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ABSTRACT 

Lindström, Jenny 2009. Det medeltida Fårö- en empirisk studie av tre husgrunder på en 

medeltida ödegård (Medieval time on Fårö – an empirical study of three house foundations on 

an abandoned medieval farm). 

 

The aim of the study was to through empirical studies interpret the relation between three 

partially investigated house foundations, on an abandoned farm in Langhammars on northern 

Fårö. This relation focused upon two main questions; the time of use and the spatial 

distribution of the archaeological finds. 

   Trough comparative analysis two of these houses can establish to have been contemporary, 

the third one is too roughly examined. A discussion about the hypothec idea of two or three 

contemporary farms was made with a negative result. 

   In house 1 smaller processing of tools of flint has taken place near the fireplace in the larger 

room. A concentration of pottery was also visible near the fireplace, likely to be connected to 

cooking and eating. The smallest room in the northeast part of the house could have 

functioned as a storeroom and/or held workshop activities. 

   The archaeological finds and the distribution of it, strongly indicates that house 1 most 

likely consisted of a dwelling house and house 2 functioned as a workshop; linked to activities 

with handicrafts. Furthermore the finds reveal the present of a smithy on the farm, maybe 

placed somewhere between the two houses. 
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1. INLEDNING  

Gotland är en ö välförsedd med förhistoriska närvaranden och mångfaldiga kulturarv, vilket 

påvisar öns förhistoriska betydelse såväl som den betydelse förhistorian innehar för ön idag.  

Detsamma kan dock inte sägas vara gällande för en av Gotlands många tillhörande öar – Fårö. 

Inte för att det inte funnits en förhistoria på Fårö utan på grund av att uppmärksamheten kring 

den har varit dålig. Fårö lockar istället sina besökare med en storslagen och i förhållande till 

Gotland, avvikande natur. Ordet ”tidlös” kan i det närmaste betraktas som synonymt med ön; 

tiden har tillsynes inte efterlämnat betydande spår efter sig och öns kulturlandskapsutveckling 

verkar aldrig ens ha påbörjats.  

   Människor har dock med säkerhet uppehållit sig permanent på ön sedan bronsåldern 

(Östergren, M 2004:27) och lämnar arkeologiska spår efter sig. På norra Fårö (på Fårö 

benämnt för väster), i Langhammars utgörs dessa av bevarade medeltida huslämningar, vilka 

ser ut att härröra från två intilliggande gårdar. Gården hann både uppföras och ödeläggas 

under samma period och då landskapet inte erbjuder förutsättningar för ett storskaligt 

jordbruk, hade således inte heller åkerbruket en betydande roll i människornas uppehälle på 

gården. Boskapsskötsel har varit betydande och den huvudsakliga ekonomin utgjordes av 

säljakt och fiske (Sten, S 2007:35). 

   Kunskapen om sådana gårdar; uppförda någon gång mellan vikingatid och medeltid, är 

emellertid inte helhetstäckande vare sig för Gotland eller resterande Skandinavien (Carlsson, 

D 1982:18). Detta anses bero på två faktorer; dels att husen vanligen byggdes i trä vilket 

varken bevarats eller syns ovan mark idag, dels att samma markområden använts under yngre 

tid (Carlsson, D 1982:16, 1979:39, Svahnström, G 1945:402, Östergren, M 2004:40f). På 

Gotland grundar sig kunskapen på ett par påträffade och undersökta husgrunder, således 

erbjuder gården på Fårö ytterligare en inblick i livet på en medeltida gård. I nuläget är dock 

antalet frågetecken fler gällande gården, än den kunskap som hittills blivit utvunnen.  

   I denna uppsats görs försök att besvara frågor gällande tre delvis utgrävda husgrunder, som 

förefaller utgöras av två, eller tre, boningshus (Wickman–Nydolf, G muntligt meddelande 

2009-04-20). Syftet är att empiriskt och komparativt undersöka husens inbördes förhållande, 

då gällande datering och fyndspridning. Förhoppningsvis mynnar studien inte endast ut i ny 

kunskap utan tillkännager även en del av Fårös bortglömda medeltid. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån hittills påträffat arkeologiskt fyndmaterial och utgrävda 

ytor studera hur tre husgrunder förhåller sig till varandra. Detta kommer göras ur perspektivet 

av nedan frågeställningar. Slutligen kommer en kort diskussion rörande den medeltida gården 

att hållas utifrån nådda resultat. 

• Vilken användningstid kan tilldelas husen och har de varit samtida med varandra? 

Kan detta stärka antagandet att det funnits fler samtida gårdar?  

• Vilka uppdelningar och/eller aktivitetsytor indikerar fyndspridningen på? Vilka 

verksamheter kan utifrån detta beläggas inom husen? Finns det skillnader och/eller 

överrensstämmelser mellan husens fyndspridning? 

 

1.2 Definitioner 

I efterkommande diskussioner gällande de tre husgrunderna kommer dessa att kollektivt 

benämnas för UO (undersökningsområdet), vidare kommer även platsen för gården, 

Langhammars, att tillämpas. Vid separat behandling kommer Hus 1, Hus 2 och Hus 3 att 

användas för att urskilja respektive hus från de övriga två.  

   Av Riksantikvarieämbetets angivna fornminnesregisternummer (RAÄ Nr) har husgrunderna 

tilldelats följande nummer; Hus 1 87:2, Hus 2 87:1 samt Hus 3 90:1. Då författaren anser att 

den förstnämnda benämningen klargör vilken husgrund som behandlas på ett tydligare sätt 

kommer den riksantikvariska benämningen fortsättningsvis inte att praktiseras. 

   Vidare kommer husgrunderna nedan att fortsättningsvis refereras till ”husgrunder”; Hus 1 

och Hus 2 har båda tolkats som boningshus men gällande Hus 3 föreligger dock en osäkerhet 

(Wickman–Nydolf, G muntlig meddelande 2009–04–22). Författaren anser dock att denna 

benämning på grund av UO:s begränsade undersökningsyta bör användas restriktivt och 

således kommer ”husgrunder” fortsättningsvis att tillämpas. 

   Ordet ”ödegård” kommer fortsättningsvis att skrivas i singularis trots uppfattningen om att 

det möjligen funnits fler gårdar, grundad på husgrundernas orientering i landskapet. Beläggen 

som talar för detta anses dock i nuläget av författaren inte som övertygande. 

 

1.3 Källmaterial och metod 

Källmaterialet består huvudsakligen av det arkeologiska fyndmaterial som påträffats under 

utgrävningar av respektive husgrund och som sedermera inhämtats från fyndregistret på 
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Länsmuseet på Gotland.  Även de utgrävningsrapporter (Wickman–Nydolf, G 2006; 2007; 

2008) och planritningar över husgrunderna som uppförts samt kol14–dateringar, är av central 

betydelse. 

   Utifrån syfte och frågeställningar har fyndregistret omarbetats och kvantifierats i egna 

tabeller (Bilagor 5-8). Materialet har därefter empiriskt och komparativt analyserats för att 

besvara frågeställningarna. Kompletterande litteraturstudier har även tillämpats och 

information rörande området har till viss del inhämtats från FMIS 

(Fornminnesinformationssystemet). 

