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Inledning och förutsättningar 

Med start våren 2016 har Institutionen för Arkeologi och Antik Historia vid Uppsala universitet 

genomfört praktisk undervisning i fält. Fältarbetet har genomförts vid Hellby i Fyrislund, i 

Uppsalas östra utkant (se Figur 1). Den berörda fornlämningen utgjordes initialt av två 

separata fornlämningar dels Vaksala 383 en medeltida/historisk bytomt och dels Vaksala 386 

registrerad som en järnåldersboplats. Dessa har sedan slagits samman till Vaksala 383 vilken i 

det nya Kulturminnesregistret fått benämningen L1940:5550.  

Undervisningen som varit en del av institutionens utbildningsprogram har främst utgjorts av 

två olika kursmoment, dels 5AR640 på B-nivån och dels som en valbar kurs (5AR767) på 

avancerad nivå. B-kursens moment omfattas av 5 veckor och syftar till att ge en orientering i 

grundläggande fältarkeologiska principer, tillämpa relevant fältmetodik samt hantera och 

dokumentera ett arkeologiskt källmaterial på kvalitativa och kvantitativa grunder. 

Fältmomentet på den avancerade kursen är mer forskningsinriktad och omfattar 10 veckors 

arbete. Kursen fokuserar på att ge färdigheter i att problematisera, planera och praktiskt 

genomföra ett arkeologiskt fältarbete. Detta inbegriper medverkan vid planering av en 

undersökning, samt, i samråd med projektansvarig/kursansvarig lärare, ansvara för 

arbetsledning och dokumentationen inom ett tydligt definierat ansvarsområde vid utförandet 

av undersökningen. I kursen ingår även att arbeta med efterföljande fyndhantering, analys 

och rapportskrivning. Undervisningen på avancerad nivå inleds med ett teoretiskt moment 

där riktlinjerna för den aktuella grävinsatsen dras upp och undersökningsplaner formuleras. 

Denna kurs påbörjar sitt arbete några veckor före B-kursen så att studenterna på avancerad 

nivå kan avhjälpa de ansvariga lärarna med viss handledningen när den större studentgruppen 

från B-nivån kommer ut i fält. I fält blandas de båda studentgrupperna och arbetar inom små 

begränsade ytor. Det efterföljande analysarbetet genomförs gemensamt och slutprodukten 

blir ett PM som skickas till Länsstyrelsen som en årsredovisning. Allt arbete sker i nära 

samarbete med ansvariga lärare som kvalitetssäkrar resultaten.  

I enlighet med länsstyrelsens beslut 431-1792-16 respektive 431-30-18 avseende ingrepp i 

fornlämningen ska resultaten redovisas vart femte år i en mer omfattande och syntetiserande 

rapport, vilken utgörs av föreliggande text. På grund av Covid-19 pandemin ställdes 2020 års 

fältkurser in och denna rapport omfattar således endast fyra fältsäsonger. Rapporten har ett 

klassiskt upplägg med en genomgång av förutsättningarna med den kulturhistoriska 

bakgrunden baserat på arkeologiska undersökningar i närområdet samt historiska uppgifter 

och kartor, därpå följer undersökningarnas genomförande under rubrikerna syfte, målsättning 

och metod. Den efterföljande materialredovisningen har hållits kortfattad och något mer 

övergripande än den detaljnivå som redovisats i de årliga PM:en, istället har mer energi lagts 

på en övergripande tolkning och hur de sammantagna resultaten förändrat förståelsen för 

platsens och närområdets utveckling i ett långtidsperspektiv. Fyndlistor, kontextlistor samt 

konserveringsrapporterna finns bilagda.  
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Figur 1. Undersökningsområdet vid Hellby bytomt är beläget i Östra Fyrislund i Uppsalas sydöstra 
utkant. Skala 1:25 000.   
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Topografi och övergripande fornlämningsmiljö  

Landskapet runt Uppsala utgörs till stora delar av, sedan länge, uppodlad slättbygd. 

Naturmiljön präglas av sprickdalar och vidsträckta lerslätter, med spridda inslag av 

uppstickande moränimpediment. Undersökningsområdet på Hellby ligger i Östra Fyrislund i 

Uppsalas sydöstra utkant, i Vaksala socken, men beläget mycket nära gränsen till Danmarks 

socken. Fyrislundsområdet som helhet präglas av ett svagt höjdstråk som sträcker sig från 

Gamla Uppsala och söderut mot Danmarks kyrka. Området avgränsas av lågt liggande och 

tidigare vattentäckta områden, i väster, söder och öster, så som den stora Kungsängen/Föret 

i söder. Denna var länge en större sjö, vilken gett namn åt flera byar längs stränderna så som 

Sävja, Säby och Sätuna. Sjön ingick också i Långhundraleden som mynnar i Fyrisån med vidare 

kommunikationsmöjligheter till såväl Mälaren som Fyrisåns vattensystem. Den nuvarande 

åkermarken ligger generellt på höjder mellan 10–15 m ö.h.; impedimentmarken är något 

högre med enstaka höjder upp mot 30 m ö.h. Området där Hellby gamla bytomt varit belägen 

och där undersökningarna genomförts ligger på en höjd av 15–20 m ö.h. (se Figur 2).  

 

Figur 2. Impedimentet vid Hellby med omkringliggande åkermark och nya exploateringar och 
byggnationer taget vid 2018 års undersökning av platån i sydöst (drönarfoto taget mot norr, tillstånd 
från lantmäteriet LM2020/028615).  

 

Den lokala topografin på Hellby bytomt har påverkats avsevärt av den långa tid som människor 

bott på platsen och de markingrepp dessa har gjort. Den naturliga topografin är stundtals 

svårbegriplig. I den centrala delen finns en mindre höjd, där berggrunden delvis går i dagen. 

Direkt söder om denna finns en anlagd och hårdgjord yta, men som numera till stora delar är 

gräsbevuxen. Denna har sannolikt fungerat som vändplan/gårdsplan långt fram i modern tid. 

Mot sydväst och sydöst sträcker sig två höjdstråk, vilka sannolikt har kvar sin ursprungliga 
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topografi med en relativt brant sluttning ner mot omkringliggande åkermark. Mellan dessa 

höjdstråk, i den södra delen av impedimentet, finns en svacka. Det är dock osäkert hur mycket 

av denna som är naturlig och hur mycket som blivit urschaktat. Utefter kanterna i väster, söder 

och öster finns rikligt med, delvis storblockig, röjningssten. Den norra delen av impedimentet 

utgörs istället av en mycket flack nordsluttning med en närmast obetydlig höjdskillnad mot 

kringliggande åkermark i norr. Delar av detta område har sannolikt varit uppodlat under olika 

perioder i historisk tid. Det var även i detta område som den senaste bebyggelsen på platsen 

var placerad vilken revs under sen modern tid, då platsen övergavs, marken återställdes och 

byggnadsrester fraktades bort (se Figur 3). Dock är omfattande markarbeten fortfarande 

synliga, framför allt i form av påförda massor. Bortsett från denna norra del är området kraftigt 

bevuxet med såväl stora träd som snåriga buskar, detta gäller framför allt i de västra delarna.  

 

Figur 3. Bebyggelsen vid Hellby (markerat med röd cirkel) finns kvar långt upp i modern tid. Vid 
kartläggningen för den reviderade ekonomiska kartan, 1951, återfinns majoriteten av bebyggelsen i 
norra änden av impedimentet.  
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Figur 4. Registrerade fornlämningar (röda) och övriga lämningar (blåa) i närområdet av Hellby 
gårdstomt (turkos).  
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Den generella fornlämningsbilden i denna del av Uppsalaområdet visar på förekomsten av ett 

relativt stort antal av synliga fornlämningar, framför allt i form av gravar, ensamliggande eller 

i mindre och större gravfält, men även enstaka stensträngar på åkerholmar och backar. Det 

finns även ett stort antal kända boplatser. Dessa är dock svårare att urskilja utan arkeologiska 

undersökningar. Bosättningar från äldre järnåldern har påträffats i nuvarande åkermark och 

boplatser från yngre järnåldern återfinns generellt på impedimenten i nära anknytning till de 

historiskt kända byarna (se Figur 4).  

I Östra Fyrislund har under det senaste decenniet bedrivits intensiv arkeologisk verksamhet 

med anledning av omfattande markexploateringar. Fyrislundsområdet utgör ett av de mest 

väl undersökta områdena kring Uppsala och utifrån resultaten kan bebyggelseutvecklingen 

skisseras. Områdets förhistoria sträcker sig tillbaka till bronsåldern då området torrlades, på 

grund av landhöjningen. Vid Kumla (Danmark 38/L1944:7122, Persson 2002) liksom på 

Inhåleskullen (Vaksala 155/L1941:3579, Seiler & Apelgren 2012) har gravar med dateringar 

från mellersta bronsålder undersökts. Vid den förstnämnda lokalen undersöktes även ett 

flertal härdar och gropar. I ett gropsystem som daterades till yngre bronsålder påträffades 

ansenliga mängder fiskben vilket tolkas som ett intensifierat utnyttjande av marina resurser 

under en period när området fortfarande var del av ett större skärgårdslandskap. Även vid 

Säby (Danmark 162/L1944:7202) har lämningar från bronsåldern undersökts i form av två 

mindre byggnader. Dessutom finns ett stort antal skålgropslokaler, framför allt söder om väg 

282 (Hennius 2012). Boplatslokaler från förromersk järnålder är relativt få, men anläggningar 

och kulturlager från denna period finns på Vaksala 299 (L191:3793) respektive Danmark 216 

(L1940:5466, Larsson et al. 2018). Dessutom finns gravar vid såväl Inhåleskullen (Vaksala 

155/L1941:3579) som Kumla (Danmark 38/L1944:7122) vilket förstärker bilden av området 

utnyttjande under denna period.  

Den mest intensiva etableringsfasen sker dock under romersk järnålder, då en stor mängd 

gårdar etableras; exempel på sådana är Söderhällby (Vaksala 297/L1941:3791) Slavsta 

(Uppsala 615/ L1941:4279) Säby (Danmark 193/L1940:2356, 162/L1944:7202, 170/L1940:370 

& 169/L1940:366) Kumla (Danmark 39:2/L1944:7283) och Norrby (Vaksala 298/L1941:3792, 

299/L1941:3793 & Danmark 216/L1940:5466) (Fagerlund 2012; Fagerlund & Lucas 2009; Hed 

Jakobsson et al. 2019; Hennius 2012; Larsson et al 2018). Det förekommer även enstaka härdar 

spritt runtom i åkermarken. En del har daterats, företrädesvis till romersk järnålder 

(exempelvis Vaksala 387/L1940:5535, 388/L1940:7703, Danmark 214/L1940:5684, 

215/L1940:5465, 217/L1940:5536, för datering av spridda härdar se exempelvis Aspeborg 

1997 eller Petersson 2006). Det kan dock noteras att romersk järnålder är den minst intensiva 

fasen med begravningar på Inhåleskullen. Flera av boplatserna överges eller omlokaliseras 

under mellersta järnåldern. De flesta överges redan under 500-talet men på exempelvis Kumla 

39:2 (Danmark 39:2/L1944:7283) sker förändringarna inte förrän under 700-talet (Hed 

Jakobsson et al 2019). Datering av små ekonomibyggnader vid Säby (Danmark 

193/L1940:2356 & 162/L1944:7202,) visar dock att äldre bebyggelselägen nyttjades även 
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fortsättningsvis, sannolikt för odling, men att människorna bodde annorstädes (Hennius 

2012).  

Under vendeltiden förändras bebyggelsemönstren och bosättningar har identifierats på delvis 

nya och högre belägna platser i landskapet. Vid Slavsta flyttar bosättningen en kortare bit mot 

norr (Fagerlund 2017, Uppsala 615/L1941:4279 utgörs av en boplats från romersk järnålder 

men med vissa vikingatida lämningar, Uppsala 696/L1940:9242 utgör den yngre 

järnåldersboplatsen, Uppsala 626/L1940:375 är den medeltida bytomten). En liknande 

situation kan sannolikt skisseras även för Norrby. På Vaksala 298/L1941:3792, 

299/L1941:3793 & Danmark 216/L1940:5466 överges bebyggelsen successivt under vendeltid 

men förekomsten av ett vikingatida fyndmaterial kan vara en indikation på att bebyggelsen 

omlokaliserats någonstans i närområdet men utanför de undersökta ytorna. Ett logiskt förslag 

skulle vara i närheten av den närliggande Norrby bytomt (Vaksala 317/L1940:393). På samma 

vis är det sannolikt möjligt att diskutera Danmark 39:2 (L1944:7283 och den närliggande 

bytomten för Nederkumla (Danmark 213/L1940:5549). På andra ställen uppkommer 

bebyggelse som med rådande kunskapsläge tolkas som nyetableringar, utan föregångare i 

äldre järnåldern, så som exempelvis Övergnista (Vaksala 394/L1939:2496) med den historiska 

bytomten Uppsala 678/L1940:5610 strax intill (Lucas & Lucas 2013). Även Hellby skulle kunna 

betraktas som en sådan nyetablering från yngre järnålder, som successivt utvecklas till den 

historiska byn Hellby. Som skall redovisas nedan finns dock även spår av äldre bebyggelse på 

platsen.  

Under andra halvan av 500-talet anläggs också tre osedvanligt rika begravningar i området, en 

vid Gnista (Danmark 62:1/L1944:6873) och två vid Kumla (Danmark 36:1/L1944:6964). Graven 

vid Gnista var en hög, 18–20 meter i diameter och en höjd på närmare tre meter. 

Överbyggnaderna på gravarna i Kumla var mycket skadade och de ursprungliga storlekarna 

kunde inte fastställas. Fynden i gravarna är av yppersta kvalitet och innefattar delar av 

hjälmar, svärd och sköldar, förgylld granat-cloisonné, glasbägare och spelbrickor av valben 

respektive förgyllt elfenben. I de tre gravarna identifierades även stora mängder djur, vilka 

inkluderar pilgrimsfalk, berguv, duvhök och björn samt ett stort antal tamdjur (Hennius et al. 

2016; Hed Jakobsson et al. 2019). Vid Kumla (Danmark 39:1/L1944:6939) undersöktes även 

ett större gravfält med kronologisk tyngdpunkt i vendel- och vikingatid. Vid Gnista tillhör den 

stora högen sannolikt det äldsta skedet men området runt högen användes som 

begravningsplats ända fram till mitten av 1200-talet. Under vikingatiden utgjordes gravarna 

av brandgravar och senare av skelettbegravningar med kristen karaktär. Under en lång period 

förekom båda gravskicken parallellt. Användandet av platsen, en bit in i medeltid är 

märkvärdig eftersom en kristen begravningsplats fanns redan under 1100-talet vid Vaksala 

kyrka. Eventuellt kan övergivandet av begravningsplatsen sättas i samband med byggandet av 

Danmarks kyrka. Vid Gnista påträffades inga boplatslämningar. De boplatslämningar som 

undersökts vid Kumla motsvarade inte den höga status som återspeglas i de närliggande 

gravarna. Eventuellt kan det därför finnas elitboplatser, samtida med gravarna, att hitta vid 

såväl Gnista som Kumla. Delar av en vendeltida hjälm har också framkommit vid Inhåleskullen. 
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Begravningarna på denna plats upphör under äldre vikingatid. Gravfältet har då varit i bruk 

sedan yngre bronsåldern, dock begravdes under denna långa period endast cirka 25 individer 

(Seiler & Appelgren 2012). Den lågintensiva användningen av detta gravfält avviker från de 

övriga undersökta gravfälten i områden som är betydligt mer kronologiskt sammanhållna.  

 

Tidigare undersökningar vid Hellby  

Innan arkeologiska institutionens seminariegrävningar av Hellby bytomt (Vaksala 383/386, 

L1940:5550) inleddes hade exploateringsarkeologiska undersökningar genomförts i den 

direkta närheten vid ett flertal tillfällen. De flesta av dessa koncentrerades till åkermarken som 

skulle exploateras och bara mindre insatser gjordes uppe på impedimentet som enligt 

detaljplanen ska bevaras som park/naturmark (se Figur 5).  

2010 genomförde Upplandsmuseet en utredning av området i anslutning till dåvarande 

Vaksala 383/386. I åkermarken väster, söder och öster om impedimentet framkom ett stort 

antal anläggningar i form av framför allt stolphål, härdar och nedgrävningar. Ett flertal schakt 

grävdes också från åkermarken, upp på impedimentet. I den norra delen påträffades 

avfallslager av relativt recent karaktär. I den nordvästra delen framkom bebyggelselämningar 

från historisk tid, i denna del påträffades även en härd av okänd ålder. Lämningarna i nordväst 

var övertäckta av ett cirka 0,7 meter tjockt lager lera. I ett schakt på impedimentets nordöstra 

del påträffades ett stolphål. I den sydvästra delen framkom ett kulturlager och en syllstensrad 

samt större mängder keramik och kakel av 1700-talskaraktär tillsammans med tegel och 

hästskosömmar. På en platå i sydöstra delen påträffades bebyggelselämningar i form av 

syllstenar och stolphål. Därtill gjordes fynd av både bryne och slipsten (Frölund och Göthberg 

2010). 

Senare samma år genomfördes också för- och slutundersökningar av ett större 

sammanhängande område i åkermarken väster och söder om impedimentet. Vid 

undersökningarna framkom ett större antal arkeologiska objekt, så som stolphål, 

nedgrävningar och härdar. Bland stolphålen kunde totalt 13 konstruktioner identifieras, varav 

elva hus och två hägnader. Husen var belägna i tre koncentrationer i norra, centrala och södra 

delen av schaktet. Lämningarna kunde inte avgränsas inom exploateringsytan, utan boplatsen 

har en större utbredning (Lucas & Lucas 2013, se Figur 6).  
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Figur 5. Plankarta över schaktens placeringar vid tidigare undersökningar vid Hellby. Samtliga 
undersökningar har genomförts av Upplandsmuseet. Skala 1:1500 
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Lämningarna och bebyggelsen som framkom vid undersökningarna delades in i fem faser, från 

romersk järnålder till tidig medeltid. 

Fas I daterades till äldre romersk järnålder och representerades av en härd i 

undersökningsområdet södra del. Härden tolkades som spår av en relativt extensiv 

verksamhet som att platsen nyttjats som ängs- och/eller hagmark (Lucas & Lucas 2013: 91). 

Fas II daterades till yngre romersk järnålder-folkvandringstid och representerades av två 

härdar i södra respektive centrala delarna av undersökningsområdet. Den härd som var 

placerad i centrala delarna av schaktet var rektangulär. Verksamheten under fas II tolkades 

som likartad den under fas I, möjligtvis knuten till någon av den samtida bebyggelse belägen 

vid närliggande lokaler (Lucas & Lucas 2013: 92–93). 

Fas III utgjordes av Vendeltiden och var betydligt mer svåridentifierad vid undersökningen. 

Lucas & Lucas 2013 menar att platsen troligtvis fortfarande nyttjades extensivt (Lucas & Lucas 

2013: 93). Dock finns ett odaterat hus, Hus 10, som stratigrafiskt skulle kunna knytas till Fas II 

eller III (se nedan).  

Fas IV innefattade tidig vikingatid, cirka 700–900 e.v.t. och är den första fasen med identifierad 

bebyggelse vid Hellby. Husen från denna fas var Hus 1, Hus 4, Hus 5 samt Hus 7 (Lucas & Lucas 

2013: 95).  

- Hus 1 var ett treskeppigt hus orienterat i öst-västlig riktning i schaktets södra del. 

Storleken på huset uppgick till 24,5×7,5 meter. Huset bestod främst av parställda 

stolphål för takbärare samt gavelstolphål. Flera av stolphålen var kraftigt stenskodda. 

