlager som enda syfte att underlätta byggandet av kalk-

stenshärdarna och stabilisera dem i deras läge? Eller är lerlagren

att uppfatta som golvytor, avsedda för speciella aktiviteter? För

besvarande av dessa frågor krävs ett mera exakt fastställande av

ler'lagrens utsträckning i både horisontell och vertikal led, liksom

överhuvudtaget mera exakta stratigrafiska observationer.

2.2.3. Ariefakter och ekofakter: kronolog'i och funktion

fålbyggnad.ens 1åge i m;lrrmark medför andra problem och

nöjligheter åirn vad som kan förväntas av en boplats i
grusmark. r myren bevaras o:rganlskt materlal väl, som

t ex ben, horn, frukter och frön (nen d.är'enot inte t ex

läöer). $enom noggrann. d.okumentatlon av artefakters oeh

ekofakters }ägc boröe man alltså kunna vinna en mycket

nångsidlgare bilö av aktlvlteterna i pålbyggnaden iin i
en vanlj-g boplats. t en grusboplats lrar ständigt före-
konnit nedgrävni-ngar som förorsaktt omblandning av

kulturlagren, men å and.ra sid.an oekså resulterat 1 gropar,

son utgör slutna, funktlonella oeh/ eller krrcnologiska

enh.eter. tlennå sorts nedgrävningar var a priori osanno-

lika i den fuktiga myren, octr heller i.cke ar:,teclcr.ade i
den äldre dokumentationen.

En annan form av omrörning syntes dätremot' sannolik elIer
sä.ker, nåinligen nedslagning av påIar genom kul-turlagren.

En sådan nedslagning borde ha resulterat I att kultur-
rester fastnaile på pålspetsarna, även om en såd.an före-

teelse lnte nämns i den äldre dokumentationen. Dessa

kulturreeter kunde vara ett hjälpnedel att klargöra för-
hål-Lanilet mellan vertikala pålar oclr horlsontella lager.
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Sådana observationer bävöe uppenbarllgen noggranntiet

och uppnä:rksarnhet vid ut,grävnlngeae

Un&er bebyggelseperloden var myren bevursen med- ag,

Cladium Mariscus, och bladvass, fh:ragmites communls

(von Popt 1$16, s. , oeh Magnusson 1954, s. ),
nöJligen oekså arrnan vegetatlor,. il[Xrren har alltså succes-

sivt ti1lväixt, vilket borde ha ökat väröet av artefal*-
och ekofaktstrat igraf in.

En noggram öokune.ntatlon av artefakterna kunde förväntas

ge resultat av bLand annat följande sl.ag" Eftersom lagren

kan antas yara endrast obetydligl ourörda borete keramlken

kunna datena härdar oeh andra horisontella etrr.rkturo!.

0m keramiloassan L de utgrävda padtierna lnte iir för stor
skulle
rnn*r nåhärröa enskilda kEirl kusna urski-ljasr llksom
skänvornas
icrrrr:oor utbredning t laorisontalplanet, och öärigenom

nö jllgån fuqEtioeen kurma belysas" Beträffande fllnt-
oeh st,enpntefakternå kurrd,e något bldr.ag t111 pålbyggnad.ens

kronologl. Lnte förväntas, såvida dess b:mlarlngstid lnte
skulle visa sig vara mycket ,Iång. Därem.ot borde dessa

artefakter kunna belysa

byggnadens funkti-on. On pålbyggnaåen tjäinat f,örsvarssyfte

borde detta kuruaa bestyrhas av utbredning oeh" nängd. av

vapen, kanske särskilt pilspetsar. I dern mån ben, horn

trä och. 1äd.er bearbetats i pålbyggnaden borde mot.svarand.e

red.skap a,v 1 s;mnerhet flinta finnas 1 speelella aktivl-
tetsområden. On flint- och stenföremålen därenot utgjort
e{Slgoqs eller kultdepåer eller \gqqgl:_Oe!ågr borde också

d.etta larnna utläsas ur sikrokorologiska Lakttagelser.

Proportionen nellan färö1ga red.skap ocb avslag/avfall- av

V

d
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fLinta borde kunna säga något om I vllken utsträclcelng

flintförenål tlllverkats i pålbyggnaden, och framför allt
bord.e ett aoggrant stuöium av flintans utbred.ning kunna

ge upplysning i öetalj oo tillverlcaingsproc€ss€rnåo

Ben- och homföremåIens utbredning bo,nde yara ett åtrL rnera

givand,e stud.ieobjekto Efterson djurben finns i överf1öd.

I pålbyggaaden, och öärt iII synnerl-igen väI bevarad.e

borde d.e tyelllgare åin flinta och sten kunna ange om

harntverksaHiviteter förekornmit I pålbyggnad.enl 1 v1lken

utsträelming och i. vi-1ka fo,ru'e,ro

Irtlmande slrnpunkter som de orvan framförda kan naturligtvis
applieeras på varje artefaktforo" Exempelvis sm;reken

borde ha olika Iägen o,m öe offrats el-ler helt enkelt

tappats.

Djurbener - som efter behag kan uppfattas som ekofakter

el1er artefakterr - syntes red.an genom eln massa särskilt
lnfo:rmativao Slutsatser skulle lnte behöva d.ras av någon

e11e.r några enstaka enheter, utaa den statistiska säker-

heten borde b1l betyrlande. r.iet borcle va.ra nöjligt att
stud.era hur slakt, tlllreöning a,eTt"/eller förtäring tilI-
gåtto -Un förutsättning för att effektlvt kunna anläggp.

öessa aspelrler var dock, att benen lcund.e osteologlskt
bestiinmas red.an i fältr så att data ono &jurart oeh de1

av djuret kund.e lnföras i d"okumentatloneno En osteolog

måste a.]ltså deltaga i fältarbetet.

I fråge om förkolnade äpplen oeh säd.eskorn kunde på bas

ay den äId.re dokunentationen stä1las frågan om förkolnlng-
en skulle uppfattas som avsiHlig el1er oavslktllg. Ett

"7
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nCIggrant stud.ium av fynd.onständ.lgheterna bord.e kunna ge

leötrådaro Smärre frukter o'ch frön - även förkolnade

är naturligtvis svåra att okulärt skilja från to:ren
under pågåwr&e utgrävning. Enöa nöjllgheten att tillvara-
ta ett tillräck1lgt stort antal bedöndes yar& aft vatten-
sål1a genourgrävt material från kulturlagret.

Reöan för. studiet av pålbyggnadens nikrostruktur befanns

grävning endast meö små red.ska.p nöåvåinölg (2.2.2) o iinau
työllgare
Itr.r'rlcFrr1( är'söd.vändigheten av noggrann grävning meil $m,å

red.slcap när öet gäller artefakter och ekofaktero Mea

dessa fordrar oekså en särskilt f:relcve.nt och ncggrann

dokr.rnentatlon. rrär:för planlad.es att låir:rgs vissa sektloner

sku1le g:rävas profi.lbåinkar, i vilka al-la. artefakter och

ekofal*er skulle mätas in trecÅimen,sriorlellt, ja, även all
sten, eftersom stea kunde hamna t myren end.ast genom

nåinskl-ig alcbivitet .

2 . 2 .4 . flan]frggn;lngen t_ .bgvu9grag

A.v clet ovan sagda torde framgå, att d.o}rrmenrtatio,nen från
öen äld.re utgrävningen inte med.gav någon säke'tr hypotes

6a rrrrxriU pålbyggnadens huvrtdsakliga syfte eller syften,

och lanappast heller on någon enrekild. aktivite,t d.är under

bebyggelsetiden, fönr.tom d,e mest elementä:ral uppgörande

av eld o,ch konsumtlon av fööa.

ttöjligen kunde de äldre naturvetenskapli-ga undersölcring-
kunnat bebos

arna motivera en hypotes, att pålbyggnaden rait*xhlxxxx
end,ast u:rder varna årstider. Denna hypotes kunde sökas

verifieraqr/fatstfieraÖ ned både naturvetenskaphga meto-
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der oeh arkeologlsk utgrävningsmetod. Urn pålbyggnaden

varit bebodd. endast säsongvis nåste ju nåiroligen detta

ovillkorligen sätta spår L konstruktionens detaljer.

Därenot var det onöjllgt att forrulera någon hypotes

angående pålbyggaad.ens eventuella försvarssyfte - rnöJligen

orä]mat att belägenheteu I enn vass- och ag-vegetation
ett försvarssyfte

gentCIm sin .branelfarligfret kunde synas göra rörtrarffiJIfnrix

något mind.re sannolilct. Att inbyggarnas ekonomi var tiII
agrar- och

ungefär lika ctelar friiatafn fångstbetoiad. var tydligt.
Msri kunde pålbyggnaden i sig sJälv tjäna som resurs eller
bas för åkerbruk, för boskapsskötse}, för $alrb, för
fiske, för insamllng av vegetabilisk föda? f d.ea äJ.d.re

dolnrme.ntationen fanns inga fakta til]- vare sig uppb,yggande
Inte

e'ller testnlng arr h;rpoteser inom dessa områöen, strlla1
hell-er kunde hypoteser byggas eller testas angåend.e all-
uiårrr *slrctu rrnxixirricfrt S:crx$ufr uag qrlllx*E1kA$xtgaxlsItg3
männa }rantverksaktiviteter, sotn 1 och för sig kunöe tjiina
trrErirrtäg6xitrgxxxdlsrx$*,xsxrr* tx*r* t*r xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

aIla &e nännd.a näringsfången, men som I stg kund.e utsåga.

något väsentl-igt on pålbyggnaöens $eloeologlska nivå ech

kul-turella relationer med andra områöen. Vid:are: slallIe

människobenen i den äldre fynilmassan tolkas som rester
av gravläggnlng - eller på annat sätt? Bn d"el falrta I
d.en äld,re dokunentationen kunde sägas nöJllggöra hypo-

teeer om ri"tuella förehavanden på andrar: områden - t ex

blotta existensen av förkolnad föda - o.€r möjlighete:=ra

att testa dessa hypoteser rrar obetydliga.

Slutsatsen av alla fakta och frågo,r som red.ovisats oyan

i avsnitten 2.2o1-3 blev fö|jarnde. Dat åir helt klart att
Alvastra pålbyggnaö tillhötr mellanneolitisk tld. octn en

befolknlng med en (nögst naturligt) blanöad. ekonomi,
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me.d. agrara komponenter och får'gstkomponentetr. Denr ä'tdre

d.okumerltati.oaen lnrnde öäremot inte bersvara frågan om

ilenna ekonomi på något sätt stötts av pålbyggnadenr som

såd.an, elle,r vad syfte denna eljest överhuvud.taget kund.e

tåinkas ha haft,

Plaaläggningen av den nya utgr4yafngen. måste al-ltså syfta
till att nöjliggöra testning av allar oyan antydda hypote-

ser a&.gående pålbyggnaclens sSrfte, pJ-us alla \ypo'teser
som ux.der arbetets gång kunde befinnas motiverade. Medlei

måste vara att utföra utgrävningen med. den störst;a nog-

grannhet so,rn tillgåingliga med"el nöjliggjoröe' oeh me.d.

anilitancle av ad.ekvat naturvetenskapllg hjälp.

Men även ficd, d.en inskränloring til.l tre smäme schakt

$on orran beskrlvits (2.2"1) gav d.ettqg aIlnåint b.ållan

program så nånga nöjligheter, att det fefanls riktigast
att tillåta vissa variationelr L utgrävnlngsteknlken ite

olika schakten emellan: strategien skul-1e va.ra densamnår

men talrtikeu. beroende på cle påtråiffade konstruktionernas

individ-uella dragr och på de hypo,teser som utgrävnings-

ledaren L varje schakt spe.ciellt önskade testao

I de natr.rrvetenskapliga delarna av forslarlngsprojelrbet

delto'g i första hand, följande. Umdrokronologån thona"s

gtholin öeltog unöer leigg:re perioder i utgrävnings-

arbetet, likaså paleobotanikerrn l{ans Göransson. Osteo-

-

loglska medarbetare under }-ela utgrävnings- oeh bearbet-

ningstiden har varit jbba During ocb. Ärne Hallström.

-

-Petrografiska beståianingar har gjorts av lirik åhman,
--____I e rmine r-a, 1 ogi s ka och k eram i kt elcno 1 og i s ka und e r-s ölca ingar

w'
hv,qs4
1t{ 

'
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av ålrgitta l{u1t46n. Keuiska åncJy6sr har utförts av

Birsit Arrheqius, och kotc.se:nrerlngsarbetet tr;ar harrdhafts

av trars-Uno Johansson för d.et organiska mpterialet, oeh

Ihorö Åndersson för d.et oorgenlska. Ingrid 01ssq4 har

-

varlt projektets expert för radlometrisk öatering"
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2.3. Utgrävningen av Ustra schaktet i huvuddrag

Ustra schaktet var från början planerat att omfatta 18 m2, och efter

en kortare provgrävning år 1976 var samtl'iga grävningsrutor under

arbete åren 1977-1980. Schaktet omfattade, uttryckt i det 1976 upp-

rättade koordinatsystemets termer, sträckan X218 - X224.15 i nord-

sydlig riktning och sträckan Y423 - Y426 i öst-västlig riktning

(Fig. ).

De tre kvadratmeterrutorna i den öst-västliga raden X218 faller inom

,l908-1930 års schakt, eller i dräneringsdiket i dettas nordgräns

(denna del av det äldre schaktet undersöktes redan åren 1909-,l9,l0).

Det samma gäller den SV delen av rutraden X219. I denna var kultur-

lagret stört i sin övre del, och delvis helt bortgrävt. I rutraden

X218 återstod intet av det horisontella kulturlagret, endast 8 lodräta

pål ar.

Markytan låg normalt på ca 99.20 m.ö.h. (maximum 99.24). Fulla mark-

höjden var bevarad N om ca X22A i östra delen av schaktet och N om

ca X221 i västra delen av schaktet. S därom vidtog avsläntningen ned

mot det forna dräneringsd'iket, så att markytan 'i linjen X218 1ängst

i öster 1åg på ca 98.95 m.ö.h. och i väster på ca 98.50 (sekt'ionerna

Fig. ). Marken har !idvjs var!t odlad, och ploglagrets undre

nivå låg normalt på ca 98.85 m.ö.h. Av naturliga]ager ligger överst

en humifierad magnocaricetumtorv, som normalt når ned till ca 98.70.

Därunder vidtar cladium-torv, i vars nedre delar kulturyesterna åter-

finns. Högst uppst'ickande delar av härdarna'l'igger på 98.67, alltså

strax under gränsen mellan magnocaricetum- och cladiumtorv. Uversta

bevarade trä (både pålar och horisontellt virke l'igger på ca 98.60

m.ö.h., älltså ca 0.6 m under nuvarande markyta. Under clad'ium-torven

vidtar på rätt varierande djup en kalkgyttja, vanligen gulvjt, ibland

mörkfärgad av kultumester. Kalkgyttjan kan vidtaga så högt uppe som
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98.50 m.ö.h., men också så lågt som ca 97 .70; normalnivån för skiftet

mellan cladiumtorv och kalkgyttia kan i östra schaktet möiligen sägas

l igga på 98.30 m.ö.h. De vertika'la på1arna stack vanl igtv'is ned i

kalkgyttjan. Den längsta på1ens spets låg ca 96.70 m.ö.h., a'l1tså

2.5 m under markytan.

Planeringen av utgrävningsarbetet fölides i allt väsentligt. Utgräv-

ningsytan beträddes aldrig av utgrävarna; allt arbete utfördes från

plankor, lagda över schaktet. All utgrävning giordes med småredskap,

huvudsakligen skulptör-spatlar av buxbom. Hårdare redskap skulle

ha skadat det i de flesta fall miuka trävirket.

Vid utgrävningen tiIIvaratogs 'i princip alIa artefakter och ekofakter.
I horn och bärnSLg,-l

Al]tsågivetvisal]aföremålavf1inta,sten,'Gn,'''ffi-även
- och med stor noggrannhet - allt avfall, alla avslag av fl'inta, även

de minsta splittror. Alla ben, bearbetade eller ei, tillvaratogs,
I princip tillvaratogs

och alla sädeskorn och andra frön eller frukter. *ltfibnnrhE$uhbritxx

9:fii"lllluli%8fitf;å-rtgai' srävninsen rörvarats i vatten, et ter kon-

serverats. Av allt obearbetat horisontellt trä togs prov för vedarts-

bestämnjng och sammanlagt 76 prov för C14-bestämning. Proven för ved-
också-r

artsbestämning inkluderade i princi p6rov av varje kv'ist e11er gren

i de horisontella risbäddarna. Sanunanlagt togs 2106 prov för ved-

artsbestämni ng.

Också all sten ti'l'lvaratogs, bearbetad eller ej, kalksten från härdarna

och all annan bergart, eftersom all sten måste vara avsiktl'igt förd

till pålbyggnaden av männ'iskor, och kunde förtiäna att undersökas,

åtminstone till s'in proveniens, om möiligt också s'itt syfte.

Det bedömdes som viktigt att även små ekofakter och små fragment

skulle bli tillvaratagna. Därför vattensållades a1lt genomgrävt mate-

rial från fyndförande lager, dvs. vanligen från nivån 98.70 m.ö.h.,

där cladiumtorven vidtar, någon gång från en högre nivå, i någon ruta
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Nivelleringen skedde i förhållande till en fixpunkt 99.14 m.ö.h.,

belägen strax S0 om schaktet. En mycket stor del av avvägnings-

arbetet skedde dock med hjälp av en efter schweizisk modell

tillverkad apparat, benämnd "Aquameter" (Browall 1978, s, 160 ff).
Denna hade framför allt två stora fördelar: nivelleringsarbetet

gick mycket snabbare, och Iattan var så väsentligt mycket lättare

än en normal 3- eller 4-meterslatta att risken för skador på

utgrävn i ngsobjekten mi nimerades.
fr
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först från 98.60 m.ö.h. Vid sållningen användes nät med en mask-
storlek av 2.5 x 2.5 rnm, någon gång 3 x 3 nrn.
gte tel: ar rl lt å rffrll JSau gårrg ltE x l:5 nn. Den genomgrävda torv-

eller gyttjemassan tvättades genom att sållet nedsänktes i ett kar

med vatten. Restmassan i sållet kom på så sätt att bestå av arte-

fakter och ekofakter - huvudsakligen små flintavslag, sädeskorn och

fröer som inte observerats vid grävn'ingen - samt växtfibrer och små

träkolsbitar. Endast i säl'lsynta undantagsfal'l hände att artefakter

av exempelvis en tvärpils storlek påträffades 'i sållet. I gengä1d

påträffades en mycket stor andel av de minsta flintavslagen i sållet.

Sållningen ledde alltså till åsyftat resultat.

Utgrävningen skedde normalt i sk'ikt om 5 cm eller mindre. Emellertid
'lades största vikt vid att samtidigt gräva i enl'ighet med naturliga

strata och konstruktioner sådana som stockgolv och härdar. Därför

blev beteckningen på många utgrävningseneheter av typen "från och med

98.xx m.ö.h. ned till härd X". Alla sådana grävningsbeteckningar kan

dock också uttryckas i metriska data, exempelvis som ingående i

1agret "98.49 - 98.45".

i skala 1:10, vilket innebär i genomsnitt en plan för var tredje'i kulturlagSetlz
centimeterfT-FFT-rrci p ri tades al I t trä, 'inkl usi ve al I a kvi star,

all sten och alla artefakter och ekofakter av viss kvalitet: alla hela

el ler fragmentariska föremål (inklusive al la sl ipade fl intyxefragment),

alla ben över 2 cm 1ängd (och många mjndre), alla kolade äpp1en, a1'la

stenar över 2 cm längd; noggrannare specificering av principerna ges

i Kap. 6 och 7. 4rtefakterna. numrerades på planen och nedlades i num-

rerad påse eller ask. I en fyndliggare antecknades nummern datum,

föremålsslag och en tredimensionel'l inmätning.

Förutom de just nämnda planritningarna, avsedda att dokumentera kon-

struktioner och 1ösfynd i allmänhet, framställdes två andra typer

z För varje kvadratmeterruta framställdes i genomsnitt 12 planr"itningar

{.^
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av pl anri tni ngar. I genomsn'i tt 2 p'lanri tni ngar per kvadratmeterruta

ägnades uteslutande åt i fält osteologiskt bestämda ben; dessutom

'infördes åtskilliga osteologiska bestämningar även på Konstruktions/

artefaktplanerna. Att inte fler än två sådana osteologiska p'laner

per ruta behövdes berodde dessutom på, som närmare beskrives i Kap.9,

att stora och bestämbara ben huvudsakligen påträffades i kulturlagrets

övre del. Den andra typen av specialiserade p'laner var sådana över

träkonstruktjoner och risbäddar, med uppgift om vilka prov som tagits

för vedanatomisk analys och för C14'analys. För varje kvadratmeterruta

framställdes i genomsnitt 8 sådana planer.

Sekt'ioner i skala 1:2 ritades runt hela schaktet, totalt 14 sträckmeter.

Sektioner i skala 1:10 ritades i de öst-västliga linjerna X220, X222

och X224 samt i de nord-sydliga'linjerna Y423, Y424 och Y 426.

Redan genom dessa sektioner hade varje kvadratmeterruta kontakt med

två sektionsritningar, en nord-sydlig och en öst-västlig.

Unskan att bättre belysa stockgolvens och härdarnas stratigrafi

motiverade ritning av ytterligare 7 sektioner. Dessa lades vinkelrätt

nrot golvstockarnas längdriktning, dvs. ungefärligen i N0-SV; två
t dock i U-V reso. N-5./

av dessa specialsektioner (VI och VII)fl1lt som allt kom varje

kvadratmeterruta'i Ustra schaktet att beröras av tre till fem sektions-

ri*tn i ngar.

Dokumentation av de slag som ovan redovisats bedömdes inte ge den

noggranna utgrävningstekniken full rättvisa. Därför grävdes också

profilbärnkar för framställning av projicerade profiler. En sådan, 25 cm

bred, profil grävdes 1ängs schaktets östra sida, alltså från X425.75

till X426. I denna profilbänk inmättes i princ'ip a1la fynd, alltså

alla artefakter, ekofakter och stenar, små och stora. Inmätningen

gjordes tvådimensionell, dvs. dels i profilens längdriktning (X-värden),

dels i höjdled (Z-värden, avvägningar). Totalt inmättes på detta sätt
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Alla ytor som ritades, horisontella såväl som vertikala, fotografera-

des också, vanligtvis med två olika kameror, i svart-vitt och i färg.

Varje utgrävningsruta fotograferades ett stort antal gånger rakt

uppifrån, och dessutom togs ett betydande antal lodbilder, innefattan-

de hela schaktet. Därutöver fotograferades givetvis ett stort antal

detaljer, och togs snedbilder av olika slag. Totalt exponerades

2i Ustra schaktet omkring 2500 b'ilder, eller inemot 170 bilder per m-.
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j denna profil ca 10 850 punkter. största tätheten uppmättes 'i

rutan X?22 / Y425.75 med ca 3870 inmätta fynd, vilket jnnebär en

täthet av ca 15 500 punkter p., *2. Högst be1ägna fynd i denna

profilruta 'låg 99.17 m.ö.h.n 1ägsta fyndet på 98.18 m.ö.h. Kultur-

resterna fördelade sig a'lltså i denna ruta på jämnt 100 cm i vertikal-

I ed.

Ytterligare. två profilbänkar av samma slag grävdes i Ustra schaktet.

För arbetsbesparing, men huvudsakligen som ett metod'iskt experiment,

gjordes dessa profilbänkar smalare. En 15 cm bred bänk grävdes 'längs

schaktets norra sida, från x224 till x224.1s. Totalt inmättes i

denna profil ca 3.475 punkter. största tätheten uppmättes i rutan

x224 / Y423 med ca 1215 inmätia fyndn vilket innebär en täthet av

ca 8 100 punkte, p., 12. Att tätheten i denna profil max.imalt

alltså är endast ungefär hälften mot vad fallet är i den nyss redo-

visade nord-sydliga profilen beror på den ganska starkt skiftande

fyndfrekvensen i schaktet, där frekvensen allmänt sett avtar från

söder mot norr. Ett av syftena med profi'lgrävn'ingen var just att
undersöka sådana skiftningar i fyndfrekvensen, och om möj'l'igt förklara

dem. Högst belägna fynd 'i rutan Y-,224 / y4z3 1åg 99.22 n ö.h., 1ägsta

fyndet på 98.40.

Den tredje profilbänken grävdes öster om linjen y4z4 och gjordes

endast 10 cm bred, alltså till Y424.10. Totalt inmättes i denna

profil ca 3.265 punkter. största iätheten uppmättes i rutan X2z1

med ca 1 120 inmätta fynd, vilket innebär en täthet av ca 11 200
c

punkter per m'. Denna profi I påbörjades dock först sedan rutorna

nedgrävts ti'11 härdarnas nivå, och ett skäl ti I I prof i 1grävn.ingen

var just att försöka underlätta tolkningen av härdarnas kompf icerade

stratigrafi. Högst be1ägna fynd 'i profilrutan X22r / y4z4 låg av

nämnda skäl fJrst på 98.61 m.ö.h., lägsta fyndet på 98.39. Fynd-

massan är alltså koncentrerad till endast z? cn i vertikal led.
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Fyndtätheten i de båda nord-sydliga profilerna, i Y424 och Y4?5.75,

är alltså fullt jämförbar.

De proj'icerade profilerna kommer att utnyttias och kommenteras fler-

städes i den följande framstäl'lningen. Som allmänt omdöme om dem kan

sägas, att det trots alla ansträngningar inte lyckades att inmäta

varje artefakt och ekofakt eller sten, utan endas! en mycket stor

majoritet. Också den genomgrävda my'llan från profilgrävningen vatten-

sållades, varvid det helt naturligt visade sig att små bitar träkol

och små bitar brända ben undgått uppmärksamhet. Inte heller var det

vid inmätningen alltid praktiskt möjligt att ge bokstavligen varje

enskilt föremå1 egna mätvärden. Många inmätta punkter kan alltså mot-

svaras av "5 hasselnötsskal", "18 brända ben" eller liknande, allt
ang'ivet i de 15 f iggare i vilka profilgrävn'ingen f inns dokumenterad.

I många fall är sådana formuleringar uppenbar'ligen logiskt nödvändiga,

eftersom endast två dimensioner inmätts, profilens längdriktning och

höjden över havet. Beträffande de tre profilbänksbredderna, 10, 15

och 25 cm kan allmänt sägas, att en smalare profil har en mera allmänt

upplysande sektionskaraktärn medan en bredare ger en fylligare biid

av artefaktbeståndet och dess växlingar.

Det vattensållade materialet innehåller ett stort material av botaniska

makrofossil, frukter och fröer. Dessutom innehåller det ett träkols-
r san!9[l$-

material mEä,a-frnä-n-årtsammansättning än stockgolv och risbäddar.

För att ytterligare utöka ekofaktmaterialet av dessa s1ag, och för att.
möiliggöra en sål1n'ing under laboratoriemässiga former, togs dessutom

jordprover. Proverna togs dels efter ett fast system, i sex olika

punkter, och från markytan ned t'i1'l understa spår av kulturrester

(exempelvis 99.20 - 98.13 m.ö.h.), dels också närhelst det ansågs

befogat. Av denna sistnämnda typ av prover togs 92 stycken.
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Resultaten av sållningen och artbestämningarna redovisas utförl igast

i Alvastra-publikationens paleobotaniska del ( ).

Utgrävnings.grbetet i Ustra schaktet påbörjades vart och ett av åren

1976 - 1980 omkring 20 maj. Aren 1977 - 1979, då utgrävningsaktivite-

ten var störst, forsatte arbetet till första veckan i oktober. Ar

1976 slutade arbetet redan i rnitten av juni, år 1980 i mitten av

augusti. Uigriivningen missgynnades av då'ligt väder med riklig neder-

börd åren 1977 - 1979. Somrarna 1976 och 1980 var däremot torra och

soliga. Vattentillflödet i kä11myren var hela tiden - varje år och

varje vecka - så stort att ingen risk för uttorkning av torv- eller

gyttjelagret i schaktbotten förelå9. Däremot var risken stor att

frigrävda stockar, påltoppar eller annat trä skulle torka, spricka

och förvridas genom påverkan av sol och vind. Därför täcktes schaktet

varje dag efter arbetets slut med stora plastdukar. Under vinter-

uppehå1len fick denna plastduk ligga kvar, täckt också av ett tiockt

lager halm, som fyllde hela schaktet. Efter arbetets slut fylldes

schaktet snart med vatten, som under vjntern frös till is. Trots

detta uppstod inga, eller praktiskt taget inga skador på de framgrävda

träkonstruktionerna och fynden, säkerligen t'i11 stor del därför att

halmlagret hindrade frosten att tränga ner till den utgrävda ytan.

Torra som regniga somrar var vattentillflödet så stort att motorpump

måste användas varje dag för att hålla schaktet vattenfritt, under

regn'iga perioder flera gånger varie dag. Normalt var schaktet vatten-'

fy11t varje morgon. Denna ständiga vattenöversvämn'ing visade sig vara

på intet sätt skadlig, tvärtom torde den ha ökat bevaringsmöjf igheter-

na. De ständiga regnen grävn'ingssäsongerna 1977 - ,l979 skadade i och

för sig inte träkonstruktioner och andra fynd. Däremot försenades

arbetet, framför allt därför att de putsade utgrävningsytorna slamma-

des igen av gyttjebemängt vatten, så att färg- och strukturkontraster

försvann. Inget tecknirgs-, fotograferings- eller ens utgrävn'ings-
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arbete kunde utföras förr än de klara färg- och strukturkontrasterna

åter framputsats. För att möjliggöra grävn.ing utan avbrott, och för

att hindra den nämnda igenslamningen tillverkades ett regnskydd

av träläkten och glasklar p1ast. Det var t'ill god nytta genom att
grävning kunde utföras i åtminstone ett mindre antal rutor även

under regnväder. Regnskyddet kunde däremot inte göras så stort att

det fullständigt täckte hela schaktetn eftersom det då hade bildat

för stort vindfång, resp. varit svårt att resa och åter ta ned.

Regnskyddet måste näml'igen fäl1as ihop efter varje dags arbete,

eftersom hård vind eljest kunde föra det 1ångt bort. Ett försök med

ett större tä1t, med stödkonstruktion av aluminiumbalkar, slutade

iust med att det av en nattlig storm fördes ett hundratal meter bort

från sin p1ats.

Antalet arkeologer som deltog i utgrävningen av Ustra schaktet

växlade något, men var vanligen mellan tre och fem. Det eftersträvades

att varje utgrävare arbetade med samma ruta en längre tid,'i ideal-

fallet, som några gånger inträffade, från markyta till botten, trots

att utgrävningen fortsatte under 4 eller 5 år. på så sätt uppnåddes

förhoppningsvis maximal konsekvens och kontinuitet i utgrävningen.

varje utgrävare förde, oräknat den ovan redovisade, 'i många kategorier

delade dokumentationen, också en personf ig grävn.ingsdagbok.

,K. DoLf . ',n,fr<r,tz')6 {rn*},.r,t lSll{bL,'}" "



3. Träkonstruktioner

Av Mats P. Malmer och Anders Carlsson

3J. Träkonstruktionernas huvuddrag

Det konstruktiva trämaterialet är - i Ostra schaktet lika väl som i

på]byggnaden i dess helhet - placerat efter endera av två princjper,

nämligen ant'ingen'i stort sett lodrätt eller i stort sett vågrätt.

Pålar med minst 5 cm diameter lutar endast undantagsvis så mycket

som 300 mot vertika'lp1anet, aldrig mera. Endast tunna och korta

käppar och p'innar kan luta mera (mest, 600, lutar en 8 cm 'lång p'inne).

På vågrätt placerat virke av större d'imensioner, med en 1ängd av 3 m

eller däröver, överstiger lutningen aldrig 50. Det lodrätt placerade

virket står uppenbarligen i stort sett i ursprungf igt 1äge, och

avsi kten har al I tså vari t att driva ner det 'i pri nci p vert'ikal t.
Det vid utgrävningen i vågrätt 1äge påträffade virket kan teoretiskt

tänkas bestå av två olika delar, näm'ligen dels sådant som under

byggnadsperioden lagts på den i stort sett p'lana marken, dels också

sådant som ursprungligen p'lacerats lodrätt eller snett i förhållande

till horisontalplanet, men som genom mänsklig påverkan, genom brand

eller v'irkets förruttn'ing kommit att ligga horisontellt.

Beträffande det konstruktiva trämaterialets dimensioner och form

finns en väsentlig skillnad mellan vertikalt och horjsontellt trä.

Det vertikala träet består till helt övervägande de1 av på1ar och

käppar, vilkas nederända ti'llspetsats med olika metoder, men endast

i undantagsfall förekommer materjal som i hela s'in 1ängd har ytor

som bearbetats genom klyvning, spjälkning eller på annat sätt.