 

1.3.1 Källkritik 

Det finns en del att anföra emot källmaterialet där inte minst felkällor i fyndregistreringen är 

av betydelse. Vid genomgång av det arkeologiska fyndregistret påträffades åtskilliga stav- och 

tangentslagningsfel och därtill tillkommer en individuell inregistreringsmetod. Trots en 

reglerad metodik har emellertid en individuell prägling uppstått, fyndkolumnerna har dock 

oberoende av detta behandlats likartat. På grund av detta kan en viss felmarginal föreligga, 

emellertid innehar detta sannolikt inte en avgörande betydelse för tolkningen.  

   Inget hus i UO har totalundersökts där Hus 2 genomgått det mest omfattande utgrävningen. 

Undersökningen av Hus 3 har dessutom nyligen påbörjats, en avspegling av detta syns i 

fyndmaterialet härrörande Hus 3. En lika underbyggd tolkning för detta hus kommer sannolikt 

inte att kunna göras. I utgrävningsrapporten år 2008 framgår det vidare att rutorna 2,4,7,8 

samt 9 i Hus 3 inte blivit bottengrävda (Wickman–Nydolf, G 2008:15), vilket innebär att 

kommande bottengrävningar i dessa kan ge upphov till nya fynd, som i denna uppsats inte 

förelegat. Detta är sedermera gällande för UO, där framtida undersökningar kan förändra 

och/eller ifrågasätta nedan presenterade tolkningar och resultat. 

   Grävningsmetodiken i UO har utgjorts av lagergrävning i 1 x 1 meter rutor där jorden 

sedermera sållats (Wickman–Nydolf, G 2007:6). Då kulturlagret av författaren bedömts vara 

alltför magert och tunt för att inneha en avgörande betydelse för tolkningen, har 

lagergrävningen inte tagits i beaktande. Gällande sållningen är jordsåll att föredra framför 

exempelvis hackbord, men genom avsaknaden av vattensåll har noggrannheten i sållningen 

inte varit den högsta. Detta kan innebära att små föremål och fragment gått om intet, sådana 

som sannolikt skulle påträffats i vattensåll. Det har vidare framkommit att sållningshögarna 

under 2002års grävning genomgick ytterligare sållningar då fynd i betydande mängd 

påträffades i dessa (Wickman–Nydolf, G muntligt meddelande 2009–04–20). Detta indikerar 
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på att situationen möjligen varit densamma under tidigare grävningar, vilket således innebär 

att föremål gått om intet. Det bör dock framhållas att grävningen utförts av amatörarkeologer 

som inte är insatta i arkeologisk grävningsmetodik eller i den i efterhand betydande 

noggrannheten, varför sådant svinn är svårt att frångå. Emellertid rör det sig främst sannolikt 

om små till mycket små föremål och fragment, då större fynd troligen inte förbisetts. 

Frånvaron av dessa föremål och fragment innehar sannolikt ingen avgörande betydelse för 

vare sig UO:s användningstid eller fyndspridning. 

      Vidare har både fragment såväl som hela och fragmenterade föremål medräknats, vilket 

möjligen innebära indikationer på högre grader av förekomster, då många fragment sannolikt 

härrör från ett och samma föremål. Vidare har föremålens vikt inte tagits i beaktande, detta 

och ovan nämnda källkritik innehar dock marginell betydelse och anses av författaren på intet 

sätt inneha en avgörande sådan för resultatet. 

   I analysen rörande fyndspridningen i UO är rutgrävningen av betydelse. Dock överlappar 

rutorna husens väggar och flertalat upptar således ett utrymme både inuti och utanför husen. 

Vidare har heller inte husens samtliga ytterväggar framtagits, vilket innebär att författaren 

tolkat enskilda rums rutor på egen hand. Hus 1 består av rutorna 1-68, de två sista rutorna har 

dock inte lokaliserats på planritningen och ingår således inte, emellertid är de mycket 

fyndfattiga och påverkar inte tolkningen. Husets första rum utgörs av rutorna 27, 34–35, 40–1 

och 50. På grund av överlappning har följande rutor utanför rummets ytterväggar medtagits 

separat i beräkningen; 23, 28, 33, 36, 39, 49 samt 51–52. Rum 2 har följande rutor; 1–9, 16–

17, 21–22, 32, 53, 55–56 samt 63. Rutor utanför som tagits i beaktande tillhörande detta rum 

är; 10, 15, 18–19, 29, 31, 54, 58–59 samt ruta 62. Utrymmet i Hus 1 nordvästra del har 

följande rutor; 57, 61 samt 65–66 och rutor utanför som tagits hänsyn till utgörs av ruta 60 

samt ruta 64. Utanför husets långsida i väst ligger följande rutor; 12–14, 24–26, 30, 37–38 och 

42–48. Rutor 11 och 20 ligger mellan rum 1 och rum 2, i nivå med mellanväggen. 

   Hus 2 består av tre rum och utgörs av rutorna 100–184. Rutor 131–132 samt 134 utgår då 

inga fynd påträffats i dessa. Rum 1 utgörs av rutor 102–107, 109–110, 112, 114–118, 122–

124, 127, 129–130 och 133. Rutor utanför rummet består av rutor 100–101, 108, 111, 113, 

119–121, 128, 136 och 139. Rum 2 har följande rutor inom rummet; 125–126, 138, 140, 142–

143, 145, 147–148, 153–156, 161 och 166. Följande rutor överlappar rummets inre med 

utanför; 137, 141, 135, 144, 152, 157, 159, 168, 174–175, 177, 179–181. Det tredje rummet i 

Hus 2 har följande rutor; 146, 149, 151, 158, 160, 167, 169–171, 176, 183–184 och rutor 

utanför; 150, 162–165, 172–173, 178 och 182. 
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   Hus 3 består av rutorna 1–13, där ruta 8, 11 och 13 inte innehåller några fynd. Rutor 

innanför utgörs av 4–7, 12–13. Utanför huset har följande rutor bedömts ligga; 1–3, 8–9 

   Denna uppsats sätter de fysiska objekten i centrum och en sådan mikrostudie av det 

arkeologiska materialet i husgrunderna kan omöjligen resultera i en helhetsförståelse. 

Gårdarna likväl husgrunderna såsom fynden måste sättas in i ett kontextuellt sammanhang för 

att erbjuda en sådan möjlighet. Övriga byggnader på gården, det dåtida omgivande 

landskapet, samtida gårdar och relationen till dessa, relationen till och användningen av äldre 

såväl som samtida fornlämningar, medeltidens lagar och föreskrifter, de förutsättningar och 

möjligheter som inte minst Östersjön erbjöd, rådande föreställningsvärld och gårdens kontakt 

med resterande Gotland, Skandinavien och övriga världen är bara några faktorer men alla av 

betydelse.         

   Vidare kan det anföras kritik emot att begränsa studien till ett mikroperspektiv och då 

huruvida studiet av tre husgrunder är tillräckligt för att utvinna kunskap om en gård. Relevant 

att ta upp i detta avseende är de avfallshögar som påträffats i anslutning till Hus 1 och 2 och 

som kan innehålla material tillhörande husen. Vidare har det redan ovan konstaterats att husen 

bara delvis undersökts vilket innebär att fyndmaterialet har ytterligare begränsningar. 

Emellertid måste det fyndmaterial som föreligger i UO likafullt anses vara vetenskapligt 

betydande. Syftet med uppsatsen är vidare inte att ge en helhetsförståelse, vilket inte heller är 

möjligt på grund av den begränsade undersökningsytan av området i sin helhet. 