Huset tolkades som ett treskeppigt underbalanserat bostadshus av typen B1a enligt 

Göthbergs typologi (Lucas & Lucas 2013: 33–34).  

- Hus 4, beläget i schaktets norra del var orienterat nordväst-sydost och hade 

utsträckningen 6,7×4,9 meter. Huslämningarna bestod av parställda stolphål efter 

takbärande stolpar samt två stolphål efter väggstolpar. Huset tolkades som ett mindre 

treskeppigt balanserat hus av typ A5, troligtvis en ekonomibyggnad (Lucas & Lucas 

2013: 34–38).  

- Hus 5 var beläget i schaktets norra del och var orienterat nordost-sydväst. Huset mätte 

9,3×6,7 meter och bestod av stolphål från tio kraftiga väggstolpar. Av stolphålen var 

åtta placerade i två rader parallellt med varandra och tolkades som husets ursprungliga 

del. Ytterligare fyra stolphål var placerade söder om de ursprungliga. Detta var troligen 

en utbyggnad. Huset tolkades som ett enskeppigt hus av typen D1a. Genom 

utbyggnaden kan huset ha gjort intryck av att vara ett treskeppigt hus med en 

takbärande konstruktion i mitten. Huset definierades som ett hybridhus (Lucas & Lucas 

2013: 39–40).  

- Hus 7 var beläget i schaktets norra del och sträckte sig ut från schaktet upp mot 

impedimentet. Husets orientering var nordväst-sydost och mätte 7×6,4 meter. 

Lämningarna bestod av fyra stora stolphål från kraftiga gavelstolpar samt ett stolphål 
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från en väggstolpe. Huset tolkades som ett boningshus av typ D1a och samtida som 

hus 5 (Lucas & Lucas 2013: 42–43). 

Fas V utgjordes av sen vikingatid till tidig medeltid, 1000–1150 e.v.t. Denna fas 

representerades av Hus 2, Hus 3, Hus 9, samt en hägnad (Lucas & Lucas 2013:96).  

- Hus 2 var beläget i schaktets södra del och var orienterat i öst-västlig riktning. Måtten 

var 14×6 meter och lämningarna utgjordes av elva stolphål för väggstolpar, fyra 

stolphål för en utbyggnad, samt ett stolphål från husets inre konstruktion. I huset 

hittades fynd i form av ett blästermunstycke, keramik, slagg och en del av en ugnsvägg. 

I ett stolphål hittades bland annat ett fragment av ett hundkranium som tolkas som ett 

husoffer. Huset tolkades som ett enskeppigt boningshus, alternativt fähus av typen 

D1a (Lucas & Lucas 2013: 35).  

- Hus 3 låg i schaktets södra del och var orienterat i närmast nord-sydlig riktning. Endast 

delar av huset kunde undersökas då det sträckte sig utanför schaktet. Lämningarna 

bestod av tio stolphål från väggstolpar samt fyra stolphål tillhörande en inre 

konstruktion. I ett av stolphålen vid den förmodade ingången hittades en svinkäke, 

vilken tolkades som ett möjligt husoffer. Huset var enskeppigt och tolkades som ett 

troligt bostadshus av typ D1a (Lucas & Lucas 2013: 38).  

- Hus 9 var beläget i schaktets norra del och mätte 5×5 meter. Huset var orienterat 

nordväst-sydost och bestod av 8 stolphål för väggstolpar. Byggnaden tolkades som en 

enskeppig ekonomibyggnad av typen D1b (Lucas & Lucas 2013: 44). I fas V ingick även 

Hägnad 12 belägen i schaktets norra del. Hägnaden löpte nordväst-sydostlig riktning 

för att sedan vika av mot öst/väst. Konstruktionen tolkades som ett staket byggt av 

slanor (Lucas & Lucas 2013: 46).  

Ett flertal arkeologiska konstruktioner kunde inte dateras och därmed föras in i någon fas. 

Dessa var husen 6, 8, 10, samt hägnad 11. Hus 6 var placerat central i schaktet och fortsatte 

utanför schaktet. Huset var orienterat nordväst-sydost och mätte ca 6,4×2,9 m. 

Byggnadslämningen var från ett mindre enskeppigt hus och bestod av sju stolphål från 

takbärande stolpar samt två stolphål för stolpar i en inre konstruktion. Hus 6 tolkas som en 

enskeppig ekonomibyggnad, möjligen ett hörnstolphus, av typ D1b (Lucas & Lucas 2013:40). 

Hus 8 var placerat i schaktets nordliga del, orienterat nord-sydligt och mätte 5,0×2,3 m. 

Lämningarna bestod av fyra parställda stolphål samt ytterligare ett stolphål i vägglinjen. Huset 

tolkades som en ekonomibyggnad och ett hörnstolpshus av typ D5b (Lucas & Lucas 2013:44). 

Hus 10 påträffades i schaktets södra del, var orienterat öst-västligt och mätte 7,1×6,2 m. Sju 

av stolphålen utgjorde delar av väggkonstruktionen medan två var delar av en inre 

konstruktion. Då huset överlagrade en härd från Fas I och överlagrades av en kokgrop från fas 

IV bör huset vara från faserna II-III. Huset tolkas som en enskeppig ekonomibyggnad av typen 

D1b (Lucas & Lucas 2013:45) vilket gör den vendeltida dateringen mer trolig. Hägnaden 11 

påträffades i schaktets centrala del, orienterat nordväst-sydöst och tolkades på grund av det 

stora avståndet mellan pinnarna som ett slanstaket (Lucas & Lucas 2013:46). 
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Figur 6. Identifierade hus och andra konstruktioner från 2010 års undersökning väster och söder om 
impedimentet (från Lucas & Lucas 2013). Skala 1:500. 
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2014 gjordes en relativt omfattande förundersökning av den östra delen av Vaksala 383/386. 

Undersökningsområdet delades upp i området Terrassen, beläget uppe på impedimentet, och 

Slätten, beläget öster om impedimentet (Lucas 2014). På området Terrassen hade, som 

nämnts ovan, Frölund & Göthberg grävt ett schakt och funnit rester av en syllstensrad. 2014 

kompletterades detta med ytterligare två schakt i området. I schakten framkom både 

kulturlager, stolphål, härdar och nedgrävningar. Stolphålen kunde inte knytas till några 

huskonstruktioner, men ett stort antal överlagringar tydde på tät bebyggelse i flera olika faser. 

Det som av Frölund och Göthberg tolkats som en syllstensrad visade sig vara en del av en 

terrasskant i nordsydlig riktning. Denna stenrad övergick i en gles stenpackning. På den västra 

sidan om stenarna fanns ett tjockt kulturlager. Två överlagrande stolphål daterades till sen 

vikingatid. På terrassen hittades även vad som tolkades som kokgropar. I sluttningen ner från 

terrassen mot öster påträffades ett kulturlager som antingen kan vara från romersk järnålder, 

alternativt ett utkastlager från den vikingatida bebyggelsen ovan (Lucas 2014: 14–19). I det 

område som benämndes som Slätten grävdes ett flertal schakt som innehöll stolphål, 

kulturlager, härdar och gropar. Trots att ett 20-tal stolphål påträffats kunde inga tydliga hus 

identifieras. En 1,5×2 meter stor, rektangulär, omsorgsfullt konstruerad härd påträffades. Den 

kunde dateras till romersk järnålder och skulle kunna ha konstruerats för att röka fisk och kött 

(Lucas 2014: 20–21). Förundersökningen innefattade även Vaksala 385/L1940:5635, en 

smedja, sannolikt anlagd i början av 1700-talet i åkermarken väster om bytomten (Lucas 

2014). 

Undersökningarna av åkermarken öster om impedimentet fortsatte hösten 2015. Även här 

påträffades stolphål, härdar och nedgrävningar. 40 % av stolphålen ingick i de konstruktioner 

som kunde urskiljas på platsen, två hus och tre hägnader (se Figur 7). En av de påträffade 

härdarna var rektangulär och daterades till romersk järnålder Stolphålen ingick i två 

huskonstruktioner.  

- Hus 1 utgjordes av en 17×8 meter storbyggnad som var indelad i två rum. Huset var 

placerat parallellt med den väg som leder upp till impedimentet, vilken sannolikt har 

anor tillbaka till järnåldern. En 14C-dateringarna från konstruktionsvirket gav resultatet 

1020–1160 e.v.t. (Kal 2Σ). Ett hästkranium, tolkat som ett förslutningsoffer vid husets 

övergivande, påträffades i ett av husets stolphål och daterades till 1150–1260 (92,3% 

sannolikhet).  

- Hus 2 var betydligt mindre, 9 meter långt med fyra bockar, men då inga spår av 

väggstolparna kunde urskiljas kan inte bredden fastställas. Inget daterbart material 

framkom men huset tolkas enligt Göthbergs typologi som typ A5 eller B5, vilket 

innebär kortare, treskeppiga, huskonstruktioner med upp till fyra bockar. Den smala 

bockbredden gör att den sistnämnda typen är troligast. Detta ger en typologisk 

datering till romersk järnålder och/eller vendeltid (M. Lucas 2017). Denna tidsperiod 

finns även belagd i resultaten från andra 14C-dateringar från härdar och stolphål på 

ytan.  
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Figur 7. Hus och konstruktioner påträffade vid 2015 års undersökning i åkermarken på östra 

sidan av impedimentet. Skala 1:300. 
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Dessutom ingick ett flertal stolphål i de tre hägnadsresterna som påträffades. En av dessa 

hägnader utgjordes av mycket stora stolphål, upp till 1,3 meter i diameter och gick parallellt 

med vägen upp mot impedimentet. 14C-dateringar från stolpraden visade att den var samtida 

med Hus 1. Fyndmaterialet från undersökningen var anonymt och relativt begränsat, 59 

fyndposter där majoriteten utgjordes av ben. Ett ovanligt fynd var av bearbetat horn, tolkat 

som splitshorn.  

 

Sammanfattningsvis kan således konstateras att tidigare undersökningar vid Hellby, 

företrädesvis genomförda i åkermarken väster, söder och öster om impedimentet visat på en 

relativt tät bebyggelse med realtivt stora hus, framför allt under vikingatid och en bit in i tidig 

medeltid. Det finns dock spridda härdar och enstaka huskonstruktioner som kan dateras till 

romersk järnålder. Hus 10 från 2010 års grävning dateras utifrån stratigrafin till perioden yngre 

romersk järnålder till vikingatid. Hus 2 från 2015 års grävning dateras på typologiska grunder 

till romersk järnålder/vendeltid. Fyndmaterialet från de överplöjda aktivitetsområdena har 

varit magert men några spännande fynd, så som ett blästermunstycke som indikerar 

metallbearbetning samt flera fynd av djurben tolkade som offer har påträffats. Dessutom 

förekommer ett flertal husoffer i form av djurdelar deponerade i stolphål, företrädesvis vid 

övergivande av husen.  

 

Historiska uppgifter och kartor 

Hellby (Vaksala 383 & 386/L1940:5550) kallas på storskifteskartan från 1766 för Söderhällby. 

Detta blir något förvirrande eftersom Söderhällby nu är namnet för bebyggelsen på ett 

närliggande impediment (Vaksala 297:1, L1941:3791). Nuvarande Söderhällby styckades av 

från (Söder)Hellby under sent 1800-tal (Frölund & Lucas 2020). Fortsättningsvis benämns dock 

det ursprungliga Söderhällby enbart som Hellby.  

Hellby kan spåras i det skriftliga materialet tillbaka till 1376 då byn är delad mellan Vaksala 

och Danmark socknar (Frölund & Göthberg 2010:7). 1540 består Hellby av en skattegård och 

ett Sankt Erikshemman, det vill säga ett hemman donerat till Uppsala domkyrka (Frölund & 

Göthberg 2010). Byn har sannolikt redan tidigare två gårdslägen, dels vid Hellby och dels Löten 

500 meter mot sydväst (Vaksala 382/L1940:5514). Från 1540 kallas den sistnämnda för Löten, 

och gården har då samma jordetal som omnämns 1376 då det också sägs att ”jorden är odlad 

på nytt men är ännu utan hus” (DMS 1:2:166). Gårdens flytt från den gemensamma tomten 

ska förmodligen sättas i samband den ökade hemmansklyvning som Myrdal konstaterat för 

Vaksala härad och delar av Uppland under 1500-talet (Myrdal 1987).  

Den tidigaste kartan som avbildar Hellby är från den Geometriska jordeboken upprättad 

1640–1641. Kartan avbildar de två hemmanen Lööth och Helleby vilka brukade jorden 

tillsammans i tegskifte (A5 1640:22–23). Hellby är vid kartans uppritning ett skattehemman 
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och beskattat till elva öresland. På kartan avbildas gården genom ett gårdstun vilket omgärdar 

en schematisk ritad byggnad (se Figur 8). Den inhägnade gårdsytan ligger på impedimentet 

men är begränsat till endast den centrala och södra delen.  

 

Figur 8. Äldre geometriska kartan från 1640-41 som visar Hellby och Lööth vilka brukade jorden i 
tegskifte.  

 

Storskifteskartan från 1767 visar gårdarna Löt och Hellby. Hela impedimentet var nu inhägnat. 

En väg löpte tvärs över Hellby från väst till öst. Bebyggelsen är utritad på ömse sidor om vägen. 

I söder finns totalt sex byggnader varav fyra större och två mindre. Husen koncentrerades till 

den mittersta delen av impedimentets södra del och tre av de större och ett av de mindre 

husen var orienterat i två rader i nord-sydlig riktning. En större byggnad var belägen mellan 

dessa rader strax söder om vägen, tillsammans bildade dessa byggnader ett rektangulärt 

huskomplex med en gårdsplan i centrum. En mindre byggnad avslutade rektangeln i söder. 

Norr om vägen fanns två större och en mindre byggnad orienterade i nord-sydlig riktning. 

Dessutom fanns en, endast schematisk utritad byggnad, vilken troligtvis utgör 

mangårdsbyggnaden. Övriga byggnader är troligtvis ekonomibyggnader. Norr om vägen tycks 

inte byggnaderna ha någon speciell rumslig organisation (se Figur 9). En intressant skillnad 

mellan kartans förlaga och den slutgiltiga versionen är att på den förstnämnda är den 

sydvästligaste delen av impedimentet markerat som åkermark. På den senare kartan är detta 

område markerat som en del av gården. Denna yta är på båda kartorna markerad med 
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streckad linje och hägnaden runt gården är på båda kartorna inritad innanför denna linje. På 

förlagan syns även tre grindar in på gårdstunet, två i respektive öst och väst där vägen löper 

och en i söder inritad väster om byggnadskomplexet. På kartan framgår även något som kan 

liknas tomtindelningar: En tomt i söder, en nordlig tomt samt en mindre östlig tomt som 

innefattar den nordöstra delen av impedimentet.  

 

Figur 9. Hellby på storskifteskartan från 1767.  

 

På kartan från laga skiftet från 1857 framgår det att bytomten omfattar samma område som 

på 1767 år karta Även vägens sträckning över impedimentet densamma. Söder som vägen 

bildar två parallella större byggnader samt en mindre byggnad ett rektangulärt huskomplex. I 

centrum bildas en gårdsplan som är öppen söderut. Norr om vägen bildas ett liknande 

huskomplex med tre långa hus. Det östliga huset ser ut att ha en liten utbyggnad invid vägen. 

I centrum för den gårdsplan som detta huskomplex bildar tycks även ytterligare ett hus vara 

inritat (se Figur10).  
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Figur 10. Hellby vid laga skifte 1857.  

 

Under historisk tid var de övergripande ägoförhållandena i området komplicerade vilket har 

diskuterats i ett flertal publikationer (se exempelvis Göthberg 2007; Fagerlund 2012; Seiler & 

Apelgren 2012:13; Hennius et al. 2016; Hed Jakobsson 2019:25; Frölund & Lucas 2020). Flera 

gårdslägen var dubblerade, förutom Hellby/Löten även Kumla och Gnista. Dessutom har flera 

enheter mark i både Vaksala och Danmarks socknar (Norrby och Söderhällby). I det äldre 

kamerala materialet var Kumla kyrkojord, Söderhällby tillhörde Uppsala domkyrka samtidigt 

som Norrby var skattejord (DMS 1984). I det historiska kartmaterialet syns även en 

omfattande grad av ägoblandning mellan Hellby, Norrby och Kumla (se Figur 11). Ägorna 

tillhörande de olika byarna är lika stora men uppsplittrade, vilket bör ha krävt en hög grad av 

samordning. Detta stärks även från ett utdrag från en karta upprättad 1844 där det sägs att 

Norrby, Över- och Neder-Kumla, Söderhällby och Löth utgör ett samfällt skifteslag (Frölund & 
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Lucas 2020). Uppdelningen mellan Överkumla och Nederkumla är sekundär och den 

ursprungliga Kumla by var således dubbelt så stor som Söderhällby respektive Norrby. Enligt 

Göthberg 2007 kan den komplicerade ägoblandningen med bandformiga strukturer på 

ägorna, ett stort inslag av betes- och ängsmark och sent uppodlad åkermark vara en indikation 

på att byarnas jord ursprungligen utgjort en stor gemensam enhet. Uppdelningen i de olika 

byarna har skett före slutet av 1200-talet då de enskilda bynamnen börjar nämnas i de 

skriftliga källorna. Eventuellt kan uppdelningen ha skett redan under mellersta järnålder, eller 

i samband med en starkare kyrklig organisation och kyrkan som ny och allt större och viktigare 

landägare från och med 1100-talet (Frölund & Lucas 2020:34; Hennius et al 2016:392f). Kumla 

har föreslagit som centrum för denna ursprungliga enhet (se exempelvis Göthberg 2007). Sett 

utifrån fornlämningsbilden kan de rika gravarna som undersökts vid Kumla (Danmark 

36:1/L1944:6964) stärka ett sådant antagande. Situationen verkar dock vara mer komplicerad. 

Området för Gnista högen och det tillhörande gravfältet, återfinns i det historiska 

kartmaterialet på gränsen mellan Kumlas och Norrbys ägor nära platsen för Norrbys 

väderkvarn, där det sannolikt även finns en förhistorisk boplats. Inhåleskullen ligger inte i 

anknytning till någon förhistorisk boplats eller historisk by utan snarast centralt mellan de 

olika samtida bosättningarna. Även Inhåleskullen delas, under historisk tid, mellan Norrby och 

Gnista byar. Vid historiska delningen av marken har dessa gravfält således kommit att splittras 

på olika byar.  
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Figur 11. Under historisk tid uppvisar området med byarna kumla, Hellby och Norrbys ägor en 

komplicerad ägoblandning. Karta baserad på Lucas & Frölund och utgör en sammanläggning av äldre 

lantmäterikartor med bygränser och markanvändning över byarna Slavsta (1773 LsA B72-29:1), 

Gnista (1641 LsA B72-A5:54-55), Norrby (1709 LsA B72-18:1), Söderhällby (1766 LsA B13-17:1), 

Nederkumla (1779 LsA B13-14:4) och Överkumla (1764 LsA B13-14:2). Skala 1:20 000. 
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Genomförande 

Syfte  

På ett övergripande plan är syftet med arkeologiska institutionens undersökningar vid Hellby 

tvådelat.  

• Dels skall undersökningarna, i enlighet med de beslutade kursplanerna, leda till att 

institutionens studenter får en introduktion i fältarkeologisk praktik, teknik och metod.  

• Från ett antikvariskt perspektiv syftar undersökningarna också till att fördjupa 

kunskapen om Hellby och därigenom hela Fyrislundsområdets bebyggelseutveckling, 

organisation, resursutnyttjande samt människornas levnadsvillkor ur ett 

långtidsperspektiv.  