I det horisontella träet ingår, förutom trädstammar och käppar av

ol'ika dimensioner, också tunnare kvistar och ris. I denna fram-

I stäl lning har gränsen mel lan materialen godtyck'l'igt lagts vid 3 cm,i-
så att grövre material huvudsakligen behandlas under kap. 3.3,
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medan material som är klenare än 3 cm huvudsakl'igen behandlas

under kap. 3.4. I det horisontella materialet förekommer också

kluvet eller eljest ytbearbetat virke. Dessutom bör till det

horisohtella materialet också räknas huggspån (chips), som uppen-

barligen uppkommit vid bearbetning av grövre virke med yxa.

Beträffande trämaterialets bevaringstillstånd förel'igger en vikt'ig

skillnad mellan vertikalt och horisontellt material. Vertikala

på1ar och käppar är i östra schaktet genomgående mycket vä1 bevarade

t'ill sin yttre form i de delar som befunnit sig under forntida

markyta. Barken är ofta bevarad, och spetsens bearbetning kan

studeras i detal j . (Träets 'inre struktur har däremot I i d'it stora

materialförluster, så att det är känsligt redan för en kort tids

förvaring i 1uft, och följaktligen måste ligga i vatten eller
konserveras.) Den del av vertikala på1ar och käppar som befunnit

sig över forntida markyta har helt förmultnat, såvida inte en

förkolnad topp visar att på1en bränts av. Eftersom träpå1ar som står

i vatten e'lleri fuktig mark alltid multnar mest i mark- eiler

vattenytan, bör man teoret'iskt kunna förutsätta, att åtskilliga
på]ar och käppar brutits av i markplanet, så att 

-denas övre delar"

haft chans att bevaras sedan de hamnat på markytan. Att faktiskt

be1ägga sådana fall har dock visat sig svårt.

Det horisontella trämaterialet är helt naturligt genomgående sämre

bevarat än det vertikala. Allmänt sett är det bättre bevarat ju

djupare det l'igger. Ibland kan man få intrycket att ris och

kvistar är bättre bevarade än grövre virke, men sannolikt är detta

ett felslut. Ris och kv'istar förekommer vanligen i större samlingar

eller kn'ippor, och förekomsten av några välbevarade kvjstar kan

förleda till misstaget att dessa bevarade kv.istar är alla som

ursprungligen lagts på platsen. Riml'igen bör raka motsatsen gä11a:
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riset har på grund av sina klenare djmensioner säker'ligen varit

starkast utsatt för förmultning.

Genom förmultn"ing och jordens tryck var horisontellt virke oftast

sammanpressat till en bred och tunn form, och ibland 1åg stockens

övre barklager endast någon centimeter över det undre. Ibland har

den övre barken spruck'it i 1ängsriktn'ingen så att veden på ömse

sidor vikts ut åt sidorna. I båda fallen har mellanrummen mellan

para11e11agda horisontella stockar blivit mjndre än vad fallet var

vid anläggn'ingen. De stockar som nu delv'is överlappar varandra

har ursprungligen säkerligen oftast'legat invid varandra, eller

med något mellanrum.

Bäst bevarade i fråga om tvärsnittsformen är de delvis kolade

stockarna. Ibland är stockarna dock så starkt förbrända att den

ursprungliga formen icke 1ängre kan föl3as (t ex X220 / Y42il,.

Stockar som förändrats t'ill formen genom hårdbränning av ytan,

samtidigt som kärnveden upp'lösts, kan vara ytterst svåra att

bestämma till form och utsträckning v'id enbart horisontell grävning.

Med hjälp av sektionerna är det däremot nästan restlöst möj1igt

att fastställa de enskilda stockarnas aktuella utsträckn'ing.

Ett annat viktigt hjälpmedel är givetvis vedartsbestämningen.

Dendrokrono'log'isk datering är s jäl vfal I et huvudmedl et för de vert j -

ka'la pålarnas datering. Det horisontella virket var däremot alltför

upplöst för att möjl'iggöra dendrokronologiska mätningar. En pos'itiv

övemaskn'ing var i gengäld att ett ganska stort antal - 31 stycken -
/r*t)

små stubbar av Salik"påträffades i schaktet, och att dessa åtmin-

stone medgav årsringsräkning. Stubbarnas överytor växlar i nivå

mellan 98.60 och 98.40 m.ö.h. (medan även översta bevarade trä-

konstruktioner, pålar och horisontellt virkä, f igger på just 98.60).

Dessa sälgbuskar har alltså vuxit någon gång under pålbyggnadens

användningstid, och kan bidraga ti1'l att stärka kronologien.

,, 6.t[MuF/

.1

-+-1 b\l
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3.2. Pålbyggnadens dendrokronologiska datering 'i huvuddrag (skiss ! )

Pålbyggnadens ovan (2.1.1.) definierade inre del kan enkelt definie-

ras på ett annat sätt, nämligen såsom den del som ligger inom den

pa'lissad som bildas av ekpålar fällda hösten år 0 och vintern år

0 - 1 i Alvastra pålbyggnads egen kronologi. Planen över dessa

på'lar (Fig. ) visay att pålbyggnaden ursprungligen bestod av

två approxjmativt rektangulära delar, en sydöst1ig och en nordvästlig.

Vardera delen mäter ca 20 x 15 m, och har alltså en yta av ca

3oo m2.

(..p
De dendro$Flnoiogiska dateringarna av ekpå1ar visar ytterligare,

att pålbyggnaden inte utvidgades utanför den definierade inre delen

förrän i 15:e byggnadsåret. Byggnadsverksamheten fram t'ill denna

tidpunkt karakteriseras tvärtom av koncentration till enbart den

sydöstra rektangeln. Under hösten-vintern är 2 - 3 förstärktes

dennas V, N och 0 palissader (Fig. ). Under v'intern-våren år

11 - 12 förstärktes återigen den V, N och 0 palissaden (Fig. ).

Först våren-sommaren år 15 vidgas byggnadsverksamheten utanför

pålbyggnadens'inre de1, i det att en ny pafissad an1äggs kring den

sydöstra rektange'|n,2 ä 3 m utanför den äldsta palissaden (F'ig.

). I och med den byggnadsverksamhet som markeras av ekpålar,

fällda vintern år 16 - 17, våren-sommaren är 17 och våren år 18

\"" i' (Fig. ) inkorporeras åter två tredjedelar av den nord-

v

t'

X

"'f

Y
0

västra rektangelns ursprungliga utsträckning. Den nya palissaden

'ligger i V ca 4 m utanför den ä1dsta, i S däremot så mycket som

10 m. 0m palissaden av år 16 - 18 omfattat även pålbyggnadens

östra sida, vilket ju förefatter$annolikt, så ligger denna på1rad
I

Jt*lo-. den östra schaktgränsen i 1908 - 1930 års utgrävning.

Detsamma gä1 'l ericke osannol i kt ti I I stor del även den byggnads-

verksamhet som är att hänföra till år 40 - 42; den till dessa år
lqr)\"/

V

l,/
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3.3. Stockgol ven

3.3.1. Viktigaste data och tolknjngsmöil'igheter

Stockläggn'ingen i Ostra schaktet tillhör minst två olika aktivitets-

perioder, v'ilket framgår av att ett golv i norra delen av schaktet

täcker ett annat i södra delen, och även därav att dessa golv är

l agda 'i något ol i ka ri ktn'ing (Fi g . K ) . Huvudri ktni ngen för båda

är något mera nordlig än NV-SO, dvs densamma som i pålbyggnadens

S0 inre del, till vilken Ostra schaktet ju också till största delen

hör. Under de båda golven finns ytterligare en del virke med varie-

rande riktningar, men tiII övervägande del f iggande i trubbig vinkel

mot stockarna i stockgolven, alltså möj'ligtv'is som ett konstruktjvt

underl ag.

Vid studium och tolkning måste stockläggn'ingarna ses i samband med

en rad andra konstruktiva element, av vilka de vjktigaste är följande.

Risbäddarna ligger någorlunda i samma nivå som stockläggningarna,

men delv'is på ytor som jnte täcks av dessa. Risbäddarna har rimligtvis

en liknande funktion som stockbäddarna, men redan det förhållandet

att de delvis ligger under stockläggn'ingarna visar att de, lika l'itet

som dessa, är kronol ogi skt enhetl iga.

De verti ka'la pål arnas toppar överl agras del vi s av stockl äggn'ingar,

medan andra på1ar synes koncentrera sig just t'i11 ytor som inte täcks

av stockläggn'ingar. Pålarna är uppenbarligen av stor betydelse för

stockläggn'ingarnas tolkning, dels genom sin placering, de'ls också

genom att de till en del är dendrolog'iskt daterade.

De i schaktet konstaterade 3it stubbarna av Salix har betydelse för

kan faststäl I a ål dern

inte kan dendrologiskt

därför att Sal ix-

stockläggn'ingarnas datering, dels därför att man

genom räkning av årsringarna (även om stubbarna

dateras i förhållande till på1arna), dels också
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rötter, som överlagrar stockgolv, r'imligtvis måste innebära, att de

tjllhörande stubbarna är yngre än stockarna i fråga.

Några härdar överlagrar stockläggn'ingar, andra underlagrar dem.

Några härdar l igger frno., unda centrerade på stockläggningarna,

andra ligger över kanten av dessao andra åter helt utanför. Alla

sådana omständjgheter har självfallet betydelse för stockgolvens

datering och tolkning.

Förekomst av artefakter och ekofakter har betydelse för tolkn'ingen,

men också för kronologin, i synnerhet om samhörande fragment av ett

och samma föremål (t ex keram'ik) påträffas i bevisande pos"ition i

förhål I ande t'i l-l ol i ka go1v1 äggni ngar.

3.3.2. Beskrivning

Ostra schaktets horisontel'la trä med grövre dimensioner än 3 cm

framställs på fyra pianer, F'ig. to(-t) -,i iir)(ris och pinnar mecl mindre

diameter än 3 cm behandlas i kap,3.4). Uppdeln'ingen av trävirket på

de fyra planerna är i huvudsak stratigrafisk och objektiv. 0verst,

och i schaktets norra de1 , f i gger ett regel bundet para1 1 e1 
'l agt stock-

go1v, i fortsättningen kallat Norra stockgolvet (Fig. l3(u7) ).
I södra delen av schaktet ligger en annan regelbunden stockläggning,

i fortsättni ngen kal I ad Södra stockgol vet (Fi g. // (Z) ) . Det

senare är äldst, som framgår av att Norra stockgolvet på ett rätt

stort parti, särskilt rutorna X221 / Y424 och 425 överlagrar det

södra. Den på 1ägst nivå liggande enheten av trävirke kallas i fort-

sättningen Undre stödträet, eftersom dessa oftast ganska små trä-

stycken vanl'igen f iggeli trubbig v'inke1 i förhållande t'ill stock-

golven, och alltså kan ha varit avsedda att bilda underlaq ti11 deni

(Fig. Io (Z) ). Ytterligare en kategori av träv'irke kalIas 'i fort-
sättningen det Nordöst-sydväst1 iga träet (Fig. t r: (.ff:) ) .
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De fyra planerna (Fig. lÖ' l3 ) innehål1er, förutom stockarnas

eller trästyckenas konturer, följande data. Stockar och trästycken

betecknas med vedanatomiska bestämningsnummer (i serien 1-2106, mot-

svarande antalet i Ostra schaktet tagna och analyserade prover).

Dessa nummer står vanligtv'is parallellt med trästyckets 1ängdriktning,

och efterföljs av en bokstav, som betecknar den vedanatomiska bestäm-

ningen (A = A1nus, B = Betula, etc). 0m ingen bokstav för träslaget

förekommer har provet varit obestämbagt. Bokstaven K före numret

betecknar att trästycket är helt eller delvis kolat. På planen över

Norra stockgolvet (Fig. l,J ( U: ) I toretcommer inte bokstaven K,

utan kolade partier är skrafferade. Med rakt placerade siffror av

typen ff tor skall. utläsas *tr#* betecknas höjden över havet

för trästyckets högsta och lägsta punkt på det ställe där siffer-
beteckningen är placerad; i det anförda exemplet är stockens uppmätta

tjocklek alltså 7 cm. - Utöver de horisontella stockarna och trä-

styckena har på planen också markerats några för orienteringen viktiga

på1ar, näml'igen den nordöst-sydvästliga pålraden och fyra större

på'lar N om denna. Också pålarna är markerade med ett nummer (i den

särskilda pålnummerserien 1-1884, som innefattar hela pålbyggnaden).

Påle 793, av pi1, markeras med ett S, ekpålarna 764, 780,785,789

och 792 med ett Q. 0vriga 15 på dessa planer markerade på1ar är av a1,

men av utrymmesskäl markeras inte träslaget för dessa. De två ek-

på1arna i pålraden är kolade, vilket markeras med ett K före numret.

Siffrorna på pålarna markerar toppens höjd över havet (antalet cm

över" 98.00 möh ) .

Det Norra stockgolvet synes ursprungf igen ha bildat en ganska regel-

bunden rektangel (Fig. lJ (E) ), lagd av stockar med en maximal 1ängd

av 2.50 ä 2.60 m och placerade i huvudriktningen N35oV. Golvets längd,

mätt vjnkelrätt mot stockriktningen är ca 3 m. Stockarna i SV är

dock dåligt bevarade, och i N0 kan flera stockar möjligen finnas

../ /
l-&'> /
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utanför schaktgränsen. Med den nu antagna utbredningen har Norra

stockgolvet haft en yta av 2.5 x 3 m = 7.5 m2.

32 träprover från Norra stockgolvet har analyserats, och samtliga

bestämts som Alnus (al). Endast 1ängst i SV har ett prov bestämts som

bark av Betula, a1'ltså björknäver (235 B). Att stycket medtagits på

planen beror på att man inte kan vara säker att inte tillhörande trä

förmultnat. Tvärs det förmodade näverstycket 'ligger en hasselkäpp,

193 C, som kommer att beröras i ett senare sammanhang.

Att med säkerhet urskilja de olika stockarnas exakta utsträckning i

horisontalplanet beredde här, liksom eljest, v'issa svårigheter.

Lättast sker särskiljandet av stockarna i sdktionerna (exempelvis

spec'ialsekti on fr Fiq. ). Stockarna var undantagslöst starkt

sammanpressade till en tiocklek som endast undantagsvis översteg 5 cm,

medan bredden kan uppgå ti1] 25 cm eller mera. Både undre och övre

bark var ofta bevarade, medan veden någon gång he'lt förmultnat.

Antal et paral 1 e'l 'l agda al stammar är al I tså omöj I i gt att exakt ange ,

men kan ha uppgått till 14 ä 15 stycken.

Den ursprungliga diametern på alstockarna kan mycket approx'imativt

beräknas på följande sätt. Det nuvarande stocktvärsnittet kan som

ovan nämnts vara 5 x 25 cm = 1 ?5 cn?. 0m radien i stockens ursprung-

1iga, runda tvärsn'itt betecknas med r erhål1es uppenbarligen

= 125 cnz. Radien kan då beräknas till 6.3 cm, och

stockens ursprungliga diameter t'ill ca 1?.5 cm. Enligt denna beräk-

ning har 15 stockar med en d'iameter av vardera 12.5 cm fördelats på

en"längd av ca 3 m. Detta innebär, att varje stock om 12.5 cm dia-

meter legat på en markyta av 20 cm bredd. Mellan varje stock skulle

alltså ha funnits ett mellanrum om 7.5 cm. Man kan dock tänka sig

att stockarnas ursprungliga diameter varit större än 12.5 cm,

nämligen om man föreställer sig att stockarnas sammanpressning i

rXTX
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i vertikalled varit större än utpressningen i sidled, ett rimf igt

om än svårbevisbart antagande.

Att Norra stockgolvet uteslutande består av alstammar, som a1la synes

ha varit ungefär lika långa, och som med en v'iss precision lagts

parallellt med varandra, utgör ett starkt bevis att alla stockarna

lagts ut vid ett och samma tillfälle.

På grund av Nora stockgolvets relativt då1iga bevarjngstillstånd

kunde inga bearbetningsspår fastställas. Stockarna har lagts ned

. okluvn:_(i motsats till vad fallet var med mycket annat horisontellt

virke i Ustra schaktet), v'ilket visas av att både övre och undre bark

var bevarat. Med två viktiga undantag var stockarna heller inte

kolade. Det ena undantaget är den påfallande lucka i stockgolvet I

- rundad, och ca 0.7 m i d'iameter - som finns kring en punkt ca

X221.80 / Y424.70. Denna rundade lucka motsvaras av Härd C, som

överlagrar Norra stockgolvet (Fig. t1 ) ), och det är runt denna

som stockarna är kolade. (Fragmenten S om luckan kan med stor säker-
luckan: K154A = K114A; K570A = K121A;

het antas motsvara stockarna N om ixcokruocxfS4x$xp</{fxSxxffS<$x>er>(S{xAgx
457A och 45BA = K589A; 146A och K576A = K5B5A).
$Sfx *x nrhx *58x Sx xx $Sfu *xx f f$x $x pr*x$f$x $x rcx $85x Alx E f te rs om k o 1 n i n g e n

och luckan (som innehö]1 mycket kolbitar och aska) motsvarar Härd C

kan man frestas att sätta kolnjngen i samband med den eld som brunnit

på kalkstenshällarna'i Härd C. Men så kan det inte förhålla sig, ty

kalkstenshällar^na vilar på ett obränt 1er1ager, som täcker de kolade

stockändarna (jfr 3.3.3.4). Stockarna måste ha kolats genom en eld

som brunnit före an1äggandet av kalkstenshärden C, kolningen måste

faktiskt ha skett genom en brasa, som anlagts d'irekt på Norra stock-

golvet. Riml'igtvis bör detta ha skett när stockgolvet var nylagt

och alstammarna ännu fuktiga.

Det andra undantaget, där Norra stockgolvet också är kolat, gä11er
K5B5A, K592A, K594A och K595A (Fig. ).

n o rd ä n da n a v s t o c ka r n a, S&6x lAx,x$$&$xx 59llx)0x )oc*x 6S6x $x dtrxirycx x xx x x x x ><)xx

Dessa kolade stockändar täcks av de sydl'iga hällarna i Härd D, som
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alltså tjll hälften ligger utanför Norra

vilarpåett'lerlager(Fig. 1L ).

vara densamma som i fråga om Härd C: den

har brunn'it direkt på stockgolvet.

50.

stockgolvet. 0ckså Härd D

Förklaringen måste alltså

första brasan på platsen

Norra stockgolvet överlagrar Södra stockgolvet med en nivåskjllnad

av endast ca 7 cm (specialsekti on--li! Fig. ). Största bevarade

tjocklek i träv'irket finns i NV, där några stockpartier bevarat en

tjocklek av ca 7 cm.

Norra stockgolvet sluttar något. Den västl'igaste stocken, 85 A, når

upp ti11 98.6? möh, den östligaste,5BT A, endast till 98.51 möh,

alltså en nivåskillnad på ca 10 cm. Var och en av stockarna ligger

däremot plant: nivåskillnaden mellan S0 och NV ändan av var stock

är faktiskt ingen.

Det Södra stockgolvet ter sig något mera oregelbundet och fragmenta-
W(:[:) )t

riskt än det norraf Stocklängden synes vara endast obetydligt mindre

än 'i Norra stockgo'lvet, näml'igen ca 2.2 m (r' V ) . Stockarnas ri ktni ng

i V delen av golvet är N35oV, a11tså precis som i Norra stockgolvet,

och helt överensstämmande med den allmänna stockriktningen i på1bygg-

nadens S0 'inre del. I Södra stockgolvets 0 del är stockriktningen

dock något annorlunda, ungefär tltOÖV. En annan oregelbundenhet är,

att stockarna i 0 har något klenare dimensioner.

Bäst bevarat är Södra stockgolvet i sjn NV sida, där stockarna av-

slutas utefter en tämligen rät ljnje av knappt 3 m längd. Södra

stockgolvet synes alltså ursprungligen ha haft ungefär samma storlek

som det Norra golvet sedermera fjck.

Av paral'le11agda stockar, som i första hand kan räknas till Södra

stockgolvet, föreligger 37 fragment, som alla.vedartsbestämts av

Thomas Bartholin. Av dessa fragment är 19 Populus (asp), 11 T'ilia\'--
(l'ind),4 corylus (hassel) och 3 Betula (björ"k). Trädsammansättn'ingen
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är al"ltså mycket brokigare än j Norra stockgolvet, som ju helt var

lagt av Alnus (al).

Samtliga stockar i Södra stockgolvet är -'i motsats till vad fallet
var med Norra golvet - kolade, starkare i V än i 0. Golvets fragmen-

tariska tillstånd beror åtminstone till en del på dessa brandskador.

En lucka 'i stockläggn'ingen i S, kring punkten X219.80 / Y4?4.10,

f igger under Härd A. En större Iucka, 'längs 1injen X220.5, ansluter

tjll Härd B. Härd A vilar på ett lerlager (Fig.)*j), precis som

härdarna C och D på Norra stockgolvet. Luckorna i stockgolvet måste

alltså väsentl'igen bero på brasor, som anlagts direkt på detsamma,

innan kalkstenshärdarna byggdes. Att de kolade stockarnas utsträckning

är svår att följa under kalkstenshärdarna kan delvis bero på att

de krossats under stenhällarnas tyngd. Att hela Södra stockgolvet

är kolat kan naturligtvis hypotetiskt tänkas bero på det ti11 synes

sangv'iniska sättet att anlägga brasor d'irekt på stockarna. Att den

omfattande branden direkt förorsakats just av de brasor som anlagts

på platsen för de sedermera byggda härdarna A och B låter s'ig g'ivetvis

inte bevisa. Spårav en omfattande brand kan påvisas flerstädes på

hela pålbyggnadens yta. Denna brand kan däremot rimligtv'is sättas i

samband med det förhållandet att palissadbyggandet under åren 3 - 15

endast omfattar pålbyggnadens SO-del.

Vedartsbestämningen b'idrar mycket till att Södra stockgolvet kan

fastställas ha varjt en konstruktiv enhet. I V delen av go'lvet

finner man exempelv'is tre björkfragment på rad, nordvästifrån räknat:

K16938 - K14768 - K111BB. 0medelbart 0 därom ligger tre fragment av

lind: Kl694T - K1500T - K1119T. Omedelbart '0' därom ligger återigen

två aspfragment: K1523P - K1120P. Man kan alltså säkert antaga, att

här ligger bredvid varandra en björk-, en ljnd- och en aspstam, även

om den starka förkolningen under härdarna A och B gör det omöj1igt att

exakt följa stammarna i hela deras utsträckning. V om den först

nämnda björkstammen l'igger lindfragment, som kanske skall förenas
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till två stammar: dels Kl692r - K1443T, de]s K1442T - K1l59T. Längre

österut i go]vet finner man, på något avstånd från varandra, troligen

tre aspstammar: dels Kl527P - K1163P, de'ls K16B9P - K2014P - Kl856p,

dels också K2007P - KlB57P.

De para'l1e11agda stockar, som i första hand kan räknas till Södra

stockgolvet, kan på detta sätt uppskattas till 23 stycken, näm'ligen

13 Populus (asp),6 Tilia (lind),3 Corylus (hassel) och 1 Betula

(björk). De trästycken och käppar, som utöver de nämnda, utritats

på pl anen F'ig . , avvikeri fråga om riktning, dimension och

t'ill en del också träs1ag. I v finner man exempelvis 14r0A, ett
stycke av al, dessutom okolat. På olika stäl1en, men särskjlt i v,

finner man hasselkäppar: 244C, 245C, 247C, K1SZ4C, Kl390C, 1711C,

mitt i golvet en käpp av apel, K1522M, och en av lind, K1526T.

0regelbundenheterna i södra stockgolvets periferi - att det 'inte

utgör en regelbunden rektangel - kan inte i nämnvärd utsträckning

förklaras genom recenta skador. Endast den lilla avfasningen i syd-

ligaste hörnet (K1441P, Kl159T, K1l1BB) beror på störningar från

diket i nordkanten av 1908-1930 års utgrävning. Att horisontellt

trä saknas i S0 kan ha flera orsaker. För det första kan stocklägg-

n'ingen - som här är klenare än j v - ha brunnit upp mera fullständigt

än eljest. Alternativt kan de klenare d'imensionerna ha medverkat

till en kraftigare förruttnelse. Mest sannolikt synes dock, att
stockläggn'ingen aldrig varit så fullständig'i s0 som i v, utan i

stället ersatts med risläggning. Risläggningen är här faktjskt

kraftigare än'i någon annan del av schaktet, och riset ligger just

här mera regelbundet, parallellt med stockläggningens huvudriktning
t-. I(l-19. -i- ).

Den kraftigare förkolningen i Södra stockgolvet i förhållande till
det Norra har medverkat tjll att stockarnas tvärsnitt bättre bevarats,
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i synnerhet strax

hörnet har sålunda

sekt"ion I, Fig.

Fig. ) bevarats

ter. På några ställen

fal I är kärnveden hel t
bestämning måste sågas

invid (men 'inte under) härdarna A och B. I syd-

stycken av K111BT, Kl11BB och K1 120P (Special-

) samt Kl160T och K1163P (Spec'ialsektion II,
med cirkelrunt tvärsn'itt och ca 11 cm diame-

är stockarna helt genomkoladeo men i några

frisk, och så hård att provet för vedanatomisk

ut.

Undersidan av stockarna är av naturliga skä1 bäst bevarad, och medger

ofta detaijstudier. 0ftast är då undersidans bark bevarad, ti11

exempel (västerifrån:) ft0gZf, K16938, K1694T, K1527P, K1331P och

flera av de med dem samhöriga fragmenten i S. I några fa11 är under-

sidan emellertid tvärtom bearbetad, och oftast är det då fråga om

en ganska tunn, 2 - 6 cm tjock flisa eller planka, som säkert upp-

kommit genom uppspjälkning av en stam (förslagsvis genom kilning),

tjll exempel (västerifrån: ) Kl697T, Kl332T, K1329P, K2007p, K2006p,

K2005P, K2004T, K2003P. Dessa flisor eller plankor har en påfallande

enhetlig 1ängd av 60 - B0 cm (med undantag för den något kortare

K1697T, vars ena ända skadats av brasan under Härd B). Det är alltså

sannol'ikt fråga om en specifik hantverksaktivitet, och kanske också

om ett speciellt tillfälle. Vilken denna specifika akt'ivitet varit

kan vara ovisst, men säkert förefaller att den avsedda slutprodukten

inte varitde flisor eller plankor som ingår 'i Södra stockgolvet, de

är i stället en restprodukt som uppkomm'it när något annat framställts.

Man har alltså inte lagt överdriven vikt vid kvalitetskravet när

stockgolvet anlades.

En fingervisning om v'ilken aktivitet som flisorna härstammar ifrån

är trädslaget, som i sex fall är Populus (asp). I palissaden runt

pålbyggnaden har registrerats 29 asppå1ar. De.följer samma sträckning
som ekpå1arna, dels i den år 15 nyuppförda S0-gaveln, dels också i den
ssm ekpålar från år 15, dels i S0-gaveln, dels-i den Cetta år ny-

är 17 i ett helt nytt 1äge nyuppförda NV-gave1n, i vilken också'ingår
@
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en ekpå1e från år 15 (Fig. ).
uvöogdd(rt${rogooeftx{f><tgrxxixxxxxxx}<. Det karakteristiska för dessa asp-

på'lar är au just, att deras spetsar formats genom uppspjälkning av

stora flisor från stammens nederända. Härav följer nu inte nödvändigt-

vis att asp-flisorna i Södra stockgolvet härstammar iust från de

nämnda palissadsträckorna, och följaktligen eventuellt också skulle
år 1 5-17.

kunna dateras till .'ånec$r Detta sätt att forma på'lspetsar, genom
karakteri sti skt

uppspjälkning från nederändan, är däremot rimligtvis knrnkterirktxxx

just för pålar av asp, som är ett löst träslaq och lätt att klyva.
ffi -------=--

Att pålspetsen formas till konform (likt en b'lyertspenna) är däremot

typiskt för ek och andra hårdare träs1ag. Konformen uppstår naturligt

genom hugg från trädets alla sidor vid fällningen. Eftersom sättet

att forma spetsen genom spjälkn'ing är typiskt för q9p är det fullt
möil'igt att asp-flisorna i Södra stockgolvet härstammar från en palis-

sadsträcka i den ännu inte utgrävda delen av pålbyggnaden. De kan

också härstamma från pålar som förmultnat så mycket att prov_ inte

kunnat tagas - de nämnda på1arna, som sannotikt titlhör ,"'*?lk"ll-l
då1igt skick. Ett löst träslag som asp är givetvis särskilt utsatt

för förruttnelse. Ytterligare en möjlighet att förklara asp-flisorna

i Södra stockgolvet är, slutligen, att de kan härröra från en trä-

bearbetn'ing som alls jnte försiggått 'i pålbyggnaden utan i samband

med husbygge eller liknande i land.

Större 1ängd än de just behandlade p'lankorna har Kl523P + Kl120p,

av v'ilka det s'istnämnda fragmentet har en flat undersida, där en

fl i sa spiäl kats av. Av de I 'i kal edes sannol i kt sammanhörande fragmenten

K1525T + Kl160T har det förra en flat unders'ida efter avspjä'lkn'ing.

Båda de sannolikt sammanhörande fragmenten Kl6B9P + K2014P har

spjälkad undersida. I dessa tre fall har klyvn'ingen alltså kanske

haft annat syfte än att spetsa påländar. Aven dessa tre fall visar

emellertid att södra stockgolvet sammanfogats av relativt dåtigt

virke, som här fått en sekundär användn'ing. För en sådan to]kning
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talar också den brokiga trädslagssammansättningen. Pålbyggnaden i övrigt

utmärks för en viss enhetlighet vid valet av träslag till varje enskild

byggnadsdetalj. Norra stockgolvet består sålunda uteslutande av al-

stammar, och många pål radssträckni ngarinnehål l en bara ett enda träs1ag,

a1 , asp, ek e1 I er I 'ind.

Södra stockgolvet sluttar på liknande sätt som det norra. De västligaste

stockarna ligger som högst 98.62 m.ö.h. (rt4768), ett flertal stockar

1ängst 'i öster 98.42 m.ö.h., dlltså en nivåskillnad på ca 20 cm, mot

ca 10 cm i Norra stockgolvet. I motsats till förhållandet i Norra stock-

golvet lutar även de enskjlda stockarna. Björkstocken Kl11BB + Kl4768 +

Kl6938 lutar sålunda från 98.62 m.ö.h. i s0 t'ill 98.56 m.ö.h. i NV,

en nivåskillnad på 6 cm.

Förutom Norra och södra stockgolven kan ytterligare några enheter ur-

skiljas i 0stra schaktets horisontella trä. En sådan enhet är det

undre stödträet. En plan över detta (F'ig. lo (.=) ) ger en rätt
förvirrad bild, och man får jnte v'id en första överblick intrycket att

[Pe!_Udry*g!Od!r:ae!_J_r_lgle[e_l_]e_rrrd i stor ultlräckninq direkt på den_)det uniJFe stödträet skulle vara utlagt efter någon-[estämd56"]pflet undre stödträet skulle vara utlagt efter någon besfämA- pTän.*l|;4i-
orörda 9fltjqn och.utgör,_-i vart fall vad det horisontella träet beträffar,

-i"'t l'"J den första akt'iviteten inom Ustra schaktets område, och det måste alltså

beaktas om helhetsbilden av byggnadsverksamheten skall bli riktig.
Undre stödträet, sådant det framställes på Fig. omfattar

endast 48 trästycken, men den åtm'instone skenbara bristen på organisation

gör att en numerisk framställnjng dock kan underlätta överblicken. En

o, i 'l*

Undre stödträet under Södra stockgolvet omfattar de trästycken som helt

eller till större delen ligger i rutraderna X219, xz20 och xzzl (mea

undantag för rutorna X219 / Y4?5 och X220 / Y425, som tillhör kategorien
/:,

"Trä i s0"). Under södra stockgolvet ligger alltså följande i4 trä-

stycken (från S och v mot N och u; avspjälkade flisor eller brädor

sådan ges i Tab.
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särskilt anmärkta): 1956A (spjälkad), 1990A (spjälkad), 2A41A (spjälkad),

1382A, 13835, 1895A (spjälkad), 1BB9A (spjälkad), 1877A, 1BB1A, 2048A,
2(Jlt' /.v-

,VåTI

K

".'V 1ul$f

2058p (spjär kad), 206e4 ,(20t0p (spjär kad). Av dessa ,1lr!r^i:l:!:.1*,.?t*,.,

alltså 11 av Alnus (al), 2 av Populus (asp) och 1 av Salix (pi1),.

-r-_ 

/

Av-

spjälkade flisor är 6 av al och ? av pi1. Det närmaste stäl1e, varifrån

dessaavspjä1kadeflisoravalkanhakommi,'äW

_schaktet, som huvudsakligen består_av alpålar - endast K7B0Q och K785Q

är av ek, den förstnämnda odaterbar på grund av saknade yttre årsringar,

den senare daterad t'ill år 0. På alpå1arna'i pålraden är spetsen väsent-

iigen åstadkommen genom uppspjä1kn'ing. En rimlig hypotes blir alltså,

att på'l raden ti I I hör på'lbyggnadens a'l I ra f örsta år, och att f I 'isorna

'som uppkommit vid pålarnas spetsning använts som underlag för Södra

stockgolvet. Detta skulle alltså också tillhöra pålbyggnadens allra
de fl esta

första tid. Hypotesen bestyrks av att intExnågek av de trästycken som

,]iggel i trubb'ig vinkel mot stockarna j detta, och av att inget trästycke
ingår i stödträet under Södra stockgolvetfär kolat (fan. ). est

lfu gand e€-"a*€iid.na*stoekgol+st .