 

1.4 Avgränsning 

Den geografiska avgränsningen för UO är norra delen av Fårö socken, på platsen 

Langhammars 1:9. Här ligger tre delvis utgrävda husgrunder som i uppsatsen kommer att 

behandlas med deras innehållande arkeologiska fyndmaterial. Studien begränsas vidare till ett 

mikroperspektiv, detta eftersom det av författaren anses vara tillräckligt för att resultera i en 

grundläggande förståelse av husgrunderna ifråga. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

På Gotland har ett par gårdsenheter uppförda under övergången mellan yngre järnålder 

(vikingatid) och medeltid samt under tidig medeltid, påträffats. Dessa har således varit objekt 

för undersökning och utgörs främst av Fjäle i Ala socken, Bingeby i Visby samt Heilig Giest i 

Fole socken. Platserna har resulterat i ökad kännedom om tidig medeltida bebyggelser på 

Gotland och gårdarna verkar således utgjorts av cirka 4–6 byggnader, uppförda i 
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skiftesverksteknik med syllstensrad som grund och tilldelade olika funktioner (Östergren, M 

1989:34, Carlsson, D 1979:156). Att uppföra husen i trä i skiftesverksteknik på stengrund 

blev vanligt under 1100–talet och ersatte därmed förgående hus, även dem byggda i trä men 

med stolparna nedgrävda i marken (Östergren, M 2004:66). Utvecklingen från att husen 

bestod av ett rum till att husen fick flera rum, togs vid i slutet av 1100–talet med utbyggnaden 

av ett utrymme vid entrén (Svahnström, G 1945:409). Själva bostadshuset verkar vanligen 

placerats längre in på gården medan övriga byggnader placerades längre utåt, samtliga runt en 

gårdsplan (Svahnström, G 1945:404). 

   Gården Fjäle ödelades omkring år 1360 e Kr och har ett ursprung i 100– talet (Carlsson, D 

2007:27). Gården uppvisar tre olika hustyper; dels stengrundshus från gårdens äldsta period, 

dels spår efter stolphålshus som uppfördes efter 700–talet (ibid), dels yngre hus på 

syllstensrader från medeltiden (Carlsson, D 2007:34). Antalet hus på gården ökade således 

efter 700–talet eftersom mindre byggnader då började uppföras för att fylla specifika 

funktioner (Carlsson, D 2007:27). 

   Av den sistnämnda hustypen har två samtida boningshus undersökts och ytterligare ett finns 

i närheten. Det ena är äldre och från 1200–tal/tidigt 1300–tal, mindre och sannolikt 

föregångaren till det huvudsakliga boningshuset. Detta hus har måtten 10 x 7 meter och 

dateringen 1250–1360 e. Kr och bestod av ett stort rum samt ett mindre vid ingången 

(förstuga). Det tredje boningshuset är av Carlsson tolkat som samtida med det största 

(Carlsson, D 2007:34).  

   I utkanten av gården Fjäles inägor etablerades vidare under 1100–talet en betydligt mindre 

gård och inga betydande fynd påträffades i tillhörande boningshus. Denna mindre enhet har 

utifrån detta tolkats av Carlsson som tjänarnas uppehälle, vilket således innebär att ett av de 

två samtida boningshusen på huvudgården möjligen utgjordes av en privat bostad, medan det 

andra huset tillhört gården (Carlsson, D 2007:35). 

   Boningshuset i Bingeby bestod också av ett skiftesverkshus med stengrund i storleken 8 x 6 

meter, indelat i tre rum. En eldstad fanns i det största rummet, resterande två utgjordes av ett 

utrymme vid entrén (förstuga) och ett förråd (Gerdin, A–L 2007:132). I närheten påträffades 

även ett något mindre förrådshus samt ett större hus med måtten 20 x 8 meter, sannolikt en 

ladugård (Gerdin, A–L 2007:134f). Avståndet mellan förrådshuset och boningshuset var ca 1 

meter (Gerdin, A–L 2007:125). Brukningstiden för gården var från tidigt 1300–tal fram till 

mitten av 1400–talet. Påträffandet av slagg visar att en smedja funnits på gården men 

lokaliseringen av detta hus är okänt (Gerdin, A–L 2007:135ff). 
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   Gården Heilig Giest brukades från 1300–talet och övergavs under 1400–talet. Gården 

bestod av 4 byggnader varav boningshuset hade ett mindre och ett större rum, det sistnämnda 

med tillhörande eldstad. Huset ifråga byggdes i skiftesverksteknik på en stengrund och hade 

storleken 12 x 7 meter (Lindström, T 2007:165ff). Förrådshuset på gården var indelat i tre 

rum där det mellersta bestod av sten, resterande två rum byggdes i trä på syllstensrad. 

Storleken var 12 x 7 meter. Den tredje byggnaden tolkades som ladugård/stall byggt i trä på 

syllstensrad. Byggnaden var uppdelad i två rum och hade storleken 13 x 5 meter. Den fjärde 

byggnaden hade en längd på 6,5 meter och dess funktion tolkades som en lada (Lindström, T 

2007:166). 

   Undersökningen av ödegården på Fårö har sin grund i ett samarbete mellan Länsmuseet på 

Gotland, Länsstyrelsen på Gotland samt Studieförbundet Vuxenskolan i Lärbro. Utgrävningen 

av de tre husgrunderna syftar främst till att förmedla arkeologi till allmänheten då 

amatörarkeologer på sommaren deltar i en veckas kursverksamhet (Wickman–Nydolf, G 

2006:3). Huvudsakliga frågeställningar inför varje sommargrävning har varit likartade från 

start och främst berört husens storlek, funktion, rumsfördelning och möjliga om– och 

tillbyggnader (Wickman–Nydolf, G 2006:5, 2007:6, 2008:6). Fokuseringen har legat på Hus 1 

och Hus 2, år 2007 började dock Hus 3 att undersökas (Wickman–Nydolf, G 2008:4). 

   Kunskapsläget om gårdskomplexet i Langhammars1:9 är emellertid långt ifrån 

tillfredsställande och området har hittills behandlats i två uppsatser; dels ur ett arkeologiskt 

perspektiv av Peter Larsson (1997), dels ur ett osteologiskt perspektiv av Martina Härlin 

(2007).  

   Larsson diskuterar både tiden för etableringen samt orsaken till ödeläggelsen av gården och 

gör en komparativ studie mellan denna och två andra medeltida gårdar; Fjäle i Ala socken 

samt Burge i Lummelunda socken. Han drar slutsatsen att det på platsen funnits två ödegårdar 

som ursprungligen bestod av en gård, vilken grundades under yngre vikingatid. Under 1100–

talet menar han att ödegården delades och ytterligare en gård etablerades på samma plats. En 

av gårdarna anser han ödelades under 1300–talet medan den andra fick en ny lokalisering och 

övergavs således samtidigt. Den nya lokaliseringen menar han blev den plats där den nutida 

gården ligger. Den ursprungliga gården menar Larsson utgjordes av fem till sex husgrunder, 

två av dessa är ladugårdar och två bostadshus (Hus 1 och Hus 2). Förklaringen till 

förekomsten av två boningshus (Hus 1 och Hus 2) intill varandra förklarar han att med att 

innan delningen av gården övergavs ett av dessa hus i förmån för ett yngre. Han framför dock 

att det även kan röra sig om en dubbelgård; där det på en gård fanns två hushåll som brukade 
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gården tillsammans. Den andra gården bestod av resterande husgrunder som Larsson tolkat 

som ladugård samt boningshus (Hus 3) (Larsson, P 1997:10ff).  