På ett mer detaljerat plan har syftet för de olika årens grävinsatser förändrats i takt med att 

ny kunskap framkommit. Initialt var kunskapen kring fornlämningsbilden på de centrala 

delarna av impedimentet fortfarande bristfällig. Framför allt gällde detta frågor kring påverkan 

från sentida bebyggelse samt vilken typ av markingrepp som förekommit och påverkat 

lämningarna under den långa tid som platsen utnyttjats. De inledande årens undersökningar 

syftade därför främst till att få en bättre bild av fornlämningens karaktär, utbredning och 

bevaringsförhållanden ur ett övergripande perspektiv. Grävinsatserna de första åren 

utgjordes därför av grävning av mindre schakt över hela impedimentet. Resultaten användes 

för att planera fortsatt arbete. De sista två åren kom ett större fokus att läggas på de 

välbevarade lämningar från framför allt vikingatiden som framkom i den sydöstra delen av 

impedimentet, där större sammanhängande ytor undersöktes.  

Denna förskjutning av fokus passade såväl studenternas progression i utbildningskedjan samt 

syftet att tillföra ny kunskap till förståelsen av Fyrislundsområdets bebyggelseutveckling.  

 

Metod  

Under de olika årens undersökningar har likartade grundläggande metoder eftersträvats även 

om arbetsprocessen och rutiner förbättrats och förändrats utifrån de enskilda årens 

målsättningar. För att fånga fornlämningens komplexa karaktär, med lång brukningstid och 

närvaron av tjocka kulturlager från olika tidsperioder ansågs redan inledningsvis att ett 

kontextuellt förhållningssätt inspirerat av den numera välkända single context metoden var 

bäst lämpat. 

Avtorvning skedde för hand med hjälp av spadar, och därefter grävdes varje kontext ut med 

hjälp av skärslev. Särskilt intressanta kontexter sållades med såll av 4 mm masktäthet. 

Undersökta kontexter plandokumenterades, fotograferades och beskrevs med avseende på 

karaktär och innehåll på en särskilt utarbetad kontextblankett enligt väl beprövade metoder. 
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Välavgränsade kontexter så som härdar, nedgrävningar och stolphål undersöktes genom att 

först grävas ut till hälften med skärslev för dokumentation av sektion innan andra halvan 

grävdes bort. Försiktighet iakttogs för att följa lager och nedgrävningskanterna. Kol från 

härdar och stolphål samlades in för eventuell 14C-datering. I större stolphål och härdar togs 

miljöprov för makrofossilanalys. Dessa flotterades och dekanterades genom en sil med 

maskvidd 0,25 millimeter i samband med undersökningarna och ett urval analyserades av 

studenterna.  

Den analoga dokumentationen kompletterades med digitala inmätningar med RTK-GPS. Alla 

schakt mättes in med GPS vilken även användes för att mäta in andra objekt med betydelse 

för den arkeologiska tolkningen som exempelvis, påförda lager, urschaktningar eller andra 

topografiska objekt topografiska objekt, eller syllstenar och andra huslämningar som låg 

synligt i det undersökta området. Olika system för insamlande av data från RTK-GPS:en 

användes under de olika åren, bland annat IDA (Instant field Documentation system and 

Availability) utvecklat av Kalmars länsmuseum. GPS-data samlades in på institutionens server 

för vidare bearbetning i ArcGIS under och efter undersökningen. 

Förutom handritning var fotografering en viktig dokumentationsmetod. Översiktsfoton och 

landskapsmodeller gjordes genom flygfoto med hjälp av drönare. Dessutom användes 

fotogrammetri, det vill säga en 3D-modellering via fotografering, vid dokumentation av schakt 

och anläggningar. Fotografierna bearbetades i Agisoft PhotoScan Professional.  

Samtliga fynd tillvaratogs, rengjordes, registrerades och fotodokumenterades. Ett urval av 

fynden mättes in med RTK-GPS medan den större delen av fynden registrerades via den 

kontext i vilken de framkom. Ett urval av föremålen sparades efter dokumentationen. Föremål 

av förhistorisk karaktär prioriterades framför mer svårdaterade fynd som järnspikar, 

tegelfragment eller 1900-tals fynd. Förhistoriska fynd av järn och cu-legering med behov av 

konservering skickades till Oxider AB, Kalmar för konservering. 

En översiktlig osteologisk analys av det framkomna benmaterialet gjordes av studenter från 

osteologiutbildningen. 

Vid 2019 års undersökning genomfördes, tillsammans med Rickard Pettersson från 

avdelningen för Luft-, vatten- och landskapslära; Naturgeografi vid institutionen för 

geovetenskaper, Uppsala universitet, försök med markradar (eng. Ground penetrating radar 

(GPR). Dessutom gjordes 2019 tester med värmekamera. Denna metod särskiljer olika 

material baserat på deras förmåga att absorbera, behålla och avge fukt.  

Efter undersökningen lades schakten igen och marken återställdes. 
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Publika relationer och förmedling av resultat 

Kursplaneringen, länsstyrelsens kravspecifikation liksom högskolelagen har ställt krav på att 

förmedling av resultaten till en bredare allmänhet skulle genomföras. Undersökningens 

karaktär med små ytor och kort grävtid gjorde att inga organiserade visningar arrangerades. 

Istället skedde den största förmedlingsinsatsen genom projektets blogg. Målet var att 

studenterna skulle publicera två inlägg per vecka under tiden kurserna pågick. Bloggen har 

under den aktuella tidsperioden haft drygt 7000 besökare. Vissa besökare från exempelvis 

arkeologiska företag, universitetet eller gymnasieskolor hade i förväg hört av sig och bokat tid 

för visningar. Under det pågående fältarbetet dök även sporadiska spontanbesökare upp som 

visades runt undersökningslokalen.  

Resultaten har även presenterats i på institutionens högre seminarium liksom vid ett 

seminarium anordnat av länsstyrelsen i samarbete med Uppsala universitet kring pågående 

arkeologiska projekt samt ett seminarium om aktuell arkeologi i Fyrislundsområdet. 
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Förkortade årsredovisningar 

Varje fältsäsong har i enlighet med länsstyrelsens beslut avrapporterats i PM eller 

årsrapporter. Dessa har sammanställts av de deltagande studenterna som en del av det 

analysarbete som följde efter fältarbetet (Boström & Dittrich Hallberg 2016; Sunneborn 

Guðnadóttir et al. 2017; Wehlin et al. 2018; Wehlin et al. 2019). Nedan har dessa 

årsredovisningar sammanfattats för att ge en översiktlig presentation av de olika årens 

resultat. Gentemot tidigare versioner förekommer vissa omtolkningar, förklaringar, 

vidareutvecklingar samt uppdatering av nummer för kontextgrupper för en större likhet och 

möjlighet till jämförelse mellan olika delområden. Dessutom redovisas dateringar som inte 

funnits tillgängliga vid författandet av de ursprungliga texterna. Grunden utgörs dock av 

studenternas arbete. För mer detaljerade redogörelser hänvisas till de ursprungliga 

promemoriorna. Fyndlistor, kontextlistor och konserveringsrapporter finns med som bilagor 

1–3.  

 

PM 2016 

Då kunskapen kring fornlämningsbilden på de centrala delarna av impedimentet fortfarande 

var bristfällig blev den inledande målsättningen för undersökningen av fornlämning Vaksala 

383 (L1940:5550) att få en bättre bild av lämningarnas karaktär, utbredning och 

bevaringsförhållanden samt påverkan från sentida bebyggelse. Det verkade även som att 

stora markingrepp hade förekommit under lång tid som kunde ha påverkat äldre lämningar. 

2016 års undersökning fick därför karaktären av en förundersökning med ett flertal mindre 

schakt som spreds över impedimentet för att ge en bild av de ännu icke undersökta områdena 

samt för att lokalisera den moderna och tidigmoderna bebyggelsen, så som den kan spåras i 

det historiska kartmaterialet liksom att om möjligt utröna dess relation till den medeltida 

bebyggelsen och järnåldersbebyggelsen (se Figur 12). Resultaten från 2016 års undersökning 

kom att ligga till grund för fortsatte grävinsatser riktade mot delområden eller enskilda 

konstruktioner i syfte att uppfylla de vetenskapliga målen med undersökningen. 
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Figur 12. Schaktens placering 2016 samt identifierade kontextgrupper/anläggningar. Det 
brunmarkerade området i nordväst utgörs av tjocka lager lera som deponerats under sen tid, 
sannolikt när den sista bebyggelsen på platsen revs. Skala 1:400. 

 

Schakt 16100  

Schaktet, som var 2×2 meter, var beläget på Hellby södra del mellan de högre partierna och 

den brukade, omkringliggande åkermarken och var kvadratiskt. Fynden i de övre kontexterna 

(1:1, 1:2, 1:3, 1:4 1:5) var mycket blandade med glas, ben, keramik porslin tegel och järn, men 
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även slagg och äldre rödgods. Lagren tolkas som omrörda och även delvis påförda under sen 

tid som utfyllnad/utjämning. 

Under dessa lager, cirka 0,4–0,5 meter under befintlig markyta, framkom en konstruktion i 

form av en upp till 0,5 meter tjock stenpackning (1:7). Stenarna i konstruktionen varierade i 

storlek mellan knytnävsstorlek till över en meter i diameter. Det fanns stora tomrum mellan 

stenarna och där konstruktionen fortsatte in i norra schaktväggen gick det att föra in en 

tumstock upp till en meter mellan stenarna. Fynden i anknytning till stenpackningen hade 

samma blandade karaktär som i ovanliggande lager. Stenkonstruktionen är svårtolkad men 

skulle kunna vara del av bebyggelsen utritad på storskifteskartan från 1767.  

Högt upp i stratigrafin påträffades kontext 1:4, (G1601) vilken sannolikt utgör spåren av ett 

stenlyft. I stenpackningens sydöstra del fanns en nedgrävning (G1602) fylld med lagret (1:5). 

Under stenpackningen fanns det 0,35 meter tjocka lagret kontext 1:8, även detta hade ett 

blandat fyndmaterial med innehåll av tegel. Eventuellt kan det ses som ingående i 

huskonstruktionen som ett planeringslager/fundamentering. I kontext 1:8 identifierades en 

nedgrävning (G1603). Delar av stenpackningen fyllde nedgrävning (1:9) Övriga delar av 

stenpackningen täckte kulturlager 1:8. Under detta lager påträffades varvig glaciallera vari det 

fanns ytterligare en anläggning, kontextgrupp G1604, tolkad som nedgrävning (se figur 13). 

Även här var fynden av blandad ålder med spik, tegel, fönsterglas och ben. Lagren i schaktet 

tycks vara omrörda men visar på medeltida närvaro på platsen genom fyndet av äldre rödgods.  

 

Figur 13. Schematisk tolkning av kontexter påträffade i schakt 16100. 
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Schakt 16200 

Schaktet var beläget på den sydvästra delen av impedimentet, i anslutning till byggnader 

utritade i det historiska kartmaterialet. Den totala ytan för schaktet var 5 kvadratmeter. De 

övre kontexterna i detta schakt 2:1=2:11, 2:2=2:12 utgjorde sannolikt en del av matjorden. 

Under dessa lager framkom två konstruktioner. Den ena (2:3) var placerad i schaktets sydöstra 

hörn och den andra (2:5=2:14) i schaktets nordvästra. Båda konstruktionerna utgjordes av 

stenar i varierande storlek, upp till ca 0,3×0,3 meter. Den del av konstruktion 2:3 som fanns i 

schaktet var 0,93×1,0 meter bred och 0,4 meter hög medan konstruktion 2:5=2:14 var 

0,91×1,0 meter bred och 0,1 meter hög. De verkliga storlekarna på dessa konstruktioner är 

dock svårtolkade då de båda fortsatte utanför schaktets väggar. De två konstruktionerna kan 

vara delar av de 1700 eller 1800-tals hus som enligt de historiska kartorna fanns på platsen. 

Denna teori stärks också av den höga mängden tegel som hittades i schaktet. Fynden i de övre 

kulturlagren var en blandning av sentida glas, keramik och metall men framförallt tegel. 

Merparten av fynden var koncentrerade i lagren kring konstruktionerna. Under 

konstruktionerna påträffades ett sandigt, siltigt och grusblandat lager (2:6) och slutligen 

morän och berggrunden. I lager 2:13 under konstruktionen 2:5/2:14 hittades även ett prisma 

som tros ha tillhört en kristallkrona (Fnr 10099). Inga fynd som kan klassificeras som 

förhistoriska påträffades i schaktet. Schaktet var även kraftigt stört av rötter från stora träd.  

Schakt 16300  

Schakt 16300 var placerat på impedimentets sydöstra del i sluttningen söderut mot 

åkermarken nära såväl två av upplandsmuseets järnåldershus liksom den historiska 

bebyggelsen. Den totala ytan för schaktet var 4 kvadratmeter och schaktets bottendjup var 

0,4–0,8 meter. Under torvlagret (3:1) framkom en nedgrävning G1607 (kontexterna 3:9/3:13) 

grävd genom lager (3:3), sannolikt rör det sig om ett stenlyft. Därefter följde ytterligare ett 

flertal lager (3:5, 3:6, 3:7), sannolikt fyllnadslager som del av den stora förflyttningen av 

jordmassor i området. I lager 3:7 framkom ytterligare två nedgrävningar med fyllningar G1606 

& G1605 (ursprungliga benämningar G3:2, G3:1). Tolkningarna av dessa är oklara, men den 

förstnämnda utgör sannolikt ett stolphål och den senare ett stenlyft eller nedgrävning med 

oklar funktion. Ovanpå lager 3:7 framkom en stenkonstruktion (3:11). Konstruktionen bestod 

av obearbetad sten i vad som liknade i stenrad. Då konstruktionen endast framkom i schaktets 

nordvästra hörn och sträckte sig utanför schaktet var det svårt att fastställa dess form och 

funktion. Under 3:7 fanns den orörda moränen. Gruppen G1606 var belägen mellan 

stenkonstruktionen och schaktväggen. 

Få fynd framkom i de övre lagren (3:1, 3:3, 3:5, 3:6). De fynd som framkom var av sentida 

karaktär så som tegel, modern eller tidigmodern keramik, glas, bränd lera, och ben. I lager 3:5 

hittades en bit slagg (Fnr 203). Lager 3:7 var helt fyndfritt. I fyllningen i grupp G1607 

påträffades en bit rödgods. I grupp G1606 påträffades inga fynd.  

De övre lagren i schaktet tycks ha avsatts under modern eller tidigmodern tid. Det fyndlösa 

lagret 3:7 skulle kunna vara något äldre. Formen på G1607 gör den svårtolkad, men är från 

tiden efter 1250 då ett rödgodsfragment hittades i fyllningen. Grupp G1606 skulle utifrån sin 
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form kunna vara ett stolphål men då inga fynd hittas i fyllningen är den svårdaterad. Inga fynd 

från förhistorisk tid hittades i schaktet. 

Schakt 16400 

Schaktet placerades nära åkermarken på den nordvästra sidan av impedimentet. Den totala 

ytan för schaktet var 4 kvadratmeter och som djupast var schaktet 1,5 meter. De övre lagren 

i schaktet bestod av matjord och sand, och ett upp till 0,8 meter tjockt lager lera (4:2). Det 

tjocka lerlagret följdes av ett 0,1 meter tjockt, mörkbrunt kulturlager (4:3). Fynden i dessa 

lager 4:1–4:3 var recenta och bestod av varierat material så som porslin, plast, tegel och metall 

bland annat i form av bildelar och lagren tolkas därför som deponerade under sen tid.  

Under lager 4:3 framträdde en 2,0×1,6 meter bred och 0,3 m hög stenkonstruktion (4:4) som 

fortsatte utanför schaktet i nordlig, sydlig samt västlig riktning. Detta skulle kunna vara en del 

av en historisk huslämning. Under stenkonstruktionen påträffades ytterligare ett gråbrunt 

lager lera (4:5) och slutligen moränen (4:6). Fyndmaterialet i lager 4:5 var varierat och innehöll 

ben, metall och bränd lera samt dessutom en malstenslöpare eller knacksten (F291). Detta är 

det enda föremålet som med någorlunda säkerhet kan knytas till en förhistorisk fas. Inga 

sentida fynd påträffades under stenkonstruktionen. Nedgrävt i moränen undersöktes också 

vad som bedömdes som ett stolphål (G1608). Nedgrävningen var 0,5×0,45 meter bred och 

0,25 meter djup och fylld med gråbeige, fet lera. I G1608 hittades också en del ben och kol. 

Stolphålet 14C-daterades till 1155±28 BP (Ua-54060, 770–970 e.v.t. kal 2Σ), det vill säga 

vikingatid.  

Schakt 16500 

Schaktet var placerat på impedimentets norra del på en plats där hus från såväl 1800-talet 

som 1900-talet kan beläggas i kartmaterialet. Schaktet var totalt 4 kvadratmeter och var som 

djupast 0,3 meter. Efter att torvlagret avlägsnat framkom ett lager påförd lera vars tjocklek 

varierade mellan 0,02–0,06 meter (lager 5:2). Detta är troligtvis samma lager som framkom i 

schakten 16400 och 16700. Under lerlagret framkom ytterligare ett 0,1–0,2 meter tjockt 

fyllnadslager (5:3) bestående av lera med inslag av mindre sten. I lagret påträffades ett 

nålbryne i sandsten, en hästsko, glas och tegel samt diverse ben, bränd lera och tegel. Under 

detta påträffades en stenkonstruktion (5:4). Konstruktionens tjocklek varierade mellan 0,04–

0,2 meter och trots att den uppvisade tydliga koncentrationer av sten gick det inte att 

fastställa någon funktion. Under konstruktionen följde två lager (5:5, 5:7), som sannolikt kan 

tolkas som fundamentering för stenkonstruktionen/packningen. Efter dessa lager följde 

kulturlagret 5:8 i vilket ett stenskott stolphål (G1609) framkom. Under lagret 5:8 framkom 

moränen samt ytterligare två möjliga stolphål G1610 & G1611, där den förstnämnda var 

skuren av schaktkanten. Dessa anläggningar var dock svårtolkade och diffusa och inte heller 

stenskodda. Mer sannolika tolkningar är därför stenlyft. På moränen fanns även en samling av 

större stenar som tolkades som en konstruktion (5:6) (se figur 14). I nedgrävningarna G1610 

& G1611 påträffades inga fynd. Från stolphålet G1609 (kontext 5:11) analyserades ett kolprov. 
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Resultatet blev 1644±27 BP (Ua54061, 330–440 AD, 85,1%, respektive 480–540 e.v.t 10,3 %. 

Kal 2Σ) vilket innebär romersk järnålder/folkvandringstid.  

 
Figur 14. Schematisk tolkningsskiss av kontexter påträffade i schakt 16500. 

 

Schakt 16600  

Schaktet var placerat på impedimentets västra del där vägen över impedimentet skulle vara 

enligt de historiska kartorna. Schaktets var 1×4 meter i nord-sydlig riktning. Under grästorven 

framkom en stenpackning bestående av rundad natursten i knytnävsstorlek blandat med 

mindre sten, placerade i två lager (kontext 6:2). Stenpackningen tolkas som rester av vägen 

vilken då varit stenlagd. Vid rensning av stenpackningen framkom en stor mängd järnfynd i 

form av spikar, hela 52 stycken, men även ben, tegel, keramik (rödgods), bränd lera, 

flintgods/fajans, förslaggad sten samt glas. Inga fynd var uppenbart förhistoriska. I schaktets 

södra del var stenpackningen avskuren av en nedgrävning (6:8) och dess fyllning (6:3) (grupp 

G1613). I botten av nedgrävningen fanns ett avloppsrör. I fyllningen (6:3) framkom främst ben, 

men även keramik och tegel.  