Undre stödträet under Norra stockgolvet omfattar de trästycken på

Fig. /C (t) som liggeri rutraderna X222, X2?3 och X??4. Det består av

24 trästycken, av vi 1ka 22 är artbestämda: 13 Alnus (al),'? Corytm
lr-

(hassel), ,/Malus (apel), 1 Populus (asp) och 1 Quercus (ek). Samman-

sättningen är alltså något brokigare än under Södra stockgolvet, och

endast 59 % utgöres av al, mot 79 % 1 S. Andelen avspjälkade flisor

är också något mindre i N. Detta gä11er dock 'inte Alnus (a1 ), som 'i

väl så stor utsträckning utgöres av avspjälkade flisor. De 4 trästycken

som ligger närmast pålraden är alla av al. Det är alltså möjligt att

fasthålla vid hypotesen att de avspjälkade alflisorna härrör från

spetsningen av de på1ar som'ingår j pålraden. Alstyckena i N är mindre

än de i S, i synnerhet de som ligger närmast på1raden. Man har alltså
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Tab. Undre stödträ, antal stycken

Under Södra stockgolvet (X219/Y423-424, X220/Y423-424, X2?1)

Total t Al nus Coryl us Mal us Popu'lus Quercus Sal i x
rl t

Ti I ia Ulmus

Total t
Spjä1 kade

Ej spjäl kade

Kol ade

Ej kolade

x-4t{
B

-6-7

1'4 l;

11

6

5

11

2

2

1

1

1

Trä i S0 (X219/Y425, x?20/Y425)

Total t
Spjä1 kade

Ej spjäl kade

Kol ade

Ej kolade

10

4

6

3

7

4

3

1

2

2

3

1

2

1

2

1

1

1

Under Norra stockgolvet (X222, x223)

Total t
Spjä1 kade

Ej spjä1 kade

Kol ade

Ej kolade

24

11

13

l"{ t3,

12 l!

'8(
1

4

:.2 i
3

"2 I

1

1

1

'7: -

13

8

5

7

6

1

1

1

Total t 48"11'/ 6128 ?'I

A7

,, 
,

.rl
. {t

I
,/ t'l

ji ''

t3 l ,' ' :i. v! f -.1 /t(
^ / , 't

/z i'l /': l
-i:. -l>,1 '/ / /

/o
/ .1'
(/
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möjligtvis tagit vara på de större avspjä1kade styckena för a.tt 1ägga

dem under det planerade Södra stockgolvet, medan däremot de mindre

flisorna fått ligga kvar på platsen. En invändning kan uppenbarligen

formuleras mot denna hypotes: Ar det verkligen rimf igt att på1arna

spetsats medan man befann sig ute på den våta och mjuka myren? Ar det

inte sannol'ikare att spetsningen skett på stranden, innan pålarna

burits ut till den plats där de skulle drivas ned i myren? En alter-

i stället haft till syfte att forma pålarnas övre ända. Att forma

överändan sedan på1arna väl drivits ned'i myren är rimligt, därför att

man inte med säkerhet på förhand kunde beräkna hur långt på1arna kunde

eller behövde drivas ned. Antingen man avsåg att anlägga en rad av

lika höga på1ar, eller avsikten var att på1arna skulle bära upp någon

form av konstruktion, fanns det alltså skäl att vänta med formningen

av pålarnas överändar tills de väl stod på p1ats.

Det är inte bara den något större brokigheten i trädslagssarunansättning

som skiljer det undre stödträet under Norra Stockgolvet_från det under
l3

Södra, utan dessutom, och framför allt, att hälften - W'A:tar av 24 -

'i N är kolade, mot ingen alls'i S. Detta visar att det undre stödträet

under Norra stockgolvet har en längre och mera kompf icerad tillkomst-

historia. En del flisor av al har, som ovan föreslogs, antagl"igen

hamnat på platsen redan under pålbyggnadens första år. Men andra trä-

b'itar, och i synnerhet de kolade, måste ha placerats där senare, och

en möjfighet är uppenbarligen att deras kolning har ett samband med

den eld som härjat Södra stockgolvet. Ett par större trästycken,

K675C oc.h Kl905A, ligger nästan vinkelrätt mot Norra stockgolvets stock-

riktning, och de kanalltsåtänkas ha bl'ivit lagda så i samband med att

Norra stockgolvet anlades, och för att på bästa..sätt stödja detta.

De bör då ha tagits från förstörda byggnadsdelar. K1905A är kolad

endast på ovans'idan, och bör alltså ha eldskadats när den 1åg i ett

I " - r.-r,. ,

I ,;iuu "
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flisor. Det anmärkningsvärda är nu emellertid, att medan det på de

vertikala på1arna undantagslöst tycks vara stammens rotända som är

spetsad, så är det på K675C stammens smala ända (riktad mot VSV på

Fig. ). K675C tycks alltså kunna tolkas som den spetsade över-

Ytterligare en avdeln'ing av det undre stödträet ligger i rutorna X219 /
Y425 och X220 / Y425. Detta undre stödträ i S0 består endast av 10

träbitar (Tab. ), och är särskilt svårtolkat, eftersom det tyd-
Latmlsfone__d9ly_i9)

1 i genl hör ti I I konstrukt'ioner som ti I I större del en 'l i gger utanför

Ostra schaktet. $grlske är det fråga om två grupper av träbitar, med

,.f is,'c (å]L-
olika funktionerFDe sex bitarna j rutan X220 / Y425 täcks delvis av

av K1856P och K1B57P, som sannol 'ikt i ngår 'i Södra stockgol vet (F'ig.

lt (JJ\). Av det undre stödträet är två bitar, K2044A och 2046A, dV-

spjälkade flsor av a1, prec'is som så många av de bitar som med säkerhet

ingår 'i undre stödträet under Södra stockgolvet. I motsats till dessa

är emellertid K2044A lätt kolad, men detta har sannolikt sin förklaring

i att de överliggande fragmenten, K1B56P och K1B57P, är extremt starkt

kolade. Hypotesen måste alltså bf i, att den eld som härjat Södra

stockgolvet varit särskilt stark i S0, och att därför undantagsvis även

en bit av det undre stödträet bl'ivit kolad.

De fyra b'itarna undre stödträ i rutan X219 / Y425 tycks ha en annan funk-

t'ion, näml i gen som stöd för det huvudsakf i gen SV-N0 ri ktade trävi rket

i S0, som redovisas på Fig. /$ (V ) Detta trä utgör golv ti1l
Härd F, som delvis framgrävts i 0stra schaktets SO-hörn (Fig. /6 ).

undre stödträ till Norra



60.

Vi övergår nu till en sjsta kategori av grövre horjsontellt ttä, näm-

l igen det nordöst-sydvästl iga träet, som redov'isas på Fig. I '? t!-L)
De båda grupperna av träbjtar på denna p1an,1ängst'i S0 resp.1ängst

'i NV har rimligtvis ingenting med varandra att göra, vare sig funkt'io-

nellt eller kronologiskt. 0m gruppen i S0 har iust talats. Den har

liknande funkt'ion som Södra stockgolvet: ett golv som vilar på undre

stödträ och bär upp en härd.

De 19 träbjtarna'i schaktets NV-hörn ger ett enhetligt intryck genom

att de alla ligger i stort sett parallellt, men de har andra'inbördes

olikheter. Längst i 0 ligger K667A, K963A och K965A, alltså tre kolade

stockar av Alnus (al), som alla åtm'instone till någon de1 täcks av

Norra stockgolvet. Men också dessa tre är inbördes olika. K667A är

kolad runtom och bör alltså ha tillhört en byggnadsdetali som härjats

av eld, eventuellt densamma som kolat Södra stockgolvet. På K963A och

K965A är det däremot bara de mot SV riktade spetsarna som kolats, och

denna koln'ing har säkert skett samt'id'igt med att den första elden under

den sedermera anlagda Härd D kolade ett stycke av Norra stockgo'lvet

(Fig. \?, ( ttl"r). Detsamma kan tänkas gä1la K673A, vars N0 spets är

lätt kolad. Fragmenten K673A och K224A kan möj'ligtvis ha t'illhört samma

stock. An mera sannolikt är det att fragmenten K223P och K99BP tillhört
samma aspstock, på båda sjdor omgiven av alstockar. Den kraftiga stocken

K111A är kolad endast på unders'idan, och det är alltså tydligt att den,

prec'is som den först nämnda, runtom kolade K667A figger i sekundärt
1äge. Flera stockar täcker vertikala på1ar, och detta blir avgörande för
iiipexxxfireresxptnn*nxxttir*Er<)r€xili*xinxp$ixxfxirikxnrxSoxxnxxbox*4nlxootxxx
dateringen. Stockarna K673A och K99BP (med de sannolikt tillhörande
ryiirxxxfxiiretxXxxrhn*tretxxNXxhiirnxiixx*nXEXxXxxnryef,Xirxxnxrmxrtptxåipkxuixryxxx
fragmenten K224A resp. K223P) täcker pålen 789Q, som är daterad till
xnxxxndrxxx*ijdtrifntxxrmdrexxNnrrnxEtn*lplxDetxxx$illtxxnrxetXtxtirxSeXxnllXtESx
vjntern är 11-12. Dessa stockar kan alltså inte rimligtvis ha lagts på

nögt>irytxxhtxdnt*nxxnxdiixtxxrydxtixti>iryxx>tr$xrixxXxxhnf hEilpf nrnxptxxdfixxxxx
plats förrän ett antal år efter är 1?o eftersom man säkerligen inte driver
Xxxnxrbnndxrrndxnttx*lnrrnxxtnr*4nlxntxnxtndrexx ner en 1ång på1e (den bevara-

de delen av 7B9Q är 103 cm) enbart för att täcka den med stockar. Stockar-

na K667A, K963A och K965A, på v'ilka Norra stockgo'lvet vilar, kan däremot

ha utplacerats väsentl igt tidigare.
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Annu en liten kategori av horisontellt trä återstår att beskriva,

nämligen käppar med runt tvärsnitt och en d'iameter av 3 ä 4 cm. Längden

för de bäst bevarade är ganska enhetl'ig,60 å 70 cm. Några av dessa

käppar har anknytning ti'11 Södra stockgolvet. I rutan X220 / \423
r-99]_v_j s på stockgol vet och ''ligger,Jnästan parallellt med varandra, 101, 105, 244C, 247C och 245C.

Den s'istnämnda är en grenklyka. De tre vedanatomiskt bestämda käpparna

är alla av Corylus (hassel). Käpparna ligger så nära härdarna A, B och

G att man frestas att se ett samband. Grenklykan 245C kan möjligen

motivera hypotesen att käpparna på ett eller annat sätt använts i samband

med elden, närmast då i någon form av matlagn'ing. Eftersom käpparna,

i motsats till Södra stockgolvet, jnte är kolade, måste de ha använts

efter den stora brand som kolade stockgolvet.

Direkt på Södra stockgolvet liggern strax N0 om hasselkäpparna, K152214

och K1526T. De ligger båda i mellanrummet mellan stockar, men de kan

inte ha legat så när Södra stockgolvet brann, ty de är kolade endast

på ovansidan, trots att de vilar på helt förkolnade stockar. Trots att

dessa båda käppar alltså är av apel och lind är de uppenbarligen lika

hassel käpparna i storl ek, förko'lni ngsgrad och 'läge, och kan därmed ha

haft en liknande funktion. K1522M och K1526f ligger under Härd B och

är alltså äldre än denna.0medelbart 0 därom ligger K1390C, en endast

lätt kolad hasselkäpp, liggande på de förkolnade stockarna.

Ytterligare två okolade hasse'lkäppar ligger över linjen X221 i Y4?5,

nämligen 1711C och ?042C. De ligger strax utanför både Södra och Norra

stockgo'lvet. På grund av'läget ville man kanske helst sätta dem i sam-

band med Härd C på Norra stockgolvet, men nivån passar bättre samman

med Södra stockgolvet. 0m de använts vid matlagningen är det ju på

intet sätt förvånande om de efter användningen kastats en meter åt

sidan.

lÖ



Norra stocKgolvet Delagna Hard L. Annu sannorlKare synes oocK att oen

hör samman med Härd H.

3.3.3. Kronol ogi

3.3.3.1. Relationen till stubbarna

Stratigrafiska 'iakttagelser j Ostra schaktet ger en relat'iv kronologi.

Genom dendrokrono'logi skt bestämda verti ka'la på1ar kan denna rel at'iva

kronolog'i'i viss utsträckning uttryckas i absoluta årtal, men i 0stra

schaktet finns bara 5 ekpå1ar, av vilka 4 kunnat dateras. Det horison-

tella virket kan inte dendrokronologiskt dateras, dels på grund av

att det är sammanpressat och delvis förmultnat, dels också därför" att

{
d

ek prakt"iskt taget icke ingår i det horisontella träet (Tab. )

s. 57). En icke oväsentlig ersättning ger stubbar av buskar som vuxit

i 0stra schaktet. De kan visserligen 'inte dendrokronologiskt dateras

i förhållande till ekkronologino men antalet årsringar visar hur 'länge

de har vuxit på platsen.

I Ostra schaktet framgrävdes totalt 32 stubbar (Tab. , s. 63), av

v'ilka Thomas Bartholin vedanatomjskt bestämt 29, alla som Salix (sä19).

Stubbarna fördelar sig ojämnt över schaktet. I rutraden X220 finns

idxnx hälften av stubbarna, l6 stycken, och de största finns på ömse

sidor om linjen Y424. En koncentration av stubbar finns 1ängst norrut

i schaktet, i X223 / y 424. I resten av schaktet finns stubbar mera

spritt, fastän med en dragning mot 0.

En teoretisk möjf ighet är att stubbarna utgör rena ekofakter, aldrig

bearbetade av människohand, men mycket rimligare förefaller att de

huggits bort, för att bereda plats för stockgolv eller andra konstruk-
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Tab. Stubbar av Saljx (sälg)

Nr Ru ta
Antal
års-
ri ngar

Fällningstid Strati grafi

841 S

E425

843S

1t]1rJS

845S

847S

B4BS

B49S

850S

B46S

1 5325

1 6565

1 7595

1761S

I 7685

I 7695

177 45

1 8555

u. nr
u. nr

1 354S

2104S

2050s

2067S

1 420S

1 44BS

nzils
-L

1 0345

1 3465

1 350S

1 8335

1B3 t

x219

x219

x219

x219

x2?0

x220

x220

x220

x220

Y4?5

Y425

Y425

Y425

Y 423

Y 47-3

Y423

Y423

v4?3

ca

)r9

?

10

10

Bå
10

ca

>5

)rB

(B

B

>5

?

?

?

?

?

9

?

?

11

6

9

>B

10

-.1 0

?

?

>)

?

?

?.
Växtsäsongen ?

?

?

Växtsä songen ?

Växtsäsongen

?

Våren

Våren

?

Växtsä songen

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Växts äsongen ?

?

Vi ntern
?

?

Vi ntern
Växtsä songen ?

?

Växtsäsongen, sent
Växtsäsongen

Växtsäsongen, sent

?

Under Härd B

Under Härd G

Under Härd G

Under Norra stockgolvet

J
lt..!

x?20 / Y424

x220 / Y424

x220 / Y425

x220 / Y425

x220 / Y425

x220 / Y425

x220 / Y425

x220 / Y425

x220 / Y425

x220 / Y42s

x220 / Y425

x221 / y424

x221 / Y424

x221 / Y425

x221 / Y425

x2?2 / Y424

x222 / y424

x222 / Y424

x223 / Y424

x?23 / Y424

x??3 / Y424

x?23 / Y424

x224 / Y424

Under Härd

Under Norra

C

stockgol vet

Under Norra stockgolvet

Under Norra stockgqlvet
Under Noma stockgolvet
Under Härd C

Under Härd D

Under Härd D

Under Härd D

Under Härd D

hl
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tjoner. Att konkret bevisa att en sådan avverkning skett synes dock

omöjligt. När stubbarna först påträffades, genom försikt'ig horisontell

grävning uppifrån med små träredskap, var de omöi1iga att skilja från

pålar av m'indre d'imensioner; först rötterna avslöiade deras verkliga

natur. Både på1ar och stubbar kunde vara antingen med eller utan bark.

Stubbarnas toppar var aldrig kolade, men inte heller kunde några hugg-

märken observeras . 0kol ade på1ar vi sade hel l eringa huggmärken i toppen .

De måste därför förutsättas ha ruttnat ned till marknivån. Följaktligen

bör också de likartat utseende Salix-stubbarna ha ruttnat ned, åtminstone

så mycket att huggspåren försvunnit. Enda möiligheten att förh'indra att

skott s'lår upp från en sä'lgstubbe torde vara att den täcks över, helst

.med sten. Men även om stubben icke täckts över, och även om skott slag'it

upp, så torde sjä1va toppytan på stubben inom ganska kort tid förtorka

och så småningom ruttna. Den mest sannolika förklaringen t'i11 stubbarna

blir därför, att sälgbuskarna vuxit under en tid när den mänskliga akt'iv'i-

teten på platsen varit ringa, men röjts undan när byggverksamheten och

andra aktiviteter så fordrat.

Som framgår av Tab. (s.63) har Thomas Bartholin mer eller mindre

exakt kunnat bestämma antalet årsringar på nästan två trediedelar av

stubbarna. Två stubbar är minst 5 år, en 6 år, en minst 7 år, sex

omkring 9 år, fem 10 år och en 11 år. Medianvärdet blir omkring 9 år.

Dessa varierande åldrar v'id huggningstillfäl1et betyder naturl igtvis

inte nödvändigtvis att sälgbuskar hugg'its under flera ol'ika år; minxt
en annan möjlighet är ju, att samtliga huggits samma år, men att de
*ikaxxannn*iktxlixtxxttxaxxnxkningnnxxkettxxidxettxhnxtilmtxtil*fä**xx

börjat växa under olika år. Också fällningstiden måste emellertid

beaktas. Jy., sälgbuskar är fä

siu med större eller mindre säkerhet allmänt under växtsäsongen och

slutl'igen två sent under växtsäsongen. Båda de buskar som är fällda

under våren, B49S och 8505, har vardera 10 årsringar, och båda påträf-

fades under Härd G. Vidare har de båda buskar som fällts sent under

växtsäsongen, 13465 ()B år) och

v
?

K
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18335 (lO ar), båda påträffats under Härd D. Att två nära varandra

växande buskar fälls samtidigt för att bereda plats för en härd är ju

fullt natur'ligt. Mera problematiskt är om man skall våga formulera en

hypotes att alla fyra sälgbuskarna fällts samma år, de båda under Härd G

på våren och de båda under Härd D på hösten. Att så skulle ha varjt

fallet kan inte bev'isas. Det ena paret sälgbuskar kan mycket vä'l ha

börjat växa ett eller flera år senare än det andra paret. 0m a1la fyra

fällts samma år bl'ir konsekvensen emellertido att ett par sä'lgbuskar

fått växa under hela sommaren medan en härd användes endast tre meter

däri f rån (pl anen F'ig. ). 0m de två paren sälgbuskar fällts
ol jka år bl ir slutsatsen uppenbar'l igen, att sälgbuskar vuxjt endast

tre meter från en härd under ett eller flera år. Fällningstidsbestäm-

ningarna visar alltså under alla omständ'igheter att samtliga v'idebuskar

inom Ustra schaktet inte fä'llts vid ett och samma tillfä11eo och att

man under 1ängre eller kortane tid använt härdarna samtidigt som v'ide-

buskar växte endast ett kort stycke därifrån.

De båda återstående stubbarna med karakteristisk fällningst'id, nämligen

2050s och 14485, står ganska 1ångt från varandra och harinte någon

bindande stratigrafisk relation till varandra.

Iakttagelsen att Norra stockgolvet överlagrar Södra

och att en tidssk'illnad följaktligen föreligger, får

be'lysn'ing av Sal ix-stubbarnas utbredning. Det visar

Norra stockgo'lvet överlagrar åtnrinstone 4, kanske 6,

stockgol vet ( 3.3 .2 ) ,

en intressant

sig nämf igen att

stubbar, medan

Södra stockgolvet inte överlagrar en enda, trots att
påträffats just i anslutning ti1'l Södra stockgolvet.

alltså som om stubbarna bildade en tidshorisont som

de flesta stubbarna

Det förefal ler

ski'ljer Södra och(-,
Norra stockgo'lven från varandra.
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Stubbarna har en utredbar relation redan till undre stödträet under

Södra stockgolvet, som v'isas av förhållandet i rutan X,220 / Y424.

Rötter från den stora stubben 8465 täcker näml'igen det spjälkade trä-

stycket 2041A (förmodligen en flisa från spetsn'ingen av en alpåle),

och stubben måste alltså vara yngre än det undre stödträet. 0m man nu

förutsätter att det undre stödträet haft den funktion som anges av den

valda benämningen (och 2041A ligger i nästan rät vinkel mot stockarna
i det överl 'iggande s tockgol vet ) ,
ix8lidxaxxtnxkgn*xxt]xxxxxxxxxxx så bör Södra stockgolvets stockar ha

lagts ut omedelbart efter utläggn'ingen av det undre stödträet. Stubbarna

-elleråtminstone den stora stubben 8465 - måste alltså vara yngre än

södra stockgolvet och rimligtvjs härröra från en tid då detta inte

1ängre var i bruk. I det följande skall andra indicier anföras, som

pekar i samma riktning.

Planen Fig. visar, att stubbarna j S delen av Ostra schaktet

koncentrerar sig ti11 sådana ställen där Södra stockgolvet är helt för-
kolnat, särskilt då 1ängs f injen X220.5. Aven stubbkoncentrationen vid

x221 / Y425.25 kan bero på en motsvarande fullständig förkolning (jfr
3.3.2). stubbarna sjä1va visar däremot inga tecken t'ill förkolning.

Videbuskarna har alltså med visshet börjat växa först sedan Södra stock-

golvet helt eller delvis förkolnat. Och helt naturligt har fröna grott

bäst just i de förkolnade part'ierna. Att stubbarnas rötter flerstädes

sträcker sig in under Södra stockgolvets stockar motbevisar självfallet
inte vår tes att Salix-vegetationen måste vara yngre än stockgolvet.

Torvbildnjngen torde nämljgen ha varit obetydlig under de få år som

pålbyggnaden existerade, och viderötterna måste alltså söka sig in
under stockarna.

I detta sammanhang bör förhållandet mellan stubbarna och de på Södra

stockgolvet anlagda härdarna ånyo beaktas. Härd. A överlagrar - j motsats

till de närbelägna härdarna B och G -'ingen stubbe, endast ett kollager,

'1,['nrl/
l/

c)\tt,' ,l 1..,.-
lii

"t'

(

I
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ts och G. Den mest naraliggande förklaringen ti I I att stubbar saknas

under Härd A synes vara den ovan (3.3.2) angivna: förkolningen under

härden innebär endast att en brasa anlagts direkt på Södra stockgolvet,

och den av kalkstenshällar konstruerade_Härd A har byggts över det

koladeställetkortdärefter,kanskeSamma"ll"@..
'_

Under Härd B påträffades den ca 9-åriga stubben 8455, och under Härd G

stubbarna B49S och 8505, av 10-åriga och under våren fällda videbuskar.

Detta måste innebära att härdarna B och G anlagts efter en m'inst 1O-årig

inaktivitetsperjod, då sannolikt ingen de1 av Ostra schaktets område

använts. nenna inaktivitetsperiod har inletts av den brand som härjat

trela Södra stockgolvets yta. Eftersom stora delar av hela pålbyggnadens

stockgolv är kolade är det möj]igt att en och samma brand härjade he]a

pålbyggnaden. Denna eventuellt allomfattande brand kan vara orsaken

till att ekpalissaderna under åren 3 - 15 endast omsluter pålbyggnadens

sydöstra del; den nordvästra delen synes under denna t'id ha legat öde
J.--

och oanvänd. O. t
-____på hösten är 2. 0m den ovan givna tolkn'ingen av det kolade partiet

under Härd A är riktig, bör branden heller inte ha inträffat tidigare:

under år 1, på'lbyggnadens första, har en brasa tänts direkt på stockarna,

under_år 2 har kalkstenshärden A byggts, och på hösten samma år har

den förhärjande bnanden jnträffat.

under Härd B påträffades som nämnt stubben 845s. Stubbens topp och

kalkstenshällens undersida ligger båda på nivån 98.54. Detta antyder

att härden anlagts samma år som busken huggits bort. De under Härd G

påträffade stubbarna B49s och 850s har topparna på 98.54 resp.98.5g,__

medan undersidan av härdens kalkstenshäll ligger på 98.64. Förhållandet

antyder att alla tre stubbarna,845s, B49s och B50s - med ett största
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jnbördes avstånd av endast 50 cm - huggits samtidigt, det vill säga i

samband med byqqandet av kalkstenshärden B. Eftersom stubbarna är

10 år gamla kan detta ha skett t'idigast på våren är 12, ett år då

pal,issaden runt pålbyggnadens sydöstra del mycket riktigt kompletterades

just på Ostra schaktets område (

ligger 8 ä 10 cm högre än stubbarnas toppar, bör ha anlagts ett antal

år senare. Andra fakta bestyrker denna datering.

0m vi övergår ti11 Norra stockgolvet så har redan konstaterats att detta,

i motsats till Södra stockgo'lvet, i flera fall överlagrar stubbar.

Mycket tydligt är detta i fråga om stubbarna 14485 och 20675, som båda

överlagras av stocken K592A, och i fråga om stubben 1420s, som över-

lagras av stocken K121A. Mellan stubbarnas topp och stockens undersida

finns i de tre fallen en nivåskillnad uuj j i-.* Detta bevisar dock

inte någon tidsskjllnad mellan nedhuggningen av sälgbusken och ut1ägg-

n'ingen av Norra stockgolvet. Myrens yta har sannolikt varit ganska

ojämn, så att en del av stockarnas undersida'icke nått ned till den

nivå där videbuskarna kapats. 0m buskarna huggits åratal innan Norra

stockgolvet lades ut borde de dessutom ha hunnjt växa upp.igen.

Den nämnda stubben 14485, som överlagras av stocken K592A, har 11 års-

ringar, och är därmed den äldsta sälgbusken i Ustra schaktet. Den fal-
s'ifierar dock inte den ovan formulerade hypotesen, byggd på antalet

årsringar hos stubbarna under härdarna D, B och G, nämligen att aktivi-
teterna inom 0stra schaktets område återupptagits "t'idigast på våren

är 1?", det vill säga 10 år efter den stora branden är 2. tftersom

stubben 14485 påträffades en halv meter utanför Södra stockgolvet kan
1Växa år 1. el I er våren år 2. r

sälgbusken i fråga mycket vä1 ha börjatffita:Tök-
go]v användes. A andra sidan visar stubben 14485 på möjligheten att

Norra stockgolvet anlagts först år 13.

(*

('t i',r
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Uvriga stubbar i samband med Norra stockgo'lvet har mindre bevisvärde.

14205 överlagras som nämnt av stocken K121A, men eftersom varken fäl1-

n'ingstiden eller antalet årsringar kunnat bestämmas kan 'inga ytterligare

slutsatser dras. Lika obestämd är stubben 2104S, och det säger alltså

inte mycket att den överlagras av stocken K5704, även om denna säker-

ligen är fortsättningen av K121A på andra sician det kolade partiet kring

linjen X222. Detta kolade part'i ligger under Härd C. Under denna på-

träffades stubbarna 13545 och 17275, den förra med ovisst antal årsringar,

den senare med 6 årsringar, båda sannol'ikt fällda under växtsäsongen.

0m det kunde göras sannoljkt att sä'lgbusken 17275 vuxit i det förkolade
K.lry

partiet av Norra stockgolvet, s€m'fällts för att bereda plats för den

kalkstensbyggda härden C, så skulle det givetvis ha kronolog'isk betydelse.

Men toppen av stubben 17275 ligger på 98.39 möh., och toppen av 13545 på

98.44 möh., medan undersidan av närmast liggande stock i det föma fallet

ligger så högt som 98.47 möh. och i det senare fallet på 98.45 möh.

Säkerligen har alltså de båda sälgbuskarna huggits bort redan när man

.skulle 
bereda plats för Norra stockgolvet.

Mesta delen av undre stödträet under NoJ-stockgolvet har ingen direkt

relatjon t'ill stubbarna. Rötter till stubben 17275 (i rutan X222 / y4?4)

/-- överlagras dock av 1630M och 1436C. Här är det alltså möil'igt e11er
T K,'\---'' sannol'ikt att stödträet lagts ut omedelbart efter det att sälgbusken

huggits och omedelbart'innan Norra stockgolvet lades ut, allt i anslutning

t'ill den slutsats som just drogs med ledning av nivåerna för stubbens

topp och stockens undersida.

Ingen av de fem stubbarna i de nordl'iga rutorna X223-224 / Y424 över-

lagras av Norra stockgo'lvet. Relationen t'ill det nordöst-sydvästliga

träet är också något ov'iss, eftersom samtliga stubbar står'i springan

mellan två horisontella trästycken. Nivåerna säger dock något. De tre

nordl'igaste stubbarna, 13505,1831S och 18335, når som högst upp ti11
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98.40 resp.98.40 och 98.41 möh., medan undersidan på de närmast liggande

stockarna, K9654 och K111A, 'ligger på 98.44 resp. 98.41. Det förefaller

alltså riml'igt att dessa tre sälgstubbar huggits"i samband med att de

tre östl'igaste stockarna av det nordöst-sydvästliga träet utlades, vilket

bör ha skett i samband med att Norra stockgolvet anlades (jfr 3.3.2),

en händelse som ju, som vi funnit, står j nära samband med att särskilt

många sälgbuskar fällts.

De två återstående stubbarna i den nordliga rutan,10335 och 13465, når

högre upp, ti11 98.50 möh. resp 98.46 möh., medan de bredvidliggande

stockarna, K965A och K963A, har högsta och lägsta nivå på ## resp.
98.47
ffi mön. Här är det alltså, vad nivåerna beträffar, teoret'iskt möj1igt

att sälgbuskarna böriar växa först sedan de horisontella stockarna lagts

på plats, och tio år senare kapats i jämnhöjd med stockarnas översida.

Men fullt ut'lika möi1igt är detn att dessa båda sälgbuskar huggits vid

samma tillfälle som de tre nordligare, alltså sannolikt i samband med

att Norra stockgo'lvet anlades. De uppstickande stubbarna har i så fall
( bidragit t'i1l att fixera stockarnas 1äge.

Beträffande stubben 1346S ger en annan omständighet klarare uppfattning

om när sälgbusken böriat växa. Rötterna till denna buske täcks nämligen

visserligen av stocken K963A, men samtidigt täcker samnta rötter den under

stocken 'liggande alflisan 1642A. Denna f igger omedelbart invid en av

a1på1arna 'i pålraden (zeqn), och det har tidigare (r.g.2) framhållits,

att denna alfl'isa knappast kan uppfattas som avsjktf igt utlagt stödträ,

utan snarare som avfall från t'ilispetsn'ingen av (överändan av) på1arna

i på1raden. Pålraden restes år 1. Norra stockgolvet anlades, som ovan

(a
visats, tidigast år 12. Stubben 13465, som täcker alflisan 1642A och

sålunda börjat växa efter år 1, har )8 årsringar.

med hypotesen att sälgbusken fällts i samband med

stockgo'lvet, tidigast är 12.

Detta stämmer väl

an'läggandet av Norra
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En klar omständighet beträffande de nordliga stubbarna anfördes i inled-

n'ingen ti11 djskussionen om förhållandet mellan stubbar och stockgolv,

nämligen att kalkstenshällarna till Härd D täcker stubbarna 13465 och

18335, båda fällda sent under växtsäsongen, samt 13505, fälld under

växtsäsongen, och även 10335, med oviss fällningstid. Antalet årsringar

hos dessa fyra stubbar under Härd D är )B resp. 10, 10 och 9. De kan

inte ha fällts i samband med anläggandet av kalkstenshärden D, ty dess-

förinnan har en brasa brunnit direkt på stockarna - både på yttersta

delen av Norra stockgolvet och på en de1 av det nordöst-sydvästliga

träet - och då kan sälgbuskarna givetv'is inte ha stått kvar. Buskarna

bör alltså ha fällts i samband med att Norra stockgolvet och det nordöst-

'sydvästliga träet lades på plats, och en sådan hypotes stämmer väl med

1
antalet årsringar. C*

t0 l

i

1

aF-
vr-

3.3.3.2. Relationen till på1arna

I Ustra schaktet

och 47 stol phå1

registreradesllT pålar i vertikal position (jfr 3.5)

efter pålar som upptagits redan under pålbyggnadens

användningstid. (Dessutom har 4 horisontella trästycken tolkats som

uppdragna eller avbrutna på1ar, nämligen K667A i det nordöst-sydvästf iga

träet samt K675C, K679C och 6B5C i det undre stödträet under Norra stock-

go1 vet. )

Beträffande dessa sarnmanlagt 164 på1ars och stolphåls relationer till
det horisontella träet kan en liknande distinktion observeras som

beträffande stubbarna: Inget trästycke i Södra stockgo'lvet - med ett

enda möj'ligt undantag - täcker någon på1e e11er något sto'lphål, medan

däremot Norra stockgolvet täcker ett stort antal .på1ar och stolphåi.