   Hällin (2007) gjorde i sin kandidatuppsats en osteologisk analys av påträffade sälben från 

Hus 2. Hon kommer i denna uppsats fram till att olika sälarter med varierad ålder jagats men 

med en högre fokusering på yngre djur. Arterna utgjordes av de tre som då fanns runt Fårös 

kust; gråsälar, knubbsälar och vikare. En överrepresentation av sälben fann hon inom huset 

och hon såg dessutom en koncentration av dessa till norra stensyllsraden. Förutom säl 

påträffades vidare får, kor, häst och svin (Hällin, M 2007). 

   Sabine Sten, lektor i osteologi på Högskolan på Gotland har analyserat det osteologiska 

materialet från platsen efter grävningar år 2000–2002 samt år 2006, från Hus 1 och Hus 2. 

Förutom närvaron av får, svin, nöt och häst ser hon även att hund och katt uppehållit sig på 

platsen likväl som små gnagare (Sten, S 2007:35ff). Utifrån benmaterialet framförs att 

fågeljakt varit betydande och då speciellt sjöfåglar. Säljakten har förekommit året runt och 

varit betydelsefull, vidare har även fiske varit viktig; fisk både ur insjöarna och från havet. 

Jakt av djur på land har dock inte varit lika vanlig, bara några få ben av skogshare och ekorre 

har påträffats (ibid). 

    

3. OMRÅDESBESKRIVNING 

Figur 1. Undersökningsområdet (Wickman–Nydolf, G 2008). 
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   Husen vid Langhammars var uppförda i skiftesverksteknik och bestod således av trä, 

vilandes på en stengrund av syllstensrader (Wickman–Nydolf, G muntligt meddelande 2009– 

04–20). Av figur 1 framgår det varför uppfattningen om minst två gårdar föreligger; avståndet 

mellan Hus 1 och Hus 2 är cirka 18 meter, medan avståndet till Hus 3 är ungefär 200 meter 

norrut (Wickman–Nydolf, G 2006:4:7). Platsen för UO lutar svagt ner mot kusten och har sin 

högsta punkt på omkring 7 meter ovan havet (Larsson, P 1997:4). Hus 1 och Hus 2 har 

uppförts på en svag höjd i landskapet, medan Hus 3 har en lägre placering.  

   Under medeltiden låg gården cirka 800 meter ifrån stranden och gör så fortfarande, då 

marken endast höjts med någon meter sedan dess (Sten, S 2007:35). Förutom närheten till 

stranden finns de två insjöarna Västerträsk och Kalbjärgaträsk i gårdens direkta närhet. Idag 

har dock insjöarna minskat betydligt i storlek och utgörs mer av två myrar (Larsson, P 

1997:4). 

Figur 2. Karta över UO och omgivande fornlämningar (FMIS). 

 

   Enligt FMIS finns flertalet bebyggelselämningar i området, vilka tilldelats 

fornlämningsnummer RAÄ 82–91 (FMIS). Med utgångspunkt från Hus 3 ligger ytterligare en 

husgrund (RAÄ 90:2) sydväst om denna. Avståndet sinsemellan är cirka 30 meter och 

husgrunden upptar en yta på 10 x 40 meter (Wickman–Nydolf, G 2006:7). Vidare ligger det 

även en cirka 30 meter lång stensträng (RÄA 90:3) cirka 20 meter nordost om husgrund 2 

(Wickman–Nydolf, G 2006:7). En bit västerut, grovt uppskattat till cirka 260 meter, står en 

rest sten (RAÄ 83) som enligt FMIS kan utgöra en markering för en ägogräns (FMIS).  
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   Med utgångspunkt från Hus 1 och Hus 2 finns ytterligare husgrunder i omedelbar närhet. 

Den första (RAÄ 85:1) ligger ungefär 70 meter väster om husen (Wickman–Nydolf, G 

2006:7) och är enligt FMIS 32 x 6 meter stor. Den andra husgrunden (RAÄ 85:2) ligger cirka 

40 meter nordost om ovan nämnda husgrund med en uppmätt storlek på 9 x 5 meter. 

Ytterligare ungefär 11 meter sydväst om denna ligger en husgrund (RAÄ 85:3) med måtten 7 

x 3 meter (FMIS).  

   I anslutning till Hus 1 och Hus 2 finns 9 oregelbundna högar med RAÄ 86:1 och avståndet 

mellan husen och området ifråga är ungefär 40 meter. Sammanlagt uppgår dock antalet till 14 

stycken efter en inventering. År 2000 undersöktes tre av högarna, vilka i efterhand tolkats 

som avfallshögar utifrån deras fyndmaterial bestående av skärvsten, spik, djurben, fragment 

av brons och järn samt bränd lera (Wickman–Nydolf, G 2006:7). Yngre rödgods påträffades 

vidare i en av anläggningarna. Avfallshögarna kan mycket väl härröra från Hus 1 och Hus 2 

och de kalibrerade kol14–dateringarna som gjordes visade på år 1660 e. Kr och 1420 e. Kr 

(ibid). 

   Ungefär 15 meter norr om de 9 högarna finns ett upphöjt område (RAÄ 86:2) med 

terrassering på en yta av 7 x 16 meter (ibid). I närheten av Hus 1 och Hus 2 finns möjligen en 

brunn (Wickman–Nydolf, G muntligt meddelande 2009–04–20). 

   Ytterligare bebyggelselämningar utgörs av stensträngar (RAÄ 89:1, 88, 87:3), där flertalet 

dessutom är oregistrerade i fornminnesregistret. Det finns även en 80 meter lång färdväg 

(RÄA 90:4) som sannolikt är från nyare tid. Det finns vidare ytterligare två stenblock (RAÄ 

83, 84) förutom den ovan nämnda (Wickman–Nydolf, G 2006:7). Stenanhopningar med RAÄ 

91 finns också i området (FMIS). 

 

3.1 Hus 1 

Hus 1 är i sin helhet inte framgrävd men bredden var 6,5 meter och längden minst 13 meter. 

Flata kalkstenar har utgjort huset grund; lagda i en syllstensrad varpå huset i 

skiftesverksteknik vilat. Huset var orienterat i nordväst – sydost och bestod av två rum, 

avskiljda ifrån varandra med kalkstenar fungerande som en mellanvägg (Wickman–Nydolf, G 

2006:4). Kalkstenarna i syllstensraden varierade i att ligga i ett eller två lager; i nordost är 

stenarna lagda i ett medan dem på husets insida i vissa delar blivit lagda i två lager 

(Wickman–Nydolf, G 2006:8). 