Under stenpackningen framkom ett kompakt lerigt kulturlager (6:4) vilket sannolikt ska ses 

som grundläggningen av vägbanken. Lagret innehöll såväl tegel, ben, järnföremål, fragment 

av en malmgryta, som glas och bränd lera men även harts (Fnr 10135), lerklining (Fnr 10138), 

samt järnålderskeramik (Fnr 10023) vilka kan utgöra äldre fynd. Järnålderskeramiken från 6:4 

tyder på järnålderslämningar i närheten, men då lagret innehöll tegel måste det vara avsatt 

under senare tid. I mitten av schaktet framkom vid bortrensning av 6:4 en större härd G1604. 

Härden mätte 0,88×0,71 meter i plan och var 0,20–0,38 meter djup, Dock så var den skuren 

av schaktväggen så dess verkliga storlek och form gick inte att mäta. Från härden daterades 

ett 14C-prov till 1393±28 BP (Ua-54062, 600-670 e.v.t. kal2Σ) det vill säga vendeltid.  

Under lager 6:4 framkom kulturlagret 6:6. Även detta lager var lerigt men inte lika kompakt 

som lagret ovan. I lager 6:6 framkom en eldstålsformad amulettring i järn (Fnr 441). Utöver 
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amulettringen hittades ett bränt ben, obrända ben, bränd lera och en spik. Lager 6:6 skulle 

kunna vara ett kulturlager från järnålder på grund av fyndet av amulettringen. Bara ett fåtal 

meter längre västerut har hus från denna tid påträffats och lagret skulle kunna ha en relation 

till denna bebyggelse.  

Den orörda undergrunden utgjordes av morän. 

Schakt 16700 

Schaktet placerades på den nordvästra sidan av impedimentet i direkt anknytning till ett flertal 

av de hus som finns utritade i de olika historiska kartorna. Initialt var schaktet 2×2 meter, men 

utvidgades senare till 6 kvadratmeter.  

De övre lagren i schaktet utgjordes utav matjord (lager7:1) och cirka 0,2 m tjock brungrå lera 

(lager 7:2), vilken sannolikt motsvarar det lerlager som påträffades i schakt 16400 & 16500. I 

lerlagret förekom fynd av främst tegel och glas. Under lerlagret framkom två svartbruna 

kulturlager (7:3 och 7:4). Fynden var blandade men sannolikt av sent historiskt ursprung. I 

lager 7:4 påträffades en 0,7×0,7 meter bred och 0,17 meter djup nedgrävning (G1614) med 

brungrå fyllning, nedgrävningen hade en något rundad botten som på sina ställen bröts av 

stenar. Fyllningen innehöll fynd av glasbitar, ben och keramik. Tolkningen är oklar.  

Under 7:4 upptäcktes också en stenpackning (7:8) som var 1,4×0, 8 meter bred och 0,1 meter 

hög. Igenom schaktet, i väst till östlig riktning fanns en stenkonstruktion (7:15). Denna 

konstruktion utgjordes av tre stora stenar som låg på högkant och fortsatte utanför schaktets 

väggar. Konstruktionen var 2×0,5 meter bred samt 0,5 meter hög, avdelade schaktet och 

separerade lager 7:3 och 7:13. Under den större stenkonstruktionen (7:15) framkom ett 

brunsvart lager (7:17) och slutligen ett ljusbrunt homogent lager (7:19), detta sista lager hann 

inte grävas ut till fullo på grund av tidsbrist, dessutom fanns här många stora stenar som 

försvårade arbetet. Den stora stenkonstruktionen (7:15) tolkas som en syllstenrad som då 

skulle höra till något av de husen som stått på platsen från 1700-tal till 1900-tal. Upp mot 

stenkonstruktionen låg även en annan, separat konstruktion (7:12). Denna konstruktion var 

uppbyggd av stenar av varierande storlekar och 0,83×0,8 meter bred samt 0,25 meter hög. 

Området söder om dessa syllstenar, och de sista kontexter som utforskades (7:19) skulle då 

vara inuti ett av dessa hus, närmare bestämt i en inrasad källare.  

Fynden som hittades i schaktet var varierade, de flesta fynden var moderna och utgjordes av 

porslin, tegel, plast, glas och metall. I lager 7:3 hittades dock en brodd (Fnr 10002) av 

järnålderskaraktär men även ett 1-öresmynt från 1920 (Fnr 10000). I 7:4 samt i utgrävningen 

av konstruktion 7:8 hittades rödgods (Fnr 10077). I lager 7:17 hittades också ett ben till vad 

som tros vara en trefotsgryta i koppar (Fnr 10167). Utöver brodden (Fnr 10002) så framkom 

inga fynd som kan klassificeras som förhistoriska. 
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Schakt 16800  

Schaktet var beläget på den sydvästra delen av impedimentet cirka 15 meter från åkerkanten. 

Schaktet låg mycket nära 1700-talets bebyggelse och nära det större undersökningsområdet 

från 2010. Den totala ytan som togs upp var 3×3 meter.  

Schaktets övre lager bestod av torv, matjord och fet brun lera (8:1–8:4, vilket efter utvidgning 

av schaktet motsvarar kontexterna 8:10–8:12). Fynden som återfanns i dessa övre kontexter 

varierade med inslag av glas, järn, gummi, ben, keramik, tegel och flinta. I kontext 8:2 hittades 

dock också ett förgyllt beslag med vendeltida djurornamentik (Fnr 117) och i 8:11 en 

karneolpärla (Fnr 487), en syl (Fnr 485) och en kniv (Fnr 421). Med tanke på den stora 

variationen av fynd i de övre lagren så antas dessa vara omrörda och delvis påförda. 

När moränen rensades fram hittades tre anläggningar/kontextgrupper. Den första (G1615) var 

0,36 meter i diameter skålformad med platt botten och som djupast 0,12 meter, fyllningen 

bestod av fet och brungrå lera med inslag av silt. Inga fynd framkom. Den andra nedgrävningen 

(G1616) var 0,45 meter i diameter, hade ett djup på 0,16 meter och fyllningen utgjordes av 

brungrå, fet, lerig, silt med inslag av grus. Anläggningarna är svårtolkade och utgörs sannolikt 

av nedgrävningar eller stenlyft även om stolphål inte kan uteslutas. Den sista anläggningen 

(G1617) hittades i den nordöstra delen av schaktet och hade en diameter på 0,6 meter och ett 

djup på 0,15 meter. Fyllningen i denna nedgrävning var fet svart lera med inslag av kol och 

den tolkas som en härd. Här hittades förutom mycket obränt och bränt ben också en 

fragmenterad bennål (Fnr 10126). I lagren runt nedgrävning G1617/G8:3 hittades också en 

hög koncentration med bränt- och obränt ben samt kol. Härden daterades med 14C till 996±27 

BP (Ua-54063, 980–1050 e.v.t. (69,6%) respektive 1080–1160 e.v.t. (25,8%) kal 2Σ).  

I botten av schaktet undersöktes också en något oval stenkonstruktion som var 1,4×0,9 meter 

bred. Stenarna som utgjorde konstruktionen varierade i storlek där de största var 0,35×0,15 

meter i och 0,19 meter höga. Tolkningen av denna är oklar.  

Schakt 16900 

Schaktet var placerat på östsluttningen på den kulle som finns på impediments östra sida. 

Inledningsvis tog 2×3 meter upp för att sedan utökas västerut till 3×3 meter. Syftet var att se 

om det fanns något som indikerade närvaron av förstörda gravar i anslutning till 

impedimentets högsta punkt.  

Under torven framkom det första lagret (9:1/9:11) vilket främst bestod av lucker matjord och 

övergick till lager 9:2/9:12 som var betydligt mer kompakt och lerigare. Detta lager kom i sin 

tur att följas av ett stenigt och grusigt lerlager (9:3/9:13). Under dessa lager framkom orörd 

morän (9:4/9:14). När moränen rensade fram kunde tre nedgrävningar urskiljas (G1618, 

G1619 & G1620). Det gick inte utifrån nedgrävningarnas form avgöra dess funktion. Den första 

av de tre skulle eventuellt kunna vara ett stolphål, det är dock troligast att alla tre 

anläggningarna utgörs av stenlyft och/eller naturliga mörkfärgningar. I den norra delen av 

schaktet på den orörda moränen och upp mot berggrunden framkom en stenpackning vilken 
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tolkades som en konstruktion (9:8). Det gick dock inte att avgöra huruvida stenpackningen 

haft en större utbredning eller någon specifik funktion.  

I lagret 9:1/9:11 framkom ett blandat fyndmaterial i form av tegel, keramik, spik, ben, glas, 

kol, men även slagg (Fnr 29) och brända ben (Fnr 341). I lagret 9:2/9:12 hittades glas, tegel, 

ben, olika järnföremål, keramik och stenkol. Det framkom även brända ben (Fnr 202) i lagret. 

Fynden från lagret 9:3/9:13 utgjordes av ben, keramik, slagg och glas. En bit av skaftet från en 

kritpipa (Fnr 437), brända ben (Fnr 280) samt bladet från en kniv (Fnr 416) framkom i lagret 

9:3/9:13. I nedgrävningen G1618 påträffades en klöv (Fnr 301) och i nedgrävningen G1620 

påträffades såväl tegel som ben. Nedgrävningen G1619 var fyndlös.  

Övriga analyser 

2016 genomfördes inga makrofossilanalyser och endast en mycket översiktlig osteologisk 

analys för att konstatera att de brända benen inte utgjordes av människoben.  

Som tidigare nämnts analyserades fyra 14C-prover i syfte att bättre förstår kronologin på 

platsen. Ua-54060 togs från kontext G1608 (kontext 4:7), ett stolphål i botten av schakt 16400. 

Provet daterades till 1155±28 BP, det vill säga tidig vikingatid. Ua-54061 togs från G1609 

(kontext 5:11), fyllningen i ett stolphål i botten av schakt 16500. Provet daterades till 1644±27 

BP, vilket innebär romersk järnålder/folkvandringstid. Ua-54062 togs från G1604 (kontext 6:5 

fyllning), en härd under vägen i schakt 16600. Provet daterades till 1393±28 BP det vill säga 

vendeltid. Ua-54063 togs från G1617 (kontext 8:13), fyllningen i en härd i schakt 16800. Provet 

daterades till 996±27 BP det vill säga sen vikingatid. De kalibrerade värdena visar på romersk 

järnålder, vendeltid och vikingatid/medeltid (se Figur 15).  

 

Figur 15. Daterade kolprover 2016.  
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Figur 16. Schaktens placering 2017. För de mindre schakten redovisas även framkomna 
anläggningar/kontextgrupper. För detaljplan med anläggningar på platån se figur 27a-d & 28. Skala 
1:400.  
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PM 2017 

I det inledande skedet av 2017 års undersökning av fornlämning Vaksala 383/ L1940:5550 låg 

fokus fortsatt på att få en bättre bild av fornlämningens karaktär, utbredning och 

bevaringsförhållanden ur ett övergripande perspektiv. 2016 års schakt kompletterades därför 

under 2017 med ytterligare tre schakt om 2×2 meter. Större sammanhängande schakt grävdes 

också inom området terrassen i syfte att skapa en tydligare helhetsbild av de spår av 

bebyggelsen som tidigare påträffats där (se figur 16, samt figurerna 27a-d & 28 för 

detaljplaner över platån). 

Schakt 17100 

Schakt 17100 var 2×2 meter och placerades centralt på impedimentet, i utkanten av den yta 

som under modern tid har använts som parkering- och vändplats, på en plats där det enligt 

de historiska kartorna fanns bebyggelse utritad. Syftet med schaktets placering var även att 

undersöka den väg som finns med på de historiska kartorna i öst-västligt riktning tvärs över 

och därmed kunde koppla ihop denna med stenpackningen som hittades under år 2016 i 

schakt 16600. Dessutom var syftet att se om en förhistorisk föregångare till denna kunde 

beläggas.  

Lagerföljden under grästorven utgjordes inledningsvis av tre lager bestående av ett 

matjordslager, ett sandlager och ett lager lera, sannolikt tillkomna vid bygget av vändplanen. 

Underliggande lager, kontext 17104, var ett fyndrikt lager som tolkades som en markyta som 

legat öppen under en lång period. Av fynden att döma låg ytan öppen under perioden 1700-

tal till 1950-tal. Markytan täckte en mycket tydligt avgränsad och tät stenpackning, kontext 

17106, som i fält tolkades som delar av en väg eller på annat sätt hårdgjord yta. 

Stenkonstruktionen grävdes i artificiella lager om vardera cirka 10 centimeter i syfte att på 

bättre sätt kunna urskilja olika faser i vägens tillkomst men under efterarbetet slogs dessa 

enheter ihop. Inga fynd av förhistorisk karaktär påträffades i schaktet och därmed kan 

existensen av en väg daterad till yngre järnålder, i nuläget inte bekräftas. Nedgrävningen, 

17120 med fyllning 17121, som hittades i botten av schaktet, har tolkats som ett möjligt 

stolphål (G1701). Då det var det enda stolphål som hittades i schaktet och tidigare 

undersökningar inte har gjorts i närheten är det omöjligt att avgöra huruvida stolphålet ingått 

i någon konstruktion (se figur 17). Stolphålet daterades med 14C (Ua-56947) till 1507±30 BP 

vilket efter kalibrering motsvarar 430–500 e.v.t. (16,6%) eller 510–640 e.v.t. (78,8%) kal 2Σ.  
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Figur 17. Schematisk skiss över framkomna kontexter i schakt 17100.  

 

Schakt 17200 

Syftet med schakt 17200 var att få en bättre förståelse över fornlämningsbilden i området 

uppe på impedimentet. Schaktet omfattade en yta som mätte 2×2 meter och var beläget på 

impedimentets västra del, strax väster om vändplanen.  

Under grästorven undersöktes tre lager vilka alla tolkades som delar av den naturligt omrörda 

matjordshorisonten (kontexterna 17201 & 17203) med ett innehåll av tegel, fajans, glas och 

keramik. Den underliggande berggrunden (17204) framkom ytligt i schaktet och delade av de 

olika framkomna kontexterna. Då den omkringliggande jorden inte hade någon fysisk koppling 

delades den in i separata kontexter även när de befann sig på samma stratigrafiska nivå och 

motsvarade samma händelse. På berggrunden fanns dock spår av bearbetning och 

eldpåverkan. Tolkning blev därför att en uppstickande bergknöl hade spräckts sönder för att 

få en planare yta. Sannolikt skedde detta i historisk tid. Fynden är framförallt tolkade till 

modern tid, 1600–1900-tal. Keramik (yngre rödgods) och glas tillhör det äldsta fynden, tegel, 

fajans och diverse metallföremål, framförallt spik tillhör den senare dateringen. Runt omkring 

berggrunden fanns små partier med orörd morän.  

Schakt 17300 

Schakt 17300, var 2×2 meter och var placerat i det flacka området på nordöstra sidan av 

impedimentet mellan två hus kända från det historiska kartmaterialet, ett daterat till 1767 

och det andra från 1960-talet.  

De två översta kontexterna (17301 grästorv och 17302, matjord), utgjordes av homogena 
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humösa lager med rikligt innehåll av järn, fönsterglas, plast och porslin. Därunder fanns två 

olika lerlager i olika delar av schaktet (17303 & 17305). Inga fynd påträffades i dessa lager. 

På samma stratigrafiska nivå fanns även ett tunt sandigt lager (17304) i vilket ett stort antal 

spik påträffades inom en mycket begränsad yta. Lagren antas ha deponerats ut på platsen 

under sen historisk tid och vara spår av samma händelse. De underliggande tre lagren (17306, 

17307 och 17308) var siltiga och saknade fyndmaterial av modernt ursprung, men innehöll 

fortfarande tegel, porslin, keramik och järn. I kontext 17306 påträffades tre hästskosömmar 

som skulle kunna vara från 1600-talet, samt hästskosömmar som eventuellt kan dateras från 

1000–1500-talet (Kjellén 2013:31). Underliggande lager (kontext 17309) hade ett högre 

innehåll av knytnävsstora stenar. Även de underliggande lagren (kontexterna 17310, 17311, 

17312) var siltiga, men innehöll en hel del trärester, samt små bitar bränd lera. I botten syntes 

även ett flertal stående trä-störar, med omkring 3–5 centimeter i diameter. Dessa skulle 

eventuellt kunna vara spår av någon form av hägnad (G1702 & G1703). Under detta kom den 

orörda postglaciala leran. Det blandade materialet i de överliggande lagren avspeglar 

sannolikt en lång period av odling, med olika tekniker och djup på markbearbetningen men 

också att delar av ytan vid något tillfälle hägnats in med ett staket.  

Schakt 17400 

Schakt 17400 placerades uppe på den sydöstra platån. Schaktet hade en storlek på 4×4 

meter. Syftet med undersökningen var att få bättre förståelse för aktiviteter/bebyggelse som 

fanns på platsen med särskild fokus på förekomst av järnåldersbebyggelse. Intill schaktet har 

enligt de historiska kartorna funnits gårdsbebyggelse, som daterats till 1700-, 1800- samt 

1900-tal.  

De översta lagren i schaktet, kontexterna 1401 (grästorven), 17402, 17403, 17406, 17407, 

17408, &17411 utgjordes av relativt homogena lager med fet och siltig jord. Då 17403 var tjock 

och homogen grävdes denna i artificiella grävenheter för att om möjligt kunna urskilja en 

kronologisk stratigrafi i fyndmaterialet.  

I schaktet påträffades ett flertal kontextgrupper som tolkades som stolphål (G1704, G1705, 

G1706, G1707 & G1708). Dessutom är det lite oklart hur högt upp i stratigrafin anläggningarna 

kunde urskiljas (se figur 18). Redan i kontext 17403 kunde G1704 urskiljas. Sannolikt utgör 

gruppen ett stolphål. Grupperna G1705 & G1706 var tydligt nedgrävda i moränen men 

indikationer finns att de började högre upp i stratigrafin, dock lite oklart hur högt upp, då de 

kan anas på fotografier innan de identifierades vid utgrävning. Båda tolkas som stolphål. 

G1708 och G1707 syntes först när moränen rensades fram, båda utgörs sannolikt av stolphål, 

vilket stärks av bevarat trä i den sistnämnda. 
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Figur 18. Schematisk skiss över framkomna kontexter i schakt 17400, se även figur 27a-d & 28.  

 

Fyndmaterialet var diversifierat med fynd av modern karaktär såsom tegel, glas, 1800-tals 

keramik, spikar, kritpipa, hästskosömmar men även järnhaltig slagg. Sannolikt rör det sig om 

lager som homogeniserats/rörts om vid odling. Utifrån läget uppe på impedimentet rör det 

sig snarast om trädgårdsodling. I östra delen av schaktet framkom tidigt ett stenigt 

moränliknande lager (17409), vilket sluttade neråt mot väster, från 0,4 meter från schaktkant 

i öst till 1,0 meter i väst. Tolkningen av detta lager är svårt, det kan tillhöra den uppbyggda 

platån som täcker stora delar av höjdryggen. De östra delarna kan också utgöra en mer vällagd 

stenpackning. I lager 17407, 17408, 17409 och 17411 påträffades åtta ringar av järn, tolkade 

som amulettringar (se fortsatt diskussion nedan). Amulettringarna tillsammans med ett 

keramikfragment från kontext 17408, som är daterat till 1000-tal (Kjellberg, muntlig 2017), är 

de enda föremål i schaktet som är av förhistorisk karaktär. 

Från G1707 (kontext 17415, fyllning i stolphål grupp 4) daterades ett 14C-prov, Ua-56951. 

Resultatet blev 1156±30 BP vilket efter kalibrering motsvarar 770–970 e.v.t. (kal 2Σ).  

Schakt 17500  

Schakt 17500 placerades centralt på den sydöstra platån, i svag östsluttning, mellan 17400, 

17600 och 17700 samt i anknytning till Upplandsmuseets förundersökningsschakt från 2014. 

Schaktet mätte 4×4 meter.  