Detta enkla konstaterande motsvarar säkerligen ett mycket komplicerat
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.händelseförlopp, men en slutsats är omedelbart klar: relatjonen till
på.larna bekräftar att Norra stockgolvet är yngre än Södra stockgolvet.

De av Norra stockgolvet överlagrade pålarna och stolphå'len har haft en

{Tv funktion under Södra 9lo*ggfJetlttd, e]]er i varje fall under en tid

i nnan Norra .stockgol vet anl ades . i H n' I €
't"--..-... 

- -^-.-./t

Utöver det sagda finns uppenbarligen två huvudaspekter på förhållandet

mellan vertikalt och horisontellt trä. För det första kan läget i för-

hållande till stockgolven b'idra till den svåra diskussionen om pålarnas

funktion. För det andra kan det horisontella träets överlagring över

pålar och stolphå1 bidraga till stockgolvens krono'logi. Den första

aspekten behandlas i avsn'itt 3.5, den andra i förefiggande avsnitt.

Undre stödträet under Södra stockgolvet täcker ingen påle. Däremot

täcker det spjälkade trästycket 2017A (j X219 / y424) delvis två stolphåI,

som dock är något diffusa. En tänkbar förklarring är, att de ganska klena

på1ar som stått i dessa stolphål haft någon funktion i samband med den

brasa som på ett tidigt stadium brunnit på platsen för Härd A. Pålarna

måste ha avlägsnats senast i samband med byggandet av kalkstenshärden A,

eftersom denna täcker det ena stolphå1et. När pålarna drogs upp har

hålen fy11ts med härdmaterial och annat.

Det östligaste av de båda just nämnda stolphålen är det enda som också,

till större delen, täcks av en stock i Södra stockgolvet, nämligen

Kl160T. Förklaringen kan även här vara att stocken förskiutits något

(österut), eller kanske snarare att stocken av torvmassornas (och kalk-

stenshärdens) tyngd pressats samman i höjdled och därmed fått större

bredd.

Endast ett trästycke i undre stödträet under Norra stockgolvet, nämligen

K1905A, täcker ett stolphål, där alltså stått en påle som fungerat under

Södra stockgolvets tid. Ingen enda påle täcks av undre stödträet under

Norra stockgolvet. Däremot kan man i ett par fa'll iaktta, att alflisor
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ligger tätt invid en eller två pålar. Så är fallet med 1909A (i rutan

X222 / Y425) som ligger intill pålarna 687A och 686C,'likaså med K1623A

som ligger invid pålarna 783A (i pålraden) och 690C, och slutligen också

med 1642A som figger invid påiarna 784A och K785Q (båda i på]raden).

En nära till hands liggande förklaring är, att alflisorna uppkommit

genom ti'llspetsning , upptill eller nedtill, av de alpå]ar vid vilka de

ligger (jfr 3.3.2 och 3.3.3.1).

Noma stockgolvet täcker, som

Möjligheten att relatera Ostra

nadens dendrokronologi ligger

Fyra av dessa är daterade, men

dem, utan endast den odaterade

täcks av stocken K121A i Norra stockgol vet.

Atminstone 13 av på'larna i på'lraden täcks av Norra stockgolvet, nämligen

(från V): 773A, 774A,775A,778A,779A, K780Q,,iB1A, 7gZA,7g3A, 7g4A,

7864,7B7A och 788A. Dessutom täcks två stolphål, som av'läge och

storlek att döma säkerligen markerar två borttagna pålar i raden, nämligen

dels mellan 7B3A och 784A, dels också mellan 78BA och 814A (tängst i N0).

Inget tvivel, alltså, att Norra stockgolvet är yngre än på]raden.

Pålraden dateras med till visshet gränsande sanno'likhet av pålen K785Q,

som har samma dimensioner som övriga på'lar i raden och som är perfekt

inpassad i denna. K785Q är dendrokronologiskt daterad till vintern

mellan år -1 och år 0, vilket innebär att den är den äldsta daterade

ekpå'len i hela Alvastra pålbyggnad, ett år äldre än de övriga 50 ekpålar

som markerar gränsen för pålbyggnadens,inre del i dess första byggnadsfas.

Anledningen ti'11 att K7B5Q är ett år äldre än de övriga på1arna kan vara

endera av två: Antingen har N delen av den pålrad som skiljer pålbygg-

nadens s0 och NV inre delar faktiskt påbörjats ett år tidigare än all
annan byggenskap i pålbyggnaden. Eller också har K7g5Q lagrats ett år

nämnt, ett flertal pålar och stolphå1.

schaktets horisontella trä till pålbygg-

i de fem ekpålarna i NV delen av schaktet.

Norra stockgolvet täcker tyvärr ingen av

pålen K780Q, som ingår i pålraden. Den
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innan den kom till användning i pålbyggnaden. Den senare möjligheten

förefaller vara den mest sannolika, eftersom fäl'lningstiden för K785Q

är unik.

Även om Norra stockgolvet inte täcker den daterade pålen K785Q är det

stratigrafiska förhållandet fullständigt k'lart. K785Q täcks nämligen

av den till det nordöst-sydvästliga träet hörande stocken K963A, som i

sin tur överlagras av flera stockar j Norra stockgolvet: K594A, 589A

och 587A. Norra stockgolvet är alltså bevisligen yngre än pålradens

enda daterade påle, i sjä1va verket minst 12 är yngre (jfr 3.3.3.1).

Förutom pålraden täcker Noma stockgolvet helt eller delvis 24 pålar

och lika många stolphåI. Ingen av dessa har rimligen något konstruktivt

samband.med Norra stockgolvet. När den lilla på'len 689C faktiskt står

i springan mellan stockarna K592A och K594A så är detta en tillfäl1ighet:
pålens topp (g4.40 m ö h) ligger väsentligt lägre än stockarnas undersida

(98.46 resp. 98.45). /))

Norra stockgolvet täcker ingen påle, inget sto'lphål norr om pålraden

men ett flertal söder om densamma. Detta har dock sin förklaring däri

att pålraden åtfö]js av 15 smärre pålar och stolphå1 i en 30 cm bred

remsa på sin sydsida, men av alls ingen j en lika bred remsa på nord-

sidan. Detta förhållande har utan tvivel5in betydelse, men inte som

förkl aring ti'l 1 Norra stockgol vet.

Norr om pålraden finns 12 pålar - 4 större och 8 mindre - och ett enda

litet stolphål. Det nordöst-sydvästliga träet täcker fyra av dessa,

nämljgen de två daterade ekpå'larna 792Q (från vintern år z-3) och 7g9Q

(vintern år 11-12), samt två mindre hasselpålar. Det är stockarna K673A

och K998P som täcker på'larna, och båda täckerde två daterade på1arna.

Denna del av det nordöst-sydvästfiga träet har alltså lagts ett antal

år efter är 12, eftersom man säkerligen inte driver ner en lång på'le som

7B9Q enbart för att omedelbart täcka den med stockar (jfr 3.3.2). De

tre östligaste stockarna i det nordöst-sydväsiliga träet, K66zA, K963A
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och K965A, av vilka den mellersta täcker sex pålar och ett stolphål i

på.'lraden, täcks i sin tur av Norra stockgolvet, och bör ha utlagts i

samband med anläggningen av detta (tiOigast år 12).

Två små hasselpå1ar och ett stolphå'l täcks av nordöst-sydvästligt trä

i schaktets S0-hörn. Detta antyder senare datering än Södra stockgolvet,

som ju inte täcker någon påle, men det kan'inte.bevisas att allt nordöst-

sydvästf igt trä i detta hörn har samma datering. Dess undre stödträ

täcker varken på1 e. el l er stol phål ( Pl anen Fi g . ) .

I den lilla kategorien hasselkäppar (3.9.2) finns märkligt nog två.som

täcker stolphå1. 2042C täcker ett stolphå1 i punkten X221.03 / Y425.02,

och 245C täcker ett stolphå1 i punkten X220.78 / Y423.06. Detta kan

enklast avfärdas som en tillfäliighet, men eftersom stolphålen. är av,

ungefär samma dimensioner som käpparna finns en teoretisk möjlighet att

käpparna stått i dessa hål och drag'its upp när de jnte längre fyllde

någon funktion, möjligen i samband.med härdarna.

3.3.3.3. Relationen till härdarna och deras lerlager

Ett rationellt förhållande mellan härdar, lerlager och stockgolv kan

synas vara, att lerlagret sk'i1jer kalkstenshällarna från stockgolvet,

dels för att ge hällarna ett stabilt underlag - lagda direkt på stockarna

skulle de ha legat högst instabilt - dels också för att skydda stockarna

från eld och hetta. Denna dubbla uppgift har lerlagren dock inte haft.

Den första brasan - och väl sannolikt flera - på varrje härdplats har

tänts direkt på de oskyddade stockarna i stockgolvet. När lerlager före-

kommer har de uppenbarligen haft till syfte att kalkstenshällarna skulle

ligga säkrare. Men det förekommer också att kalkstenshällarna 'i en härd

lagts direkt på ett annat mjukt underlag, utan användande av lera.
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Av Ustra schaktets åtta kalkstenshärdar vilar A, C, D, F, G och H på

ler1ager, medan B och E inte gör det. Alla härdarna utom E och H över-

'lagrar - fast alltså inte direkt - ett stockgolv eller annat horjsontellt

trä. Härd C ensam överlagrar på en gång Södra och Norra stockgolvet.

På Södra.stockgolvet har brunnit en brasa A direkt på stockläggningen,

under kalkstenshärden A, fastän med sitt centrum något längre västerut.

Direkt på Södra stockgolvet har också brunnit en brasa B under kalkstens-

härden B, fastän även i detta fall med sitt centrum något längre västerut.

Södra,stockgo'lvet bör vara anlagt år 1 (eftersom det vilar direkt på den

fyndfria gyttjan, och eftersom dess orientering rättar sig efter pålraden,

som är daterad t'ill år 1, jfr 3 ,3.2), och rimligen bör då också brasa A

och/eller brasa B ha brunnit år 1 (eftersom syftet med stockgo'lvet måste

ha varit att möjliggöra sådana aktiviteter). Vilkendera som brunnit först,

brasa A eller B, kan inte avgöras. Däremot är det helt klart att kalk-

stenshärden A är äldre än kalkstenshärden B. Härd A vilar på ett ler'lager,

lagt direkt på stockgolvets kolade stockar. Härd A omges av ett tjockt
'lager av hasselnötsskal (jfr nedan ), och på detta skallager

vilar ka1kstenshärden B. Det mjuka och formbara underlaget förklarar

varför inget lerlager behövts under Härd B.

Annu en omständighet visar att B är den yngre av de båda kalkstenshärdarna

Under Härd B påträffades Salix-stubben B45S och strax invid ytterligare

ett par stubbar, alla med omkring 10 årsringar (3.3.3.1), men under

Härd A ranns insen stubbe. 
=qg-g-bör 

altt" n.,3låfln.'.'i;.i[llY;li:i!_
på Ustra schaktets område återupptogs efter den xtnnxhxxndxnxptxhöxtrn

ngr iod som inträdde efter den stora branden på hösten är 2. Men kalkstens-

härden A bör vara byggd sent år 1, eller är 2.

[ärd G vilar på ett'lerlager som täcker ka]kstenshärden B, och alltså

bör den vara byggd ett antal år senare än Härd B, rimligen under på1-

byggnadens mycket aktiva år 15 - 18. Under Härd G finns ett par lO-åriga
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stubbar, 849s och 850s, vjlkas toppar dock 'ligger B ä 10 cm lägre än

kalkstenshällens undersida. Aven detta tyder på att Härd G tillhör en

tid som ligger mer än 10 år efter den stora branden är Z.

stockarna i Södra stockgolvet täcker inga stubbar, men stockarna i

Norra stockgolvet däremot många. Under både Härd c och Härd D fjnns

stubbar, med upp ti'11 10 årsringar. Ovan (3.3.3.1) har anförts indicier

som visar att dessa sälgbuskar inte vuxit i de kolade partierna av

Norra stockgolvet - alltså 'innan kalkstenshärdarna byggdes - utan buskarna

har fällts för att bereda plats för byggandet av Norra stockgolvet, år

12 eller 13.-

under kalkstenshärden c överlagrar Norra stockgolvet det Södra, men

det vertikala avståndet är så litet - :m.i.nimum. 3 cm - att Brasa c kolat

även stocken K16B9P - K2014P i det underliggande södra stockgolvet.

Eftersom Brasa C är den på Norra stockgolvet mest centralt belägna finns

det..rimligt skä1 att tro att den också är den ä1dsta, och att den brunnit
---\
K ) under Norra stockgolvets första år, dvs år 12, eller senast år 13.\-_/ - _

Kalkstenshärden C och det underliggande lerlagret är naturligtvis samtida;

lerlagret stöder kalkstenshällarna. Härd C är utan.tvivel byggd senast

år 18, det sista aktiv'itetsåret före år 18. Kalkstenshärden A kan kanske

ge argument för dateringen av Härd C, eftersom den är kronologiskt fixerad

mellan anläggningen av Södra stockgolvet år 1 och den stora branden är 2.

0m Brasa A brunnit år t har man alltså redan år 2 täckt det kolade partiet

av stockgolvet med lera och på denna iagt kalkstenshärden A. Detta är

iu ett rationellt handlingssätt och kan därfön rimligtvis ha praktiserats

även i fråga om Härd c. Kalkstenshärden c bör alltså vara byggd år 13,
\

^,;, i- ) senast är 17. i.Gentemot denna argumentering kan inte anföras det stora
,t llJ \,/

i- tidsavståndet mellan Brasa B (år 1 eller 2) och kalkstenshärden B (tidi-
V gast år tZ\ ly det kolade partiet av Södra stockgolvet under Härd B

(
o

täcktes senast år 2 av ett lager hasselnötsskal som tillhör Härd A.

llJ '
-,..:'' . ;

,'..,i."*. - 
-
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Man behövde alltså inte av praktiska skäl täcka det kolade golvpartiet

med lera och kalkstenshällar. Att det skyddande hasselnötslagret ti11-

kommit senast är 2 (det finns också yngre hasselnötslager runt härdarna

A, B.och G) visas av att det är kolat oqh alltså funnits på plats vid

den stora branden är 2. Hasselnötslagret bildade ett lämpligt, mjukt

underlag för kalkstenshärden B när denna byggdes, tidigast år 12.

Kal kstenshärden D är yngre än härd C. Det visas, av att den ligger i

Norra stockgo'lvets nordf igaste de1 och Licker även en del av det nordöst-

Ett annat tecken som tyder i samma rjktning är,

att.Härd D är den enda helt intakta härden i Ustra schaktet.. På samtfiga

andra kalkstenshärdar har kalkstensbitar tagits bort, särskitt i härdar-

nas periferi, för att användas som byggnadsmaterial ti'11 yngre härdar.

Kalkstenshärden D bör alltså tillhöra år 18, eller på sin höjd vara ett

eller några år äldre.

7

Härd D

f ..vilar

vila!l*å-,el[ lerlager. Både detta och härdens kalkstenshällar
.frutl."*' --

K#inå]r."ka13
a(t{J

/ exakt samma utsträckning som den.senare kalkstenshärden. Två av de

W stockar i det nordöst:sydvästliga träet som kolats.av Brasa D, och som
.4

ftÅn också täcks av kalkstenshällarna i Härd D, är K673A och K998P. Dessa
n n Ll"
t\,- 1.,"[- båda stockar täcker i sin tur den dendrokronologjskt daterade på]en

789Q; eken har fällts vintern är,11-12. K673A och K998P bör ha lagts

på plats för att möj'l'iggöra att tända Brasa D. Eftersom man knappast

driver ned en 12 cm tiock ekpå1e över en meter djupt enkom för att genast

täcka den med horisontellt trä bör Brasa D och kalkstenshärden D'ligga

ett antal år senare. Ar 17 och 18 är en rimlig hypotes.

Kalkstenshärden E överlagras av Noma stockgolvet, och ligger alltså

0-44
u,a-h,(. -u
atnl U

före år 12. Den vilar å andra sidan på ett koliager, som bör härstamma
i-----,

från den stora branden är 2. En möjfig datering för Härd E blir alltså

år 3, då V, N och 0 sidan av palissaden runt pålbyggnadens S0 hälft

r
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återställdes, eller år 11, då S och N sidan av samma palissad reparerades.

Härd E täcker inga stubbar, vilket snaral:e pekar på år 3 än på år 11,

men detta ex s'ilentio-argument har inte stor styrka. Härd E vilar inte

på något lerlager; det mjuka kollagret har varit tjllräckligt stöd.

Kalkstenshärden F 'i schaktets SO-hörn är endast ofullständigt undersökt.

Klart är dock att den v'ilar på ett 1er1ager, som täcker nordöst-sydväst-
I!

ligt trä, av vilket endast ett stycke (K169C) är kolat. nara f AAr
/

alltså höra till tiden efter den stora branden är 2, och den konstruktiva

V

')
.t

likheten med Härd C antyder kanske att den kan tillhöra år 13 eller något

senare år.

Härd G består av en enda kalkstenshäll, vilande på ett'lerlager som

täcker Härd B. På grund av relationen till de underliggande stubbarna

har ovan (3.3.3.1) argumenterats, att Härd G bör vara ett antal år yngre

än Härd B, som t'idigast kan vara an'lagd är 12

Härd H består också av en enda kalkstenshä].|,,å'om vilar på ett lerlager.

Lerlagret täcks till en del av den västligaste stocken i Norra stockgo'lvet,

och bör al I tså t'il I höra år 1 I el I er tidigare

I Ustra schaktet finns en del bränd 1era, ibland med avtryck av kvistar.

Denna brända lera koncentrerar sig helt naturligt till rutor med lerlager.

Största kvantitteterna bränd lera har sålunda X221 / Y424 (Härd C, väl

också Härd G) med 102 g, ochX223 / Y424 (Härd D) med 73 g. Den naturliga

förklaringen til'l denna brända lera synes vara att det är fråga om oav-

siktlig bränning i samband med härdarnas användning, och att just denna

brända, högt liggande lera fejats undan tillsammans med askan när härden

skulle användas på nytt.



Nr 26 i stolphå1spåseförtecknjngen har ei med säkerhet kunnat
föras till något på planer inritat sto'lphå1.
De uppgifter som finns på påsen är X 221 \ 425.00-75 7 98.30-25.
På planen finns det fem stolphå1 i denna rutdel, nämligen nr
17-20 samt 22.
0m påse nr 26 hör till någon av dessa, bör det vara:
A) Nr 17: Z 98.25-20. Här finns tidigare inget registrerat innehåll.

Z 98.30-25 ansluter direkt till det på p'lanen anförda nivåvärdet.

B) Nr 20: 7 98.30. Inget innehål1 registrerat här heller.
Nivån stämmer. 0m man g1ömt sätta ut bottenmått på planen och
91ömt sätta ut exakta koordinater kan det vara detta stolphå1.

I fallet A måste EH ha g1ömt att ange toppmått ochifalletBbotten-
mått. Jag tror mest på fa1'l B då
faller omö.iliqt att reqistrera (särskilt nä
uöj]]-s-neren" wäistår dock" ätt sioTpEäTet eJ
Detta är dock m'indre troligt och ett grövre
På planerna XI-XII framgår förfaringssättet
plan XI och .29-25 på plan XII. Så har nog

fJndlem-t).r satts ut alls på planerna.
fel än ovanstående.
att märka ut nivå .30 Pä

felet uppkommit.

'/r ' rr
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bara den bearbetade spetsen kvarstod t vdrför den ursprung-

Liga diametern ej kunde mätas). Det gä[ter bL.a. aL-påLen

nr 778 med diametern 8 cfir viIken med 1 cm:s påsLag går in i

den avgränsade gruppen. En aL-påLe (814, d 7 cm) hamnar dock

utanför.

Ti t l- ski L Lnad f rån ek-påLarna avvi ker inte de 4 hasseL*FåLarna

(672,690,776 och 777) från den övriga hasseLn. Det är där-

för mycket tveksamt om de har något med påLraden att göra.

Samma förhåLLande gäLLer den ej vedartsbestämda ptLen nr 820.

De två aL-påLar som inte ingår i påtraden (67A och 687) an-

stuter tiLL hasseL-svärmen och bekräftar ovanstående utsagor.

I fig. 2 åskådL'iggörs påLarnas orientering. Varvet har detats

in i 8 sektorer med 50 nygrader i varje (se fiS. D. Mest

frekvent är sektorn NN0 (27 p&Lar), föLjd av NNV och ONO (14

på[ar vardera). Dessa tre sektorer, dvs från 350 ti IL tflt00 ny-

grader, har heLa 63 7" av materiaLet, men utgör bara 3715 %

av varvet. På[radens orientering är huvudsakLigen NNV, medan

övriga grova påLar Lutar tt NN0, 0N0 och 0S0. De kLena påLarna

sprider sig varvet runt, dock med en viss förtätning i NNO, ON0,

SSV och VSV. Sektorn SS0 är sammantaget endast representerad

med 2 påLar (690 och 718).

Vi kan notera att 3 av de hasseLpåLar som ovan antogs inte

tiLLhöra påLraden (672, 690 och 776) återfinns i en motsatt

Lutningsriktning f rån denna, dvs i 0S0, SSO och SSV. påLraden

Lutar vinkeLrätt mot sin Längdaxel, v'i Lket bör vara en föLjd
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'i de bättre förutsättningarna för tillvaratagande av smärre på1ar

(t - 4 cm d'iameter) som den nya utgrävningen medförde. Alens star-
ka ställning beror naturl'igtvis på på1raden. Det är inte helt
självklart att så ska vara fallet, då man skulle förvänta sig
liknande pålrader även på andra håll. En sådan al-rad återfanns

också, men då i västra sökschaktet. Räknar vj bort de alar som

påträffats i schakten från den nya undersökningen kvarstår bara

17. 0m al varit vanligare 'i gamla schaktet, vjlket förefaller

*

0ro

troligt, så har de uppenbarligen.U!Ws' an-

tagligen pga dåliga bevarandeförhållanden.
v
\,

otss

Ekens underrepresentat'ion beror väl delv'is på hasselns över-

representat'ion, men vi måste ta bort 97 på1ar för att eken ska nå

upp ti11 25 %. Det är orimligt. Eken måste alltså vara kraftigt
överrepresenterad i gamla schaktet pqa siItq a bevarinqseqen-

.:$ry. Ekpå'larna inramar pålbyggnadens bägge huvudenheter samt

utgör gräns mellan dessa. Gränsen skär 0 schaktet parallellt med

pålraden (se kap.3.1.) varför det inte finns någon anledning att
förmoda att eken skulle vara ovanlig här.

Pålarnas 1ängd och diameter framgår av stapeldiagrammen i fig. 1.

Fyra på1ar är extremt 1ånga (Si93, Q792, c771 och C76B). De är

alla belägna'i nordligaste delen av 0 schaktet (fig.3). Q792 ingår
'i ek-raden som skilier de två pålbyggnadsenheterna från varandra.

Pålen är fälld vintern mellan år 2 och 3. Det kan ligga nära till
hands att anta att 5793 också'ingår i denna rad, även om den inte
är av ek. Avståndet mellan ekpå1arna i raden brukar uppgå ti11 ca

2 meter (kap. 3.1. ), varför v'i 'inte borde förvänta oss mer än en

sådan på1e i 0 schaktet. (De två ekpå1ar med'längd ca 1 meter som

är placerade SV respektive N0 on Q792 är ei samtidiga med denna.

764 är fälld vintern mellan år 0 och 1 och tillhör det första
byggnadsskedet. 789 fälldes vintern mellan år 11 och 12 och repre-

senteraro i likhet ned 792, en reparation av raden). Den på 1 m:s

avstånd från denna ek-klunga stående 5793 passar således inte alls
in i det mönster vj känner för ekpå1arna.

?



En meter S0 om 5793 når v.i däremot C771

meter åt S0 C768. Dessa tre skulle kunna
'löpande i riktning NV-SO genom schaktet.
bara en gissning, då ytterligare på1ar i
utanför schaktet.

(??)
j1

och ytterligare ca en

utgöra en rad av på1ar

Detta blir än så 1änge

"raden" kommer att hamna

#
ql

Fi g. 3.

Plan över extremt långa på1ar
(150 cm och mer) O kompletterad
med två ekpå1ar (ca ,l00 cm 'långa)

tillhörande ek-raden O

vad gä]ler diametern (fig. 1) ar det markanta fallet från 26
på'lar (22 hassel och 4 övriga) med en diameter av 4 cm till bara
8 stycken med 5 cm:s diameter anmärkningsvärt. Det betyder natur-
ligtvis att man nöjt sig med/velat ha klena hasselpå1ar, men den
drastiska minskningen måste ha andra förklaringar. En sådan kan
vara att flertalet av träden tagits på en gång i en trädsamling
där alla nått lika långt i tillväxt. Att det just blivit gränsen
4-5 cm som utmärkt s'ig är därför" sannol ikt bara en s1ump. Dess-
utom utgörs alla 6 med 1 cm diameter liksom g av de 17 med 2 cm

diameter av grenar från olika trädslago vilket än mer understryker
enhetl i gheten.

Spridningsbilden för hasselpå'lar med en d'iameter av 4 cm bör alltså
delv'is kunna ge en verkl'ig ögonblicksb'ild (även om en del på1ar med

denna diameter utgör förväntat "bakgrundsbrus"), Vilket inte är

säkert när det gä'l1er det totala antalet hasselpå1ar. Dessa kan

fördela s"ig på hela byggnationsperioden. Någon skillnad i dessa

bägge spridningsbilder kan dock inte noteras.
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3.6. Stolphålen och pjlkrr med kulturlageruester vid spet-s-en

Av pålförteckningen framgår det att inte mindre än 34 pålar har
någon form av kulturlagerrest vid spetsen. I)essutom påträffades
ett stort antal stolphåI i östra schaktet, Dessa gav sig till
känna genom sitt innehåll av dlverse kulturlagerrester och/eJ.I-er

Senom att de bildar rrhålrr i den annars intakta torvytan. På pål-
planen fig. X har de 4$stolphåIen markerats, oeh data om dem

presenteras i nedanstående stolphålsförteckning.

1. 9,48/3,76 .43-4A , fnget registrerat innehåll.
2,9.7A/4.17 ,45-34 . Ben, kalkstenr gigse.
3.9.85/4.50 .43-47 . Sten, s!jsj}.
4. 9,8?/4,63 ,43 . Inget registrerat innehåll.
5. 9.94/4.45 .49-30 . Ben, flinta, kalksten, sten, keramik/bränd

lera, kol, snäekor , g$e.
6. 9.34/5.80 .? . Inget reglstrerat innehåll.
7, 9,75/5.5O .4O-3O . Ben, flinta, sten, koI, hasselnötter, diverse.
8. O.?8/3,75 .42-38 . Ben, sten, hasselnötterr 4iverse. pittt<ommer

leol, aska och brända ben-enligt pla"l
9. 7.68/3.?8 .28 . Ben. Själva stolphålet notärades inte.

10. 1.8O/3.!O .4O-34 . Iien, sten, kol, bark, frön m.m.

11. 1.81/3.31 .34-16 . Ben, fl"inta, sten, hasselnötter, vLcker,
kol-, bark, kvistar p,

12. 1.99/3.28 .36 . IJen, sten, hasselnötter, q.!ry.
13. t.3O/4.88 .35-L7 . Ben, flintkniv, flinta, äpple, sädeskorn,

frglättstenrt, diverse.
14. 1.55/4,21 .36 . fnget registrerat innehåIl,
15. 7.87/4.72 .33-13 . Ben, lera, bark, kvist"
16. 1"95/4.82 ,31-27 o Ben.

17. 7.O4/5.52 .25-20 . Inget registrerat Lnnehål1.
18. 1.15/5.38 .29-18 . Sten, hasselnijtter, kol.
19. 7,3O/5.75 .33-7.99. Sten, hasselnötter, kol, bark,
20. I.37/5,61, .30 . Inget registrerat innehåtl.
21, 1.73/5.92 .28-26 . Ilasselnöt , diverse.
22. 1.92/5.68 .31-30 . f"linta, hasselnötter, lrol, kvistar.
23.2.38/3.73 .31-22 . Rark, kvist.
24.2.52/3.8A .31-14 .I(oI, Bark.
25.2.45/4.68 .32-2? . Sten, hasselnötter, kol, bark, m.m. 98.2? an-

ges ej utgöra bottenmått, kan vara ett borrhål.

äo^Fl4rr^ ztcJ uyvt1f4.- ,4^ "k4/rawcr-p"r+ -not ol,^wca, "-,n"^J
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. Ilasselnötter, kol, bark r.r.f-rrges sorn möj-
Iigt borrhål;-1
Ben, hasselnötter, 4i:erq.
Ben, sten, hasselnötter, kolr m.m. Kan gå
d jupare ä.n 98 . 11 .

Ilränt ben, bränd f linta, hasselnötter, kol,
aska.finnehållet ej i separat påse?J

Ilränt ben, hasselnötter, koI, aska. fr"""-håIlet ej i separat påsef
Ilasse1nötter, kol, aska. Kan gå djupare än
98. 18.

Ilasselnötter, hol, bark.
Ilasselnötter, kol, bark.
Kol, bark.
fnget registrerat innehåll.
fnget registrerat innehål1.
Inget registrerat innehål1.
Rränt ben, hasselnötter, kol, barkt trä.
Sten, hasselnötter, kol, hark, snäeka.

Fiskkota, ben, hasselnötter, kol, bark.
Ben, hasselnötter, kol, bark, kvistar.
Ilasse Inötter , bark.
Ben, flinta, sten, hasselnötter, kolr bark.
Inget registrerat innehåItr.
Kol, bark.

2?. 2.56/4.A8 .32-7.87.
29. 2.52/5.r4 .32-11 .

29. 2.52/5.55 ,32-23

30. 2.60/5.4Q "32-24

31. 2.gg/5,83 ,37-78 ,

32. 3.09/4,84 .34-23 .

33. 3.!O/4.66 ,34-11 .

34. 3,2O/4.25 .36-33
35. 3.36/4.59 .35-33
36. 3.47/4.6e .35-33
3?. 3,5g/4,?g .36-35 .

38. 3.6?/4.75 .35-10
39. 3.26/5.9A .30-05
40. 3,28/5.96 . 30-14

47. 3.3O/5.50 .30-10 .

42. 3.50/5.94 .35-25 .

43. 3 .52/5.O7 .39-A4 .

44. 3.9O/5.78 .36-30
45. 3 .95/5.O2 .37-34 .

Det finns olika sätt på vilka stolphålsinnehåttet kan ha bildats.
Om t.ex. hasselnötsskal ligger på en yta där en påle slås ner, kan

dessa föfja med pålen ned. När denna sedan dras upp, stannar skalen
kvar. Det är emellertid också möjligt ai,t, et,t hål som bildas när
en påle dras upp, efteråt fylls med nötskal. l,lan kan alltså inte
omedelbart vara säker på vad som var först -m

k^, /,/"
?

nötterna?

Vid ca 3O% (g+ st. ) av de kvarstående påIarnas spetsar fanns som

sagt åtskilligt med kulturlagemester. irördelningen av dessa påtar

över schaktets yta motsvarar i stort sett den normala påIfördel-
ningen. Avviker gör dock pålradens 21 pålar, j!är inga säkra spår

efter kulturlager vid spetsarna kunde iakttagaa, Ett undantag ut-
gör möJligen A788, där det vid den dendrologiska undersökningen

noterades t'kulturjordrr på spetsen. Vid upptagandet hade detta
emellertid inte observerats, oeh möjligen rör clet sig om samman-

pressad torv.hark//,*t
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av ett tryck mot raden från Söder och sydost. Detta kan ha

skett sekundårt pga att vattenf lödet haft och har denna huvud-

riktning, men möjLigheten kvarstår att Lutningen härrör från

en betastning drnder aktivitetsperioden (tryck från ett an-

gränsande stockgoLv eLLer L'iknande). Hade vattenf Lödet (eLLer

någon annan sentida faktor) varit orsaken, borg-jl"_(ttminstone

grunda) påLar uppvisa en Liknande Lutning, men så är inte aLLs

faLLet.DeLättahass".offiuSnarareorienterade

i påLradens Längdri ktning.

Varf ör de grova påLarna Lutar i huvudri ktn'ing NN0 och 0N0 år

svårt att omedeLbart begripa, men bör kanske ses i samband med

att på[byggnadens peri feli finns att söka inte aL Ltför Långt

bort åt detta håLL. HeLa ytan i schaktet sLuttar dessutom åt

nordost, vi Lket i kombination med ovansttende måste tas med

i beräkningen.