   Det första rummet hade innermåttet ca 4,50 x 6,0 meter och den hittills utgrävda 

syllstensraden visar upp både gråstenar och kalkstenar i sydost.  I det andra rummet fanns en 
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eldstad i hörnet där tegel och kalksten utgjorde byggnadsmaterialet. Ifyllnaden bestod av jord, 

bränd lera, djurben samt fragment av tegel. Eldstaden var 2,10 x 2,75 meter stor och minst 

0,55 meter hög; placerad i rummets södra del, framför väggen separerande de två rummen åt 

och intill ytterväggen. Eldstadens förmodade öppning fanns i den nordvästra delen, mitt emot 

mellanvägen och således riktad ut mot rummet ifråga. Öppningen var markerad med en platt, 

kantställd kalksten som egentligen bestod av en häll, med ovansidan tillhuggen. Längden var 

2 meter, höjden 0,55 meter och bredden 0,13 meter. Utmed hällen hade 6 stycken gråstenar 

placerats på rad (Wickman–Nydolf, G 2006:9). 

   Rummet med tillhörande eldstad hade innermåtten 5,80 x 6,30 meter och mellanväggen 

hade en sydväst – nordost orientering med ett lager kalkstenar. Dessa var samtliga utom två 

lagda med kortsidorna in mot bägge rummen, de senare var vidare något större än resterande 

med måtten 0,30 – 0,45 meter jämfört med 0,20 x 0,32 meter. Raden av stenar var komplett 

förutom avsaknad av stenar på ett 1,10 meter långt område i väggen (Wickman–Nydolf, G 

2006:8). 

   Vidare uppvisar Hus 1 dessutom ett litet utrymme, eller ytterligare ett rum, med innermåtten 

1,20 x 1,30 meter. Detta utrymme fanns vid husets nordvästra kortsida vars angränsande vägg 

till rummet med spisröset blivit uppförd i gråsten. Gråstenarna ifråga saknas på ett 0,60 meter 

stort område och efterlämnar här en öppning. Resterande väggar tillhörande ”tillbyggnaden” 

uppfördes i kalksten. I detta utrymme har stora mängder järnslagg påträffats, något som 

verkar vara rester av smide (Wickman–Nydolf, G 2006:4). Förutom slagg påträffades kol, 

djurben, delvis brända gråstenar och jorden var mörkfärgad samt sotig. Syllstenarna till 

väggarna lades i ett, i två samt i tre lager (Wickman–Nydolf, G 2006:10f).  

   Grundat på husets omfattande fyndmaterial, förekomsten av eldstad samt storleken där två 

stora rum är betydande, har huset tolkats som ett boningshus (Wickman–Nydolf, G muntligt 

meddelande 2009–04–28). 

 

3.1.1 Husritning + rutsystem 

Se bilaga 1. 

 

3.1.2 Fynd 

Se bilaga 5. 
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Figur 3. Keramiktyp, antal och rutor i Hus 1. 

 

3.1.3 Datering 

Av det arkeologiska fyndmaterialet som påträffats i Hus 1 har mynt och keramikskärvor 

använts till datering samt tagna och kalibrerade kol14–datering. Mynten visar ett tidspann från 

1420–tal och fram till år 1523 e. Kr, keramiken består av CII:2 och BII:4; den förstnämnda 

tillverkades i början av 1300–talet och den senare från 1300–talet och därefter framåt. Yngre 

rödgods blev dock vanligast under 1400–talet (Orrling, C 2001:207) och dateras vanligen till 

1400–talets senare del (Wickman–Nydolf, G 2006: 12). De tagna kol14–dateringarna gav 

sammanlagt perioden år 1030–1410 e. Kr med en högre sannolikhet runt mitten i tidspannet 

(Wickman–Nydolf, G 2006:12). 

   De enskilda proverna har samtliga 95,4 % sannolikhet för att dateringen ligger mellan det 

största tidsspannet och 68 % relevans för tyngdpunkten (Wickman–Nydolf, G 2006:14). Prov 

1 gav således år 1240–1410 e. Kr med 68 % sannolikhet mellan åren 1280–1320 e. Kr och år 

1350–1390 e. Kr. Prov 2 gav år 1030–1270 e. Kr med 68 % sannolikhet för åren 1040–1100 

e. Kr, år 1120–1140 e. Kr samt år 1150–1230 e. Kr. Prov 3 gav år 1150–1390 e. Kr med 68 % 

sannolikhet för år 1215–1290 e. Kr (Wickman–Nydolf, G 2006:14f). 

 

3. 2 Hus 2 

Hus 2 hade en nordväst – sydost orientering och uppfördes som tidigare nämndes ca 18 meter 

från Hus 1. Huset var 6,50 meter brett men då huset i sin fullhet inte framtagits är längden 

okänd. Stensyllen består av dels enkelt lagda kalkstenar, dels dubbelt lagda kalkstenar 

(Wickman–Nydolf, G 2006:4). Efter vad som i nuläget kan urskiljas bestod huset av minst tre 

rum, separerade av två mellanväggar (Wickman–Nydolf, G 2008:5). 

   Rum 1 har innermåttet 5,20 x 5,50 meter och utgjorde husets västra rum av de hittills tre 

synliga sådana. I rummet fanns en eldstad placerad (ruta 110, 115) utmed ytterväggen i 

sydväst, längst husets ena långsida (Wickman–Nydolf, G 2008:9). Ytterväggen bestod här av 

en rad av syllstenar i kalkstenar, lagda i ett lager medan syllraden på motsatta sida består av 

Hus 1 Glaserat 
stengods CII:2 

Yngre rödgods BII:4 

Antal 12 160 
Rutor 7, 11, 20, 43, 47, 

57  
6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 
40, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 62 
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kalkstenar i dubbla rader samt uppförda i både ett och två lager (Wickman–Nydolf, G 

2007:8). Eldstaden är i sin helhet inte framtagen men var minst 1,50 meter bred. Stora 

gråstenar var placerade i botten av spisen och mindre sådana utgjorde även dess fyllning 

tillsammans med sandig jord, kalkflisor och grus (2006:13). En tillhuggen kalksten hade 

placerats på sidokanten och avgränsar eldstaden (Wickman–Nydolf, G 2007:8). 

   Nordost om det ovan beskrivna rummet uppfördes en mellanväg av kalksten med 

orienteringen sydväst-nordost, avgränsande rum 2 gentemot rummet med eldstad. Rum 2 

utgjorde således husets mellersta rum, dock är endast en del av denna mellanväg framtagen 

men den verkar ha blivit uppförd med en rad av kalkstenar, lagda i ett lager (Wickman–

Nydolf, G 2006:13, 2007:8f). 

   Det tredje rummet hade en mellanvägg av gråsten och kalksten i sydöst, orienterat nordväst 

– sydost, åtskiljande rummet ifrån rum 2. Avståndet mellan denna vägg till den på motsatta 

sida i rum 2 är 4,3 meter och den sistnämnda är uppmätt till längden 5,1 meter, vilket ger rum 

2 storleken 4,3 x 5,1 meter (Wickman–Nydolf, G 2008:10ff).  Kortsidan på motsatta sidan om 

rum 3 påträffades under grävningen år 2008 och rummets bredd kan utifrån planritning 

uppskattas till ca 3 meter. Detta innebär att Hus 2 grovt uppskattas vara ungefär 14,5 meter 

långt. 

   I den sydvästra delen av mellanvägen är ett spisröse uppfört (ruta 184). I rum 3 påträffades 

vidare (ruta 176) ett tydligt gruslager uppfört emellan lager med mörk, sandig jord, vilket inte 

varit synligt i annan del av huset (Wickman–Nydolf, G muntligt meddelande 2009–04–20).    