Den översta kontexten 17501 (grästorv och matjord, 0,14 meter tjock) och underliggande 

17502 innehöll ett blandat men mestadels modernt fyndmaterial, så som glas, lysrör och 
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även en matkniv. Sannolikt deponerat från bebyggelsen under 1960 talet. Redan i dessa 

kontexter började berggrunden sticka upp i delar av schaktet. Under liggande kontext 

(17503) var mer grusig men övergången mot denna var diffus. Fyndmaterialet dominerades 

av ett blandat, till övervägande del, modernt material.  

Schaktet dominerades dock av morän och uppstickande berggrund som framkom 

allteftersom, tidigast i schaktets SV hörn varefter det sluttade i nordöstlig riktning (se Figur 

19).  

 

Figur 19. Schematisk skiss över kontexter påträffade i schakt 17500, för den rumsliga spridningen se 
figur 27a-d samt 28. 

 

I schaktets nordöstra hörn fanns en rektangulär mörkfärgning vilken kan utgöra spår av 

Upplandsmuseets tidigare undersökningar. I botten av schaktet framkom fyra nedgrävningar 

vilka eventuellt utgjort stolphål (G1709, G1710, G1711 & G1712). I den sydöstra delen 

påträffades ett störhål. Förekomsten av bränd lera gav antydan om en möjlig förhistorisk 

huskonstruktion i närområdet.  

Sammantaget var schaktet fyndfattigt och omrört. Några exempel på spikar och något som 

kunde ha varit en hästskosöm, samt fragment från en kritpipa hittades liksom keramik som 

eventuellt kan dateras till medeltiden, till exempel Fnr 175041, 175065 & 175077. 

Schakt 17600 

Schakt 17600 placerades på östra kanten av undersökningsområdet. Syftet med var att 

undersöka om det fanns ett utkastlager på den östra sidan av impedimentet som ansluter till 

den moderna åkermarken så som föreslagits av upplandsmuseet 2014. Schaktet mätte 4×4 
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meter.  

De översta kontexterna (17601 & 17602) utgjordes av grästorven och den översta delen av 

matjorden. Kontext 17603 var ett lager som delades artificiellt mellan 17605 samt 17604 och 

17602. Lagret var 0,2 meter tjockt och bestod av mellanbrun fet silt med inslag av sand. I lagret 

framkom ett blandat fyndmaterial med moderna fynd men även förhistorisk keramik. 

Kontexterna tolkas som ett sekundärt påfört lager vilket ligger stratigrafiskt ovanpå den 

förhistoriska markytan och är således yngre än de stolphål som påträffades nedgrävda i den 

orörda moränen (kontext 17604). I västra delen fanns dock ytterligare ett lager, kontext 

17627, vilket sannolikt utgjorde av orörd postglacial lera (se Figur 20).  

 

Figur 20. Schematisk skiss av kontexterna i schakt 17600, för den rumsliga spridningen se även figur 
27a-d & 28. 

 

Ett flertal stolphål blev synliga i botten av schaktet. Stolphålet benämnt som G1720 i 

schaktets nordöstra kant var det största (cirka en meter i diameter) och tydligaste. Stolphålet 

skiljer sig markant från resterande stolphål dels genom sin storlek och en kraftig stenskoning, 

vilket pekar mot att det fungerat som takbärarande stolpe i en större konstruktion. De 

mindre stolphålen G1714, G1715 och G1719 tolkas inte som att de ingår i en konstruktion 

tillsammans med grupp G1720, samt att de inte är samtida med varandra. 

Fyllning 17615 från det stora stolphålet, grupp G1720, 14C-daterades. Ua-56950, gav 

resultatet 931±30 BP, kalibrerade värden motsvarar 1020–1170 e.v.t. (kal 2Σ), vilket stämmer 

väl med den kända bebyggelsen i närområdet från Upplandsmuseets grävningar. 

Schakt 17700 

Schakt 17700 placerade centralt på platån på den sydöstra delen av. Syftet med schaktet var 
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att komplettera bilden av den vikingatida bebyggelsen som framkommit vid 

Upplandsmuseets tidigare undersökningar i området. Schaktet utökades succesivt, för att 

avslutningsvis vara 2×7 meter långt med en 1×1 meter stor utvidgning mot väster. Schaktet 

grävdes i olika omgångar och kontexterna namngavs kontinuerligt varför många 

kontextnummer motsvarar samma kontext, eller har fått sekundära benämningar.  

Redan efter borttagandet av grästorven och den översta matjorden kunde diffusa spår av 

anläggningar urskiljas (härd G1730/G1809, liksom stolphålet G1724) dessutom påträffades 

förhistorisk, troligtvis vikingatida, keramik. I den norra delen kom dock den naturliga 

berggrunden upp högt, nästan genom grästorven. I det underliggande lagret 17704 

påträffades även en karneolpärla med sannolik datering till 800-talet. Lagret hade en 

begränsad utbredning och ett innehåll av grus och sten och spridda kol och utgör sannolikt 

del av en konstruktion eller anläggning, eller eventuellt delar av det påförda 

markberedningslagret. Under 17702 syntes ett flertal anläggningar (kontexter 

sammanfogade till grupper), vilka grävts ner genom lager 17718. Detta sistnämnda tolkades 

initialt som den naturliga moränen, men vid fortsatta undersökningar visade det sig vara ett 

påfört lager i syfte att bygga upp en platå. Ett flertal stolphål kunde urskiljas. Dessa hade 

företrädesvis två dimensioner antingen en diameter på 0,2–0,3 meter i diameter eller 0,5 

meter i diameter. Men det fanns även stolphål med en diameter på runt en meter. Tre av 

stolphålen (G1724, G1725 & G1728) ligger mycket tätt och skär varandra, vilket visar på olika 

bebyggelsefaser (se Figurer 21, 27a-d & 28). 

 

Figur 21. Schematisk tolkning av kontexterna i schakt 17700. För placering i plan se figur 27a-d.  

 

Totalt påträffades och undersöktes nio stolphål och en härd. Två av stolphålen (G1727 & 

G1729) var av en större typ och tolkades därför som takbärande stolphål och är sannolikt 

delar av samma huskonstruktion. Från den tidigare utgrävningen av Upplandsmuseet i det 

närliggande schaktet framkom vad som omtolkats till ett likartat takbärande stolphål (grop 

307, Lucas 2014:15). Ett av stolphålen var nergrävd i härden, vilket därför har lett till att 
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härden tolkas som äldre än stolphålet. Resterande sju stolphål tolkas tillhöra flera olika 

huskonstruktioner under flera olika tidsperioder. En anledning till denna tolkning är att 

flertalet stolphål är nedgrävda i andra stolphål, G1728 var nedgrävt i G1724 och G1727, 

G1723 var nedgrävd i G1722.  

Fynd som tolkas som förhistoriska utgjordes av keramik (reduktionsbränd, handformad), en 

karneolpärla, samt en glaspärla. Karneolpärlan och glaspärlan kan dateras till 800–900-tal. 

Keramiken hade inga typiska kännetecken som gör det möjligt att ge den en specifik datering 

men tolkas sannolikt som 900-tal (Kjellberg 2017, muntligt). Dateringen av dessa fynd plus 

de två stolphål som Upplandsmuseet daterade gör det möjligt att dra slutsatsen att 

åtminstone en av huskonstruktionerna är från 900-talet. 

Från schakt 17700 daterades två 14C-prover. Ua-56948 från G1727 (kontext 17705 ett stort 

stolphål), daterades till 1195±30 BP, vilket motsvarar 760–900 e.v.t. (kal 2Σ, 89,3% 

sannolikhet). Ua-56949, härden G1730/G1809 (kontext 17707) daterades till 932±30 BP, 

vilket motsvarar 1020–1170 e.v.t. (kal 2Σ).  

Övriga Analyser  

2017 daterades fem14C-prover (se Figur 22). På vändplanen daterades ett stolphål i botten av 

schakt 17100 till 1507±30 BP det vill säga tidig vendeltid (Ua-56947). Proverna från schaktet 

uppe på platån (17500 & 17700) och öster om platån (17600) gav dateringar till vikingatid och 

tidig medeltid. De kalibrerade värdena täcker perioden från tidig vendeltid (Ua-56947) till tidig 

medeltid (Ua-56949 & Ua-56950). Det första av dessa prover är särskilt intressant dels då det 

kommer från ett stolphål påträffat upp på vändplanen och dels på grund av den tidiga 

dateringen, från vilken det endast finns vaga indikationer på bebyggelse sedan tidigare.  

Även om prover för makrofossilanalys samlades in och flotterades, gjordes ingen grundlig 

analys av innehållet i dessa prover. Inte heller gjordes annat än en översiktlig osteologisk 

analys.  

 

Figur 22. Daterade 14C-prover 2017.  
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 PM 2018 

2018 års undersökning inriktades mot platån i den sydöstra delen av impedimentet, och 

syftade till att ytterligare öka förståelsen för denna relativt välbevarade yta med, framför allt, 

vikingatida bebyggelse. 2018 undersökning syftade till att koppla ihop tidigare schakt och de 

däri påträffade anläggningarna i området och därmed få en klarare bild över vilka aktiviteter 

och konstruktioner som funnits där (se Figur 23, för spridningen av anläggningar uppe på 

platån se även Figurer 27a-d & 28). 

 

Schakt 18100 

Schakt 18100 placerades uppe på platån, väster om och i direkt anslutning till schakt 17700 

och innefattade även delar som inte hade grävts färdigt föregående år. På grund det 

sistnämnda fick schaktets form även 18100 en icke rektangulär form och omfattade 

sammanlagt drygt 20 kvadratmeter.  

I schakt 18100 påträffades totalt 58 kontexter varav åtta var lager. De övre lagren innehöll 

mestadels historiska fynd såsom tegel, fajans och glas. I hela schaktet fanns kontext 18110, 

ett siltigt lager. Lagrets tjocklek varierade och var generellt tunnare i de södra delarna. 

Majoriteten av de 60 registrerade fyndposterna från lagret utgjordes av tegel, ben och 

metallfynd. Under siltlagret 18110 fanns ett grus och siltblandat lager (18107) som sträckte 

sig över hela schaktet med fynd såsom brända ben, slagg, förhistorisk keramik och en tand 

från får/get. Den första tolkningen var att utgjorde en naturlig avsatt morän men vid vidare 

undersökning visade det sig att det fanns anläggningar i och under detta. 18107 täcker hela 

schakt 18100 och kontexten fortsätter i schakt 18200, 18300 och 18400.  

Relativt direkt under matjorden började även förhistoriska anläggningar bli synliga, som 

kunde grupperas ihop till 19 kontextgrupper. Dessa utgjordes främst av stolphål men även 

enstaka nedgrävningar och härdar.  

Efter att matjorden hade avlägsnats kunde härden (G1802) urskiljas, övriga anläggningar 

krävde noggrannare rensning. Direkt under lager 18110 påträffades även lager/ränna 18119 

i schaktets nordvästra del. Kontext 18119 bestod av en kompakt lerpackning med kolinslag. 

De flesta av fynden som fanns i detta lager var ben men det fanns även keramik, bränd lera 

och metallföremål. Både keramiken och benmaterialet var generellt väldigt fragmenterat. I 

anknytning till 18119 påträffades ett flertal mindre stolphål (G1817, G1804, G1805) 

eventuellt kan detta utgöra delar av en vägglinje till ett hus där leran utgör delar av en 

lerklinad vägg.  

Två stolphål påträffades vid ritningen av sektionen, 18165/18170 samt 18171/18172, och 

har därför inte undersökts eller dokumenterats på ett tillfredsställande sätt. 
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Figur 23. Undersökta schakt 2018 (gula). Skala 1:200.  

 

I schaktets mellersta östra del påträffades en stor härd (G1809). Härden var 1,63 meter i 

diameter och hade ett djup på 0,50 meter. Undersökningen av härden påbörjades redan 2017 

och anläggningen tilldelades då Gruppnummer G1730. Härden daterades redan 2017 till sen 

vikingatid/ tidig medeltid. I härden fanns ett stort stolphål (G1808). Stolphålet hade en 

diameter på 0,87 meter, och ett djup på 0,53 meter och var stenskott med större naturstenar. 

Undersökningen av stolphålet påbörjades under Hellby seminariegrävning 2017 och 



 

48 
 

tilldelades då gruppkontextnummer G1729. Stolphålet skär ovannämnda stora härd och 

tolkades därför som yngre. I linje med det stora stolphålet västerut påträffades senare två till 

stolphål i schakt 18300. Dessa stolphål hade en liknande storlek och var också stenskodda på 

ett snarlikt sätt. I södra delen av schaktet fanns ett flertal större härdar (G1802, G1809, 

G1812). I denna del fanns även ett flertal stolphål av både större och mindre dimensioner. 

Översiktlig makrofossilanalys gjorde i 13 prover. Endast sex av dessa innehöll något annat 

än kol. I fyra prov fanns enstaka sädeskorn. Prov 18112 togs i stolphålsfyllningen 18139 och 

innehöll flera förkolnade sädeskorn som skickats för 14C-analys. Från lerpackningen, lager 

18119, har en tand från nötkreatur skickats för 14C-analys (fynd 181138). Provet (Ua-59922) 

daterades till 1715±29 BP, vilket efter kalibrering motsvarar romersk järnålder (250–400 

AD, kal 2Σ). I ett av de underliggande stolphålen har fynd från två olika fyllningar skickats 

för 14C-analys, ett förkolnat frö (prov 18112) samt ett obränt rörben från djur (fynd 181150). 

Det förstnämnda provet (Ua-59920) gav en datering till 1065±29 BP, vilket efter kalibrering 

motsvarar 890–1030 e.v.t. (kal 2Σ). Fynd 181150 daterades till 1095±29 BP (Ua-59923), efter 

kalibrering motsvarar detta vikingatid (890–1020 e.v.t. kal 2Σ).  

Schakt 18200 

Schakt 18200 placerades i sluttningen väster om den centrala bebyggelseplatån och mätte 

1×8 meter. Syftet med schaktets placering var att få bättre förståelse för platåns 

uppbyggnad.  

I schaktet påträffades totalt 18 kontexter varav 12 var lager i den östra delen, upp mot platån 

fanns ett flertal anläggningar/kontextgrupper. I den mellersta delen av schaktet påträffades 

kontext 18206, det markplaneringslager som bygger upp platån. Lagret utgjordes av en stor 

mängd stenar som var cirka 0,10×0,20 meter till 0,20×0,35 meter. stora. Totalt bestod 

kontexten av två till tre lager av sten som överlag var oarbetade bortsett från en tegelsten 

vilken påträffades precis i toppen av lagret. Utöver stenlagret 18206 finns det två påförda 

siltlager (18203 samt 18218) och två påförda gruslager (18202 samt 18216). Sannolikt hör 

några eller samtliga av dessa ihop med det möjliga förhistoriska markberedningslager som 

påträffats i övriga närbelägna schakt (motsvarande 18107). I den mellersta delen av schaktet 

påträffades under matjorden ett sandigt lager (kontext 18211) med längd på 1,80 meter och 

ett djup på 0,05 meter. Inga fynd återfanns i sanden, men utsträckningen och placeringen 

av lagret tydde på att även det var ett påfört lager men begränsat till den västra delen av det 

påförda området.  

Ett stolphål påträffades i schaktets sydöstra hörn (G1807) och under det påförda 

terrasslagret 18206 fanns ytterligare ett förmodat stolphål (G1847). I övrigt var schaktet 

relativt tomt på anläggningar och bestod istället av ett flertal påförda 

markplaneringslager. Dessutom påträffades G1848, en härd i den östra delen av 

schaktet.  

Fynden i schakt 18200 var väldigt få och majoriteten av fynd var historiska. Framför allt 

hittades handsmidda metallspikar och andra smidda järnobjekt associerade med 
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byggnader och dagligt liv, exempelvis en hasp från en dörr eller ett fönster. Järnobjekten 

var generellt inte fragmenterade. Ett exempel på en annan typ av fynd var en hel 

whiskyflaska. De påförda markplaneringslagrena i schaktets östra del var så gott som 

fyndlösa. I kontexterna 18201, 18203 och 18212 återfanns en mindre mängd ben och 

tänder. Benmaterialets totala vikt var 8,74 gram. Samtliga av de identifierade benen kom 

från får/get (Ovis/Capra). 

Schakt 18300 

Schakt 18300 var 2×8 meter, placerat i nordvästlig-sydöstlig riktning i direkt anknytning till 

18100. Syftet var att fördjupa förståelsen av terrasseringens uppbyggnad och utsträckning 

österut. Schaktet placerades delvis i Upplandsmuseets gamla schakt. Syftet var att undersöka 

om de verkligen har kommit ner till orörda undergrunden eller om något nytt av intresse 

kunde hittas under det grusiga lagret av morän. 

I schaktet framkom 51 kontexter varav 11 lager samt ett flertal stolphål och två härdar. Den 

stratigrafiska tillhörigheten var ibland svår att avgöra, men det var tydligt att anläggningar 

framkom såväl under som ovanpå det påförda grusiga planeringslagret. Det översta lagret 

bestod av matjord från vilket 14 lösfynd dokumenterats. I schaktets mellersta norra del fanns 

ett återfyllningslager efter Upplandsmuseets tidigare utgrävning, 18302. Lagret var 0,05 

meter som grundast och 0,15 meter som djupast. 

Efter att det övre matjordsskiktet tagits bort upptäcktes en mörkfärgning i SV delen av 

schaktet, G1833. Mörkfärgningen visade sig bli större och innehöll en stor mängd träkol och 

tolkades som en härd.  

Stolphål var vanliga och framkom i hela schaktet. Två av stolphålen visade sig vid 

utgrävningen vara större och djupare (G1820 i schaktets mellersta del och G1824 i schaktets 

östra del) och de låg i öst–västlig linje med det stora stolphål kontext G1808 som grävdes 

ut i schakt 18100. De tre stolphålen skulle således kunna utgöra takbärande stolpar i en 

huskonstruktion. Även flera mindre stolphål framkom. 

Generellt gjordes få föremålsfynd i detta schakt. En hel del bränd lera och tegel framkom. 

Dessa hade en bred rumslig spridning och har hittats i flera lager. Även ben och tänder från 

djur har hittats. Några specifikt intressanta fynd var en halsring av järn samt keramikskärvor 

som har bedömts att vara förhistoriska. Många mindre keramikskärvor från olika 

tidsperioder hittades liksom en del bitar av glas, både färgade och ofärgade, samt en 

kritpipa. Järnringsfragmentet påträffades nära härden/stolphålet G1833 och var ca 7 

centimeter, och var delvis vridet. Vid jämförelse med andra fynd av samma slag är denna 

ring mycket lik halsringar funna i gravkontexter (se diskussion nedan). 

I ett av de övre lagren påträffades en kritpipa. Pipdelen var av varianten med rakare pipa, 

vilket liknar den holländska modellen, och den har därför daterats till 1700-tal. Den var också 

sannolikt Stockholmstillverkad, liksom pipdelen funnen i schakt 18500. 

Kritpipor var i bruk i Europa från 1500-talet in på 1900-talet. De gjordes av vit piplera från 
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Holland, I Sverige började de tillverkas under sent 1600-tal. Bruket att nyttja tobak kom 

med hemvändande soldater från 30-åriga kriget. Ett importförbud på pipor infördes från 

1740. De användes för tobaksrökning men var sköra och höll sällan för mer än ett fåtal 

stopp (Ljung & Nelson 1985). 

Ett fynd av fajans gjordes också i schaktets övre lager. En liten bit som var helt platt 

och glaserad på bägge sidor som möjligen kommer från ett fat. 

Schakt 18400 

Schakt 18400 var 2×8 meter i närmast nordsydlig riktning och placerades uppe på platån 

för att binda samman schakt 18500 och 18100. Syftet var också att få bättre förståelse för 

den stolphålsrad som påträffats i schakt 18100 liksom att bättre förstå den uppbyggda 

platån.  