352. östra schaktet i dess heLhet

En jämföreIse meLLan vedartsfördeLningen i ö schaktet och totaLt

för undersökta deLar av påLbyggnaden visar på vissa kLara skiLL-

nader (tab. 1 och 3). HasseLn är vanL'igast även totaLt sett,

43 i4, men når inte så höga procenttaL som i ö schaktet' 65 %.

AIen är också överrepresenterad där (14 % not 6 % totaLt). Eken

däremot har en svag stäLLning i ö schaktet (4 % not 25 % totaLt).

Asp och apeL är överhuvudtaget inte representerade, men detta

beror sannoLikt på schaktets Li LLa yta. Sprider man ut 81 ptLar

(dvs asp och apeL) över ca 800 ^2 bör man pt 15 ^2 erhåLLa 1 1/2

påLet värför avsaknaden av träsLagen ifråga 'inte behöver för-

våna oss. 0rsaken tiLL hasseLns överrepresentation ska sökas
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Fig, 1. Förhållandet
mellan 1ängd och dia-
meter hos 109 på1ar
(8 utgår).

O Pål rad

+ Pålrad, ek

+Ek
o Ovriga

Avgränsning (L ( 60 och
D > 8).

m Grenar.



Vedart åntal %

IIasse I
A1

Björk
trk

Pil
L,ind

AI"m

,l

Summa:

(o oD

1,6 t4
, ..t-
54
76
t1
43
ob

117 100

Tab. 1. VedartsfördeI-
ningen i ö schaktet.

Tab. 3. Preliminär
vedartsfördelning to-
talt för undersökta
delar av pålbyqenaden.

( 7t)

3i

bara 14 %. övriga vedarter före-

kommer sporadiskt. I tab. 2 har

på L radens vedartsförde Lni ng med-

deLats. Här råder faktiskt det

omvända förhtL Landet gentemot tab.

1. AL utgör 67 % medan hasseL ba-

ra når upp ti L L 19 %. Av övriga

träsLag är endast eken represen-

terad (10 %). Vi kan notera att

aL i tvt faLL även förekommer

utanför påLraden (67O och 687).

lnget träsLag är unikt för denna,

men den mycket kraft'iga överrepre-

sentationen för aL visar på ett

strukturettt samband.

Hör då verkLigen de 4 hasseL- och

2 ekpåLarna tiLL påLraden? I kor-

reLationsdiagrammet fiS. 1 redo-

visas förhåLLandet meLLan tängd

oc h d i amet e r. Genom en avg ränsn i ng

(Längd mindre än 60 cm och diameter

större ån 8 cm) kan 14 av radens

21 påLar isoLeras. De 2 ekpåtarna

ingår i denna grupp och avviker

därmed markant från övriga ekptLar.

UppenbarL'igen är korta och tjocka

på Lar kännetecknande för pt L raden,
,*.-.,e

oavsett träsLag. I inte mindre än

9 fa L L är dessutom den uppmätta

diametern ett minimivärde (pga att

@

It

Vedart
IIasseI
Åt

I3 jörk
ak

Pil
Lind
Al-m

?

Surnma:

Åntal ?6

4 19

74 87

21A

15
27 100

Tab. 2. Vedartsfördet-
ningen i påIraden.

Vedart Antal i/,

Ilassel 354 4i
A1486
Björk 7 l
Ek 204 25

Pil 37 5

Lind 22 s

Alm 67 I
Asp 29 4

Apel 52 o

Summa: 820 1OO



Det norra stockgolvet vilar som sagt även rlet på stödträr tiII
synes utan risbäddar. Inte heller har golvet behövt kompletteras

med några sådana- D. 
:*:""f*?*å"1-iv 

ris som finns i norra delen av

schaktet tiggei"''under'f;tffitläiffiika korlagret, vilket sannolikt Vv
ell r<t'atffi* ; ,"""*rq6]}} Kvistarn ^#härröra från en rö jning

. h. +*,"?+:!:w ö:i1* ti;'Ft*ff.,"r:iEi ::::::.'""'pråkstagande' 
e//e'

ö; n6fi.r d6ssd kvistar är ännu vedartsbestämdar men möjligen, i*i,
II görs de av sälg. Var säIgkvistarna från röjningen år 13 (:)fiffi

t i ll är oklart, Iiksom n"""n;?äCåjtubbar befinner sig son borde ha

V 
)\ 

blivit resurtatet av aä,{F;it" röjninsen. (se vidare kap. 3.4).

Det södra stockgolvet med sitt stodtre verkar vara utIagE olrer<E

på myrens yta, utan att några risbäddar kommit tiII anv{ndning.

Däremot förefaller golvets östra del ha kompletterats W"" till ViJf4-

delar rent av utgöras av en parallellt med stockgolvet lagd ris-
bädd (fig. X ). Som tidigare närnnts tunnar golvet ut åt öster,

o"n{P"n här dessutom ha varit utsatt för ornväxlande våta och torra
förhållanden (tap. 3,3.2), i?isbädden, som bertlr av hvietar red

kraftigare dimensioner än normalt i östra schaktet, är därför sanno-

likt dttlagd som ett på en gång kompletterande och förstärkande

parti. Vedartsbestämningar från risbädde9ÅÅ inte, men

möjligen rör det sig om hasselkäppat./ ( Oi.ro' 1) aaL tiilf.a.u.
\

Sammanfattningsvis kan sägas att norua stockgolvet är yngre ån

riset från röjningen ca år 13 och fölJdaktligen överlagrar detta.
Det södra stockgolvet är däremot äldre än röjningsfasenr men över-
Iagras ändå inte av riset. Detta beror sannotikt på att ornrådet

iordningställts inför byggandet av härd B strax efter röjningen.
Riset har i samband med detta placerats någon annanstans. På det

högt belägna och torra området vid härd B behövdes det sannolikt
inte. Till frågan om var riset hamnat återkommer vi i kap. 3.4.

U äv rl/tz
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3.3 Funktlon

Frågan om stockgolvens funktion hänger givetvis intlmt samman

med den komplicerade frågan om pålbyggnadens funktion överhuvud-

taget. Åt"t itliga iakttagelser kan ändå med fördel göras med

utgångspunkt från östra schaktet. Där förefaller det södra stock-
golvet som nämnts att kunna knytas till byggnationen år 1, medan

det norra golvet sannolikt byggts€f.lq) Som framgick i kap. 3.2
utvldgades detta år den sydöstra arlrtel-nLngen av pålbyggnaden med

ca 2 meter runt om, och förutsättningar skapades då för att an-
lägga norra stockgolvet över det äldre gr.änsområdet (vilket uppen-

tr-barligen varit gällande åtrnlnstone t.o.m. år 12). De eventuella
aktiviteterna åren 4t-42 har tydligen kunnat försiggå utan att
något stockgolv kornmit till användning.

Att golven är utlagda för att människor ska krrnna vistas på dem

förefaller uppenbart. Strävan bör ha varit att erhåLla en jämn

och torr yta. Golven tjänade även till att antägga härdar på,

vilket visas av härdarna A och C. Dessa ligger centralt placerade

inom respektive goIv. Ilärdar kunde emellertid även anläggas i
golvens gränsområden (frara n), eller t.o.m. helt utanför golven
(nara E) rtrots att sårlana sannolikt fanns att tillgå. Golven

och härdarna betingar således inte varandra på något sätt, Det

väsentliga var tydligen att ha till$ång till en bra vistelseyta,
oavsett om där fanns något stockgolv eller inte,

Vid sökandet efter eventuella väSSa!&elr tak från hus, hyddor

eIler vindskydd och dylikt behöverfnte stockgolvens ytor ttlt-
mätas särskilt stor tretydelse. Inga spår efter sådana konstruk-
tioner har dock kunnat påvisas. Det troliga är istället att man

vistats ute i fria luften.

Som framgår av redogörelsen för bl.a. stenartefakterna (t<ap. 6.3)
har åtminstone vissa tyn6re föremåI och sannolikt avfall kommit

att hamna strax utanför golvytorna. Detta beror möJligen på att
golven rrgrov.städatsrr, men kan snarare vara uttryck för en allqnän

önskan att fyl1a ut rle ojämnheter som uppstått därstädes. Någon

)rol
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/ Utart fungerande avfallshantering, som fört bort sopor från aktivi-

I tutrytorna ti11-bestända sgljisarr_har uppenbarligen inte förekom-
\ .-

mit. Några ansarnlingar av sopor utanför på-lbyggnaden, vilket vore

det naturligaste sättet att göra sig av rned avfall, har ännu inte
konstaterats. Möjti6gheterna för oss att idag, utan nya utgr;ivnin$art

återfinna såclana är doek begränsade till sökschaktet. Där kunde

dylika ansamlingar inte iakttagas, vilket kanske tyder på att de

inte f örekommer. Ytterligare en rnö jlighet f ir:ns dock, nåirnligen att

V undersöka huruvida de ansarnlingar av föremåf som fifiEer utnd
\/V spången i sydost åtföljs av vanligt avfall. Ätt dumpa sopor utmed
ov denna syneffiif en naturlig åtgärd. On så inte varit fallet måste

/slutsatsen bli att rnänniskorna vistats på en veritabel sophög: )
(. Sarsfrilt på sommaren nnåste detta ha varit i högsta grad ohälsosamt. /

/

3.4. Risbäddarna

Den totala utbredningen av ris och kvistar frarngår av planen fig, XX.

Förekomsten och fördelningen av rissamlingarna i östra schaktet kan

för närvarande föranleda föIjande kommentarer, med stor reservation

dock för de förändringar i tolkningen som rle framtida vedartsbe-

stämningarna kan medföra'

På den av människor till synes orörda torven/kalkgyttjan ligger,
särskilt i schaktets norra och östra delar, åtskilliga kvistar.

r r Dessa är ännu så länge inte veclartsbestämda, men möjligen utgörs
U'/ de av sälg. En inte orimtig förmodan är att de härrör från röi-. \.----

ningen ail-e sätgbuskar som entigt stubbarnas vittnesbörd växte

i schaktet mellan år 3 och ca 13. Detta får emellertid tiII kon-

sekvens att det mäktiga kollagret i norr (troligen från branden

år 3) kommit dit först efter röjningen ca år 13. IIär kan vedarts-

bestämningar av kol från kollagret vara till stor hjäIp. Om kvis-
tarna under kolet är av sälg, och de kolade kvistarna i kollagret

ry,dåärdetintesanno1iktattdellfärSka'lkvistar-
na funnits där före branden. Utgörs de kolade kvistarna emellertid
också av sälg, då kan givetvis dessa vara de översta resterna av

ett sälgkvistskikt som brunnit. Några stubbar som skulle höra tilI
p+..-__--

dessa har vflinte funnit.
t
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Sistnämnda möjlighet kan sannolikt avvisas, inte rninst p.S.a. al-
stoeken tpö 1111 eorn ligger utslängd direkt pe1 gyttjan Fned cin
kolade tida gggåt. Stocken borde ha överlagrat kvistar orn de funnits
där före tfstädningentt efter branden. Om stoeken 1111 hamnat i sitt
sekundära läge i
röiningen av sälghr'.qkarna också skett då, liksom även ihopsopandet
av kollagret. Dessutom visar ekpålen Q789 inga spår av kol eller
kulturlagemester på spetsen. Pålen drevs uppenbarligen ned år 12

och det skulle sannolikt kunna konstateras orn den drivits ned genom

gtt kompakt kollager. iiven detta talar för att kollagret kommit på

plats är 12 eller senare, men det förvånar att lagret inte inne-
håIler några som helst kulturlagerrester förutom kolet (ifr Cöranssons
analys). Möjligen beror detta just på att det sopats ihop och inte
avsatts. Enstaka större stenar. även kalkstenar. f,örekommer dock.----- + 

-

Kollagret överlagras på sina ställen (t.ex. sektlonerna XX oeh XX)

av torv (ifr Jö-prov), vilket skulle kunna tolkas 6om om platsen
varit övergiven en Iängre tid (exempelvis från år 3 titl 12). Fled

anlednlng av vad som sagts ovan är det emellertid troligare att
torven inte avsatts där naturligt, utan medvetet påförts kolet för
att därmed göra vistelseytan behagLigare. Detta kan ha skett i sam-

band med anläggandet av härd E i nordöstra tlelen av schaktet, och

även vid anläggandet av härd B kan liknande aktiviteter ha före-
kolrmlt. Bägge rlessa har troligen anlagts strax efter röjnin6en
men innan det nya stoekgolvet lades utfar fs.)\ tzlts

Förutonr röjningskvistar utgörs övriga risbäddar dels av den samling

"orjryb":-ödra stockgolvet och som berördes i kap. 3.3.3.5r
och dels av nordost-sydvästgående kvistar i schaktets sydöstra hörn,
vilka troligen bildar ttgolvtt till härd F. Det framgår här klart att
golvet till härd A är äldre än det till härd F. Det förefaller ock-
så som om golvet tilf härd F är äldre än golvet till härd C, dvs

det norra stockgolvet. I)en inbördes härdkronologin kan därmed anses

vara A - B/E/F - C - D --Gfil. Vidare analys bör lämpligen avvakta
vedartsbestämningarna. Iliset från röjningen i söder bör alltså ha

använts som trgolvrr till härd F (elIer härd If )t

V
o
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I östra schaktet har 117 påLar registrerats. Dessa redovisas

här i form av en förteckning och en påLpLan. Förteckn'ingen

upptar påLnummer, Lågesbestämningar i form av X- och Y-koordi-

nater samt Z- koordinater uttryckande topp- och bottenmått.

Lutningen anges i grader (360/ varv), medan påLarnas oniente-

ring uttrycks i nygrader (400/ varv). Anges t.ex. orientering

50'innebär det att påLens topp pekar åt N0. Längd och diameter

anges i cm. Vidare redovisas antaL årsringar, tä[Lningsår samt

vedart. SLutLigen anges tiLLspetsnings/fäLLningstekniken,

kutturLagerresteri'under/invid spetsen och eventueLLa andra

anmärkningar. Förteckningen bygger huvudsaktigen på uppgifter

från Thomas S. EarthoLin, Lund. PåLpLanen bygger på oriEinaL-

pLaner kompLetterade med uppgifter ur förteckningen.

På L raden

Den mest anmärkningsvärda strukturen som visueLtt kan uttydas

ur påLpLanen är den i SV-N0 Löpande påLraden. TiLL den kan

räknas påLarna 672,690,772 tiLL 788,814 samt 824" dvs 21

stycken. Vi ska nedan se om bch i så fa[[ hur påLradens påLar

avviker från de övriga och om de uppräknade pSLarnas "påLrads-

ti LLhörighet" kan styrkas.

Den totaLa vedartsfördeLningen hos påLarna i ö schaktet redo-

visas i tab. 1 (och på pLanen över vedartsbestämda påLar). Här

framgår att hasseL är heLt dominerande, 65 % av aLta påLar

består av detta träsLag. AL kommer på andra ptats, men utgör

3"f,{.
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3. 7, r{3ilg?l:bgtniggsquktfik:

Tiltvägagångssättet vid tillspetsningen (inklusive föregående
fällning) tan sägas föfja två huvudprinciper, nämligen tvär-
huggning (T) och parallellhuggning {P). Skillnaden mel}an rlessa

bä6ge beror på huggvinkelns storlek, dvs stor huggvinkel = tvär-
huggning, liten huggvinks] = parallellhuggning. Det är önskvärt,
om än arbetskrävande, at,t mäta huggvinkeln och därefter vid be-
hov definiera en gräns mellan T och P. Vid föreliggande prelimi-
nära presentation har detta dock eJ utförts, utan Bartholins be-
dömningar vid den i fäIt utförda dendrologiska besiktningen har
använts. Många påLar har vid denna också erhållit den neutrala
bestämningen rf formad genom yxhuggningrt (Y).

Dessutom kan uppspjälkning (S) och avhuggning (,q) av flisor före-
komma, I-iksom spår efter avbräckning (S) av stående eller Liggande

stam. Pålarna kan vara huggna från en (f), två Q) och tre (f)
sidor eller huggna runt om (R). Om bearbetnLngsspåren är osäkra
markeras detta med ett frågetecken. Varje påles sammanlagda

teknikbeteckning återfinns i påtförteckningen, En sammanfattning
av huvudteknikerna fördelatle på träslag visas i tabell X nedan.

Tabell över bearbetningsteknik fördelacl på träslag.

SäIe kHassel lJ.iörk Ål ? ,\lm Lind

6s
Su.mrna:

T

P

TP

Y

s/sA
övriga
Summa:

22

16

3

16

5

74

4

.5

1

1

1

1

7

6

1

1

B

16

3?

18

7

18

14
4a

=IL76.16,76

Vi ser i tabellen att tvärhuggning är den vanli6aste teknlken.
En reservation måste dock göras för de 18 påIar3a med huggnings-
teknik Y, då de sannolikt kan förändra bilden ä ae bestämts
närmare. Al uppvisar ett oväntat stort inslag av pålspetsar
formade genom uppspjälkning av flisor. Det rör sig här om påI-
raden från år 1. Eken har ofta fått sina pålspetsar formade genom

en kombination av tvär- och paraltellhuggning.
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4, STENKONS1IRUKTIONER

4.1. Härdarna

l. IIärd A

2. Härd B

3. Härd C

4. Härd D

5. IIärd E

6. Härd F

7, Härd G

8. Härd H

aa

atat

aa

a.

aa

1

1

3

ö

7

I
11

L2

L3

4.2, Ovrig konstruktiv sten . . .

t. Röset

2. övrig sten

Sidantalet inkluderar individuella planer
och röso. I{v. fotograf ier tillkommer,
Kalkstensplan=härdpLan, stenplan.

t4
14

t6-t?

och sektioner av härdar
-3
-o

Summaz ca 22 manussidor = lQ trycksidor.



4.1 .3. HARD C .

Härd C är beLägen centralt i östra schaktet (mittkoordinat
2.05/4.7Or S€ katkstenspLanen). Hården består av en kaLkstens-
pLatta (härdpIatta), 8,6 X 0r4 n, samt en större (A,45 X O,2
m) och några mindre sidohäLLar i SV (pLan och sektioner samt
Lodfoto). I övrigt f inns 'inga sidohäLtar eLLer spår" av dy['i ka.
Detta innebär'inte nödvändigtvis att stdana ursprungIigen
saknats, men det är också mö j L'igt att sidohäL larna i SV haf t
den specieL La funrktionen att skydda mot de förhärskande SV-

v'indarna (ref?). Liknande synpunkter framförs nedan angående
hä rd E.

HärdpIattan vi Lar på och sidohätLarna är uppbyggda i tera, som

i sin tur är pLacerad i ett "hå1" i det norra stockgoLvet
(för di skussion om härdens reLation ti L L stockgoLvet, se kap.
3.3.2) .

FiS. X visar ett försök att rekonstruera härd C:s ursprungIiga
ut seende.

över härden fanns ett ca Z - 3 cm tjockt vitt askLager avsatt
(se pLan och sekt'ion 1) . 0medeLbar"t under härden f anns som

sagt ett i genomsnitt 3 - 4 cn tjockt lerLager. Några trä-

7 rester som med säkerhet kan sägas komma från lgf-fg.,-s-IockgoLvet
hittades inte under härden. Under Leran fanns istäLlet hassel-
nötsskaL, sannoLikt härrörande från nötLagret kring hård E

? (se nötpLan). Ej heL Ler det södra stockgoLvet kunde med såker-
' h"t be[äggat -y-l!jj_f'jrden, utan gyttjan och fytrUtom torv vid-

tog under nötterna.

Lerans funktion bör ha varit att ge ett stabiLt stöd åt härd-
stenarnar il€n kanske också att skydda ansLutande deLar av stock-
goLvet mot brand.
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4.1 .4. HARD D.

Härd D är beLägen i östra schaktets norra de[ (m'ittkoordinat
3.40/4.3O2 S€ kaLkstensptanen). Härden består av en kaLk-
stenspLatta (härdpLatta), 0,8 X 0,6 n, samt en mängd sido-
hä L Lar runt om (pLan och sektioner samt Lodfoton). HärdpLattan
vi Iar på och sidohäL Larna är uppbyggda i Iera.

Leran under sjäLva härdpLattan är ca 4-5 cm tjock. Leran är
Lagd på deLvis koLade stockar. Det rör sig bL.a. om den nord-
Liga deLen av det norra stockgoLvet, men ockst tre stockar i
ri ktn'ing N0-SV strax norr därom. Både f ör' goLvet och de tre
stockarna i norr gäLLer att de har koLat under hård D men inte
annars. Stockarnä:rftsn dessutom kotat mycket kraftigt och i
några faLL kunde endast koIkoncentrationer under Leran visa
var stockarna haft sina fortsåttningar.

Även Leran kunde ibLand konstateras vara bränd, men detta
hörde ti LL undantagen. Leran var i regeL inte eLdpåverkad och

mtste i huvudsak ha Lagts på stockarna efter branden.

Under och invid stockarna fanns ett antaL större obrända ben.

De Ligger deLvis rirIerans understa deL, viLken aILtså även

_rA den f i nns unde r stoc ka rna. Någ ra av benen ha r skyddat s f rån
Wt
( 2 

eLd av stockarna, men andra måste ha haft Leran som skydd.
4 V Lera måste därför även ha funnits här före branden. I nivå med

- o och strax under benen finns även grop- och kamstämpeLornerad

kerami k som möj Ligen kan användas ti L L att närmare ringa in
L ag ret s hä rkoms t h i s to r i a.

Under detta Lager v'idtager sedan spridda hasseLnötsskaL (från
nöttagret kring härd E), bark och kvistar/ grenar. Detta Lager

förefaLIer inte eldpåverkat.

Därunder föLjer säLgstubbehorisonten och under denna koLLagret
och påLraden.
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4.1.5. HARD E.

Härd E är betågen'i schaktets nordöstra del (m'ittkoordinat
3.05 /5.30r S€ kaLkstenspLanen). Härden består av kalkstens-
pLattor utan instag av Lera (pLan och sektion samt Lodfoto).
De två häLLarna med kraftigt tecknad kontur utgpr sjäLva

7tu</- aa'h G-e,--.!
härdpLattan medan de övriga utgör sidohäLLar. ffihäLLa
saknas i härdens östra deL, viLk'et torde bero på störningar
från efterfötjande verksamhet inom området. SidohäLLarna har
en storLek av ca ZA X 15 cm. I öster har noterats en 20 X 5

cm stor och 2 tiLL 5 cm djup fördjupning som möjLigen ska

toLkas som spår efter en saknad gåVeLhälL. I väs;ter är gaveL-
häLten kraft'igt tiLttagen, 4A X 50 cnt möjLigen för att ge skydd
mot sydvåstIiga v'indar, vi Lka dominerar i området. Det kan

emeLLertid inte utesLutas att även östgaveLn haft en hätL av

motsvarande dimensioner, trots den betydLigt mindre fördjup-
ningen. Figur X visar ett försök att rekonstruera härdens
ursprungLiga utseende. (?)

Ome-deLbar! Under härden finns ett !oLbemängt g_rå!t gskLager
r'!gd 1Lslag !v g_A!La!q kaLkstensrester. Detta vi Lar på och f inns
även kring deLvis koLade kvistar (säLg) och deLvis koLad bark.
under och kring kvistarna och u"il"--ns mossa och ett 1-2
cm tjockt torvLager, som i sin tur överLagrar gLest Lagda,
deLvis koLade, aIstockar samt ett några mm tjockt kotIager.

En försikt'ig toLkning av stratigrafin bL'i r att atstockarna och

koLLagret härrör f r3n branden år 2 och att mossan och torven
biLdats under bebySgeLseuppehåLLet meLLan åren 3 och 11. Kvis-
tarna och barken härrör frtn röjningsfasen efter uppehåLLet
(kvistarna är ju av säLg) viLket även bör gäLta för askan och

koLet (även om det är okLart hur detta ska toLkas, tiksom även

förhåL l-andet att kv,] starna och barken är eLdskadade).
Härden bör därför ha byggts år 11 eL Ler kort därefter.

T'i LL härden hör ett massivt hasseLnötsLager (se nötpLanen).
Detta återfinns under samtLiga härdstenar utom härdpLattorna.
Sido- och gavethäLLanna har aLLtså varit resta så att nötskaI
kunnat hamna omede Lbart utanför dem. Senare har hä L Larna av

trycket ovanifrån pressats ned och ut, så att de hamnat ovanpå

skaLen.

I
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HasseLnötsLagret når in under härdarna C och D och bevisar att
härd E år äLdre än dessa. Det norra stockgoLvet överLagrar
dessutom härd E, vi tket förkLarar härdens reLativt väLbevarade
ti L lstånd.

0van och meLLan härdpLattorna fanns ett ca 2 cn tjockt vitt
askLager med'insLag av koL. Utbredn'ingen framgtr av fig. X.

Som nämnts ovan vi Lar härd E inte på Lera, vi Lket ski Ljer den

frtn härdarna A,'h": c, D, F och H. Endast kaLkstensptattan
härd..9-tycks i Likhet med E sakna Lera. Krono'Logiska faktorer
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speLar här 'ingen roL L. Både äLdre och yngre härdar vi Lar på

Lera. Inte heL Ler har trstiderna någon betydeLse, €f tersom
de pt Lera anLagda härdarna A och,-.e{även de har hasseLnötter
kring sig. Lerans funktion kan ha varit att erbjuda ett jämnt

och stabiLt underLag för härdstenarna, men denna förkLaring
hjäLper oss ju inte att förstå varför härd E saknar tera. För-
kLaringen tycks snarare vara att Lerans främsta funktion var
att skydda stockgoLven och sannoLikt även andra träkonstruk-[ t/€J
tioner f rån hetta. Härd E saknar stockgoLv och noterbara trä-
konstruktioner och möj L'igen är det aLLtså därf ör som också
Leran saknas.

En annan mö j t'ighet är att mossan under härd E t jänat ett Lik-
artat syfte som teran (dvs som j ämnt under Lag) . I så fa L L

bör askan och koLet under härden ha svämmat ner f rån abkdni och

koLet.på härdpLattorna. Att så är faLLet tycks f ramgå av sek-
tionsritningen. Hade askan funnits där när härden byggdes,
borde Lagret ha registrerats även under gaveLhäLLen i väster.
Där finns nu istätLet främst hasseLnötsskaL direkt på mossan.

Det ska påpekas att det inte f inns ntgon anLedning att tro att
mossan medvetet förts ti L L pLatsen. Som nämnts ovan har den

troLigen bi Ldats naturLigt i området. Detta behöver dock styr-
kas med anatyser av mossans åLder och växtbetingelser.





4.2.1. Röset .

I nordöstra deLen av östra schaktet (mittkoordinat 3.00/5.00)
finns en stensamLing som är att betrakta som ett medvetet hop-
kommet röse. Röset består av ca 110 stenar, i huvudsak 0r05 ti t L

A,15 m stora. DFyEt 40 utgörs av kaLksten medan lcnapip,tTfrrnArt av

andra bergarter. ÄtskitLiga stenar ger intryck av att vara skör-
brända (se Amans anaLys).

Röset mäter 1,2 X 0,8 m och är knappt O,2 m högt (se ptaner
och sektioner samt Lodfoto). I centrum Ligger stenen i upp

tiLL fyra skift.
De högst beLägna stenarna i röset har toppmåtten 98.65, viLket
gör att det inte överLagras av något kuLturLager. Rösets övre

deL Ligger i nivå med det kuLturLager som innehåLLer mängder

av obrända människo- och djurben. Botten på röset är dock be-
Lägen under det nämnda benLagret och röset är aLLtså äLdre än

detta. AtskiLtiga ben överLagrar dessutom rösestenar.

Röset överLagrar det norra stockgoLvet. Det vi lar dock inte
di rekt på goLvet, utan däremeL Lan finns ett 1-3 cm tjockt
kuLturLager med insLag av brända ben och koL (se sektioner).
Viss tid synes därför att ha förf Lutit efter det att goLvet

byggts ti LLs dess röset bi Ldas. Vi såg tidigare att härd D

(genom Leran) ansLuter di rekt ti L L det norra stockgoLvet.
Detta bör tyda på att röset är yngre än härd D.

Man ska sannoL i kt 'inte försöka ti L LdeLa röset ntgon spec'i eL L

funktion. Den stora inblandningen av kaLksten samt skörbränd
sten tyder snarare pt att det rör sig om avfaILssten f rån t.ex.
förstörda hårdar. Att röset kunnat bevaras så pass intakt
beror säkert på att det bj Ldats förhåL Landevi s sent i påL-

byssnadens tiLLkomsthistoria (ca år 18), varefter pLatsen nog

Iegat öde fram tiLL år 41-42.

Det ska ptpekas att det även iövrigt f inns mängder av sten
inom östra schaktets område, även om dessa ej samLar sig i

dyt'ika koncentrationer (se stenpLanen).

Rösets form är inte rund, utan snarare trianguLär (se pLan)

med hörn tt O, N och S. TriangeIns västra sida förefaLLer mer

oregeLbunden än de övriga sidorna, som ger ett mer ordnat'in-
tryck. Vad detta kan ha för innebörd är ti L Lsvidare okLart.
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BENMATERIALET FRÅN östnA sCHAKTET

1, Materlalöversikt
<.a u13 ,Y ("," )

Materialet har en totalvikt av 42979,J gram och ett fragnentantal
/t

av ) 9OO0O.'Iabetl 1-J redogör för dess uppdeining i djurben respek-
tive mänskligt skelettmaterlal samt inom dessa kategorier i bestänöa
och obeständ" obrända, eldskadade eller brända fragment. I en separat
tabell redovlsas vidare de djurbensfragment, 5314 gram 7 l5O fragment,
vilka framkom vid upptagni-ng av på1ar sant från stolphåI utan på1ar.

I detta material ingår ej de djurbensfragment, som utnyttjats för
prydnads- respektive redslqrsframdtäl1ning. Dessa behandlas i ett se-
parat kapiter (Kap 2.2) (n d.l,.a^<, d y
u/ ad,,t "', o'A brJr.,q,.L]r-- tsw gtr eo rrv)k 6d-pr.:/Åzn-. .,

^4"å*f J I rz1*t h-nlq-. b e,LL'tuLa-kn-i'1al 
Y^ /å[9ff tr od(r,,,lrQ4-,

l{ri. 97,4% dvs huvu"drfaften av naterialet utgörs sålunda av obrända, ?uerL
eldskadade o"frl"arrda djurbensfragment. Snaast en ringa de\ 216?/" - ,/ t Y

utgörs av obränt mänskIlgt skelettmaterial. Av fig lrframgår hur
hela det obrända och erds uaa@e"Jt?å-i tLtk"' rtkl{l"t@
schaktet. Sarntllga ben är försddda ned nivåStf f "o".(71 IDet brända materialet föreltgger dels i forrn av ansamlingarr(tot-
centration""/ (fig,q,/ ) aels som enstaka fragnent spridda bland det

,/ 
- e------ -5--- ----

övriga natarialet.
Av fig 3'? framgår hur 9bränt, eldskadat och bränt dJurbens-

naterial fördelar "$S!#+iW och nivå i schakte!. Av fig 6-ll tran-
går hur det nänskliga benmaterialet fördelar sig.

Färgen på aet pbränd.a dJurbensmaterlalet växlar nellan lJusbrunt
och gråbrunt till nörkt svartbrunt el1er nörkt rödbrunt. Son eildskadat.
betecknas sådana djurbensfragnent, vilka endast delvis utsatts för
eld och därav uppvisar svartbrända.ytor.

Det brända djurbensmaterlalet är vanligtvis vitbränt. Det är så1edes
til1 största delen nycket hårt bränt, endast ett fåtat fragnent upp-
visar blåaktig färgton, vilket tyder på att rester av det organiska
mategialqt fpr,tfarapde finns kvqr i benet .drfee po"Clel ob.oir/. uaitlctri-

cÄ'eloHna{ UU/ar- *rrai fl^o"6 rou"l hlt brutnl. u t
Bennaterialets beväringsgrad är god men fragmenterlngegraden hög.,

>
i ; ', Y6vtt 

o'

int\ r

Åe-' '6k^"*

I



I förekomnande faIl har rekonstruktion skett av både djur- och

män_skligt benmaterial. 
^

Ingen kroppslängdsberäkning har kunnat utföras, då härför lämpliga
mätbara ben saknas. Mankhöjdsberäkning har kunnat utföras endast--

i ett par faIl.
1015% av det bestämda djurbensrnaterialet och 215% av det obestända

uppvisar spår efter slakt och/eller tlllredning samt bit,/gngg märken(l&f" 1-t'

-',, 
Spår av förslltning och frakturer har observerats $å dJurbenen.

DJURBENSMATERTALET

2'" 1 översikt & rF
stort. Däggdjuren utgör 1A arter

ej kunnat bestämmas men väl deras

familjetillhörighet har grupperats), fåglarna(8. arter (trär ingår ett
recent fynd av "tewb!1ge) öch 2grupper samt fiskarna B arter och 1 grupp.

Sammanlagt såtedes i( arter oeh ? grupper. De fördelar sig per art i
vikt (gr), fragment (anta1)r och minsta individantal (mina) enligt
tabell 4-7. För fiskarterna anges i tabellen endast vikt och fragnent.