   Även detta hus har tolkats som ett boningshus utifrån dess storlek och förekomsten av tre 

rum, fyndmaterialet samt närvaron av en eldstad (Wickman–Nydolf, G muntligt meddelande 

2009–04–28). 

 

3.2.1 Husritning + rutplan 

Se bilaga 2 och 3. 

 

3.2.2 Fynd 

Se bilaga 6. 
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Hus 2 Nästan 
stengods 
CI:2 

Yngre 
svartgods 
BI:1 

Oglaserat 
stengods 
CII:1 

Glaserat 
stengods 
CII:2 

Yngre 
rödgods 
BII:4 

Antal 7 19 22 20 16 
Rutor 107, 169, 

184 
125, 126, 140, 
147,  

122, 138, 147, 
148, 160, 163, 
164, 167, 184, 

124, 126, 
128, 133, 
140, 147, 
159, 167, 
169, 179, 
184 

125, 126, 
137, 138, 
143, 144, 
148, 150, 
151, 158,  

Figur 4. Keramiktyp, antal och rutor i Hus 2 

 

3.2.3 Datering 

Det arkeologiska fyndmaterialet använt för dateringsunderlag utgörs av föremål, en kalibrerad 

kol14–datering på ett träprov samt keramikskärvor. Föremålen utgörs av följande fynd; ett 

ringspänne från sent 1100–tal, remändebeslag tillhörande 1100–talet samt ett slitet dosformigt 

spänne från mitten av vikingatiden (Wickman–Nydolf, G 2006:4). Provet visar dateringen 

med 95,4 % relevans för år 1180–1400 e. Kr och 68 % sannolikhet för år 1250–1300 e. Kr 

(Wickman–Nydolf, G 2008:15). Keramiken består av oglaserat stengods (CII:1), glaserat 

stengods (C11:2) och nästan stengods (CI:2) (Wickman–Nydolf, G 2006:4). Även några 

skärvor av yngre svartgods (BI:1) har påträffats (Wickman–Nydolf, G 2008:6) samt yngre 

rödgods (BII:4) (Wickman–Nydolf, G 2007:15). Keramiken har följande dateringar; 

stengodset uppträder mellan 1300–1400–talet, keramik bestående av i det närmaste stengods 

är från 1250–talet. Yngre svartgods började tillverkas i slutet av 1100–talet och yngre rödgods 

från 1300–talet men vanligare under 1400–talet (Orrling, C 2001:207f). Rödgodset brukar 

vanligen dateras ifrån 1400–talets senare hälft (Wickman–Nydolf, G 2006:12). 

 

3.3 Hus 3 

Huset var orienterat i nordväst – sydväst och de utgrävda ytorna visar att huset haft en 

syllstensrad av kalkstenar, där troligen ett spisröse i söder kan urskiljas. Under utgrävningen 

påträffandes åtskilliga kalkstensflisor, vilka förmodas vara en del av husets takkonstruktion. 

Det beskrivs även i rapporten (Wickman–Nydolf, G 2008) att ett gruslager låg intill den 

framtagna syllstenraden och verkar blivit uppförd upp mot husväggen. Slutligen visar 

utgrävningsrapporten att en bit av en mur påträffas vid Hus 3 sydöstra del och att den inte 

överrensstämmer med husets riktning.  
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   Funktionen av huset är idag osäker på grund av den ringa undersökningsytan, det kan dock 

rört sig om ett boningshus utifrån den synliga eldstaden (Wickman–Nydolf, G muntligt 

meddelande 2009–04–28).  

 

3.3.1 Husritning + rutplan 

Se bilaga 4. 

 

3.3.2 Fynd 

Se bilaga 7 

 

3.4  FYNDSPRIDNING 

Fyndspridningen i UO är av författaren uppdelad per rum och i tabeller på följande sidor. Då 

många rutor överlagrar utrymmet mellan innanför och utanför ytterväggarna har den 

närliggande rutan utanför ytterväggen medtagits. Siffrorna i parantes är således summan 

inkluderande dessa rutor, medan första summan endast representerar objekt inom rummen. 

   I Hus 3 blir problematiken med representativiteten övervägande, då en alltför begränsad 

undersökt yta föreligger. Större delen av den utgrävda ytan återfinns vidare utanför huset. Att 

utifrån detta försöka tolka fyndspridningen i huset är resultatlöst, således kommer inte Hus 3 

behandlas nedan. 

Hus 1 Rum 1 Rum 2 Utrymmet Utanför 
(västra 
långsidan) 

Spik 48 (92) 141 (265) 20 (28) 133 
Kärl 8 (33) 52 (79) 2 (5) 43 
Lera 21 (42) 440 (490) 84 (114) 66 
Tegel 2 (31) 329 (374) 2 (29) 107 
Fragmenterat 
järn 

2 (14) 59 (77) 13 (17) 21 

Keramik 6 (21) 15 (19)  25 
Flinta 0 (2) 43 (49) 6 (6) 36 
Nit 6 (8) 15 (26) 6 (10) 12 
Slagg 0 (10) 30 (240) 658 (1114) 10 
Beslag  12 (12) 5 (7)  
Bleck 2 (4) 2 (2)  (2)  
Ten  2 (4) (2) 2 
Hästskosöm 10 (16) 4 (10) 4 (4) 5 
Kniv 6 (10) 33 (40) 10 (10) 9 
Personliga 
tillhörigheter 

Pärla 1, mynt 1, 
ring (3), Sölja 1 
(3). 

Ring 9 (10), 
pärla 5, mynt 11 
(14), tärning 1, 
dräktnål 1,  

Ring 2, Sölja 4.  

Redskap övrigt Kittel 0 (2), Nål 2, Sänke 0 
(2) 

 Pil i flinta 
2. 
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Grövre 
järnföremål 

Pil 0 (2), 
Handtag 2 (4), 
Krok 5. 

Krok 3 (5) Kil 
2, Hästsko 2 
(4).  

Hästsko 3. Pil 2, Krok 
2. 

Övrigt Blykula 0 (1), 
Ljushållare 0 
(2), 
Blyfragment 0 
(2). 

Blykula 1 (3), 
Glas 0 (2), 
Hartsfragment 
2, Spröjs 2, 
kopparleg 2 (4).  

Smälta 2. Kopplarleg 
6. 

Figur 5. Fynduppdelning i Hus 1. 
 
Hus 2 Rum 1 Rum 2 Rum 3 
Spik 207 (268) 234 (564) 386 (664) 
Kärl 6 (18) 42 (59) 48 (67) 
Lera 1234 (1645) 392 (901) 459 (513) 
Tegel 87 (90) 8 (18) 7 (14) 
Fragmenterat 
järn 

39 (79) 68 (98) 30 (64) 

Flinta 8 (11) 13 (51) 31 (56) 
Nit 46 (69) 29 (69) 58 (93) 
Slagg 33 (35) 31 (57) 21 (31) 
Beslag 8 (17) 3 (3) 1 (2) 
Bleck 28 (32) 34 (53) 14 (30)  
Ten 4 15 4 (13) 
Hästskosöm 19 (23) 8 (20) 5 (11) 
Kniv 14 (16)  7 (14) 4 (12) 
Personliga 
tillhörigheter 

Ring 4, Pärla1, 
Spänne/sölja 1. 

Ring 1 (3), 
Pärla 4, Mynt 6 
(7). Hake 0 (1). 