I schaktet påträffades sammanlagt elva kontexter, varav fem var lager. Resterande kunde 

grupperas och tolkas som stolphål. 

I övergången mellan det grusiga markplaneringslagret 18406 och det underliggande lagret 

framkom kom tre mindre stolphål (G1819, G1831 & G1840). De följer till viss del den linje 

av stolphål som återfinns i schakt 18100. Stolphålen har ett litet djup, delvis på grund av 

att berggrunden återfinns högt upp i schaktet. Den ytligaste delen, vilken med stor 

sannolikhet tidigare varit berg i dagen, var eldsprängd. 

Med tanke på de grunda kulturpåverkade lagren (medeldjup 0,23 meter) påträffades 

relativt mycket fynd. De kategorier av fynd som har påträffats inkluderar bland annat 

metall, keramik, glas och ben. 

De hittade metallfynden kan delas in i produktionsrelaterade objekt samt färdiga objekt, där 

den senare kategorin tillhör majoriteten av fynd. De enda produktionsrelaterade fyndet 

innefattade några bitar med slagg, potentiellt härledd från järnframställning eller 

primärsmide. De färdigställda metallfynden bestod främst av spikar, varav de flesta var 

handgjorda. Andra identifierbara fynd var ett grindlås och en sax. Den keramiska kategorin 

är representerad av ett stort antal fragmenterade skärvor från ett och samma glaserade 

fajanskärl. Den stora andelen funna skärvor tillåter en rekonstruktion av minst 50% av 

kantprofilen. Bevarandegraden av benmaterialet var relativt låg och de flesta benen var 

oidentifierbara fragment. Flertalet glasskärvor hittades, dock har det inte varit möjligt att få 

någon inblick i vilket typ av kärl det rört sig om på grund av den höga fragmenteringsgraden 

av skärvorna. Likväl gick det att urskilja åtminstone fyra olika kärl baserat på glasskärvornas 

olika färger. 

Schakt 18500 

Schakt 18500 var 4×4 meter stort och placerat i norra delen av husplatån, mellan schakten 

17400 och 17500 från 2017. Syftet var att binda samman dessa schakt och få en större 

sammanhängande, grävd yta och därigenom bättre förstå dispositionen av platån.  

Det grusiga lagret som påträffades i samtliga schakt fanns även här, men var mycket tunt 
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(18503). Lagret innehöll fynd från modern- och förhistorisk tid. Ett antal mindre föremål av 

järn som exempelvis handsmidda spikar, hästskosömmar och järntenar hittades. Av de mer 

utmärkande fynden kan nämnas ett 1-öres kopparmynt från 1858 och en kritpipa. 

I schaktet påträffades en mindre härd (G1843). Härden syntes relativt högt upp, men först 

som en diffus mörkfärgning. I härden fanns en stor mängd kol och bränd sten. I botten av 

härden togs två prover, ett avseende makrofossilanalys och det andra för 14C-analys (Ua-

59921). Kolprovet gav resultatet 1194±28 BP, vilket motsvarar 760-900 e.v.t. (90,8 %, kal 

2Σ) efter kalibrering.  

I den västra delen av schaktet framträdde direkt under matjorden en mörkfärgning som löpte 

längs med nästan hela kanten, 18509. Lagret sträckte sig ned till moränen och bestod av 

homogen silt och större stenar. I det till väster angränsande schaktet, som grävdes år 2017 

(17400), påträffades också ett mörkfärgat, stenigt parti. Båda dessa områden har dock varit 

svårtolkade och utgörs sannolikt av naturliga mörkfärgningar eller kulturlagerfickor. Det går 

dock inte att utesluta att det rör sig om någon form av väggränna.  

Ett tydligt stolphål påträffades i schaktet (G1844). Stolphålet var stenskott och beläget i 

schaktets sydvästra hörn. Stolphålet sträckte sig ned i moränen och var cirka 0,5 meter brett 

och 0,5 meter djupt. Denna storlek påminner om stolphålen i norra delen av schakt 18100, 

men eftersom stolphålet fortsatte utanför schaktet och därför inte är helt utgrävt är det 

svårt att helt avgöra dess storlek. Det framkom även några mer diffusa anläggningar som 

utifrån profilformen ändå sannolikt kan tolkas som stolphål (G1839 & G1849).  

De övre lagren innehöll recenta fynd som tegel, spik, lera, glas, och en kanyl från en spruta, 

troligen från 1950-talet. Fynden från modern tid var bland annat en tandkrämstub från 

1969 (Filmarkivet) och en matgaffel.  

Från historisk tid framkom ett antal hästskosömmar och från medeltiden hittades keramik. 

I ett av de övre lagren i schakt 18500 påträffades en bit keramik som vid efterforskningar 

visade sig vara från en medeltida kanna, av Siegburgtyp, daterad till 1100-1300-tal. En 

annan keramikskärva påträffades i samma lager (figur 16). Skärvan har ränder som 

påminner om Östersjökeramik från tidig medeltid. Östersjökeramiken karaktäriseras av 

linjer som sträcker sig runt mynningen på krukan. Dessa linjer syns på den påträffade 

skärvan.  

En trolig amulettring hittades i NV hörnet av schaktet. Liknande föremål påträffades i det 

intilliggande schakt 17400 från 2017 års undersökning. Eftersom det enbart hittades en 

järnring i ett omrört lager där det även funnits moderna fynd, är det svårt att ge den en 

bestämd tolkning eller datering. Problematiken med dateringen fyndet visar inte minst en 

kritpipa som påträffades i lagret under. Kritpipan var ingraverad med texten ”Stockholm” 

samt ytterligare en svårtydlig textrad med bokstäverna C W L F? E/F P/R V M. Vid en 

konsultation med Arne Åkerhagen (2018-05-29) framkom att en trolig datering var 1755-

1798 och att CW kan stå för Carl Wettervik som tillverkare. Han var verksam i Stockholm vid 

denna tidpunkt. I mörkfärgningen, 18509, påträffades en skärva vikingatida keramik. 
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Övriga analyser  

2018 daterades fyra 14C-prover. Ua-59921 från G1843 (härd i schakt 18500) daterades till 

1194±28 BP. De resterande tre proverna kom från schakt 18100 Ua-59920, sädeskorn i 

stolphålsfyllning G1806, daterades till 1065±29 BP, samt från samma stolphål ett djurben, Ua-

59923 till 1095±29 BP. I samma schakt daterades även en kotand från lager 18119 till 1715±29 

BP (Ua-59922). Efter kalibrering blir detta romersk järnålder, respektive vikingatid (se Figur 

24), den tidiga dateringen kommer dock som sagt från en kotand i ett lager.  

Från schakt 18100 påträffades även enstaka sädeskorn vid makrofossilanalys. Den 

osteologiska analysen var endast översiktlig.  

 

Figur 24. Daterade 14C-prover från 2018.  
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PM 2019  

 

2019 fortsatte arbetet med att koppla ihop tidigare schakt på platån i den sydöstra delen av 

området och därmed få en klarare bild över vilka aktiviteter och konstruktioner som funnits 

där under främst vikingatid (se Figur 25, 27a-d & 28). Fyra schakt, 19100–19400 samt två 

mindre provgropar 19500–19600 grävdes uppe på platån. 

 

Figur 25. Översikt 2019 års schakt i blått i relation till tidigare undersökta schakt, grävda av Uppsala 
universitet 2016-2018 och av Upplandsmuseet. Skala 1:200. 
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Schakt 19100 

Schakt 19100 grävdes på den sydöstra sidan av impedimentet, nära åkerkanten, mellan 

Upplandsmuseets tidigare undersökningsschakt 80 och 82 från utredningen 2010. På västra 

sidan anslöt schakt 19100 till schakt 17600 från undersökningarna 2017. Syftet med schaktet 

var att få en bättre bild av de lämningar efter aktiviteter som påträffats i närliggande schakt 

vid tidigare undersökningar. Schakt 19100 var 5 meter långt och 2 meter brett och grävdes till 

ett djup av 0,66 meter.  

I schakt 19100 påträffades totalt 27 kontexter varav fem var lager och 22 var nedgrävningar 

och fyllningar, knutna till 10 grupper (se figur 25 samt figur 27a-d & 28).  

I torven (19101) hittades några enstaka moderna fynd, såsom plastleksaker och 

metallföremål. Kontexterna 19102 och 19104 är sannolikt samma lager, men blev uppdelat 

trots att ingen tydlig avgränsning gick att se. Lager 19102 var mellan 0,14–0,19 meter tjockt 

och fanns i hela schaktet. Lager 19104 var mellan 0,12–0,16 meter tjockt och utgjorde 

sannolikt ett äldre odlingslager. Under lager 19104 påträffades flera anläggningar intill 

varandra i södra delen av schaktet, vilka delades in i tio grupper. Alla dessa anläggningar var 

nedgrävda i den orörda naturliga moränen (19119). Tre kunde inte ges någon mer specifik 

tolkning än nedgrävningar (G1902, G1909 & G1910 den sista kraftigt störd av en rot), två 

härdar (G1907 & 1903, varav den sistnämnda låg i schaktkanten) och fyra stolphål (G1901, 

G1905, G1906 och 1908). G1906 är dock något osäker då denna låg i schaktkanten och bara 

delvis kunde undersökas. G1904 utgjordes av ett dike och den sista gruppen G1910 kan ha 

utgjort delar av en nedgrävning. G1907 är en fortsättning av stolphål G1720 som hittades i 

schakt 17600 under år 2017 års undersökning och daterades till vikingatiden. I stolphålet 

påträffades keramik och benfragment som faller helt i linje med den dateringen.  

Den största delen av fynden från schakt 19100 bestod av material från historisk tid. Lagren 

19101–19104 var relativt fyndrika med en blandning av fynd så som benfragment, tegel, 

fajans, rödgods, och slagg. Kontexterna med störst mängd benmaterial var G1902 (293 gram) 

och diket G1904 (388 gram). Benmaterialet har bestämts till mestadels husdjur, men också 

något fågelben. I några kontexter påträffades förhistorisk keramik. 

På grund av fynd av keramik och ben tolkades inledningsvis G1910 som en nedgrävning. Vid 

undersökning kan det dock inte uteslutas att fynden hamnat djupt ner i stratigrafin på grund 

av bioturbation. Ben från denna koncentration daterades genom 14C-analys. Provet, (Ua-

64800) gav resultatet 1592±31 BP, vilket motsvarar 403–541 e.v.t. (kal 2Σ) efter kalibrering.  

Schakt 19200 

Schakt 19200 placerades direkt öster om, och i anslutning till, schakt 18300 från 2018 års 

undersökning. Schaktet var inledningsvis 5 meter långt och 2 meter brett. Senare gjordes en 

utökning av schaktet med sex kvadratmeter söder- och västerut. Djupet varierade mellan 0,4 

till 0,7 meter. Syftet med schakt 19200 var att nå klarhet i utbredningen av det förmodade 

förhistoriska markberedningslagret samt att följa raden av större stolphål som påträffats vid 
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tidigare års utgrävning. Ett annat syfte var att undersöka om Upplandsmuseet verkligen nått 

botten vid deras grävning 2014.  

I schakt 19200 påträffades totalt 55 kontexter varav 13 var lager. Åtta kontexter har 

makulerats eller slagits ihop med andra kontexter. Övriga kunde knytas till 15 grupper.  

De grupperade kontexterna tolkas som tio stolphål (G1911, G1912, G1913, G1915, G1916, 

G1921, G1922, G1923, G1924 & G1925). Några av dessa är lite svårtolkade då de ligger i 

schaktkanterna, saknar stenskoning eller skärs av andra anläggningar. Tolkningen bygger i så 

fall främst på djupet och formen. Flera av stolphålen överlagrar eller överlagras av andra 

anläggningar vilket visar på flera bebyggelsefaser och ett intensivt utnyttjande av området. 

G1925 hade en lutande profil och kan utgöra rester av en stödstolpe eller lutande väggstolpe. 

I schaktets nordöstra kortsida påträffades en härd (G1914) vilken överlagrades av hårt packad 

lera (kontext 19219). I den södra delen av schaktet, tydligast i utvidgningen, påträffades den 

stenpackning som tidigare tolkats som ett markberedningslager (G1918). I den nordvästra 

delen av schaktet kunde igenfyllningen från Upplandsmuseets undersökning identifieras 

(19203).  

I schaktet påträffades totalt 47 fynd varav 35 i de övre lagren, det vill säga i torven och 

matjorden. Exempel på fynd i dessa lager var metallfjädrar och keramikskärvor. I 

stenpackningen (19226) påträffades en malstenslöpare (Fnr 192042). I ett stort stolphål 

(G1913) hittades bränd lera och i de övriga två stolphålen endast kol. I schaktet gjordes även 

fynd av djurben, en kritpipa och keramik från såväl förhistorisk som senare perioder. 

Exempelvis en bit fajans från Nederländerna med den synliga karaktäriserande blåa 

skiftningarna samt fynd av vitmålat rödgods. Keramiken i schaktet dateras främst till 1700- 

och 1800-talet  

Ett ben från fyllningen i härden G1914 (kontext 19220) daterades genom 14C-analys. Ua-64802 

gav resultatet 1249±29 BP, motsvarande 678–868 e.v.t. (kal 2Σ).  

Schakt 19300 

Schakt 19300 grävdes på impedimentens södra del och placerades parallellt med, och direkt 

väster om, schakt 18100 och direkt söder om 18200 som grävdes 2018. Schaktet var 

inledningsvis 5 meter långt och 2 meter brett men utökades senare åt söder och väster så att 

storleken blev 7×3 meter. Syftet med schakt 19300 var att fortsätta undersökningen i området 

som påbörjades 2018. Av särskilt intresse var den stora härden som påträffades i sydvästra 

kanten av schakt 18100 och som endast delvis undersöktes 2018. Det fanns även andra 

kontexter från 2018 som potentiellt kunde ha en fortsättning in i schakt 19300. Exempelvis 

påträffades 2018 en linje med tre större stolphål med cirka 4,5 meters mellanrum, som 

tolkades som en möjlig del av en större byggnad. I schakt 18100 från 2018 års grävning 

påträffades också en ränna tillsammans med en samling stolphål som skulle kunna utgöra 

resterna av en vägg eller hägnad. Denna anläggning förväntades fortsätta in i årets schakt 

19300. Vidare var syftet också att försöka begränsa det möjliga förhistoriska 

markberedningslagret från tidigare år.  
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Totalt 34 olika kontexter identifierades i schakt 19300 varav sex definierades som lager, 

resterande fyllningar och nedgrävningar kunde grupperas till nio olika kontextgrupper. De 

övre torv och matjordslagren innehöll fynd från olika tidsepoker. Under matjorden fanns ett 

något fetare lerlager med fynd av glas, ben, tegel, järn och slagg, samt keramik av både 

rödgods och förhistoriskt svartgods 

Under torven och matjorden framkom två olika stenpackningar – G1926 i den södra delen av 

schaktet och G1927 i den norra delen. Dessa kan sannolikt förstås som del av det 

grusiga/steniga markplaneringslagret som byggt upp platån. Den stratigrafiska relationen 

mellan dessa var dock avgrävd av ett dike samt två stora stolphål. Nedgrävt i stenlagret, men 

även under stenpackningen framkom ett flertal stolphål (G128–G133). Det var dock stundtals 

svårt att se vilken stratigrafisk nivå anläggningarna tillhörde, likaledes var det svårt att se den 

stratigrafiska skillnaden mellan stolphål som skar varandra (exempelvis G128 & G131). I det 

nordvästra hörnet av schaktet påträffades en stenkonstruktion (G1934), vilken var svårtolkad. 

Anläggningen, som delvis undersöktes året innan, kan närmast beskrivas som en stenfylld 

nedgrävning. Sannolikt rör det sig om ett stort stolphål vilket även var tolkningen 2018. Av den 

förmodade härd som påträffades i schakt 18100 år 2018 och som borde fortsatt in i denna del 

av ytan kunde intet skönjas.  

Fynden i schakt 19300 representerar väl platsens långa kontinuitet, från sen vikingatid fram 

tills idag. I de övre lagren påträffades fynd från flera tidsepoker och inte minst två mynt, ett 2-

öres kopparmynt (Fnr 193039) präglat år 1858 samt ett ½ öres kopparmynt präglat år 1682 

(Fnr 193077). I samma lager som det senare myntet påträffades också en patronhylsa kaliber 

6,5 ×55 millimeter (Fnr 193020). Denna typ av ammunition introducerades år 1894 inom den 

svenska och norska krigsmakten. Sedan dess har den kontinuerligt använts av såväl militärer 

som jägare (Gash 2015). I stenpackningen (G1926 & G1927), eller det tidigare tolkade 

markberedningslagret, gjordes fynd av bland annat slagg, järn, ben, bränt ben, bränd lera och 

keramik, varav en del som sannolikt är vikingatida. Flera fynd av slagg gjordes i schaktet, 

främst i de centrala och nordöstra delarna. Det fanns dock inga andra tecken på att 

metallhantering, men sannolikt har så skett i närheten. Kol och benfynd gjordes också spritt i 

hela schaktet. En något större koncentration ben påträffades i schaktets nordvästra hörn och 

nära den stenfyllda nedgrävningen, G1934. Ett intressant keramikfynd gjordes också i den 

stenfyllda nedgrävningen, G1934. Det var en skärva stengods (Fnr 193097), vilken daterades 

till mellan år 1500 till 1750.  

13 prover samlades in vid utgrävningen, varav tre var kolprover. Ett jordprov var togs i 

fyllningarna i stenpackningarna G1926 och G1927. Tre jordprover togs från fyllningar i 

stolphålet G1928, ett i fyllningen till diket (kontext 19305) och fyra från de båda stolphålen i 

diket. Jordprover togs också från stolphålen G1933 och G1934. 

Från stenpackningen G1927 (19308/19309) daterades ett 14C-prov (Ua–64801). Provet 

daterades till 1286±30 BP. Efter kalibrering motsvarar detta 666–770 e.v.t. (kal 2Σ).  
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Schakt 19400 

Schakt 19400 var beläget i närmast nord-sydlig riktning på sydöstra delen av impedimentet 

nedanför platån och som en förlängning av schakt 19100, men med två meters mellanrum. 

Schaktet var 10 meter långt, 1 meter brett och grävdes till ett djup på cirka 0,8 meter. Schaktet 

skar ett av Upplandsmuseets schakt från år 2010. Syfte med schakt 19400 var att undersöka 

relationen till övriga och tidigare utgrävda schakt, men också för att få en bild över 

fornlämningens karaktär i denna del av impedimentet som tidigare inte undersökts.  

I schaktet påträffades totalt 15 kontexter. De övre lagren och kontexterna bestod av torv- och 

matjord (19401/19403/19404/19407) samt Upplandsmuseets tidigare schakt (19402). 

Exempelvis kunde ett till hälften av Upplandsmuseet undersökt stolphål identifieras och 

fullständigt grävas ut. Under dessa lager fanns ett fyndfattigt lerlager (19406/19408). I botten 

av schaktet fanns den naturliga leran (19414). Tre kontextgrupper kunde identifieras. G1935 

var ett möjligt stolphål i schaktets södra del. I anslutning och delvis under stolphålet fanns en 

nedgrävning med fet, mörk och grusig fyllning, G1937. Tolkningen av denna är dock oklar. På 

motsatt sida i den norra delen av schaktet påträffades en liten del av en härd eller ugn G1936. 

Ovanpå ugnen fanns också något som kan tolkas som en yngre härd. Ugnens södra kant var 

bränd och rostfärgad. Bredvid ugnen fanns kontext 19415 som bestod av ett tunt, cirka 0,05 

meter tjockt, sandlager som sannolikt skall kopplas ihop med ugnen (figur 20). Enbart 0,1–0,2 

meter av ugnens sydligaste sida fanns i schakt 19400 och det är därför svårt att säga mycket 

om den i nuläget.  