Räknat i procent av vikten -reppesenterar nötkreaturen 61rZ % och utgör
därmed den talrikaste arten. Därnäst fölJer svin med Br6 % och kronhjort
nred 7 ,3 %.

Räknat i procent av fragmenten representera nötkreataren 28t5 %, svin
21,2 % och kronhjort 4r1 %,

Av pälsdjuren är skogsmård och grävling vanligast.

Antalet repesenterade djurarter är

och 4 grupper (ae alur, vilkas art

1.

s,r1,k!g
Vid den kvantitativa bedönningen anges ,t"S' d; ltlentifierade arterna
i förekommande faII både vikt- och antaL fragnent L % av det bestända

,?

naterialet i sin helhet. Detta, då varken vikt eLler fragnentantal ger

ger de verkliga relationerna mel1an arterna. On enbart vikten ange6

uppkomner genast uppenbara felaktigheter, då t ex ett överarnsfregnent av

nötboskap väger generellt sett mer än sånna fragment av svi-n.
Antalet fragment 1 sl-n tur är en fö1jd av fragmenteri-ngsgraden. Dgnna

beror bl a på mänsklig påverkan innan benen hamnat i jorden o"h gr:;rek*-

resultatet av dn i detta fall flera tusen år gammal taphonomisk effekt
(J.Lepiksaar, Djurrester från..... ).

fiy /-,)l("nh^il-.



Antalet små fragment i materialet kan naturligtvls också vara en

fö}jd av den grävningsteknik, som använts vid utgrävningen.

I föreliggande fa11 då allt framgrävt materlal noggrant vatten-

sållades kunde även minsta benfragment tillvaretas' frst ?

tr'örutsättningarna för bevaring skiftar inte bara mellan ben från olika
arter utan även me1lan benslagen hos en och samma, art. Svinben t exI ,"h A.u^rl sämre än ben från idisslare. De är därför ocksåär feta ipiS r

nycket begärliga för t ex asätande fågIar. Av," benslagen bevaras konpekta
ben bättre än porösa. Sä AevarK t ex rörben #tr. än kotor.

^o 1v 
cEiS 12,w t""Bgi:**ur fragnenten från nörkreatur, evin, får ochtarl8et är förderade'f6ffiGchaktet och 1 förhålrande till varandra.-.-,å ltI visar samma förderning för kronhjort, äJ-g och rådiur.

(Dessa diagran kommer att kompletteras med andra konstellationer av
materialet, t ex hur de talrikaste arterna nöt, svin coh kronhjort före-
kommer i förhållande tilI varanda. )

Fi'a tZ * l8' anger åldersfördelningen för nötkreatur, svin.tfär, f&r/get, kronhjort, ä1g, råd;ur samt hund. De tre sistnämnda arter_
na representeras av endast en individ. vard.era. (kcr y, A.e,L )t'v G'p' ' lq"Al framgår att {iversiteten är stor hos samtliga ?stora grupper, däggdjur, fåg1ar och flsk^". (Kcrp ,L,e.2,\

t/

/W oh,r4.h'/L/.^- d* FFet he$ilr* a.ä arl.L/rt u*ilt|
y'o' k*ot,- e-r-. a^-/ t+Le-c e^a a.-/ec-u_-(n'r.Lea- a^'

a: *åf
nn tt. h;>p

öt/
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3, }GN$KLIGT SKEf,ETTi':iitTlllll:il

].1 i-rversikt
, { mgd :-}l}a,

Det obräniE mänshliga si'-elettmatr:nj-a1et utgör'ri 1?g rO g och 64;

' ';n ringa ;1e1,(

fra,nåi,T-.t1";-illiast 2rl vikts 7ä t-tch Or? flragrnents /o av h,:la l,en-
-1 |

rnat rialetl 11O5,Q grrap octr 405 frrgmept h4r r,änmare best innts tilt

sire :if icerade penslqs r 1v.; 98 vik+;o /Å o".n 6rl o 
r/ f,f e,6m ,:nt ;1, .

o ^ - c , o.Fär,";en på frqgmenten skj f tarr fr$n i- j u{;ftr:e hrunt ech ;råbr.rnt u ill

mör kare btunt . .Beval'i-ndsgraden är rel.'ativt god sire ;iellL gä.i Ier

detirilffib':bensla6 t ex långa rörbe4, vilka ä:: uppbli'ggJa av mer kompakt

ben'rävnad. l]iateciaLet ä::'dock qtar:kt fr4gmenterat. E Cas! tänler,

ens;?1ir.a skall-bgn samt eit armtrågsben äI hs, l,:r r,ri-lcr n i.:;1;an frelan

( för vis''s h'-'i,$:l.as)
''. 

--.'.'.'\:i\

,\nm irli.as 5ör :;tt oet stor:ri anlalet frrr6nöi;tt',ir en,-l-rei skenba{ då

f l..era f ragrnent. qv ett benslag tex iröftben, max i.1la, )-årbe;n och kot,:r

.e, merl stor: sarrnoli-khet härrör från etb nch sarnrnp. ben, uitt"lt?11."**U"

1i
Änt:r1 identifierigcle fragrnent per benslag frarnsår av figar/l,e.lå gaut

re!'re.serrterari.e är höf tbenöt med 22) trqgment, lr.otor nned sa j:utanlagt

:f lerta l.r('
77 fragnent gamt lårben med 25 f r:a6nent I 

"Ett bene lag se.knas he1t,

soa merparter: au hraniets del-,:r, uncierklike , brijgtben, nychelben,

rjver:armsben., sr,r:11lhen, skerrben, rneilirnhanrl$=osh nell:rnfotsb,rnr hanå-

rol ;li.:n, knäskå1'1r;, fin6'lr'-,rch tåbqn, Vir;gri lon,r;i,,lr6 som bex armbå6sben_,

F
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tf
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av ;iprid4in6skqr:torna (T,1. 3,f /i l.

.::i



vårl',€nr häl-- oph språngben är retrlpesentorade av endast ernstaka

i,i;' :

,,';

;t,'.' l ,.

'l, r

ir ,l
'j ',1
;l ',.:1.1i I I :

$

i,.i:l

.1

I

fragment.: Förhåll"+ndet mellan qntalet fragnent per benslag ocl. clerrE

./-'
vikt anseE i % i figur itJ ut'$ ft,

'.i.,

Av det t,ill spegificerat benslng ej besterada mänsklågaiskeLetturateri..

aret, 24o fragnrent gQd en vikt av ?5r7 g härnör dry,gt 6o o/, dvs ca '

60 fragment ned en v,lltt ;lv 1rn4 g med gtor sannrlikhet från böftbenet

restein.,fråfr fr a leptpr or:h dverk$ke.
:i :l 

,r :ii,1 :L,f , ,

rit,. , i .,; 
l

3.2 i'ietodbeskrivnin&

individ , påträf f;rdes in6;,. delari, t ex 1ösa 1edändar ( eXr.l.fyser) , vilka
:, ' ,, .l r!

ned ed&,Qr-het kan siigas til].höra enå bann eLler Ingre individer.'.1

a9r r i. o ..Således härrör sanno'likt simtliga de'l'lar av de rånga rorbenen, höft-

:

Föruton sn överkijlce med tillhörande tänder I vilkr:r ti1lhör en ung

dtorLek oeh rsorfqlogi rnotsäger e j
I

I
ff'å

,L
I
lt
t

;{{
f

h

!
å,l

) i;. å'. .;.
li:.1

I

. ,,t'i f,

",ir ,t
i

I

benen, kötorna, skulderblade.n, fotrotsbenen, kraniet m& vuxna

i.ndivådef,.: Benfragn:entunt

,l .,,

rl.etf,a.

hefler

Beträff,aade
';

derna kundE
I

.l

vilken kunde

(von Hermannr

bedömas komma

Rempe,

t. ö - -en närmare ålJqrebestärnning av de vuxna (adulta) j"ndtvt-

en sådqn ske med hjäIp av clels en 2:dra halskota (axis),

från dn inrlivid i åldern maturus I j\-rj är,

), dela genom att såga itu de proxlmala

benvävnadens

,

,',',, :.

,Jelarna av två lårben occ studera den inre (s^.,ongiösa)



nt

tt'; 
I '

IT),

bepen [Os]tennorale) v*r å9"e*tt med et? nycket kraftigt våstutekott
':" i(l'.i5jfä i

(processus nast'oldeus)ii utt hraftigt vårtptskott anses kännet.pck*" 
,

manligt kön (Ecsåat, Nerreskgri, 1g?O, Bass, rr,{,M, , 1g?Op ?t+).
.

.

Minste säkergtäll-da :indivi'lantral (mfnn) kunde berälcnae till 4 vuxna

och:1 barv.t (ltrwb 5, l*uIs-åf De vuxna individernas antal beräknades

med. hjälp av hela ocn rekonstruerace delaå av hijftbenet, främat

,/
strnktu::eIla uppby6,g,nad,er(, Med lgdning av rletta kunde l<orost6te,taro,

.

att det ena benet hol'imer från en indivåd nellan 35-55 år (f'as

det aadra från dn iniivid nellan iiO-60 år (Fas fII) (AcsåAi, {i,li;'r&
it

Fi t 6i7.
.l{enieslceri, J. 197Qt p ). Faserna har sorn synes stor över'appni*'å. '

0m individerna jämf,örs sinsemel|an synes doqk den företa ha bE:frilnnit

re+g i an,,t j.di.gare del 4v sin ålderqfao, närmare 55 än g!n'medan den,

andre befunnlt sig i en senare del iiv sin åldersfae, närnare ;0-60

än 4O år vid dödst1llf,ället;, , tr
I

I'
. ,r i l

När det Bgllde att könsbeetämma d.e vuxna individorna g;iordes ,ie,tta

frarnf,ör med hjälp av höftbenet. Denna metod ri.iskuteras R,äinarr: i

saubend med beräkningen av mlnsta säkerstätlda indivldantal dtIIND).
:,

" Yt berligape ett par könsbestämningar kunde dock ske &ed h;jäl,p av
. ': , :.. ': ,

l::.1

andra ske ,ottdel4r:' Ovanaåf.nurd* a:dra halskota kund.e bestämmas till,

höra dn maglig individ. (von Hermann, Ilempe ). Stt av tirrning-
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: l,
'l':
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området runt själva leden (actabulum) sarrt tarrnbenet (os iLium)(figj[.p.) 
i

:'.
' , . ij.' i

.t:

På dessa partier finns även kriterier 1 ämpliga för könsbetämning t ex
, . ,,.r,.. 

,iu, ,,'t' ':1i':.,'
... I , ..i. .9i:

lncl-aurå,,,.,å*"hi*dioa maJor:, en inekärning på höftbenet vars utf'osfin*tirg I'ii
. '1.t.. i , ,,.'. :t:i

visar könstil}hörighet ( trång u-form man, iippen v-forrn kvinna)r(fi,gVF)

samt sulcus roreaurioularisl en få.:ia belä61en nedanför höftbencts led-
,'

(i ,

yta met korsbenet (Flgilä) Denna fåra är mer konsLirnt närvarande på

kbivrnans höftben. : rFåran f,rnmkomme:r sbarka$t genom att rtuekel-

ligament utsätts för påfreetnlngar l samb,lnd med t ex havqndesk4p,

Bristningar, med blödni-ngar son fölJd uppetår, Deeqa läks ut, för-

kalkasl,och dessa fsifkalkningan ofterlärunar Erepnr, fåror i ttkelettet.

(Baes 19?,1, p t61 ).

Med hjälp av f::anför a.LLt dessa kriterier bestqiundee *!:: ay cie 'f,yra

f,
lö

t#t
ri/uxn& individer,na tiLl män och en till

Den unga individene ålder kunde närnare anges till f år t 12 må1ader,

.{l
på grundva.l av tandframbrott av mjö1ktänrler ( ie dx, nr1 sinr,,-ia2 sin)

samt anlag till permanenba täncler ( f t sin, 12 sin, C sin, M1 si"\Txö Tr)

(Ube1aker, D.H,, 1978,p t+f ,112-113), Samtlj-ga tänder oto,n ml sin här- ) 
,,

lrvinnaff
\ .{d

Tänrlerna är, kraftiga och upltvJ-sa:r ringa nötning,rör från överkäken

Genon ett ruäta ge permanenta framtänder.na octr hiirntanden lrtrn"Je

tillhör15het tre,stärnmas hill poJke (Breu1, D.

köng*
.. /,y

i,,t

!t ,r I l:

'F ?5).

'-''."-*, .,-ti -*.,'.t *;.;
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Åv {e

Den

,ö''pa

i

sårttt, anl"ag ti1

;Santligal

pernanen

ml sin häirör

unga indi ens ålder

grundval av tan mbrott av mjö

.it:

fyrp vuxna indivl.de:nns
.,j,

var e män och en kvinna

ilr ] ',år't tar4ån,

( 12dx, n t sin,, id:2 'ein ) -

(' t.{ tr e. t u hc^.
f2 sinn C sLn, M1 siF)],r,ti#åer

i\
1 sin,

överkäken
t',

uppvr_6år ,r":lrrty

frant,änd.g"/'
"r/

i Genomi:att de
\-..

Tänderna
.:

Itraftiga ,oeh

gernanqnta anlagen frårr

på platymer. j:r. platymeria

fr*qifrån qoch bakifrån.

1årbensstcaf tet är bågformat.

opå 84,9 tnt (Martinr Rr- $aL1er
I

platymeria.

och r:ntand k{rnde,könstilltrör:i bqstännas t11l Xrq3,lcC,;

(Breul,, D. tF?.5
i r " . ":

.i.:

Inga långa irörben var tj-Il-r:iickligt hela för.rtt kunna mäta,s s& att.

ea kroppelängclsberäkning rkulle kun4a utföras.

Detta komcer tydligast till synes hos sartiet und.er 1årbenshalsen och

'tre lårben kunde dock nätas ned aveeende

betyder, att Lårbenets skaf,t Blattas tilL

brukar åt.fOfjas kv kanpylonorfLsm dvs att

Gränsen för pl.atyneria går vid ett index

K,n L959, p 108]ff), Ju tägre viir:de ju

Fö16iari,le index gliitymer.icus uppmätte.s

7l*r9mm, ?913 mm, Do två; förstnämnda är

på ce tre lårbenenz; J116 mmr:

:

således hyperplatyrneriskå, det

I

i.l
i,,.

, \,j
ii r.:,;

lrqqfe er-ad av

sistnämnda platymeriskt. platymelia har konstaterats var4 öfta-

;Förehomäend,e och b,rskni.vits i ett flert,al analyser av ekelettmaterial

-



f:rån neo']iticun (*niirst' c'M. r -r9to, p 1gn BrothweiJ-, D., 1196 ., p Bgtt,. , , . , .,

Janzon mfL, 
..1.,)7,4, 

p165tt, Blunbers, Ge jvatl, Vareniu s 19T4tp )11'1nr: p :#,1
During, 1!84, p 18il. Följande tabet-l visar I en;'jänförelee. ,-;.

meIlan måtten r:å tårbenen från påIbyggnaden,

1 i Skånelqanticla erier-ettnaterlal från Ar-vastra, vetling;'ffiätland

Tabell I
trNDfiX TIATTMEFiICUS

A],VÄgTRA

Megalitgrsven

l

58,3 ein
64,7 a*
67,7 *x
7o,5 dx

Ostra schaktet, och andra

VELLINGE GOTL:\ND
AT,VA"STRAT:' .. ,,jj.

Fål-by.ggnaden

71 , 6n'sin

74,1 ax

79,3 dx

! '.,

1'

5914 sin
7212 dx

55'J sin
)rrö cx

c)r)
6a'3 '
6j,8 *

6a,g -

jt+ r'7 sLn

96 ,2 a,x
or.u"rr ) 6ln
8t, ? dx

't
d

,l
a
ö
r

t1
*;

(,4

',.}(r

1',
1"

i

], -, Rg,$ui,TÅp 0cir,,pJ$KUsp;{aN

Ett frekvensdiagnEm (rig a) visar märrniskobenene irorisontelra

epri'ning över cistra echaktet, Deras stratigrafiska

ruta för ruta och lager flör, lager i figur B _ 1j.

fördetriing anges

Irlara dlfferen::er kan utlblsas av dåssa f:i.gurer. vissa områden i

echaktet dominerar: tydligt över andra båce horisontertt och stratj-gra-

fiskti när det 6ärrer anhopningen av människoben.rbåde beträ$fande



fragmentantal och vlltt. Flertalet ben iir koncentrerad.e till en ende ruta.

nv fi-gur I frangår den horisontella sp,rj-dningen av ollka benslag, där
I

oäven nlväerna angi.vito. Såväl av denna figur som av tabell-en över

MIND-beräkningen , ( taU våsas tydliSt, att skelettens, olika dela::

\

i
{

f
ffi

s

ligger utan synbar anatomisk o"dning och atl t ex höftbensfrirgnent
z:;

kan härröra från samma ruta och 1ager.

T)

från olika indivld.ar

fnga e,jukl.lga ,f,örändningarr förelLtningssltador, opår eföer läkta f,rak-

turer eLler an{ra skador uppkomnå genom trauna har konetatErats i

det mänskliga matenial,et. Märktrar åir doclr konpekta$s tjocklek och närg-

hålanp lj,tenhet hos ebt par av de åt.dersbestiimrla }årrbensskaften.

Detta kan anseo typiskt för on stenåldersbefolkning från Norden

(prof . N.G" GeJvalln muntligt nreddr) och lrdr: konstaterats på -c+d#:
I

r{:*fry*qön samtida skelettnaterial fr:ån qn stenkarnmår$t:av i påI-

byg5nadens närhet (During, 198o, 1gA4). ungefärl"lgt sqmtid.a mate::ial

från Mellanöstern skiljer sig härvj-clIag från5 det norcriska (During rfSo\r)

och uppvisär tunnare:korn;rakta.'Den egentliga or:saken til1 detta för-

. ö- -lral-l-nade Frli ännu ej klarlagd. Den kan måhända spår'as dels I Cåeten dels

i. Livsföringen. I',Iåhända kan indivicens årrier också spela in. Det finns

flera exentliel på att mänrriskan unCer stgnåldel.n i vissa aVseenden fö:rde
a
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:r', ,. i,eo$'i,
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fl
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I
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ea,trillvaro 6om utqat!e oke19tt.gt för hycket hård belaslning (GejvaLl'

tg74 p 166), Kompaktan dvs cortlcalbildningen å skelottet ,påvorkas

också av könehornonet. Den sexuel-la dimonfLsmen var genarellt sett

större untjler st,enåldern än den är i dag (Gejvall, muntligb'msd,i,).'
...t,i

'r
',:!

I lsttaleaurnant*ng ka.n påpekae, atb' ett av de å1'der6b9stämda l bte.

nen nän1L6eq det som beutäruts ttll fes IItn 4O-60 å:n, uppvida:ri'd.*n

I

enal-gote, mHrghålan .och t joekaste kompaktan. ',"j,

0n raan betraktar det nänskl:,gä benneatqrial-ete apr,idning E&väl hori-
. I I 

t:,:

:

sontellt eom qtratigrafiskt (Ffg a, 8-11) ogh jännfiir',fle,nna spridnihg
I ,,

mgd pjurbenene (Fig 12 a-f), så finner man en klar 'övefensstämmelse

',"'

-E

il
1

f
t
(

r
Ut

$
"1'

i
'*
"g

ii
\:

:i

:t r:

rl

r-
't'',

, ,i,
,1

.1,

1r': 
l, 1li

) ,,',

i rrlt
"fir : f.i

, , Jilj

'",*i
:. :l ':

: :)'.

, . irit

rredan rläremot benen f,rån får' och
's--{----;-

hJortdjur (ätg, kror-rhjor:t och rådjur) koncentreras mera söderut i

schaktet och irå sLr,atigrafiskt lägre nivåer.

Människobenen omtalas även j- sarnbpnrl me-d tiiligar,e

a

analyser av ben-

material från pålbyggnaden (Schni-ttger, B, 1lOB pl]-ff , Fornvännen 1!1O, ';

p 64, samt i Hedells o,;rublicerådo trenliEtor från 191O, 1911, 1912r 1?1t

ri,t iåj
och 1919). Tab IT'I\'vlsar eR samn.anstäl)-ning a.v antalet fragment och

vilka skelettdelar, som identifierats vid tidigare analyser.

c

il
r
I
.i.

{
il
t

.t

i

i,:-

\e)
rnellatr frarnför allt benen från nötktlatrrr oeh mgnniska. $åvä1 fragnonte-

eom viktmässigt bef,inner slg båda huvuclsakllgen i de övre skikten och

i sch.aktete övre, nordl.Lgare del,



Härav frangår, att även i dessa analyser det mänskliga skelettnateri-

alet generell-t sqtt'utgörs av ett fåtaL f:ragment,

(- få ocrr J

Iledell påpekar att människobencn äf ;fräämenterad.e oOh L regetr J:iggam I
,,I
'l
I
t,l

i'

spridcla över det område han kallar bostadsgolvet med ett undantag för

bendelarna från 1912, dätr' flertalet kornmer från en och samna ruta,

och därtill- rei"'r:ese4terar olika indivj-der. Detba stäirrner väl- överene

med resuLtaten från Östra schaktet ( jarqfOr M,indber'äkni-nger1 och tabelf 1)

IIedeIl anger dälrtilI ett uininiantal individer för var och en av sina

o-äreanalyeer och i förekommande fatl även ålAersq.ngivelse.r. Detta gör

han också tur de av Fira identifrlerade freignenten från 1go9 åre

gravn r-ng.

^ o- -Han anSer såledeg för 19O9 minet en iudiv.id, där han konstat*rar att

ett överårflis- och

ånger han :anta.l et

an!a1et til-l- minst
'i

rninst, t.vå saaråre

etb armhågsben ko;"mer från ,sanrua inciivid. För 19tO

individer til-"I- minst en fullvuxen. För 1911 anger han

tre fullr'uxna lndivider. Fijr 1!12 anges qntalet bill

flera individer 
o vari! f,lent byegd, en kr.aftigt

i

där en

och enUyggd, en äld,rc, en tärnligen gammal gammal. 191J representsfå,s

av ninst en individ närrnar,e 4CI än ]0 år: gammal octi 1919 av minst e$

äldre terson. Ing.: unga inciivider har identi f iera ts.
'r I
,i :

ri.."ii; "fisil;",il,,, :, r,*,;i-."



,. l, .<*",.I
t

, 
:,:l

"a ,,

l:f

':
r?1'

...,

:.i.1';t.

.irr tl:,
,.i i .;i ,'
, 11,. 'i

.t ir

'Il: ' ..ulr

,. r-,.r! l

' ;"t;ii.i ':

,, r1,iii, 1

I illiri'i 
-

:.t: .;.r ir.i:. ,.ii

. .'.;' 
'i,':r',

.r1, ,j'.'
:1 ll.

:,t, ;



f-/ ail r/ stE LE r?L
( Pt+"'tlca,' 

"/ f"ta'q4Å 4 fde4t/|eat 6,+te ?yn.)

' ft;ä;, +fiål;it"f#å,
i .,'r"i;i:rfn.i*i- i6i I

i
f

.rt'i:
t

,p

iVlnra;tto-(3t)
-Danl.e! (xl

I$*:=='**tl e r i" g k) y qL<- c,p r rtt c*l*S {6}

**fl'* Ce* EtO,)

***Ve"l-p årae

tlcr*e farcr,c tr*r,k h,Jcr 0 6\ *...,

f*o.c r {Å.rr,L {qS}*,
r)$ c*(n e" {A * al

L-'. / 
^ -,\'l +.lW,t"b* {. e} t

Fld kr u+ | u. { t'}

'i-,:t. ( g.e," * {.n i
{,*E-tc cr-rlg.us {.1 }

,trif ffi" /Q,

i.
i,r
|.
I
t,l
å
t

L[th,-(,]
ft. c, c,{. i ,tr-l

{ho rkc,rr.effl}i'
: :l'

.r ,:tili
. ilii
r lrir
. ;,1

jt;i

1::.:

'l

f nrem tr I

r .i,, !'\



.

i',
)

,:

:;

(lo,o

p.r 
3.o

a/t
lo

0.t

'5tt.'
,f2'

.C

.D'

i

F

F

tp
I

#

{

sfrcpuu i

Covn ',

,i

1cn pa /-it
l"t LlJn

LtLN t! /f.nUrQ:
:

J Ca{h E

K fEMq/;1. ,

L F I B(rLR

M T h e.li

frfr6nEtlrs



/,tfitru
-

.\
t;"
t- r ''j' I

,l
l', 

"1t-\ 
r',\ / i,'\,"\/, '!

isi
'ri
i'

i
J'

:

(

i-\ ,\ '-7-.-, o i,l'4rru' {,r,WtÅn .

I

(Ww

ll
' l--y,ro4 r-: . | ,t tp

\l

'ri

,I

*.r ' r-to.<- j{".f {,
ta

tl

WW eA.,ej"!i r fJeru*fru""/t?o)



*B\.o

9a
S

*

rlr 
;

E
I -.

U
ci

-S
>

-ä
(\ 

.\
s) s:

i 
- 

." 
: 

l,

A
J

a.ct' 
l.

;t.
rttrF

l
\"/l

,cr.!t
-($*
\,

S
'->
J

,-g>
1

-q)
\,/)

J-i.t
.?#

€'O
X

å-g

Jett(.)

,*'

I
:id.'
i\).{ia*
' 

-t-\"
l- 

Ll 
L-r

t3 
9-' .r.i 

'
.q*-: 

L
:'6v'
a'tl*

t+-Lr.c

- 
e/f-\

t-
Lr 

*1r
g' 

e.
*r'?s--t.-.

s-,

-\,IQ
r

.€

\)3 -t-
c-a 

S
.d c)
\y_

€t

-f{Fr)q)
-L

.sl $*
,s .Ji,fi

*S
 '*

di
+

*'t! .'ä
h/ 

..(/
(3 ,.s

bJ
\s,&bi,
.a\)

fl,:#
*S. 

,qr
a*

' 
'b{$
:(-)
år

t(/.,

i; 
Q

.r

,so

*tqS
t

crsa:?a*ltasA?.

e/
'trrO

i. 
r

C
\r

lcr 
:

\9"
'qru'
. 

q.r+
*.l 

, -

Y
.

+
-'

c),
,b

' 
rS

i
. 

.;.i,

rO
l)i 

'
q\, 

-F
,

år- 
;€-. Q

--
is=

t :.\ib
\. 

..s_
, 

L\, 
\*.

*q'' 
.):

å'l

spqDC
r*

S
 

'\6-1 
\-v -:- 

c\ 
j:'

T
\- 

v 
\-x -li- q\' -. 

;
;] 

"I-slf 
S

,
:- 

! 
\s 

- 
'

.=
 - 

't 
il

. 
-*å-*

F
'ss"+

-
''b) 

\-\d :-
-L*-Jsr'f.
aå

>
.i

:,-Y
 ä.*]i3 qItl

i 
*.i.Jl

s-:t
s)rl

i'

o)
lb[l.

dl

q)
ci-

cr
'+

 
q-r

J 
';e,

-s\}'-
*-a) 

,:T
L-, 

'.-

-cv. s

.Q
J

soe
:{

-rJqJ€#

ö\Jq1
q)G

)
sd

a,

or
-t*

Y

^så #
årv 

a
X

- 
C

Y
-{) 

-i
"Ji * 

+
l

\rI 
?'

.1, 1-+
- 

:;
a) 

a-
E

 
)--

L) 
f")

*
s-E

 s
js+

-F-:
q-

\9 
t;

R
-: 

r. 
-S

L) 
<

L'
€

3+

Erts(*

xal
v)

a.)
O

E
d,

€J
E€

*-gsösgocr.

.s.+a)
r).l-

*tt
5:r

r"o3\t()t)
ct

1""*l d
.' 

ri
{\'3

.t/ 
,t-p 

rå
\ '"^\ 

\-
\.\q

=

-r 
'i

,ö-Sq,
,Ji



\\[.d )\ g-*r

;: tt , i.+-
r-3-{.\--N€

E\
ts
3rj I

q.,

<.

-rL
{/
3-l

Sn\
| -q tt.lr=* rt t

ctUäa

€
H
r-6

Al\,
e.
tu

r
G-

JJar5I': i I 1 |
J'Yåo

oo\w
.*

g
-r-
|s

*

.. \

H,+
b4

'-'t $ I'-t J-'
e) -sii{ a_

( $i -1

:-1 gdl' _dri3ts IUI 1IItI€ s t J q G-oSåsJ S tng
\-a
€\r
f4

s
(_
qi

s
-?

-+

J

;

$-
tlu

1*Lrg
r"Jo

a
s
J
t
r3lg
!
c)

S"

I
\l-se

:rlrr $j$rt,1rr(r
d { S el-j d ro.:

ll

E'-

rtrrlrll,$-
ri

<F
t\

"-) 
*

- fi.)..$si c{ \-

-\--

b _ b

--' sn \i -s.?

:\

lr({lr
g:)

lr l't];*
d
*,s

t+-t-: il Is l+ r | 1\)SsFiu'\'nö +J-

rC
;.J
{-,t
L

\-r.t
cs

er-
öv

. a
o
Y

I
s-

$
:

r

€
\Y

$
q
J
€
#\-

\9s
iJLc

u

(g
rtsJ
t-t

=\IJ

lr

,s
I

s

r\.0"
\

a
\
-s
N
\

\

N
\\\\

\i
\]

\
$
J
\N
s

N..'s
\

t-

\\

N



f,^\

6. ARTEFAKTER

6.1. FLINTA

6.1.1. Yxor t yxfragment
6.1.2. Sptnpi Lar

6.1.3. Tvärpi Lar

6.1.4. Knivar
6.1.5. Borrar
6.1.6. Skrapor
6.1.7. SptnbLock
6. 1 .8. Spån

6.1.9. övrigt

6.2. STEN

6,2.1. Stridsyxor 1

6.2.2. Arbetsyxor 5

66.2.3. Skif f erpi L

6.2.4. ELdstagningsstenar / stenar med spets 7

6.2.5. Pyrit 10

6.2.6. SLipstenar 11

6.2.7. Knackstenar 12

6.2.8. övrigt
Kata Log 16-26

6.3. BEN OCH HORN

6.3.1. Benspetsar 1

36.3.2. Esgredskap
6.3.3. övriga ben- och hornföremåL 5 '

6.3.4. Föremå L av bete och tand 5

6.3.5. Några kommentarer ti LL oLika rörbens
användning vid f öremtLsti L Lverkn'ing 6

KataLog 13-16

6.4. BÄRNSTEN

6.5. KERAMIK

6.5.1. Lerkär L

6.5.2. Lersku Lpturer
6.5.3. Annan brånd Iera

6.6. TRA

6.6.1. Sldål;ar

6.6.2. Ba r k

6.6.3. övrigt
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6. Artefakter

I Ostra schaktet förekommer samma sex huvudgrupper av artefakter som i

pålbyggnaden i dess helhet, nämligen av flinta, sten, ben och horn,

bärnsten, keram'ik samt trä och andra växtmaterial. Av dessa material-

grupper är bara flinta och bärnsten med säkerhet 1ångväga importvaror.