Ring 2, Mynt 4 
(10), Spänne/ 
sölja 2 (8), 
Tärning 1, 
Hyska 1. 

Redskap smide Tånge 3. Pincett 1, 
Munstycke 
blästerugn 1, 
Navare 1. 

 

Redskap övrigt Sänken 2, Yxa 
1, Nål 2, Bryne 
1. 

Sländtrissa 3, 
Nål 1, Bryne 1. 

Sänken 6, Nål 1 
(2), Bryne 2. 

Grövre 
järnföremål 

 Hästsko 2 (3), 
Krok 1, Pil 5 
(7), Kedja 3, 
Nyckel 2, Skaft 
0 (4), Handtag 0 
(2), Kil 1, Rör 
1, Gångjärn 4, 
Bultlås 1, Hake 
0 (1), Nubb 9. 

Hästsko 3, Krok 
1 (2), Pil 2, 
Metalltråd 0 (2), 
Bultlås 0 (1). 

Övrigt Ospec metall 
0(1), fragment 
kopparleg 2. 

Föremål brons 
2, ospec metall 
0 (1). 

Ospec metall 3 
(5). 

Figur 6. Fynduppdelning i Hus 2. 
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4. ANALYS 

4.1 Husdatering 

Som tidigare nämndes började huskonstruktionen som Hus 1, Hus 2 och Hus 3 är uppförda i, 

att användas under 1100–talet (Östergren, M 2004:66). Konstruktionen av flerrummiga hus 

uppträder först i slutet av 1100–talet (Svahnström, G 1945:409). Detta innebär att 

husgrunderna i Langhammars sannolikt inte är äldre än slutet av 1100–talet och främst 

gällande Hus 3, definitivt inte äldre än 1100–talet. 

 

4.1.1  Föremåls– och kol14–datering 

Som framgått av kapitel 3 påträffades en hel del fynd i husen; bestående av ett omfattande 

 massmaterial, utan förutsättning att fungera som dateringsunderlag. Emellertid uppgår sådana 

fynd som kan ge dateringar på UO:s användningstid till flertalet. 

   Den äldsta keramiken tillhörande Hus 1 ger huset en användningstid från tidigast i början av 

1300–talet medan de tre analyserade kol–14dateringarna visar sammanlagt på tidsspannet 

1040–1410 e. Kr, med en sannolik datering utifrån tyngdpunkterna någonstans där emellan 

(Wickman–Nydolf, G 2006:12). Tyngdpunkterna, det vill säga 68 % relevans, visar på åren 

1280–1320 e. Kr samt 1350–1390 för prov 1, för prov 2 är det åren 1040–1100 e. Kr, 1120–

1140 e. Kr och 1150–1230 e Kr. För prov 3 ligger tyngdpunkten på åren 1215–1290 e. Kr 

(Wickman–Nydolf, G 2006:14f). 

   Mynten visar emellertid på ett tidspann från 1420–tal och fram till år 1523 (Wickman– 

Nydolf, G 2006:12) vilket får tidsspannet samt provernas tyngdpunkter att framstå som något 

för tidiga. Gällande keramiken talar den som nämndes tidigare för en användningstid från 

början av 1300–talet och sedan framåt med yngre rödgods (BII:4), som vanligen dateras till 

sent 1400–tal (Wickman–Nydolf 2006:12). 

    I bifogade fyndtabeller framgår det vidare att det i Hus 1 påträffades 545 fragment av tegel, 

vilket kom till Norden först under andra delen av 1100–talet (Orrling, C 2001:391). Då 

keramik och kol14–dateringar sammanvävs först i slutet på 1200–talet/början av 1300–talet 

kan detta utifrån en första bedömning utgöra dateringen för uppförandet av Hus 1. Utifrån 

mynten har huset sedan använts fram till första delen av 1500–talet. 
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Figur 7. Dateringsunderlag för Hus 1, utifrån föremål– och kol14–dateringar. 
 

   Hus 2 uppvisar vid första anblick en äldre fynddatering än vad Hus 1 gör, i och med husets 

förankring till 1100–talet. Denna datering grundar sin på tre vikingatida föremål och ett par 

skärvor av yngre svartgods. Nästa keramiktyp (CI:2) som påträffats i huset tillverkades först 

på 1250–talet (Orrlig, C 2001:208) och detta ger således ett uppehåll på omkring 150 år för 

huset. Inga andra fynddateringar bekräftar dock en husetablering under 1100–talet, vilket 

ifrågasätter föremålens relevans. 

   I den bifogade analysen i utgrävningsrapporten (Wickman–Nydolf, G 2006:15) framgår det 

att den kalibrerade kol14–dateringen har sin tyngdpunkt (68 %) i mitten av 1180–1400–talet, 

således mellan 1250–1300–talet. I och med att keramiktyp CI:2 inte tillverkades innan 1250–

talet, ges det därmed en större tillit på provets tyngdpunkt än på hela tidspannet. 

Keramiktyperna CII samt BII:4 används under 1300–talet och 1400–talet, där BII:4 som 

tidigare nämndes vanligen dateras från sent 1400–tal (Orrling, C 2001:207f, Wickman–

Nydolf, G 2006:12). 

   Tegel har påträffats i Hus 2, närmare bestämt 122 fragment, vilket möjligen kan bekräfta 

ovan resonemang att huset inte bör vara äldre än 1200–tal. Även det är en för tidig datering 

utifrån resterande keramik och kol14–datering; fynden indikerar istället på ett tidspann mellan 

cirka 1250–1400-talet för Hus 2. De påträffade mynten i Hus 2 är ännu inte analyserade, 

vilket möjligtvis skulle resulterat i en tydligare bild av användningstiden. 
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Figur 8. Dateringsunderlag för Hus 2, utifrån föremåls– och kol14–dateringar. 
    
   I Hus 3 har inga daterbara föremål påträffats förutom förekomsten av 5 stycken tegelbitar, 

detta ger dock inga gångbara dateringar eftersom tegel måste anses som vanligt 

förekommande efter dess införande i Norden. Avsaknaden av kompletterande fynddateringar 

blir betydande, inga kol14–dateringar har heller tagits. 

 

4.2. Fyndspridning  

Husgrunderna vid Langhammars uppvisar ett fyndmaterial som mestadels påträffats inuti UO 

och bestående av övervägande järnföremål i olika former. Även gården Fjäle i Ala uppvisade 

främst järnföremål (Carlsson, D 1982:21). Fynden ifråga delas in följande kategorier: 

Personliga tillhörigheter; smycken, knivar, spännen, pärlor och mynt. Vapen; armborstpilar, 

två pilar i flinta samt flertalet knivar. Övriga redskap; sänken, nålar, sländtrissor, yxa, bryne 

och saxar. Av dessa kan nålar, sländtrissor samt saxar knytas till textilhantverk. Förekomsten 

av tärningar visar på spelaktiviteter (Gerdin, A–L 2007:136). Redskap som anknyts till smide 

utgörs av tångar, pincett, navare och ett munstycke till en blästerugn (Gerdin, A–L 2007:136, 

Burenhult, G 2005:383). Grövre järnföremål utgörs av hästskor, nycklar, hänglås, pilar, 

handtag, krokar, kil, kedjor, järnskaft, rör, gångjärn, bultlås och metalltrådar. Mindre 

järnföremål utgörs av spik, hästskosömmar, nitar och nitbrickor, fragmenterade järnföremål 

(järnfragment), tenar, bleck och beslag. 
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4.2.1 Hus 1 

I Hus 1 kan en tydlig fynduppdelning mellan de två rummen ses; rum 1 är avsevärt 

fyndfattigare i förhållande till rum 2. Förutom spik, lera och järnfragment som någorlunda 

jämnt fördelar sig över hela huset har rum 1 få säregna föremål; 1 mynt, 1 pärla, 2 järnhandtag 

och 12 knivar. I förhållande till vad rum 2 uppvisar är detta ett mycket magert innehåll. Även 

utanför rummet, på husets sydöstra kortsida påträffades få fynd och dessa utgjordes av lera, 

spik, tegel och järnfragment, som emellertid förekommer i hela Hus 1. 