Fyndmaterialet från schakt 19400 var begränsat. I torv- och matjordslagren påträffades bland 

annat en stor mängd ben, keramik och glas, främst av recent typ. I ugnen/härden hittades en 

bit förhistorisk keramik tillsammans med bränt och obränt ben. Kring härden fanns ett 

koncentrerat lager av kol och i ugnen fanns spritt kol och några ben. Från ugnen togs flera 

jordprover.  

Provgropar 19500 och 19600 

Vid den förundersökning som Upplandsmuseet utförde 2014 grävdes några schakt som gick 

upp på impedimentet och som sluter an till 2017 och 2018 års undersökningsschakt. Med 

tanke på den stora mängd anläggningar som påträffats i ytorna runt detta, både i 

Upplandsmuseets schakt från 2010 liksom i de schakt som grävts inom ramen för 

universitetets seminariegrävningar verkade det osannolikt att det endast skulle finnas så få 

anläggningar i det område som museet grävt tidigare. I rapporten från Upplandsmuseet (Lucas 

2014) samt i kommunikation med ansvarig arkeolog för undersökningen framkommer det att 

de endast grävt till ett djup av 0,25–0,3 meter och där påträffat vad de tolkade som ett 

naturligt moränlager. För att bättre förstå stratigrafin grävdes två provgropar om vardera 1×1 

meter. 

I provgrop 19500 påträffades berggrunden nästan direkt efter torven och matjordslagret 

avlägsnats. I provgrop 19600 följdes torv- och matjordslager av ett återfyllnadslager från 
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Upplandsmuseets tidigare schakt följt av det steniga utjämningslagret innan den orörda 

undergrunden av ljusbrun sandig silt framkom.  

Övriga analyser  

2019 daterades tre 14C-prover. Ua-64800, ett ben från en grop, G1910 (kontext 19126), i 

schakt 19100, daterades till 1592±31 BP (403–541 e.v.t. kal 2Σ). Ua-64801 ett ben från en 

stenpackning, G1927 (kontext 19308), i schakt 19300 daterades till 1286±30 BP (665–771 e.v.t. 

kal 2Σ). Ua-64802 från en härd G1914 (kontext 19220), i schakt 19200 daterades till 1249±29 

BP (677–779, 790–870 e.v.t. kal 2Σ). De kalibrerade värdena motsvarar 

folkvandringstid/vendeltid respektive vendel-/vikingatid (se Figur 26).  

 

Figur 26. Analyserade 14C-prover 2019.  

  



 

59 
 

Övergripande tolkning  

Då universitetets undersökningar i Hellby har genomförts som seminariegrävningar är de 

undersökta delområdena uppsplittrade på många små schakt vilka har undersöks i olika 

omgångar under flera år och redovisats i separata årsrapporter. Detta kan göra att 

helhetsbilden fördunklas. I följande kapitel kommer därför det empiriska materialet från de 

fyra fältsäsongerna att diskuteras sammantaget i syfte att skapa en mer övergripande 

förståelse av resultaten.  

Rumsligt utnyttjande av Hellby 

Platsen har under årens lopp utsatts för omfattande markbearbetning. Större urschaktningar 

verkar finnas framför allt i sydvästra delen. I nordvästra delen konstaterades även tjocka lager 

med påförd lera (se Figur 12). I schakt 16400 var dessa närmare en meter tjocka, men tunnare 

lager återfanns även i schakt 16500 och schakt 16700. Detta lager som också innehöll lösa fynd 

från modern tid så som järnskrot, tegel och glas har tolkats som påfört under senare tid men 

lyckligtvis verkar välbevarade och relativt opåverkade och äldre lager finnas under.  

I ett flertal schakt identifierades spår av konstruktioner från historisk tid, vilka stämmer 

överens med informationen från de historiska kartorna. Dessutom återfanns också i schakt 

16600 den väg som finns med på storskifteskartan från 1767 och sträcker sig över 

impedimentet i öst-västlig riktning. 

De inledande årens provgropsgrävning gav indikationer på att den förhistoriska bebyggelsen 

på den västra sidan av impedimentet sträcker sig upp från åkermarken in i de icke odlade 

områdena på impedimentet. Detta beläggs bland annat med de flertal nedgrävningar i form 

av stolphål och härdar som påträffats i botten på schakt 16400, 16500, 16600 och 16800 (jmf 

figur 12). Även uppe på vändplanen finns indikationer på en förhistorisk bebyggelse. I både 

schakt 17100 & 17200 fanns bränd lera som skulle kunna tolkas som lerklining från 

förhistoriska byggnader. I schakt 17100 hittades även ett stolphål (se Figur 16). Huruvida 

stolphålet ingått i något hus är dock oklart i dagsläget.  

Det är inte orimligt att anta att det funnits gravar på platsen. Dock har inga spår av 

gravläggningar eller förstörda gravar kunnat urskiljas. Däremot förekommer brända ben samt 

föremål som är vanligare i gravkontexter än på boplatser (se fortsatt diskussion nedan 

angående fyndmaterialet).  
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Figur 27a. Detaljplan med anläggningar framkomna på nordvästra delen av platån. Skala 1:100. 
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Figur 27b. Detaljplan med anläggningar framkomna på nordöstra delen av platån. Skala 1:100. 
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Figur 27c. Detaljplan med anläggningar framkomna i sydvästra delen av platån. Skala 1:100.  
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Figur 27d. Detaljplan med anläggningar framkomna i sydöstra delen av platån. Skala 1:100.  
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Figur 28. Översiktsplan arkeologiska  kontexter på platån. Skala 1:200.  

 

Den största sammanhängande grävinsatsen genomfördes på i sydöstra delen av 

impedimentet (se Figur 27a-d samt Figur 28). Undersökningarna visar allt tydligare på en 

komplex och välbevarad vikingatida miljö i området. På platån finns minst två faser av 

bebyggelse; en direkt på den naturliga platån, men i ett senare skede har denna, förstorats, 

förstärks och planats ut genom påförandet av ett grusig lager vilket skapat fundamentet för 

ett platå-hus. Stolphålen i detta är mycket kraftiga och det kan mycket väl röra sig om någon 

form av hallbyggnad. Spår av mindre stolphål kan utgöra rester av väggstolpar men några kan 



 

65 
 

även utgöra spår av hägnader som avgränsat ytan. Att på ett tydligt sätt redogöra för hur dessa 

byggnader sett ut eller visa på en exakt placering låter sig i nuläget inte göras. Sannolikt har 

det funnits en minst tio meter lång byggnad placerad i närmast östvästlig riktning där ränna 

och stolphålen i schakt 18100 skulle kunna utgöra den västra gaveln (G1801, G1804, G1805, 

G1806, G1817 & G1818) och G1724, G1725, G1727 & G1728 skulle kunna utgör en del av 

väggen (se Figur 29). Denna kan ha varit såväl enskeppig som treskeppig Eventuellt kan en 

mindre fyrstolpsbyggnad identifieras i stolphålen G1825, G1830, G1834 & G1836. Det går 

heller inte att utesluta att en byggnad även funnits i nord-sydlig riktning på den västra sidan 

av platån. I Upplandsmuseets schakt från 2010 finns ett flertal linjärt placerade stolphål, men 

eftersom Upplandsmuseets schakt från 2014 endast uppvisar ett fåtal anläggningar är de olika 

delarna svåra att knyta samman. I schakt 17600 öster om impedimentet framkom tre stolphål 

placerade på linje med cirka 2 meters mellanrum vilka skulle kunna tolkas som takbärare i en 

större, tidigare okänd huskonstruktion (G1720/G1901, G1908 & G1905, se Figurer 27, 28 & 

29). 

Som redovisas nedan i fyndkapitlet finns det på platån även spår av en relativt omfattande 

och diversifierad metallhantering/bearbetning. Även om inga produktionsanläggningar 

knutna till metallhantverk ännu har kunnat identifieras är det troligt att ytan i något skede 

även använts för denna typ av hantverk. Eventuellt kan de stora härdarna ingått i ett sådant 

sammanhang (exempelvis G1802, G1809, G1812 & G1914). De kan dock också ha använts för 

matlagning i anslutning till aktiviteter i hallbyggnaden.  

I den norra kanten av platån hittades åtta amulettringar i anslutning till en stenpackning. 

Eventuellt kan denna del tolkas som en religiös yta, ett harg. Dock är de enskilda 

amulettringarnas kontextuella tillhörighet något oklart då de påträffades i ett lager med 

mycket blandade fynd. Ytterligare en amulettring påträffades 2016 i västra kanten av 

impedimentet, denna hade dock en ännu mer oklar fyndkontext.  
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Figur 29. Tolkningsplan med eventuella huskonstruktioners placering inom platån markerade. 
Utformningen av husen kan inte klarläggas utan ytterligare undersökningar. Planen ska enbart ses 
som förslag. Skala 1:200 
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Fyndmaterial  

Vid undersökningarna har alla påträffade fynd dokumenterats, registrerats och i övrigt 

behandlats på ett likartat vis, oavsett om det varit plastleksaker från 1900-talet, metallskrot 

från 1700-tal eller karneolpärlor från vikingatid. Genom användandet av små grävredskap och 

noggrant grävande av även omrörda lager från grässvålen och ner till botten har ett 

fyndmaterial som delvis skiljer sig från den gängse bilden av en arkeologisk undersökning 

framkommit och analyserats.  

Den större delen av fyndmaterialet är från sena historiska perioder, inkluderande i första hand 

yngre järnskrot, rödgods och tegel men även porslin och glas. Det mesta är anonymt och 

kräver en ingående analys för att ge någon information om en bondgårds materiella kultur 

under 16-, 17- och 1800-talet. Materialet har registrerats och majoriteten har fotograferats 

men har sedan gallrats. Inför kommande grävinsatser kommer ett liknande förfarande att 

användas med förhoppningen att någon student kan göra en djupare bearbetning av det 

sentida materialet.  

Fyndmaterialets sammanlagda vikt uppgår till närmare 140 kilo, där mer än halva vikten (79 

kilo) utgörs av tegel, följt av järn (16 kilo), olika former av sentida keramik (11 kilo) och ben 

(11 kilo) (se Figur 30 & 31). Fynden härrör inte bara från en lång tidsperiod utan avspeglar 

även olikartade aktiviteter. Bland fynden finns pottor, taktegel, hushållskeramik och IKEA glas 

men också hästskor, verktyg, och bildelar liksom plastleksaker, kritpipor och en kanyl, vilka 

alla kan sägas avspegla olika delar av ett vardagsliv på en bondgård liksom olika åldrar men 

sannolikt även olika genus.  

Det framkomna benmaterialet på ytan har varit omfattande. Den absoluta majoriteten har 

inte varit bränt och avspeglar ett övergripande husdjursbestånd under de minst 1500 år som 

platsen varit bebyggd, men med stor sannolikhet härrör majoriteten från de senaste, 

historiska faserna. Den del av materialet som blivit osteologiskt bedömt visar på de vanliga 

djuren, svin, får, get, ko, häst och hund. Det förekommer även enstaka icke artbestämda 

fågelben. Då det varit svårt att knyta benen till väldaterade kontexter anses dessa ha en 

begränsa kunskapspotential på ett mer detaljerat plan. En liten andel utgörs av brända ben 

(cirka 60 gram). Även dessa har främst påträffats uppe på platån. De brända benen skulle 

teoretiskt kunna härröra från någon förstörd grav inom området, men tyvärr har de inte 

kunnat artbestämmas. Förekomsten av brandgravar inom ytan är dock väsentlig för en 

djupare förståelse och de brända benen har därför sparats i väntan på en analys. 



 

68 
 

 

 

Material Antal fragment Vikt (g) 

Ben 3815 11169 

Bränd lera 868 7636 

Metall 232 5973 

Keramik (sentida, rödgods, fajans, porslin) 2299 11189 

Glas 1192 4461 

Järn 1254 15798 

Kritpipa 25 60 

Tegel 4996 79322 

Sten 36 974 

Övrigt (trä, murbruk, plast etcetera) 263 3064 

Figur 30. Diagram och tabell över det sentida (gallrade) fyndmaterialet från seminariegrävningarna 
vid Hellby.  
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Material Antal fragment  Vikt (g)  

Slagg 86 1960 

Sten 5 1511 

Cu-legering 4 13 

Flinta 4 14 

Ben 60 28 

Bränd lera 20 210 

Järn 26 192 

Karneol 2 3 

Glas 1 1 

Keramik  67 476 

Metall 5 72 

Valben 1 5 

Figur 31. Fynd vilka sannolikt kan dateras till förhistorisk tid och medeltid.  
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Fynd som med säkerhet kan knytas till den medeltida fasen på ytan representeras främst av 

keramik. Tyvärr framkommer dessa fynd i lager där övriga fynd uppvisar en stor kronologisk 

spännvidd och är svåra att knyta till någon medeltida bebyggelse. Fynden påträffas främst i 

sydöstra delen av området vilket också är delen med störst mängd undersökt yta. När det 

gäller handformad och reduktionsbränd keramik (A4, svartgods) kan det vara svårt att avgöra, 

om det tillhör en förhistorisk fas eller den medeltida fasen, då denna typ av keramik kan ha 

tillverkats lokalt även långt upp i tiden. Denna typ av keramik benämns nedan dock som 

förhistorisk keramik. Det finns även enstaka skärvor som kan tolkas som drejat yngre 

svartgods.  

 

 

 

I schakt 18500 påträffades ett fragment av en Rhenländsk keramik, eventuellt en Siegburg-

kanna (Fnr 181364) med dem karakteristiska krusade bottenkanten (se Figur 32). Denna typ 

av keramik importerades troligen från Tyskland och har funnits i Skandinavien från sent 1100-

tal och framåt. Keramiken benämns som ”nästan stengods” och karaktäriseras av sin vitgula 

färg och avsaknad av glasyr. Kärlet som skärvan kommer från har troligtvis tillhört ett 

serveringskärl (Lindahl et al. 2002:121, 126). I samma schakt påträffades även en skärva som 

skulle kunna vara medeltida stengods. I schakt 16800 påträffades 5 fragment av importerat 

svartgods (Fnr 10134), sannolikt rör det sig om två olika kärl varav ett ganska stort (se Figur 

33). Dateringen är sannolikt vikingatid/medeltid. Även enstaka fragment med äldre rödgods 

har påträffats.  

 

Figur 32. Skärva av Rhenländskt 
importgods, sannolikt en Siegburg 
kanna (Fnr181364). 
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När det gäller den förhistoriska keramiken är denna till stora delar anonym, både till utseende 

och med avseende på diagnostiska kärlformer. Majoriteten har påträffats på den centrala 

platån men några fragment har även framkommit på västra sidan i schakt 16600 och 16800. 

Sannolikt kan denna keramik knytas till den vikingatida fasen på platsen men det kan även 

finns äldre keramik (se figur 34 & 35).  

 

 

Figur 34. Exempel på förhistorisk (sannolikt) vikingatida keramik som framkommit vid 
undersökningarna (Fnr 177014). 

Figur 33. Importerat svartgods, 
sannolikt tillhörande två olika kärl 
(Fnr10134). 
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Figur 35. Spridningsbild av förhistorisk keramik samt amulettringar i de grävda schakten på 
impedimentet vid Hellby. Skala 1:200. 

 

En både viktmässigt och till antalet stor fyndkategori utgörs av slagg, sannolikt från 

metallframställning. Indikationer på detta fanns redan tidigare i och med det bläster-

munstycke som framkommit vid Upplandsmuseets grävning 2010. Nästan två kilo slagg har 

framkommit inom ramen för fältkursens undersökningar. I materialet finns en bottenskålla 

(Fnr 193029) påträffad i schakt 19300, kontext 19303, ett lager) samt olika typer av utfluten 

slagg, förslaggad lera samt delar som skulle kunna tolkas som ugnsväggar (se Figur 36). 
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Eventuellt kan Fnr 193012, även den från kontext 19303, tolkas som ett litet fragment av en 

degel och Fnr 193090 som möjligt fragment av en gjutform (främst utifrån lerans karaktär) 

vilket ytterligare förstärker bilden av en omfattande men också diversifierad metallhantering 

(se Figur 37). Majoriteten av fynden knutna till metallhantering har framkommit på den 

sydöstra platån (se Figur 38). Detta har självfallet att göra med de större undersökta ytorna i 

denna del, men det kan också vara så att metallhanteringen skett i detta område och att ytan 

inte bara rymmer en hallbyggnad och en rituell yta utan även ett område för specialiserat 

hantverk (jmf Sahlén 2020). 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Ett urval av den slagg som 
påträffats vid undersökningarna av 
Hellby. Bottenskållan Fnr 193029 
överst i bilden. 

Figur 37. Eventuellt fragment av 
gjutform (Fnr 193090).  
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Figur 38. Spridning av fynd med koppling till metallhantering på platsen. Skala 1:300. 

 

Bränd lera har bara sparats i de fall då särskilda argument funnits, så som då avtryck av kvistar, 

grenar eller andra former har kunnat identifieras som tyder på att lera utgör rester av 

lerklining till hus eller delar av järnframställningsugnar. Förutom tidigare nämnda föremål 

(eventuella fragment av degel och gjutform) återfanns även ett mindre fragment som 

sannolikt utgör delar av en vävtyngd av bränd lera (Fnr 5034, schakt 17500, kontext 17503) 

(se Figur 39).  
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Ett föremål av bearbetat ben påträffades i kontext G1617, en härd i schakt 16800. 

Fyndnummer 10126 utgörs av en cirka 3 cm lång bennål. Nålen är bruten i tre delar men tolkas 

som motsvara hela föremålet (se figur 40).  

 

 

Figur 40. Bennål påträffad i en härd (G1617) i schakt 16800.  

 

Figur 39. Vävtyngd av bränd lera 
(Fnr 5034).  
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Dessutom påträffades delar av en spelbricka tillverkad i valben, sannolikt från nordkapare (Fnr 

192019, schakt 19200, kontext 19204). Spelbrickan är av vikingatida typ där den bredaste 

diametern inte är vid botten av spelbrickan utan något högre upp. I botten syns ett hål efter 

svarvdubben (se figur 41). Att yngre järnålderns spelbrickor till stor del var gjorda i valben är 

en relativt ny insikt och hittills har dessa främst identifierats i gravmaterial (Hennius et al. 

2018). Generellt är det ovanligt att spelbrickor hittas på boplatser, vilket dock kan ha att göra 

med att de lätt förväxlas med ledkulor och hamnar bland övriga ben och inte bland föremål. 

 

 

 

Några föremål av sten påträffades, dessa utgörs av malstenslöpare (Fnr 192042 från 

stenpackning G1918, kontext 19226 i schakt 19200) samt Fnr 2910 från schakt 16400, (kontext 

4:5, ett lager). Även om löpare ofta hittas på boplatser från äldre järnålder så har de använts 

och kan påträffas under senare perioder. De olika små fynden av flinta utgörs sannolikt av 

bössflinta eller eldslagningsflinta. I schakt nr 16500 på norra sidan av impedimentet 

påträffades delar av ett bryne (Fnr 79). Brynet uppvisar små smala slipspår efter slipning av 

mindre redskap eller nålar, dock är det svårt att tidfästa.  

Tre pärlor påträffades vid undersökningen; en i glas (Fnr 177019) och två i karneol (Fnr 487 

respektive 177053). De två karneolpärlorna är av olika karaktär, den förstnämnda var långsmal 

och oktagonal, den sistnämnda rund och diskus-formad. De påträffades också inom olika delar 

av undersökningsområdet. Den oktagonala i västra kanten och den runda på platån. 

Glaspärlan är mycket liten 5×5 millimeter med ett kantigt tvärsnitt. Färgen på glasmassan är 

Figur 41. Spelbricka av vikingatida 
typ tillverkad av valben Funnen i 
schakt 19200.  
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lila. Ingen av pärlorna påträffades i säkert daterbara kontexter men kan sannolikt dateras till 

vikingatiden (se Figur 42).  