Av samtida materialgrupper saknas endast koppar, som (i Danmark) på-

träffats tillsamman med trattbägarkeramik, men som hittills a'ldrig

påträffats tillsammans med gropkeramik.
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rau. {l rtinru,u',o.-n

Numrerade föremål 0numrerat Total t

El d-
,[åjut Uvrigt Summa

El d-

=[åjut 
0vrigt Summa

Et d-
,låäut 0vrigt Summa

x219 / Y423

x219 / Y424

x219 / Y4?5

x220 / Y423

x220 / Y424

x220 / Y425

x221 / Y423

x221 / Y424

x221 / Y425

x222 / Y423

x222 / Y424

x222 / Y4?5

x?23 / Y423

x223 / \424

x?23 / Y425

x2?4 / Y423

x224 / Y424

x224 / Y425

Summa

stol phå1

Total t

0.6

2.0

27.3

33.9

1.6

14.6

51. 1

26.7

9.0

10.8

3.3

3.1

9.3

18.9

0.5

0.3 0.9

9.5 11.5

44 .5 71 .8

20.9 54.8

29 .9 31 .5

35.6 50.2

36.7 87 . B

45.0 71.7

51.1 60.1

52.9 63 .7

110.5 113.8

42.6 45 .7

15.2 24.5

41 .7. 60.6

25.3 25 .8

4.2 4.2

0.9 0.9

3.6 3.6

6.1 10.5

9.4 20.3

30 .2 66 .0

35.3 58.6

36.2 116.2

79 .6 130.5

53.9 97 .7

59.8 7?.5

41 .9 68.5

14.3 19.9

30 .6 4? .9

22.6 31 .3

23 .2 31 .5

1 1.9 17 .3

?3.1 27 .0

2.9 7.9

3.0 3.1

9.6 9.6

4.4

1 0.9

35.8

23.3

80.0

50.9

43 .8

12.7

26.6

5.6

12.3

8.7

8.3

5.4

3.9

5.0

0.1

6.4 11 .4

18.9 31.8

74.7 137 .B

56.2 113.4

66.1 147 .7

115 .2 181 .B

90.6 185.5

1 04.8 144.2

93.0 128.6

67 .2 83 .6

141 .1 156.7

65.2 77 .0

38.4 56.0

53.6 77 .9

48.4 52.8

7.1 12.1

3.9 4.0

13.2 13.2

5.0

12.9

63. 1

57 .2

81.6

66.6

94,9

39.4

35.6

16.4

15.6

11 .8

17 .6

24.3

4.4

5.0

0.1

21?.7 570 ,4 783. 1

- 4.4 4.4

337 .7 493 .6 831 .3

3.4 3.4 6.8

55i.5 1064.0 1615.5

3.4 7 .8 11 .2

21?".7 57 4 .8 787 .5 341.1 497 .0 838.1 55+.9 1071 ,B 1626.V
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Tab. f ' Fl 'inta , hori sontel 1 förde1 ni ng

Vikt i g Procentuel I t
El d-

.[åj"t 0vrigt Summa
Et d-

s kadat 0vri gt

x219 / Y4?3

x219 / Y424

x219 / Y42s

x220 / y423

x?20 / Y424

x220 / \425

x221 / Y423

x221 / Y424

x221 / Y425

x222 / Y423

x222 / Y4?4

x222 / Y425

x223 / Y423

x223 / Y424

x223 / Y425

x224 / Y423

x224 / Y424

x224 / Y42s

Summa

stol phå1

Total t

5.0

12.9

63. 1

57.2

81 .6

66.6

94.9

39 .4

35.6

16.4

1 5.6

11.8

17 .6

24.3

4.4

5.0

0.1

6.4 11 .4

18.9 31.8

74.7 137.8

56 .2 113.4

66.1 147 .7

115.2 181 .B
( 1,. f-
90.6 185.5

1 04.8 144.2

93.0 128.6

67.2 83.6

141 .1 156.7

65.2 77 .0

38.4 56.0

53 .6 77 .9

48 .4 52.8

7.1 12.1

3.9 4.0

13.2 13.2

72.7

1 0.0

68.B

97 .5

43 .9

45.8

55.2

36 .3

51 .2

59.4

49.6

63.7..-
ur; v.

40.6

50.4

56. 1

54.2

44.8

48 .8

27 .3

27 .7

19.6

72.3

80 .4

90.0

84.7

68.6

91 .7

58.7

15.3

31 .4

3J&
8.3

41 .3

2.5

100

551.5 1064.0 161s.5

3.4 7 .B 11.2

65.9

30.4 69 .6

34. 1

554.9 1071 .B 1626 .7 65 .334. 1
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Tab. A -' Fl 'inta , verti kal f ördel ni ng

m. ö. h.
V'ikt 'i s Pnocentuel I t

El d-
,[åäut 0vrigt Summa

El d- . 0vrrqt
s Ka0at

- 98.75

98.74 - 98.70

98""69 - 98.65

98.64 - 98.60

98.59 - 98.55

98.54 - 98.50

98.49 - 98.45

98.44 - 98.40

98.39 - 98.35

98.34 - 98.30

Summa

5.8

2.7

, B.E

27.2

69. 1

157.9

1 15.0

98 .4

55.2

11.4

42.6 48.4

55.4 58.1

81.3 90.1

1 01 .4 1 29.6

215.6 284.7

183.9 341.8

251 .9 366 .9

76.3 174.7

46.3 101.5

9.3 20.7

12.0

!.9
9.8

?1 ,?

24.3

46.2

31 .3

56 .3

54.4

55. 1

BB. O

95.4

s0.2

IB.B

75.7

53.8

68.7

43.7

45 .6

44.9

551.5 1064.0 1615.5 34.1 65.9
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Bevarad kalkkrusta förekommer sällan, till en del naturligtvis

på materialets små dimensioner. När kalkkrusta förekommer är

beroende

den al ltid
tunn. Flintan härstammar alltså

f rån en f 'l i ntgruva.

, inte

Det anförda kan exemplifieras genom den ovan nämnda grävn'ingsrutan,

X221 / Y423. I Tab. i'l har materialet uppdelats på "numrerat" och
i

"onumrerat". Det "numrerade" materialet än det till artefakttyp bestäm-

bara. Av 32 sådana "numrerade", bestämbara stycken är 15 eldskadade

och 17 obrända. 13 stycken är av k1ar, genomskinlig f'l'inta, medan 5 än

av opak men blank flinta. Aterstoden är så eldskadade att man inte kan

avgöra vilken av dessa båda typer som föreligger; däremot kan man med

säkerhet säga att det är fråga om blank flinta. Endast två bitar har

bevarad, men tunn kalkkrusta.

tt l:
Tab. ] / kompletteras av Tab. -l , där v'ikterna av eldskadad och

/' /l

obränd flinta anges även procentuellt. En grafisk framställning ger

diagrammet F'ig . I : , som också redovisar den vertikala förde1n'ingen.

Tab../ i v'isar att flintmängderna är störst i schaktets södra del.
l
I

(De tre rutorna i linjen X219 är som förut påpekats skadade, och av

rutorna 'i 'l'injen X224 har endast en 15 cm bred remsa grävts.) Aven

om flintmängderna är stora i förhållande till andra nordliga neol'itiska

boplatser rör det sig dock om 1åga tal, och s'iffermaterialet får inte

pressas. Att rutan X222 / Y424 är den tredje flintrjkaste beror mest

på ett enda stort fragment av en flintyxa (Fig. ), vägande 96.4 g.

0mkring 450 g flinta i var och en av rutraderna X?20 och X2?1 är dock

en klar kontrast mot endast knappt 200 g i den nordliga rutraden X223.

Aven förhållandet mellan "numrerade" föremåI, dvs bestämbara och karak-

teristiska typer, och "onumrerade", dvs huvudsakligen avslag och avfall"

skiftar i horisontell led. Samtliga rutor i linierna X220 och X221

har större vikt av "onumrerad" än av "numrerad" flinta. I linjerna
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X222 och X223 är förhållandet det omvända: det finns stQrre vikt av

"numrerad" än av "onumrerad" flinta i alla rutor utom två, där över-

vikten av "onumrerad" flinta dock är liten. Totalt påträffades i linierna

X?20 och X221 356.1 g "numrerad" och 544 g "onumrerad" flinta och i lin-
jerna X222 och X223 334.1 g "numrerad" och 169.9 g "onumrerad" flinta.

Kvantiteten bestämbara artefakter är alltså ungefär densamma i norr som

i söder, men.*kva4t'iten avslag och avfall är tre gånger så stor i söder

som i nom. Skulle det alltså vara så att flintföremå] tillverkats i

söder och andelen avslag därför blivit större där? Nej. Den större

andelen "onumrerad" flinta'i söder beror på att andelen eldskadad och

därmed i stor utsträckning obestämbar flinta är så mycket större där.

I linjerna X220 och X221 påträffades 375.3 g eldskadad och 525.9 g obränd

flinta, medan i linjerna X222 och X223 påträffades 90.1 g eldskadad och

413.9 g obränd flinta (Tab. I ). I söder finns alltså fyra gånger
{--

så stor kvantitet eldskadad flinta som i nom. Andelen eldskadad flinta

är i norr ca 18 % men i söder 42 %, alltså en dubbelt så stor andel.

Av Tab. -i,''' (och diagrammet Fig.' I [ ) framgår, att andelen eldskadad
lr

flinta når sitt minimum i nom, medan det i f injerna X??0 och X221 finns

tre rutor där den eldskadade flintan väger mer än den obrända. Digrammet

r-iFig. -1- I visar också, att alla de nio sydligaste rutorna har åtminstone

en nivå med mera eldskadad än obränd fl'inta, däribland oftast den flint-
rikaste n'ivån. I norr, däremot, överväger den eldskadade flintan bara

'i några relativt flintfattiga nivåer.

Flintans vertjkala fördelning redovisas i Tab. \,.., , och Tab. ,J Lt är en

special redovisning för rutan XZ21 / Y423. ( I dessa tabelt"r^ f,urU ilnt.

medtag'its de 11.? g fl'inta ur stolphå1 , som anförs nedtill i Tab . I l-12 .L, I

Dessa flintbitar har'legat på markytan och vid neddrivn'ing eller upp-

tagning av på1ar hamnat på en ofta avsevärt lägre nivå. Jfr )

/',
Av Tab. {,, framgår att största delen av flintan'ligger mellan 98.30

ll

och 98.74 m.ö.h. Over denna nivå har mindre än 3 % av flintmängden på-
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x 223

x 2?2

x 221

x 220

x 219

El dsk. 98.59-55

0bränd 98.54-50

Eldsk.98.59-55
0bränd 98.54-50 Eldsk. 98.54-50

0bränd 98.49-45

0bränd 98.59-55

Eldsk. 98.49-45 0bränd 98.49-45

El dsk. 98. 44-40

Obränd 98.59-55

Eldsk. 98.44-40

0bränd 98.59-55

Eldsk.98.54-50
Obränd 98.49-45

Eldsk.98.44-40

Obränd 98.59-55

Eldsk.98.39-35

0bränd 98.69-65

El dsk. 98.54-50
0bränd 98.59-55

Eldsk.98.49-45
0bränd 98.54-50

Eldsk.98.44-40

Obränd - 98.75
Eldsk. - 98.75 Obränd 98.69-65

Eldsk.98.59-55
0bränd 98.64-60

Eldsk.98.49-45
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träffats. Gränsen mellan den underliggande Cladium-torven och den över-

li.ggande carex-torven går just i nivån 98.74 eller någon cm rägre.

Föremål påträffade över denna nivå torde undantagslöst figga i sekundärt

läge, ditförda genom grävande djur eller mänsklig aktivitet.

Den största kvantiteten flinta återfinns i skiktet gB.4g - 98.45. För

varje femcent'imetersskjkt uppåt och nedåt m'inskar kvantiteten flinta
(tan. l: ).

1,
\1

Detta är dock ett alltför schematiskt sätt att se den vertikala fördel-

ni ngen. Di agrammet F'ig . visar att flintmaximum ligger olika djupt

i olika rutor. I rutraden x221 figger maximum 1 y4z3 på 98.54-50, i

Y424 pä 98.49-45 och i Y425 på 98.39-35. I Tab. I'" har för varje
t

ruta ang'ivits inom vilket skjkt flintans tyngdpunkt fal'ler, dels för

obränd, dels för eldskadad flinta. Genomgående är. att tyngdpunkterna

ligger lägre'i öster än i väster, och oftast är det fråga om en successiv

sänkning från väster mot öster. 0rsaken t'ill detta är utan tvivel att
stockgolven sluttar från väster mot öster (3.3.2). När den eldskadade

flintans tyngdpunkt exempelv'is i rutraden x221 sjunker från 98.54-50

i väster till 98.39-35 i öster kan detta jämföras med att Södra stock-

golvets överyta i väster figger på 98.56-50 och i öster på 98.42-38.
t-

I Tab. { 1ägger man ytterfigare märke till att den eldskadade flintans

tyngpunkt genomgående ligger lägre än den obrända i rutraderna X219 -

x222. Endast i den nordl igaste rutraden , xzz3, 1 igger den obrända

flintans tyngdpunkt 1ägre än den eldskadades. En förklaringshypotes

till dessa förhållanden låter sig omedelbart formuleras. Flintan kan

tänkas ha blivjt eldskadad i två ol'ika sammanhang, näm'lrn"ätrro avs'iktlig

v
o

eller oavsiktlig bränn'ing i härdarna, de]s också vid den brand som

(senast hösten är 2) härjade södra stockgolvet. Tyngdpunkten för den

eldskadade flintan i I S:d.. ,r..kg.lr .

Endast rutraden X223 är relativt opåverkad av branden på Södra stock-
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golvet eller av därifrån avsiktl igt eller oavsiktiigt spridda flintor.
Därför ansluter tyngdpunkterna för den eldskadade flintan i rutraden

X223 närmast till n'ivån för Härd D. En 1ägre förekomst av eldskadad

flinta i nivån 98.44-40 i rutan X223 / Y424 ansJuter naturligt ti11

nivån för Härd E.

Tab. /'i över flintans fördelning i rutanX2?1 / Y423 kan förtjäna
I

ytterligare studium. Man ser att den eldskadade flintans maximum, både

vad vikt och antal flintor beträffar, ligger i nivån 98.54-50. I den

nivån 'l'igger också den eldskadade flintans tyngdpunkt (Tab. .{ g- l.
l

Den obrända flintans tyngdpunkt ligger i nivån 98.59-55, alltså högre

upp än den eldskadade flintan. Däremot har den obrända flintan 'ingen

tydlig maximinivå, utan fördelar sig ganska jämnt på 5 femcentimeters-

skikt, från 98.69 och ned till 98.45. Slutsatsen bör bl'i, att fljnta
ackumulerats ganska jämnt under pålbyggnadens aktivitetsperioder, medan

eller oavsiktligt i härdarna eller'- sannolikt oavsikt'ligt - vid den

stora branden.

l,'
Av Tab.,l 'l framgår att flintbitarnas medelvikt skiftar något mellan( .Vad den sistnämnda
olika fyndkategorier, och även mellan olika lager. Xadxxki*lnadnnxmn*lxn
vari ati onen
nliknx*agnr beträffar kan det måhända synas som skillnaden mellan lagren

vore ringa, och siffrorna överhuvudtaget 1åga (sista spalten i Tab. ).

0m man dock koncentreran stud'iet till de fem fyndrika grävningssk'ikten

mellan 98.69 och 98.45 finner man emellertjd att medelvikten uppifrån och

ned järnnt. stiger från 0.3 g t'i11 ett maximum av 1.2 g i skiktet 98.54-50,

varefter den åter faller t'ill 0.9 g. Skiktet 98.54-50 motsvarar ytan

av Södra stockgolvet i den aktuella rutan, och en möj'lig tolkn"ing av

viktsvariationen är, att golvytan är den naturliga n'ivån att avs'iktf igt

utplacera föremål på, kanske också den mest naturliga n"ivån för bort-

tappade föremål.

bränning av flinta förekom endast v'id speciella t'illfällen, avsiktl'igt
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De ol'ika fyndkategor"ierna har olika medelvikt i rutan XZ21 / y4Z3

och säkerl'igen också i 0stra schaktet i dess helhet. Lägsta medelvikten

har onumrerad, icke eldskadad flinta - 0.3 g, därnäst onumrerad, eld-

skadad flinta - 0.7 g. Att den'icke eldskadade fl'intan har lägre medel-

vikt beror säkert på att den är lätt igenkännbar även i små flisor,
medan den eldskadade flintan kan förväxlas med sandkorn och dessutom

1ätt spf ittras till o'identifierbart små fragment. Högsta medelvikten

har numrerad, eldskadad flinta - 3.4 g, och därnäst numrerad, icke eld'

skadad flinta - 2.2 g. Att den eldskadade fljntan i detta fall har

högst medelvikt beror naturligen på att eldskadan försvårar typbestäm-

ningen, varför större del av det eldskadade föremålet måste vara bevarat

för att det skalI klassas som bestämbartn "numrerat".

Som kommer att framgå av det följande (6.1.2) ar fragmentariska föremål

i majoritet bland den bestämbara, "numrerade" fIintan. Detta gä1'ler

i särsk'i1t hög grad slipade yxor, av vilka mestadels bara små avslag

med slipade ytor föreligger.
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Måaga hackstenarl 12 av 3Q2 Eanolar s!-g inem en yta av drygt 1 #, huvud-

eaJcl!,gea L ru,tan 1/9 ee]n ö d,eLon w 1/4, De ].lgger under goLvet t111 håird

C (t1) sen pår över oeh L golv f (tfff härd A). Knaeksteaskoaeeatratlonea

sa,esanfaLS.er eJ sed åeu, för eLdsLagnLngsst€[&rrr&r 5 kna,ckstenar ans].uter

doek tlLL eldslagalagesteaskonceatrationeas S cleL i rutorna 0/4, A/5 oen

g/5, A|rarrd övrLga i.akttagelser kan nä'.snas två haekstenar vlLka återflnns

å d.et övre benlagret (rltorna o/3 oen l/l). Ea knaeksten lagår (?) 1röset

(rrrta 2/4) gredan tre anelra ligger u:.rder härd D (rtrtortra 3/5 aen 3/4. ne

Llgger antagLigen bland avfalL dltsopat från golvet till härd C).

Saledetenar ned ellpyta uppvisar i:rga aarkacrta koneentratloner L sln sprid-

alngsblLcl. De rtrtor se6 {Ens!rö3.l nån6a eldoLagnLngssteaar (O/5) oeh ha.aek-

stenar (115) utmårker sig lnte aed. avseencte på sJ.ipsteaar. Istältet är

dessa nast företräclda L rltotura 1/3 (tt) oeU orl3 (to).
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SvaveLkl-seas sprtdnlngsblld arnriker från den för eldslagningsstenarr sl1p-

stenar och knaekstenar genon sin I SY-I{O l-öpande iliagonalLtet. Inget sam-

band fiurls rhella,a spridningen av svavelkis och eldsLagaingsetenarr vilket

8y, åRrr&rs skuLle ha k"unnat fönräntats. Ett starkt sanband. finns därenot

melLan svaveLl{ls oeh fördelningen aY härd^ar l" sehaktet.

De tre pyr!.terua i nrta All Uar, höra tii.l" härdarna Ä, 3 och G. (le t<an

även höra ttL1 härdar utanför sehaktet i SY och T uot* nXvåerea talar för

det förstnärnncla alteraatlvet). Pyriten å ruta 1/4 Uaa, höra ttL3. härd G,

vilket även kan gåll"a för den å nrta 2/5 weA ntvån -57. De övrlga fyra

{äqr** pyrlterna i :srrtor:r* 2/+ ecin 2/5 sast d.e två I rut? 3/5 AAr tilLhöra härd
."1 -. rvel..t'i Y{ , c ("rr"r ruöJlLgea härd. } för någon eLLer aågra

f-".. ,r'

4/4 u* tiLL härd 11 vilket även gä3.Ler de två

l- ansLutnlng tilL svaveLiksklumpen. 1J.1"1 hitrd

ruta 7/5 töras,

av den). Pyrlten I nrta

fLi-sorna soro påtråiffades

E kan nöJligen en fl5.ea 1

ES.cislagningsstenar/stenar med spets har sira tyagdlpunkt 1 rtrta O/f aijr fi
stenar och spetsar av totaLt 55 flrms (fZ 6). D* tre sydöstLiga rutar.na

g/5, O/5 ocin 1/5 a+gAr ensanna heLa f % w elösl-agningsstenarrras sprLd.-

ningsyta. I dessa tre rutor firins tngen svavelkls aLls.

Yld ea iletalJa.nalys inskråinker slg koneentrationen tilL heLa rtltarL O/5

och dea syd.östra del-en av mtan th. ne lägesbeståincla stenarna förd.eLar

sig på sklLda nlvåer, från 98.57 tiLl 98.41. ?vå avslagna spetsar åter-

fanns överst, vilket kanske inte är en slunp. fre aadrar ej exakt J.ägee-

bestärnda, spetsar i rtrtan O/5 n* nivåangiveLserna 98.61-52 (e styetren)

och 98.59-55e d..y.s. äverx de ligger i de övre lagren. Ifågon tend.ens i
övrlgtl exempelvls att de tyngre stenarsra skulLe ligga lägrer kan eJ iakt-

tagas. KoneentratLonen tyeks förorsakad. av att det här föreLegat en säåka.

Inget tydltgt stockgoS.v finns här uten goJ.v I består lnom detta oeråcte,

tlLL skillnad från i näster, av kvistar oeh gren&r. Golv II sLutar straxt

i:cvld sä.nkan. PLatsen bör ha varit 3.änplig son avstJälpn!-ngsosråde osV

eller manat tlL1 utfyllnlng,
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6.2.'I . Knaekstener

-

Zf, haaeketea.er saaat 5 etelar av åylf-ka bar påtråiffets å östre

sehaktet. 15 a,v deesa är aer elLer eånelre nmtla tiJ.L fornea

aeda,rs 5 k"* beteoknas ses fLata. (nned två aoteettas planal

ytor). 6 a.nvlåer från de övriga 6enoe en evlång elLer atyplsk

f,or.g, (se fi6.9). ben lå,rtra ,(lala- , \a. Je"srqlo,*r anv*t4s .rs'tr

bv1,.rlo"l (45-J r/v' fo),

3örd.e}n$agen efter våkt redovlsas i f16. 10. Ca 30O gr. är den

vanligaete viktea för hraekstenarpa (laeålan. rioek 400 gr,).

En stea sår enellertid upp ttll oa 1 kg i vikt. *rgea stea

väger aladlre iia 200 gr.
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6.2.6. Sa,:salsten ned elioadJta.

Sa,ndstenar med sl.ipatt yta uppgår tåL1 heLa ?9 fyndnusner. Av desea åir

dock *lte mindre än 62 fregnent (d.vos. sllpytans ursprlmgllga moteatta

yta eJ bevarad prg.&p spJälkalng aehn/eJ.l..er vittring) medan övriga 1?

utgöra arr lrdef.artr (d.v.s. slipytans ursprungliga poteatta yta finns Scvar).

lil
i,,6i
i

ltli

't il
tl,8i

I

il

1,.i

Xxx
X
x
X
x
X
Xx)x)

lY,'%,.',%,

XX'xx

vikr GRAM ,vt 6/*

ttDeLaraatt uppvtsar oLlka tJocklek, från ea 1 1111 3 emt nca tJocklekea

1r2 cn är va,yrLigast (fig.l1). }en höga fraga.enterlagsgradea, framgår av

fig. 12, vilken vlsar att hele 43 styeken (f+ fi) &tertinng tutom vlkt-

LnternaLLema 1-5 oeh 6-10 grear

Spridalngen 5- vertikaL och horLsontaL led. redovisas nedan.
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cB på d,etta avsaltt. Yxsn Er 5T är furaea bara 0r5 e SY oa

nlvå (94.5t-50),

ongivea av trä-

dlo bålgge ove,anämrda, Bea på en betyci3.tgt lålgre

Dea 1åg eedl cggea åt S, Txa,a 1Lg6er på ech är

rester oeh gren&rr nea bar i-aget egentl.igt kulturlager under

s!.g. Där v1åtar lstäLl"et fynd.ton torr. Ävere över yxan, f.igger

eprldda trii- ech baekstycke&. Dea I S tlelen av sehaktet be3.ägaa

(qs"rr))
yxarÅ nr f@TI-airfadee I övre d"elen av ett vari.erat kulturLager.

6,2.3. Sklfferpil.

?iLepeteera åi,r av grå. ekLffer och mäter s.ed. evbrutea tånge

ekad.ad. $törsta bredå

oeb tJockl,ekea 0135 oa.

5e25 ew i 3.åingd. Även spetsen äF

(tre ee från speteen) är 0185 es

?l3.spetsen (98.6J) t:-gger L d.et övre, r*ö-nrolskobenförande,

lagret. Dea överlagrar aska frå^u, härel, D (99.6t) ocb åir

d.åirneel (t tttctret nedt det rnänniskobeaföra.Ede J.agret ees b.e}-

het) ett &nae EoE yngre åia härdenE anvåinelaingofas.



+

6.2,4. Eldg1ea@insseteagr /
t

Såenar 'v.ud
o.*s

EldsS.agringsstenarna L si.u tydltgaste utfornvrlng utgör så

vttt rri vet en för ALvastra påLbygsnael unLk förenåLsgrupp.

Ingea e$nansteas har stenar seil åenna eäregna forur påtråi,ffats,

vilket happaot kan bero på att iie eJ uppaåirksa,seats. 3e är

så pasa karakterietlska att cis bordo ha re6istreratsr eåirskllt

sos dle ffums avbtldadlo redaa av Fröd.ln L Fornvåtreer: 1910.
fire"l-'p)-
Sills vJ.dare får vL a,age deat eoe utesLutanclo tilJ.höriga påL-

byggnaclenl viLket aaturllgtvl.s är mycket ennåirkalagsvåi;rt.

Den för cte typlska eld.sLagaiagseten&nna utpräg}at nmelEcle

epetsen bör ses 1 sannbanå med svavelkLebolLaraa oeh är kaJaske

på sätt oeh vis betiagacl av dessa. Det r.mlka för eld.olag-

alngotekniken inoa påLbyggnaelen ekuLLe åiirför $narare vara

ilet flltiea (t) Urut<et av syavelkls (19 bolLar eLLer deLar

därav bara i östra sahaktet) åi.n någon egenartaå l-okal td.6

on hur en eLds1agni-agseteta skuLJ.e se ut.
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6. 2. Y.

E-1-4-e-1-e-s-r*r-c-,fl-e*s-!-e-r-e*r

Eld-slagningsstenens låLg@! Löper från gpg[ggg (eller ]uvutlg3gJ5gg,

om det finns fLera) ti1l nack-ep. Eldslagningsstenens bredd. och

l.iogFfef<, mätes vinkelrätt not längd-axe1n.

nerrnj.tr.oner, 
. S^;!"r*t';"%;5;1"

Eldsl.apnigjrsstenen er titpÅtcad av bergart, til1s1agen, ej slipad,

med minst en tillformad{p"t*, vars yta år mjukt rundad genom bultning.

tr'1era bultade partier kan förekoinma, eventuellt utformade son spetsar,

t

Typ A. Eldslagningsstenar u-tarbeta,de i kärnteknik.

aO I (1). Sultade spetsar, med ett enda slag avslagna ffån eldslagr

ningsstenar aY typ A,

aa A (2). Andra fragment, sannolikt av eldslagningsstenar a,v typ A*

aa 4 (r). Ämnen t111 eLdstr.agningsstenar, utan påvisbar bultning,

men med proportioner son faller inonf variationsbredden för typ A.

TJSJ, Eldslagningsstenay utafbetade i skivteknik. ELdsLagningsstenens

ena sid,a är formad. genom ett end.a slag.

aa f .,,Lf). Sultade spetsar, med ett enda slag avslagna från eldslag-

ningsstenar av typ B.

aa n (4). Ändra fragnent, sannollkt av eLdslagningsstenar av typ B.

aa f (r). Ärcnen ttlL eldslagningsstenar, utan påvisbar bultning,

men med proportioner som fal1er inom variationsbred.d.en för typ 3.
å BoRR (*"u*+*1 en) . 4f *n^*a*-,r /-!f cte<:Q -
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Entydlga el-it elagai:egee teaar (d.v.s. aed klart aerkerade,

ngneLrdle spetser) av typ å ff.une å aLo exeepl.ar. De förc1.eLar

stg på tre stsrLete.r (l etor, Å nedllus oah Ä lltea); fL6,,7

oeh g. 1111 dc sladLre ev dessa assl,uter elg fyra etyBiska

stenar (ad A). SJu styekea avsLagna spetsa'r bör ha tll.Lhört

elclslagalagsetenar av typea A oeh es ste6 sedl avsLegea spete

har ookså ttllförte åepna typ. $LutLigea rä}rrr,*s också en spets

eedt tre aveLagna (r) aetarr (två pessar Lhop oob saattige ä.r

eY sanffi.a bergart), till typ Ä.

ft*3--*-; - --.-

,- ./---=- D;-cc& 
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syp B

skadsr

typ B

representerss av toXv exeaplar; verap fyre prge&r

eJ är heLt påitbara. Sb åtfptsk sten har förts tLL3.

l.ikson äyen en avslagea spete . Yldare ftla?rs tre stenar

aedl ttrakr f,ormg*raiagl typ 3 nrsknr sa,sat fes ftbomartr/ttpr1rlerH,

Wp 3 Fborrrf . Dessa slstlr,åitsBda har eannoL{kt a3-drl"g anvåiate

Eon elelelagnilagset@na^r. 3e åir antlngen halvfabrlkat (vil.ket

deok aotsäge av deras almLkandte f,orn, se såirskLlt fig. ?)r

(varilaus.&a^n t"u.)

elLer så har dte ha,ft ea heLt a.EHa,H firnltlon (plyl?).

E3.clslagaiagooteaarn&s eprielalag L schaktet återkoseer vt ti1I

å ea.nbaådl meel eprielalngoa,naS.ysen av svave].kf.s, haoketeaar ocb

sLipstenar,

6.2.5. SvaveLkis (Pyrit\

Sve,veLkS.sen uppträder J. sJu f413. ses baLva eLler nästall heLva

bolLer (ree guldgu3"a, två rödbruna), i tre faLL eos trkLuepartl

som fLLsor (atta(två gtrfegulår en röd.brrrn) osh L nlo fall"

guldguJ.a, ra rödbrun). Till spriitalngen återkomeer vL rlec[s,r,r,
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6.2.2. Årbetsyxor.

Fyra arbetsyxor påträffaetes t öetra sohektet (fynAnumer 19e

20r ? oeh ,?). Dc

strLcie;rxoraa och

är tlLLverkade a.v samma bereart (?) son

befinner elg vanLigtvls i sycket dåUgt

skLck. fvå ev yxorris, åir dock relattvt väLbevaractE (nr 19 ecb

20). Da er

reepekttve

räteggadle saet olipaile oeh aåiter ca 15x6x4 ea

ea 16r5x675x415 cn. Yxorna 1åg bredvlel och pa-

rallelLt sed varaadtra på aivån 98'51-60 oeh sed eggarns

vättamete eot J{I{V. De ger ilärsecl iatryck av att sedvetet ha

placerate J. denna posttf"on. Eggen på yxerne åir Lätt saed't

vilket ka,n tycia på att de varlt I bnrk jnnan de deponeracles.
r' ,ti.
b ,..- _, --..

Sågra skaft, vLLkaiboråe he knnnat bevaraer påtråiffecles inte.

Den rltuel"la karaktären är llppenbar BeE ändå oages yxoraa aY

ctJurben och annat avfalL av tl"lL slrlles nornaal (?) lop3.ats-

karaktåir. I onrådet påtriåffades emeLLertf.di oekeå rsärrnlgkoben.

Förhå,Ilandet mellan d.essa tre katego:rter nåste reåas ut.

letta görs här geaerq e:r anaLys av den mz-kvadrapt (x 22O,Oo-

jA y 42j.50-gg) i vttten yxortra påträffadeo. Ingen nlvåskilL-
\------

'(
o

naå nellan kategorLersa kan påvieae. Detta Lager tycks eloek

eJ uå ned tåLL härd Cls stoekgoJ-v utan att deesföriana'a ä.sdra

karaktär. Golvet är eaellertld ttstörttr och svålt att få grepB
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eteaneterLaLet. faek vere Ett aLJ. etea

tn på plaa sch L regel pX.aceradea I separatat

pX.aotpåoar åasebar dlcttg Lagen kuaekepef,ör-

Lust. Trots aåingden etrideyxer i unelereökte delar ev på3.-

byggp.edlca (ca 40 t) nor elärf,ör sa@eeLikt aLnot lika nånga

fregeeatarleka Xrxor unelgått att bLL regletreraåe.

Ävoa oe vL r$ikagr aeå ee 1O0 yxor totaLt skuLl"e e,ataLct

förnF$rtaelc yx@r laos ea yta ar östre eehsktete eterl.ek yare

nlruilre åiq ?. Detta tyåer på att ses clåi;r he^ft aor akttrvj.tet

äa genoeeaLttltgt för påS.byggaatlen.,l{

lVt tuLa,,,,'i q6
J

T
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åir att betrakta sCIe rrågon fora er syäboLor ein sen prektiskt

fuagera,radlc vepen är en ria3.lg gl"seaJ.B6. StrtdsyxetreelLtionen

har sos bekant stor opriåning 1 tld oeh rue. För aorrs eöta.-

Landl räeker d.et här att peka på eångkantsyxor och svensk-

uerska otrldsYxor' 
re,ns/-9tt<a

Fråge,a en tlLlverkning sy 
.5.gfypscdiska 

stråcloyxer tnea pål-

byg6nactobs rea f&r låiaaFllgen Lösae geno!{ aaaLya av yxneterlal-

rot frå,e ået ganla Echaktet. Östra seha,ktete yxor ger I ett

feLL es aåtyda,a om evsLktlig depooLtLots, (ar 2e) nedg.B dea

aaelra tän"1-Lgen heLa yxan våser teeken på att ha 6ått eöeder

vtdt ttlLverbLngen (nr 55r eggen spJäLkad), 3e båele andra

Weks rr&r& eläagda blanå örrtgt avfoLL L ett seat skede av

på}byggaaåeas blstorle. Fågra arfcllspredukter från srr €yr

tlllverkning på platsea är ev&ra att peka pår nen Juet yxorhas

bergert äa ofta myeket evårt eakopmen oeh nindre ave3.ag,/avfaLL

kan ha uppLöots hsl-t (se Sord ifiilerssone reppor*).

Stri.deyxern&s åå119a bevarte,gegrael gör åes wåra att ebEervera.

SrotE noggrann utgrävaångotehlk undgLok dle två fragcentarlska

Jrxerae att regLstrer&s soa gåda,na vid, gråva,lngen Ben upptäcktes



och håirdaskar/Lera från hiird. C. ilr förhålLandena riktlgt

toLkade åir yxan depoaered efter a,nvåisclnlngen av bärd

'. r i .1 . ' (

före bygganclet av härd C.

Yxa,re nr 35 vll,ar dtrekt på koLet frå^n brandlea onedeLbart

efter konstrrrktlonsskedet år 0-1. Krlng och över yxa& f.i.gger

E nen

a f\j \€t.

bråint oeb obråiat trö samt 3.era från

San saT*
Yxoraa sr 113 och 1?7 visar €**

konstruktlones av bärd 3.

en arusaxr bl-ld. I{r 11? (aed

reservation för ldentlfikatlonen på pLaxren) fAg blancl obräis.da

djurben !0.8a. t övre deLen arr }tulturlagretr dock tydJ.lgen på

ea lägre nivå (94.6t) an eenniskobenen (ge.aA-az). unåer

denna kulturlagernlvå vtd.tar ett estrukturerst barkJ-ager.

Sr 113 (nivå 98,61) fag oekså l tlet ned, d.Jurben beniiagtla övre

Lagret, en bra blt (ca 10 en) över etoekgolvet ti3.l härd. C

och i trrösetstr per{ferl. Jag kan iate för närvares.de avgöra

on yxfrageentet ska a!åsee höra tl3.L trröeetn eLler lntel men

itirirnP,'a I troJ.igen åir det illtkoaset

fxoraa har uppenbarLigen

senå,re 3in detts.

al.drig a,nvåints, utan utgör antagllgen

exeeplar sem gått sönder vtd tlllverksrlngen (notera dock

yxan nr 28lF eyr ritueLLa åeponerlng). Tl vet lnte vad decsa

yxor enväiats till ens 1 sLa färålga foran aen att de enarare
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6.2.1. Stridsyxor.

Inoue östra schaktet har påtrFiffate fyra strideyxor el1er

ocb 11?).åoLar av såds,na (fynanuumer 28, 35, 117

I{r 115 beEtår egdaet av raaekpartLet nedan nr 117 sssnoltht

utgör drygt haLva Jrxenr dock sterkt anfrätt. I{ågot skafthål

finns eJ eatytt. lTr 28 är någet eå nåir fulLetåindåg, men

sacken åir skadad. EJ heller här ftr,rns spår av skafthål.

Yxa,n nr 35 har stöme delen ev eggpertiet avspJälkatr nea

är I övrigt relatlvt

Yxornae horisonteLla

fulLstäsdi.g. Inget skafthål fLnns.

spricialng ger i"ate L nuläget a,aS.ednlng

t113. några gärsklld,a aneårhlngar. }en vertikala föriielnJngen

lVå av yxoraa (aa oeh 55)ger däremot tstressanta reEultat.

påtriiffactes t botten arr kulturS,agret medan de två andra åter-

feu"Bs I cless övre del.

Yxan nr 28 ser ut att ligga J. en nedgrävaing (t) fytfa aea

blåglrfr/bi.åvlt l-ere, vilken ouger yxere (se sektlon). nseå6rärr-

nlngentt tyeks ha skurtt lgenon ett bagseLnötslager, förnodligea

tillhörande bärd E. I ans1t,rtnlae ttIl oeh över yxså flnns en

eteneagLlag (pl€s) ocb alLteqlnrnårrs överlagra6 e,Y stockgoLvet
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7.3- HasseLnötter
7.4. Svampar och övrigt



r985. 07 .04
MPITEL 7.2 SADESKORN

Prel iminär genomgång av sädeskornsförekomst i 0stra schaktet

I) Proj. profi'l' Tffi'Jgr-[z4.oo-rc z 9g.62
x 220.94 Y 425.75 7 98.49

X 224.00-15 Y 421 7 99.II,II och 19
x 224.00-15 Y 422 7 99.04
X 224.00-15 Y 423 7 98.99/ 99.12 och i9
(ovanstående 7 korn ligger i sekundärt 1äge. De är
uppkastade vid dikesgrävningen)

2) Rutgrävda korn (separerade i påsar)
T2T{TTZTZ-eB . 60-55 ( re76 )
x 2r9 Y 424 7 98.60-55 (1976)
x 2r9 Y 424 7 98.60-55
x 2r9 Y 424 7 98.55-50

I
I

3
I
3

korn
korn

korn
korn
korn

0, I gr.
0,2 gr .

0,I gr.

X

X

219 Y 424 7 98.55 (eller .5I)

2T9Y 4252 98.55-50
22ry 4237 98.59-55

Planerna (delvis samma som ovan)
x 219 Y 424 Z 98.51 (eller 55?)
x 220.25 Y 425.32 7 98.48
x 223.60 Y 424.32 Z 98.45

I stolphå1
X-2T30-f 4z4.sB z e8.35-17

"Många i vattensållet samt
förekomst"

"Konc. 5r3
under härd

lera vid eller

9r.
gr.

med ovan.
4 korn (nya)
bastfibrer? under

gr. på
A.

0r4
0,2

3)

4)

Koncentration,

"Sädeskorn och
härd D. (Nya).

Förekomst (och kolat äpple)
Nr 2I enl. pärm.

5) Under spetsen på pålar
@.60Y 4zs.rs
Under på'le nr 699 (X221.47 Y 424.92

7
Z

e8.23 ) .
e7.68).

Förekomst
0,2 gr .

Vattensållat material ei genomgånget. Där finns åtskilliga sädeskorn.

i+t:

T s1ztput{
e.fttr tacrJ"*

-l-,
I

I
x

r(

f,p.btx p.' f lqt
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I de omfattande projicerade profilerna har det förvånande nog

bara påträffats två(i) sädeskorn. Att dylika kunnat undgå upp-

täckt vid den extremt noggranna undersökningen är högst osanno-

likt. Detta kan dock 1ätt prövas genom en kontroll av det vatten-
sållade restmaterialet från profilgrävningen. Denna kontroll är
ännu inte utförd. Att sädeskorn inte undgår upptäckt tyder gräv-
ningen av de projicerade profilerna X224.00-15 Y42I-423 på, där

inte mindre än 7 korn hittades. Dessa ligger dock i det recenta
plöjningslagret och har sannolikt kastats upp i samband med

sentida dikesgrävning (ca I900).

ädeskornen bef in a_delen av schaKtet, tydligen
i anslutning till d-et södra stockqolvet. Ar då den bild sorn karta
I ger representativ för sädeskornsfördelningen j schaktet som hel-
het? För att få ett säkert svar på den frågan krävs en analys av

den oerhörda mängd vattensållat material som finns från 0stra
schaktet. I väntanffiförd finns det emellertid
andra vägar att gå. Ser v'i på de sädeskorn som ritats in på planer
och/eller registrerats 'i separata påsar är den sydliga utbredningen
entydig. Dock finns där en förekomst i nom (X223 Y424), men kornen

är placerade under härd D och den tanke som tidigare framförts av-
seende utsopade rester från södra stockgolvet kan måhända härigenom

styrkas.

Ytterligare en testmöjlighet finns, näml'igen de sädeskorn som följt
med när på'lar slogs ned igenom äldre kulturlager (karta 3). Tre så-

dana fall finns registrerade, ett stolphålsinnehåll och två kultur-
lagerrester under pålspetsar. Aven här går" den sydliga utbredningen
igen, trots att kulturlagerrester j stolphå1/under pålspetsar a1ls
inte är ovanl'iga 'i norr.

Den pref iminära slutsatsen blir då att förkolnade sädeskorn i Ostra

schaktet är en företeelse som hör det södra stockgo'lvet till. I en-

staka fall har de sopats(?) ut från detta men i stort sett ligger de

kvar, förmodligen i springor i golvet. De sädeskorn som finns högt

upp i recenta lager i norr bör även de ursprungl igen komma från det
södra golvet, men denna gång är det nutidsbonden som orsakat det

sekundära 1äget. Hans dike skär ju delvis detta stockgolv.



8. STRATIGRAFI OCH LOKALKOROLOGI INOM öSTRA SCHAKTET

SAMT BYGGNADS- OCH BEBYGGELSEPERIODERNAS AKTIVITETER

INOM DETTA OCH I RELATION TILL PELBYGGNADEN I STORT

8.1. InLedn'ing
8.2. Före'ianspr'åkstagandet av östra schaktets

om råde

8.3. Ar 1

8.4. Br 2

8.5. Er 3

8.6. östra schaktets område övergivet åren 4-1O

8.7. Är 11'12
8.8. R r 13

8.9. Er 14

8.10. År 15

8.11. Er 16

8.12. Er 17

8.13. År 18

8.14.6stra schaktets område övergivet åren 19-h0
8.15. Ar 41-42
8.16. Efter överg'ivandet av östra schaktets område

2

3

4

4

5

6

6

7

7

8

8

8

I
9
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samt byggnads-
och i reLatiorr

\.,;,

V'id en anatys av ösLra schaktet kan vissa grundf ö'utsåttningar
vara viktiga att håtLa i minnet. Markens topo'lraf är sådan

att schaktet stuttar markant mot norr och öster, nBgot som är
möj Ligt att betågga i så gott som samttiga ti tLråckIigt Långa

sektioner. FörhåLIarrdet f ramgår bäst på p.l?!gI__qyg-_r_tcl-1 g*_
kal"kgytt ja. PåLbyggrradens peri f eri f inns närmast att söka åt
norr och öster f rån östra schaktet räknat. I söder och väster
gränsar detta däremot ti tt centraLare deIar av an[äggningen.
En hypotes är därfö,' att avfaLL och sopor från östra schaktets
, 

.,...: _ I -. : --.. .-

g.1r.1-?9j.syst**gj,ig"!.I spridits åt öster och..n.o-"lr och'inte i de

motsåtta riktningarra. AvfaLtet kan givetvis även ha bLiv t
kvar i ansIutning t i L L de pIatser som det producerats på.

Framför aLtt kan st )ckgoLvsskarvar och andra ojämnheter ha

fy[ [ft ut med diverse materiaL.

,-,.:, För östra schaktets vidkommande innebär detta att res Ler från
'r aktiviteter i de södra och västra deLarna av schaktet antingen

finns kvar där eLLer ockst finns spridda åt norr och jster.
Rester från aktiviteter i sistnåmnda områden f inns då LikaLedes
kvar dår eLLer så har de spridits utanför schaktet.rA''faLl kan

också ha'lörts in på östra schaktets område från de d,rLar av

påLbyggnaclen som gränsar i 9öde1 o9.h väst9... Hur stor rnöjligheten
är att materiaL kan ha hamnat inom östra schaktets omr åde från
aktiviteter utanför, beror på hur dessa utanförL'i ggan(e partier
ska uppfattas * funktioneILt, kronoLogiskt och nivåmä: sigt.
Detta kommer ått utf örtigt behandLas i samband me,C put Lic rringen
av 1908-1930 års undersökning, men v'issa iakttageLser kan emeLLer-
tid redan nu göras. En bLick på den sammänstäLLda och ren'itade
pLanen över heLa det undersökta området (t.ex. 'i SkaLl 19l3:4)

df,
, Wil
$ii,

,iir:':llr ,:' i::? ,,rt rii|tl :rii i.; )if.:ffirr / -ri
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,/

lör det troL],gt 1t: .i1s.t.1ög"n'ingen av mater:iaL t-i L L östra
r-9 

1_" 
k t e t h u v u d s a k L i s-:..n"" :-.f" i t e k 

1 
n n a. k omm a s ö! 9 1 

i f r å.Jr,, m ed a n

ti Ll.f Lödet f rån väster bör vara begränsat. I sistnämnda om -åde

utgör nåmLigen ytan av gränsområdet met Ian påtbyggnadeqs t.rå
avdeIn'ingar. Först sedan denna uppdetn'ing övergivits ( lr 15)
kan avf alLsspridn'ingen dårif rån komma 'igång. öster och nor r om

östra schaktet f inns ingen anLedning att misstänk;r någ a lärdar
överhuvudtaget

P_-e_gilss_f ö1ha!t.llo-g-1.? tycks i huvudsak vara !,1_!?l!*a*q_"*_jj.. 1

9_r_1tg--r-cha.\!""I:_-g,ii?_9:-, både när det säL Ier hori sontaL oct,
vertikaL Led. 9_!i!r Irltt.g.l:t meLLan områdena i södertväst rr
respektjve norr/öster har emetLertid, Liksom motsvaranle slit[-
nader i hö jdLed, påverkat bgvgr jngsgraden f öf.. tlq. lf -_ rät_n ng?.1

vj_s.af däremot k9n:.tef.t.q värden f ör hela schaktet, vi Lk:t b .a.
gynnar anaIyserna av benmateria[ (rapport från ark- to sk. lab. )

Bevaringsf örhåL tandena kan i hög gr.ad ptverkas om kuLt rLaqren
LgO.a1-.--ö9nna för väder och yj:d m.m. !änOre eLLen korta e t id;
eLter om de snabbt överLagrats. Några recenta störningrr, f ör-
utom {tb:l ,i _:..ydyå_:.t, har inte drabbat schaktets cmråde.

,'.-

Den föLjande anaIysen baseras på

7. En hypotetisk kopp[.ing tiIL de

tilL 42 görs och östra schaktets
i övrigt utreds.

information i kapitter 3 titL
dendrokronoLogi ska å,'en 1

f örhå L Lande t i L l- 9å Lbyggr aden

FöRE IANSPRÅKSTA6ANDET AV oSTRA SCHAKTETS OMREDE.

säkra spår från denn'r tid föreligger inte. MöjLigen kunde rre

kvj.s_tar som L'igger d i rekt på torv/kaLkgyttjarr i.nnalf_gt_-Lqj
raden våra rester ef ter en buskvegetation på pLatsen före lr 1

vedartsbestämningarna på kvistarna företigger ännu inte, mln
det är vät inte omöjLigt att de utgörs av säLg. r så fatL irör
säLgstubbar f innas, som är äLdre än den stubbhori sont som kan
be[äggas f rån tiden efter branden. Några sådana åLdre stubbar

(D har $_ock..,jnte påtråffats. Det är bL.a- därför trotigare att
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41.;'t.
Ll. q

kyistalna iqtät!et är a.v-liktligt Lagda på p-.!;!9, örstagsvis
år 1. Kvistarna kommenteras därf ör" ytterL'igar e ne lan u rder
texten för år 1. Det ska emetIertid redan här. anm rrkas att
rötter f rån säLgstubbar (f rån uppehåLLet ef te,r br, nden) kan
ha sökt sig ned under koLLagret och vid utgrå,vnin1,en deLvis
uppfattats .som kvistar (även om en deL

sådana). Hår bLir vq:dartsbestämningarna
rötter' reg-' strerats som

avgörande, meli nnan
dessa utförts måste feLkäLLan påtaLas.

De antydningar ti Lt aktiviteter i p,åtby-g-g-na$en 191 r. lt" 0

som framkommit vid tr,iorm'ianums dendroLaboratoriu0 tyckr 1n.II
ha bq1ör1. östra sghaktets område - i varje fa[[ har .j_.S_qt
k-y^L-tu"lLLger biLdats. Hade så varit faLLet skt,r"Le ,ret la f am-

gått av kutturLagerspår på påLradens påLspet::ar ("n ptLe, 788,
har av BarthoL'in noterats ha "kuLturjord" v'id spetsen, nåclot
som inte 'iakttogs vid utgrävningen. Möj Ligen rör det sig )m

sammanpressad torv). Det f inns l-.lSgt .kuLtur!ageq unde_q. !o _

.[*9,_S"."j, viLket i -r,lr, Ir. "i.l!g f jnns beLagt under påLspetl rfng.
Då det inte f inns någon mö j l-'ighet att stå ned påLradens pl Iar
utan att pressa ned koL !::-i:1",detta att inget kuLtur Lagr r

1"l."l.ls på pLatsen 19.*"!t""J.", Att människor trots detta kan ha

v'i stats där går 'inte att utestuta, men det är omö j Ligt att
arkeoLogiskt be[ägga.

RR 1.

Det södra stockgoLvet Läggs ut. Det består huvudsakLig,en ,,rv asp
en östra dete- ' '-" ;--..::!:l:pP-ej a

ningar sakn;,s
inns som salt

'innanför: påLraden. Hade de varit di rekta rester efter röjningar.---;.. ,,. ,.... *_.

skuLLe de inte enbart ha Legat där utan åven utanför påLraden.
Då de 'inte heL Ler återf inns under södra stockgoLvet bör de må-

hända vara {lg_.9 "!Le"l s?I!ida med d"ILa och d'i tptacerade.för
att man Lättare skuL l-e kunna v'i stas där. Vedartsbestän ringar
bL i r avgörande för om de har något di rekt samband med kvi starn€,
i östra deLen av södra stockgoLvet.

n rv
v ,:1.a.
dock.
kvistar

.D
med

täm

rf
S

r

r

S

o

o

t
-
b

n

l
t
-
S

b

a

t
I

S:
r

h

r:
a

c

e

d

t

o

e

e

nd med instag av hasseI
har (ompLetterats) e L Ier

och säLg. FuLLständiga v

ä av aL f inns .inder goLv

och l- i
goLvet
oLvon

Stödt r

'i,,,i1, ri,ir|,i.,1!ri1,
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PåLraden (av aI med inslag av två ekpELar) bankas ned llr 1

Den år inte g!qqe-re{,9-y!I_e-Ll_tl!t i tp,t!t4L!etd"e..-t j.!."!--..s.tock-

go Lvet och förefa L Ler i nte ha något med detta att göra "

IstätLet är det troLigt att påLraden endast har sambanJ me,d

gränsen me[ [an de två påLby;;;;;;;uoutninsarna och a[ [ iså
egenttigen inte har något med de övriga aktiviteterna i

östra schaktet att gölg. PåLraden har åven en annan Iutning
(åt NV) än schaktets övliga påLar (huvudsakIigen il0), men

orsaken tiLL detta är okLar. (Jämförande studier v atraden
i våstra sökschaktet kan kanske ge komptetterande inf< rmat'ion)

En eLdstad,
pt det södra
hinner bi Ldas

AR ?.

utan sten och Iera, kommer t'iLL ä,rvän,lnint direkt
stockgolvet. Det år okLart om nå1ot uLtt-rLa0er
tiLL denna härd (hård A:s ätdstr ta ).

-Ri-ns,. A

ll_ 2". ?:Lässs läld A:s I9l"!. stensatta versio;n på pIatsen för
den först använda etdstaden. l11ry ngg"?l_ jgl!-t9_qggft K.q-1.!u_t:
lager hinner bitdas brinner het"a stockgol"vet och äv"gn pEL'aden
och kvistarna i norr. Någon vedartsbestämning som utvi:;ar koL-

(q\Lagrets sammansättninS företigger ånnu inte, men kommer alt bL.i
\ L,/
-'av stor betydeLse för förstteLsen av hur det har biLdai,s. TitL

deLar bör aLLtst koLLagret ha biLdats år 2, men v'i åte,.kommer
tiLL detta i texten under tr 3.

AR 3.

I samband med anLäggandet av härd A i sin yngsta stensirtta ver-
.sl,an sopas och röjs det i brandresterna. KoILagret, sorn ju
huvudsu\tieen vi taq di rglI på torvenu kar.t9f t.if., iri ,,a ggtIl
sätt s'in sIutgi Lt'iga form. Enstaka kaLkstenar finns även direkt
j-S^I!!jil, utan koL under sig. De kommer antingen från den
äLdre stensatta härd A eLter från en härd utanför östr;i schaktet
i väster, om någon sådan kan tänkas ha funn'its vid denrra tid.
De ej etdskadade kvistar som Ligger under kotLagret ha'^ troLigen
skyddats f rån eLd av vattensamL insar i norr. f9!-!-gg"f g.I pgl.-..at-!_I.:

'?jl"::?*"1,"*:"!* (gå!-f19.:l)' ::p/ l. ind ('öd19. 
-:i?g-f^"q-o--*-e.J ) samt
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de Len av

K"v"I
(.( r,, ,

stockgoLvet och

,hi^ ,r{1;r'
!L L, ;\ö\_r 

V
koL frSr okoL f rån kvi

kvistarna i
star i ösitra
norr.

fi.tL dgn efter blan-den

hasselnötsLageFr vi Lket
nyanLagda härd A hör sannoLikt ett

L'igger på det koLade stockgotvet.
härd A:s sista fas bör detvis kurrna

{;

Ku I tur I agret t i L t hörande
isoLeras, även om ttski LLigt kan ha förts bort vid senare
aktiviteter i området.

I koLLagret Ligger stock/påLrester av ä1, viLka detvir. Iiknar
stödträet i söder. De är emeL Iertid t'i l. L ski t Lnad f rår detta
koLade (stämmer detta?) och ska ses i samband med koLiagrets
biLdande. (Lisser de q!ll"iq..""q-irS_.1.!,"pq.!"9--fy/_gllil_" errrr över-
Lagrar de kvistarna?). Möj tigen härrör de från den brunna påL-
raden. Ska vi acceptera att koLLagret har samband med det södra
stockgoLvet måste det, föru."r-".J".t,k".;;;;;i;;,^k;; ; ;;;
att de anstuter tiLt varandra. Möjtigen Låter sig detra göras.

USTRA SCHAKTETS OMRADE öVERGIVET EREN 4 TILL 1'T / 12.

Ef ter reparat'ionerna år 3 f örekommer r_ngll_gsl$okt?Ic t9--'O-ir1_!t

påv'isbar aktivitet f örr"ån år 11. Inom östra schaktets omrtle
kan en reparation noteras tr 12. Under uppehåLIet y:].,. :_å..g-..

?-1__gI..tq9_t. Röjnlns-:l"kgl ,!l",ot.]9en st<e !1. 1-2_, eftersor denJro-
kronoLogin först dt bevisar aktivitet i östra schaktet.-E-k-
dateringarna gäLLer emeLLertid aLttiC påLbyggnadsavdel ningarnas
gränser och inte schaktet i övrigt, v'i Iket man bör håtLa i
k*.-'s"*.n'dd

minnet. Y3I--tt::l"d_:i !_l::_93-le!!an g g.l ?_?', vit[et karske
är nåsot för kort (?). vad_11g.f.r. alv-äl'4p*_dg \.uj.t?f t'i !t s-o1 bi..-y

i::y!J_?!gt g-y. lQj n"-jjq"e-"1_-åj. q.h Lg*". Det så r ter att sk.i t j a n et Lan

de kvistar som fanns på pLatsen redan år 1 (dvs i norr sa0,t i
östra deLen av stockgoLvet) och de som är resuLtatet ev röjningen.
!.pp"håL t.et. typks ..9c.('sg kq"nng sptras i 9tt t9"1."-:"Likt_*scm noterats
på f lera stäLLen i schaktet. Torven ligger direkt på koLtagret
ggl bö1 rim!igt*y-j9 ha b.j L{gt.s dåk även om en medveten utpIacering
ej kan utestutas.

!.?
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AR 12.

När man återvände år 11 eLLer 1? Le_paj9_J,?_s_--.{gtr__g*qf.!?_-s_"r_?_qsgI.:
Det är aLLtså samma yta som förut man har titL sitt förfogande.
Vi har tre härdar att ordna i en kronoLogisk föLjd årer, 11/12
tiL[ 14, härd B, E och F. KuLturlager från härd B bör kunna
ge stratigraf iska htLtpunkter, kanske genom det l11oln"j3d1
LerkärIet. TiLIhör det hård B, viLket nog är täml-igen kIart,
är denla yngre -ä1" håf.{-.F. ..!_"JtSr-:om _.:f äf v-o_r:- !,j gg.-q.r .e_ya.n.F,4 t'q^r-:,_u_!-:

nötsta.Oret f rån f,a1! .rl. Härd F har inget hassetnötsLaser/ vi Lket
försvtrar ett avgränsande av kutturLagret. Härd B:s nöttager
(dr.m.) kan kanske stratigrafiskt koppLas t.i tL hård F:s trå-
konstruktioner, och därmed [ösa den retativa kronoLogirr? fvlöj L'iga
varianter pt kronoLog'isk ordnd,ngsf öt jd bLi r darf ör:
E - B - F eLler E - F * B eLler I_ E - B.

Itl*eda1 använd91.""-j"g."u"".:.:i:.1 tf *: AnLedninsen är att det kanske
är mest Logi skt att anta att man stannar i söder första året
innan man f ör"söker si g på en härd i norr. Sedan f örsöker man

igen använda det gamLa goLvet men inser att ett nytt goLv behövs.
Det ska inft ikas att vi här uppfattat östra schaktets )mråde

som et-'snh"_!-,:- -Y.t__"!lt_"ll,l.-"._ l?knil meo.ngi-l.igheten ay,.jyl_-$|f:j_glg!
11":19". härdar., Att så varit faLtet år med tanke på av;tånden
högst osannoL'i kt, men kan kanske inte heLt utestutas. )et heLa
är beroende av hur tättbefoLkad påLbyggnaden vdl, någo som

anaLysen av den gamLa undersökn'ingen f år vi sa.

Ett försLag är aLLtså att hård F anLäg.gs.. tr .12 pt sitt stöJtrå.
Vi vet ätt den är yngre än

framgår av stratigraf iska
härd A och åLdre än härdrCr vit<et

iakttagetser av träkonstrukt onenna.

ÅR 13.

Detta år söker man så att säga orörd mark för si
Utan att något stockgoLv anLä99sr bySSs härrd E i
kvistar/ delvis koLade trärester, kol. och avfaLL
stensbitar. TorvLagret f rån uppehåLtet tr 4 - 11

tt härCby1 gande.
rordo;f på

i forr av kaLk-
kan, iLIsammans

ri4i{.:ti.l l
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Teg T.o_:,u1, !.ti"g_g-l: yi9-"1_hå1d E, vi Lken därmed är- f rån tiden
efter år 11/12. l:|!-l3lq,_!.jJf_.9!t hassetnötsLaser som b.[.g,,
gy-f:! gf ?I _p"9,!13j"g"!-. KuLturtasret ti il" härd E bör kunna isoteras,
även om avfaLL sannoLikt sprid'its utanför schaktet tt norr och
öster.

ÄR 14.

t!ll9_9 h"ysss i. söder, {_"_[i:=p_Q -tLe-s*s-"e-!,_!9-!-9_!asret f rån. Iäl,i. A"
Det år okIart om det gamIa stockgoIvet fortfarande furrgerar,
men det år trotist. v:t_-fg_*tglljn.s_a-l gq!"-"e-!3n3j"llgs.a1be_t.g.1 bör
ha utförts, viLket Lett titt att avfalL från år 1, mer, hu,ud-

'-:!-l-j,9J,3-" Lf|.n .å.1 1".op,1"3,-.e*P-tjdi!s tt nolr och åt 9-lIi f.: I'et
hamnar tiIL stor deL under den senare härd c och norra stc,ck-
goLvet, men kan åven ha hamnat över den i nordost betägna härd
E. Vi får i st faLL en omvänd stratigrafi, dår det åLdre av-
faLtet hamnar över det yngre kuLturLagret från härd E. Att
månniskorna kring härd B verkLigen använde härd E:s onrråde som

sophög visas av keram'i kspridningen.

riy:f_L111_g härd B produceras ett hasseLnötsLag€r, och det är
Då manvi kt i gt att noga

' !. i -U-:**-ll-9--ftff*.kt*s-ngs rlJ-e J:l i:*-
inte sopat undan nötskaLen när man byssde härd B kan man kanske
misstänka att de har varit tämpLiga att bygga härden på.

AR 15.

Ar 15 är ett v'i ktigt år i på[bygSnadens bebyggeLsehist:ria.
Detta år utvidgas den ursprungI iga sydöstra avdetr ir,lge r runt
om med ca 2 meter. På sE sätt kommer den sy{ög!.r-.?. eVdg Lni-n.gJl
att inkräkta 2 meter på den nordvästras område. Det är i sam-
band med detta som det norra stockgoLvet i östra schakret ska
ses. När detta [äggs ut hamnar det nämLigen ödet näm L i gen öve r på [ rad en yid
den gamIa gränsen. Det kommer också att över Lagra härd E och

-""--'"'i-**"ry
även,det _södra stockgolvet. Dälel.1-e_f -?n!ägg9 dgn s!elFa,!tg -"h_äfg
c på s'itt LerLager. rnget hasseLnötsLager hör t'i LL denna hård.
Kulturlagret från hård c bör kunna i soLeras på det nyanLagda

'' ;,. ;f r',r1. 
!i;,l,i,..{
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gotvet, men deLar av det har nog spridits åt norr och öster.
I norr har det sannoL'i kt hamnat under den senare hård D. i ven
utanför gotvets södra begrånsning kan avfaLL ha samLats.

fR 16-

Detta tr sker
på L byggnaden.
akt'iviteterna
endast ska ses

ER 17.

ri!_! ty_1"91. s]1pt q9!!a tr -51n _!.1vtiq
naden. Möj Ligtvis upp'rätthåLLs från
uppdeLningen'i två avdeLningar.

jt_ggl_,r91$Lg!-lo1o Log j skt pgv i l-ha_1 q,!t1 v.i _t_g!" i
MöjLigc,n föreLigger här ett kort uppehått i
i östr" schaktet, dt norra goLvet synbarL'igen
i samrand med härd C.

7 bySsverksamhet
och rned år 17

i p8 Lbyss-
inte Längre

Det .Sj-N0 -o11"9^n-.19.1ad,, 
v.irt<,e*t...-i.-..!:rorr. (dvs deLvis under härd D)

bbr kanske kunna ses i samband med att en eLd gjorts upp d'i rekt
q.! de3s3 pt de n{,rra partierna av norra stockgoLvet (pLan

3/4.UII). 0m detta åven gäLler för de stockar som fjnns söCer
om nordvästra hörnet av schaktet är ok Lart. .|!-g-l!. t.pö. l.J.!1 Ltl
koLad undersida och irör vara utstångd efter brandt.n 8r ?. Man

kan ha använt den tilL att stå på när pålar bankades ned, t.ex.
år 3. Förhå[Landet m,,rlLan stockarna, synLiga i ruta X 222 y 423,
och deras eventueLIa fortsättning j X 223-rutorna måste kLar-
Läggas. I X 222 Y 42: har en eLter f Lera stockar kotacr ovansida.
Måhånda har de även i.oLade undersidor (jfr koILagret i sektio-
nen Y 423).

AR 18.

1.*9;j.1"._"nLäggs genom att Lera breds u!_ över de_t g.3.1nLa b-1arr.{911.-

l?{,gt. Inget hasseLnötsLager hör tilL hården. Ir_!trf lug,.:.t titI
härd D har sannoLikt t'i LL stora deLar hamnat utanf ör schaktet.
Stenrösg_-t sydöst om härd D ska antagLigen qe__s*"-j_._:jmb-and med

denna. Röset består av avfaLtssten (kaLksten, skörbrärrd sten
m.m. ) . Att röset i ntc k.r;;;-;ia åtanas ut förk Laras säker t med

I

ifi;l'fiq:-: l
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att pLatsen övergavs redan år 1 8. ttlöj t i gen.._-
me L Lan röset och den

periferi._.*.-***''.'-.''

stensträng som Löper
finns ett samband

i på Lbyggnadens

'iliilIt{

OSTRA SCHAKTETS OIqBADE öVER6IVET AREN 19 TILL 40.

0m det är riktigt att pLatsen Iegat öde i över 20 å.._!,9t,'
9"9*3"--!.Yl.ll .P:,!-t"g.-9.3:"-::.!:"-"-!,:-9-i:Lt,- Buskar borde ha vur i t r ä

Btatsen och torv borde ha bi tdats. Då kuLturIagnet detvi s

består av torv kan torv frtn ett visteIseavbrott emeLtertid
tått undgå att ur:,ski L jas. Buskar och stubbar kan pga dåtiga
bevaringsförhtLLanden (torra områden) ha fönmqLtnat och und-
gått registrering.

ÅR 41-42.

Djur- (framför atLt nötboskap) och mEr'-niskoben L'igger spridda
.]****^-:***. 1

över östra schaktets yta, om än med vi ssa koncentrationer.
Kbncentrationer av brånda djurben förekommer ocks8, Det år

svåt't att i kuIturIagret finna spår av avfaI Lshantering. F esterna
tycks ha fått Ligga dår de hamnat. Att vi har att göra med €tt

.---.. - .*-:*--
heLt nytt fenomen visar även ekpåLarna i påLbyggnadens syd-
östra deL.

tr

1.,v/---

si
{li :

I

,l
,f

i
I

I

Två sanno t j ka hä rda r
4-.-.-_--*

teckningarna G och H

finns beLagda för åren 41-42. De har be-
och bestån av en enda kaLkhäL L vardera.

:|i..
\o 

--

Det är för närvarande
dem åt.

knappast mö j l"igt att kronoLogiskt ski t ja

,"
.'rJ.r {r;:ri( 1r;rr?.,ii i1,.,;,. ,r,...1st ,tr, ,r' }ffj1if},ip*ffii#ir \.i,. j1;', " i ..,i;.-. i



9. ALVASTRA PELBYGGNAD _ SAMMANFATTNING OCH UTBLICK

9 -1 - Det

9.2. Det

9-3. Det

9.4. Den

östgötska perspektivet
nordiska perspektivet
eu rope i s ka pe r spek t i vet
fortsatta forskn'i ngen
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