 

Figur 42. Två karneolpärlor och en liten lila glaspärla framkom vid undersökningarna.  

 

I schakt 16800, på västra sidan av Hellby påträffades även ett förgyllt bronsbleck med 

djurornamentik (Fnr 117). Ornamentiken i stil D skulle placera föremålet i decennierna runt 

700 (jmf. Arwidsson 1942). Den ursprungliga funktionen eller placeringen är svårtolkad, men 

att de två yttersidorna inte är parallella skulle eventuellt kunna tyda på att det är en del av ett 

remändebeslag kanske till ett bälte eller huvudlag till häst. Blecket påträffades i den övre delen 

av schaktet i lager 8:2 som även innehöll tegel och annat recent material vilket inte heller kan 

tolkas som en ursprunglig kontext för fyndet. Det påträffades även tre andra mer anonyma 

bleck/beslag av koppar-legering. Två av dessa i schakt 16800 (Fnr 418 & 494) och det tredje i 

schakt 16700. Funktionen på dessa är dock okända (för fotografier, se bilaga 3, Max Jahrehorn, 

konserveringsrapport).  
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De påträffade föremålen i järn har ofta varit svåra att tidfästa. Då många typer av föremål och 

verktyg varit i bruk under långa perioder och långt fram i tiden kan det vara svårt att urskilja 

vilka som har ett förhistoriskt eller medeltida ursprung. Ett exempel på sådana föremålstyper 

är exempelvis nitar och nitbrickor eller andra mer anonyma och inte konserverade, svårt 

korroderade föremål. Det finns dock ett antal fynd som med större sannolikhet kan anses vara 

gamla och därför konserverats (för fotografier, se bilaga 3, konserveringsrapport, Max 

Jahrehorn), så som exempelvis en brodd (Fnr 10002, schakt 16700, kontext 7:3). Broddar 

uppträder först under vendeltiden men är mer förekommande under vikingatiden (Engvall 

2018:7, med referenser). I schakt 18300, kontext 18321, påträffades en bit av en vriden 

järnring (Fnr 181380) vilken möjligtvis kan vara en del av en hals eller armring. Vid jämförelse 

med andra fynd av samma slag är denna ring mycket lik en halsring funnen i en järnåldersgrav 

på Ormgården i Östra Ryds socken i Uppland (SHM Inv. nr. 18776) eller ett gravfynd från 

Jämmertuna i Köpings socken, Västmanland (SHM Inv. nr. 25006). Halsringar med liknande 

utformning och ibland med vidhängande torshammare, har även hittats i Ryssland, på 

boplatser och i gravar runt Novgorod, Petersburg och Moskva. De verkar ha varit vanliga i den 

östra delen av Sverige, på Åland samt i Ryssland och Ukraina. Halsringarna var troligen 

personliga och följde antagligen med ägarna i graven då de placerats vid nacken eller i krukan 

i brandgravar. De halsringar som tillverkats av järn har inte varit avsedda för handel. De som 

burit dem tros ha varit bönder. Första datering är från 700-talet fram till 1000-talet med 

tyngdpunkt på den senare delen (Novikova 1992). Fyndet stärker antagandet att gravar kan 

ha funnits inom området.  

Vid utgrävningarna har även påträffats nio järnringar vilka tolkats som amulettringar (se 

figur 35). En första, eldstålsformad ring (Fnr 441), påträffades i västra delen av 

impedimentet redan 2016 i schakt 16600 i kontext 6:6 (ett lager). De övriga åtta har 

påträffats uppe på platån i sydöst. Åtta i schakt 17400 (Fnr 4104, 4105, 4107, 174808, 4116 

och 4126) och en i det intilliggande schakt 18500 (Fnr 181360) (se figur 43). Dessa 

påträffades alla i anknytning till ett stenigt lager som initialt tolkades som orörd morän men 

som sedan visades sig vara en anlagd stenpackning. Invid denna fanns även ett flertal stora 

stolphål, som skulle kunna ingå i en konstruktion, om större ytor undersöks. Amulettringar 

förekommer under yngre järnåldern men de undersökta fyndkontexterna vid Hellby, utgörs 

dock av lager med en stor variation av såväl gamla som moderna fynd. Då mycket järnskrot 

påträffats på platsen är en tolkning som amulettringar såklart något vansklig. Det som talar 

för en sådan tolkning är dock ringarnas konstruktion och utformning, förutom den 

eldstålsformade, så är de andra ringarna inte massiva utan har böjts ihop och 

sammanfogats, antingen genom överlappning eller genom att ändarna smitts samman.  
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Figur 43. Vid undersökningarna har påträffats nio amulettringar, varav åtta framkom på den 
centrala platån.  

 

Två olika typer av järnringar diskuteras i yngre järnålders sammanhang, torshammarringar 

som oftast förekommer i gravar och mindre varianter av dessa som kallas amulettringar 

vilka har en större spridning (se exempelvis Lindeblad & Nielsen 1997:70; Sundkvist 

2019:116). Amulettringar är överrepresenterade i Mälardalsområdet i jämförelse med 

andra delar av landet. Det är dock ovanligt att en sådan stor koncentration amulettringar 

påträffas i boplatssammanhang. Amulettringar påträffas ofta i anknytning till 

stenpackningar men kopplingar till kulthus, fyndförande kulturlager, hägnader liksom spår 

av metallhantverk är också vanligt så som vid exempelvis Tortuna (28 ringar), Helgö (123 

ringar) Lilla Ullevi (65 ringar), Frescati (minst 40 ringar) eller Storby (37 ringar) (Sundkvist 

2019:131 med referenser). Analyser visar att amulettringar ofta har tillverkats av järn med 

mycket varierande kvalitet vilket kan vara en indikation på att smeden som tillverkat 

ringarna har använt bitar av järn eller stål som funnits tillgängligt och smitt ringarna med 

minsta möjliga ansträngning. Detta tolkas som att formen snarare än materialets 

egenskaper varit det primära (Wärmländer et al. 2018). Sannolikt har ringarna i Hellby smitts 

i anslutning till de spår av metallhantering som framkommit.  
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Platsens övergripande kronologi 

På ett övergripande plan har de senaste årens seminariegrävningar både fördjupat och ökat 

kunskapen kring den långvariga bebyggelseutvecklingen på platsen i relation till tidigare 

undersökningsresultat.  

Kronologiskt kan konstateras att det finns åtskilliga indikationer på bebyggelse redan under 

romersk järnålder och folkvandringstid vilket också stärks i och med nya dateringar från 

stolphål. Dessa har, på grund av små undersökningsytor inte kunnat knytas till några 

huskonstruktioner. Konstruktioner från dessa perioder var få sedan tidigare. Tolkningar att 

området utnyttjats extensivt under äldre järnåldern, baserade på härdar i åkermarken, kan 

sannolikt omvärderas. Huskonstruktioner från vendeltiden saknas, men eventuellt kan Hus 10 

från upplandsmuseets grävning 2010 knytas till denna period liksom Hus 2 från 2015. 

Dessutom kan vendeltiden påvisas i och med fyndmaterial liksom 14C-dateringar. 

Sammantaget visar de sexton 14C-proverna som analyserats under åren på en kontinuerlig 

aktivitet på ytan från romersk järnålder och framåt. Vid provtagning har anläggningar av 

förhistorisk karaktär prioriterats men fyndmaterial liksom historiska källor vittnar om platsens 

utnyttjande under medeltid och hela vägen fram i modern tid. Majoriteten av de förhistoriska 

fynden kan på typologiska grunder dateras till vikingatiden. Detta gäller exempelvis pärlorna, 

amulettringarna, den vridna halsringen ett par hästbroddar, liksom den keramik som tolkats 

ha ett förhistoriskt ursprung. Att fyndmaterialet från romersk järnålder är begränsat är dock 

ett mönster som syns på de flesta boplatser från perioden.  

Sammanlagt, inkluderande Upplandsmuseets undersökningar, finns det 46 analyserade 14C-

prover från Hellby. Ett av dessa gav dock ett BP värde 114±31 och är på grund av det 

otillförlitliga resultatet inte inkluderat i nedanstående diskussion. En sammanställning av 

dateringarna (figur 44 & 45) visar på ett tydligt ianspråktagande av området redan under 

romersk järnålder. Det äldsta provet daterades till 1842±28 BP. De flesta proverna från denna 

tidiga fas kommer från härdar men det finns även prover tagna från stolphål. Från mitten av 

400-talet minskar antalet daterade anläggningar på platsen. Detta kan avspegla minskade 

aktiviteter under folkvandringstid och vendeltid men det kan även finnas andra anledningar, 

exempelvis den platå som finns i kalibreringskurvan under perioden. Det kan också bero på 

att bebyggelsen under denna period varit belägen på impedimentet eller i delar av 

åkermarken som ännu inte undersökts och därför ännu inte identifierats. Det finns 

huskonstruktioner som på typologiska eller stratigrafiska grunder kan tolkas som tillhörande 

den mellersta järnåldern. Den del av ett förgyllt beslag som dateras till vendeltid som 

upphittades 2016 är ytterligare en indikation på platsens utnyttjande under perioden. En stor 

bebyggelseexpansion, med relativt stora hus, sker på impedimentet såväl som i 

omkringliggande åkermark under vikingatid och framför allt från och med 800-talet. Till denna 

expansion hör även de lämningar som undersökts på platån i den sydöstra delen av Hellby-

impedimentet.  

Det yngsta daterade 14C-provet (Ua-53452, 852±27 BP) gav ett kalibrerat värde till 1158–1264 

e.v.t. (2Σ). Strax därefter finns dock Hellby omnämnt i det skriftliga materialet och 
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bebyggelsekontinuitet kan därför antas föreligga. Medeltida husstrukturer har inte kunnat 

fastställas vid undersökningarna, dock finns ett flertal fynd som sannolikt kan knytas till 

medeltid, så som exempelvis svartgods, östersjökeramik eller Siegburgkeramik. Bebyggelse 

från senare perioder har identifierats vid såväl grävning som från det historiska kartmaterialet. 

 

Figur 44. KDE_Model (Kernel density estimation) av alla analyserade 14C-prover från platsen, visar på 
den generella bebyggelseutvecklingen på Hellby under järnåldern. Analys utförd av Per Frölund, 
Upplandsmuseet i OxCal V4.3.2.  
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Figur 45. De enskilda analyserade 14C-proverna från Upplandsmuseet och universitetets 
undersökningar.  

 

Metodutveckling  

Inom ramen för fältkurserna har det även experimenterats med ett flertal olika metoder. 

Fotogrammetri, 3D-modellering och drönarfotografering börjar alltmer implementeras i 

fältarkeologiskt arbete. Detsamma gäller markradar, även om resultaten fortfarande är 

opålitliga. Ett projekt med markradar genomfördes vid Hellby tillsammans med Rickard 

Pettersson från avdelningen för Luft-, vatten- och landskapslära; Naturgeografi vid 

institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Detta är en geofysisk metod för att 

skapa en bild av förhållanden under markytan. Det är en icke-destruktiv metod och 

mätningarna kan göras som punktmätningar, längs med mätlinjer (s.k. profiler) eller längs med 

ett bredare stråk om utrustningen har fler mätkanaler. Resultaten blir en bild (s.k. radargram) 

av förhållanden i marken för profilmätningar eller en tomografisk (3D) bild för stråkmätningar 

(eller täta parallella profilmätningar). Metoden är snabb och stora områden kan täckas på 

relativt kort tid. Metoden bygger på utskickade elektromagnetiska pulser som reflekteras vid 

förändringar av dielektriska egenskaper i marken och den reflekterade pulserna fångas upp av 

utrustningen vid markytan. Den tid det tar för pulserna att färdas från att de skickas ut tills att 

reflektionen registreras är ett mått på djupet till det som orsakat reflektionen, förutsatt att 

man känner till pulsens hastighet genom marken. Alla naturliga material har olika varierande 

dielektriska egenskaper vilket gör att reflektioner uppstår vid till exempel övergång mellan 

olika jordlager i marken, eller från större objekt. Styrkan av reflektionen styrs av kontrasten 

(skillnaden) i de dielektriska egenskaperna hos materialen på var sida av det reflekterande 

skiktet. Finns ingen kontrast i dielektriska egenskaper (så som i ett helt homogent material) så 

uppstår inga reflektioner och den elektromagnetiska pulsen fortplantar sig enbart genom 

materialet. En begräsning med markradar är att elektriskt ledande material absorberar 
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radarpulserna istället för att reflektera dem. Detta gör att signalen försvagas och i värsta fall 

kan helt släckas ut. Ett naturligt och vanligt geologiskt material som har elektriskt ledande 

egenskaper är lermineral, vilket gör att användbarheten av markradar är begränsad där man 

har tunga lerjordar. Likaså kan väldigt inhomogena material (så som moränjordar) orsaka 

mycket reflektioner vilket skapar ett stört (eng. cluttered) radargram vilket kan ”maskera” 

reflektioner som är av intresse med svårtolkade radargram som resultat. Den detaljrikedom 

som framträder i ett radargram bestäms till stor del av tätheten av mätningar längs med 

profillinjerna och frekvensinnehållet i den elektromagnetiska puls som skickas ut. Hög 

frekvens ger en mer detaljerad bild där det är lättare att skilja mindre objekt och tunnare lager 

från varandra. Dock kommer ett högre frekvensinnehåll med en nackdel då högfrekvent 

signaler dämpas mer kraftigt på sin väg genom material, vilket leder till mindre 

penetrationsdjup för högfrekvent markradar. Således blir det en avvägningsfråga mellan ett 

större penetrationsdjup relativt högre detaljrikedom i radargramen. Markradar kan vara en 

användbar metod inom arkeologi för att relativt snabbt och effektivt och icke destruktivt 

kartera generella förhållanden under markytan. Markradar tillsammans med andra geofysiska 

metoder (till exempel magnetometer) och tidigare arkeologisk kunskap om platsen kan 

effektivisera en undersökning. Men man bör dock komma ihåg att under vissa förhållanden 

(som exempelvis konduktiva jordar) kan metoden ge svårtolkade eller i värsta fall obrukbara 

resultat. Resultaten från de, mycket begränsade undersökningarna på Hellby, finns ännu inte 

tillgängliga.  

2019 gjordes även tester med värmekamera. Denna metod särskiljer olika material baserat på 

deras förmåga att absorbera, behålla och avge fukt. Den fysikaliska grunden för metoden är 

en vätskas förmåga att kyla sitt underlag när den avdunstar. Genom att först fukta marken, 

aningen aktivt med en sprayflaska eller passivt genom att använda morgondaggen, och sedan 

avbilda den med hjälp av en värmekamera, kan vi se hur och när fukten avdunstar. Ett 

materials förmåga att binda till sig fukt beror på ett stort antal egenskaper som 

sammansättning, kemi och porositet, och även om skillnader i dessa egenskaper kan vara 

omöjliga att se med blotta ögat, kommer de leda till att fukten avdunstar vid olika tid och med 

olika hastighet. Detta kan tydligt urskiljas med hjälp av värmekameran under grävarbetet. 

Metodtesten gjordes tillsammans med Anders Persson och Erika Åkerfeldt från avdelningen 

för mikrosystemteknik (MST) vid institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet. 

Denna nya metod kan ge unik yt- och djupinformation om egenskaper som inte täcks av 

traditionella tekniker och dessutom erbjuda en mycket högre rumslig upplösning än vad dessa 

kan åstadkomma. Resultatet kan sedan ligga till grund för planeringen av det fortsatta 

grävarbetet. Resultaten från testerna är lovande och visar på att metoden kan ha potential för 

att urskilja diffusa mörkfärgningar dock behövs fortsatta studier och utveckling. De inledande 

resultaten från testerna visas i nedanstående bilder.  
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Viktiga resultat och kvarstående kunskapsluckor – en 
sammanfattning  

En seminariegrävning med studenter skiljer sig på många sätt från traditionella 

exploateringsundersökningar. Seminariegrävningarna syftar till att utbilda arkeologer. Ofta 

går grävningsprocessen långsamt och de undersökta ytorna blir små. Det kan inledningsvis 

vara svårt att förstå vikten av stratigrafisk noggrannhet och arkeologiska tolkningar bygger till 

stor del på en praktisk erfarenhet. Dock kan noggrannhet och uppmärksamhet, samt de 

mindre grävredskapen göra att viktiga fynd påträffas i omrörda moderna lager som annars 

schaktas bort vid andra typer av undersökningar. De genomförda seminariegrävningarna, blir 

därför ett viktigt bidrag till den övergripande kunskapen om Hellby liksom Östra 

Fyrislundsområdet i stort. Mycket ny information om platsen har framkommit under de fyra 

årens seminariegrävningar och studenternas kursutvärderingar har generellt varit positiva, 

engagerande och konstruktiva vilket visar på platsens potential, både i utbildningssyfte och 

för en mer övergripande förståelse av den historiska utvecklingen i området.  

De viktigaste resultaten kan sammanfattas enligt följande:  

• I den sydöstra delen av området finns en delvis uppbyggd platå med koncentrerad 

bebyggelse i flera faser. Sannolikt rör det sig om en hallbyggnad 

• Strax norr om hallbyggnaden finns även vad som skulle kunna tolkas som en religiöst 

utnyttjad yta – någon form av harg – med en stenpackning, stolphål samt ett stort antal 

amulettringar.  

• På platån finns även omfattande spår av metallhantering i form av olika typer av slagg, 

en bottenskålla samt eventuellt även deglar och gjutformar.  

• Fyndmaterialet, som innefattar ett förgyllt beslag, en spelbricka i valben samt pärlor 

av karneol tyder på ett visst välstånd. En källkritisk aspekt är dock huruvida detta 

material är representativt på fler boplatser om de hade grävts på ett liknande sätt.  

• Bebyggelseutvecklingen på Hellby skiljer sig något från många andra platser i 

närområdet i och med en etablering under romersk järnålder och en kontinuerlig 

bebyggelse ändå fram i modern tid. Från slutet av 400-talet syns en minskning av 

aktiviteter och framför allt under 800-talet syns en kraftig bebyggelseexpansion.  

• I 14C-dateringarna syns inget av de senmedeltida och tidigmoderna 

bebyggelseskedena. Dessa är endast kända från fynd, konstruktioner och historiska 

källor. De arkeologiska lämningarna från dessa tidsperioder verkar således generera 

spår som antingen är lätta att skilja ut från de förhistoriska lämningarna, inte baseras 

i lik hög grad på nedgrävda gropar i marken och som inte behöver dateras med 14C-

prover. 
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Det återstår dock att fylla ett flertal kunskapsluckor:  

• Det mest primära är att klarlägga utformningen av huskonstruktionerna på den 

uppbyggda platån i sydöst.  

• Till detta hör också att utreda den rumsliga dispositionen av ytan inbegripet att 

identifiera anläggningar för metallhantering samt verksamheterna vid stenpackningen 

och det eventuella harget.  

• Det kvarstår även att fastställa läget för den medeltida bebyggelsen, vilken fortfarande 

är undflyende. Det är mycket möjligt att denna legat strax väster om den vikingatida 

platån. Tyvärr verkar detta område till stora delar vara urschaktat och/eller påverkat 

av den historiska bebyggelsen.  

• Spridda stolphål med romerska dateringar vittnar om ett äldre bebyggelseskede uppe 

på impedimentet. Dessa har ännu inte unnat pusslas ihop till någon huskonstruktion 

och tyvärr verkar det vara svårt då de flesta stolphål påträffats i områden med mycket 

tjocka påförda lager.  

• Dessutom finns ett mycket stort material från historisk tid med potential för att 

studera denna periods materiella kultur, i jämförelse med exempelvis skriftliga 

uppgifter.  
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