   I och runt eldstaden i rum 2 finns husets högsta koncentration av lera och tegel, vilket dock 

utgjorts av spisen byggnads- och ifyllnadsmaterial (Wickman–Nydolf, G 2006:9) och således 

är att förvänta. Vad som vidare kan urskiljas är en koncentration av flintavslag både i och runt 

om spisen, med 29 stycken. Räknas dessutom rutorna 16, 55 och 63 med uppgår detta antalet 

till 41 stycken. Den andra koncentrationen med tillhörande 36 flintavslag återfinns utanför 

husets västra långsida, utanför rum 1 och 2. Tilläggas ska att samtliga avslag i Hus 1 uppgår 

till 93 stycken, varför de nämnda två grupperingarna nästan utgör all påträffad flinta.  

   Denna fördelning av flintavslag överrensstämmer med kärlskärvornas spridning med 

undantag från att den högsta koncentrationen av kärl ligger utanför husets västra långsida, 

följt av en andra koncentration i och kring eldstaden i rum 2. Antalet för den förstnämnda är 

70 stycken mot 44 stycken vid eldstaden. Räknas dessutom spisens motsatta hörn med på 

samma kortsida, det vill säga rutor 16 och 32, uppgår kärlantalet till 48 stycken i södra delen 

av rum 2. Det totala antalet kärl i Hus 1 uppgår till 162 stycken, sedermera utgörs majoriteten 

av dessa två grupperingar. Vidare har även 15 stycken fragmenterade keramikbitar påträffats 

runt eldstaden samt 25 stycken vid koncentrationen på västra långsidan, vilket utgör 

majoriteten av den fragmenterade keramiken i Hus 1. 

   I utrymmet i husets nordvästra del utgörs fyndmaterialet huvudsakligen av slagg. Enstaka 

slagg har dock påträffats i husets två rum men då övervägande i rum 2 nordvästra del; den del 

som angränsar mot utrymmet ifråga. Den högsta koncentrationen av slagg finns utanför 

utrymmet (ruta 64), utöver detta uppvisar motsatta sida (ruta 19) också mycket slagg. Inom 

utrymmet finns den högsta koncentrationen utmed utrymmets yttervägg. Utrymmet uppvisar 

vidare ett större antal järnfragment som även återfinns i angränsande del i rum 2 samt vardera 

sidan om utrymmet. Den allra högsta förekomsten av järnfragment finns dock i eldstaden 

(ruta 22), emellertid går det inte att bortse ifrån husets nordvästra del.  Denna del av rum 2 är 

vidare den med minst skärvor av kärl och innehåller en högre grad av spikar, även om de 
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sistnämnda fördelar sig tämligen jämnt över och utanför Hus 1. Utrymmet uppvisar dessutom 

10 knivar, hästskor, ringar och samtliga smältor. 

   Inom rum 2 finns majoriteten av de föremål som förväntas utgjorts av personliga ägodelar, 

även de påträffade grövre järnföremålen inom huset återfinns i detta rum. En övervägande del 

av dessa föremål och nästintill samliga järnföremål påträffades från rummets mitt (ruta 63) 

och upp mot det lilla utrymmet i nordväst. 

   Utanför husets långsidor grupperar sig övervägande redskap, metaller, vapen och grövre 

järnföremål; samtliga pilar och sänken, kitteln, ljushållare, fönsterglas och 3 stycken blykulor. 

2 stycken järnhandtag låg också utanför huset samt två inom rum 1. 4 stycken järnkrokar 

fanns utanför husets väggar, rum 1 uppvisade 5 stycken. Av tenarna påträffades 4 stycken av 

dessa utanför huset tillsammans med 4 ringar och resterande 3 mynt, med det 15:e i rum 1. Av 

de 69 knivarna fanns 18 stycken utanför huset, 9 stycken på vardera långsidan. Vidare 

återfinns mestadels av kopparlegen, nitar och nitbrickor och fragment av bly utanför huset. 

   Av detta kan slutsatsen dras att föremålen inom huset tenderar att öka i nordvästlig riktning; 

från att utgöra mycket lite i rum 1, till att gradvis öka i rum 2 och runt eldstaden för att till sist 

uppgå till flest i rummets nordvästra del. Undantagen från detta utgörs av kärl och flintan, 

som avtar i norra delen av rum 2 och har sin tyngdpunkt i den södra. 

   Gällande husets utsidor har föremålen en tydlig utbredning utmed husets långsidor, 

kortsidan i söder är fyndfattig medan området runt tillbyggnaden i nordväst mestadels består 

av slagg och järnfragment. De grövre järnföremålen samt redskap, vapen och olika 

metallfragment förekommer främst utanför huset på den västra långsidan och de som 

påträffats inom huset finns huvudsakligen i rum 2. 

Figur 9. Hus 1; rum 1, 2 och utrymmet i nordväst. Teckenförklaring; P = personliga ägodelar, R = redskap, G = 
grövre järnföremål, M = mindre järnföremål, T = tegel, L = lera, S = slagg, F = flinta, K = kärl. 
 

T, L,   
F, K 

S, M S, M 

F, K, 
G, R 

G, P 



25 

 

4.2.2 Hus 2 

Hus 2 uppvisar en tämligen jämn fyndfördelning i rum 1; mestadels av leran och 

tegelfragmenten finns runt spisen, som är att förvänta då dessa antas ingått i eldstadens 

konstruktion. 

   Förutom ansamling av lera och tegel uppvisar slagget två grupperingar; en utanför husets 

södra långsida, utanför rum 1 samt en ansamling i nordöstliga hörnet. Den sistnämnda 

uppvisar förutom 24 bitar slagg även flertalet mindre järnföremål där nästan samtliga 

rummets bleck och smältor återfinns. Antalet slagg som påträffats inom rum 1 uppgår till 33 

stycken, således utgör det nästintill allt slagg. Den andra koncentrationen ligger utanför 

rummet och består av 6 slagg. Detta kan således inte anses utgöra en större sådan, i 

intilliggande rutor påträffades dock ett större antal mindre järnföremål och nästan samtliga 

järnfragment (59 stycken) i och utanför rum 1. Adderas de 5 järnfragment som påträffades i 

koncentrationen i rummets hörn, uppgår dem till 64, av sammanlagt 79 stycken. 

   Vad som vidare kan utvinnas från fyndspridningen i rum 1 är att samtliga personliga 

tillhörigheter påträffats inom rummet, vilket även är gällande för redskapen. Även de 

smidesredskap, i detta fall 3 tångar, som påträffats har återfunnits inom rummet. 

   Inom rum 2 koncentrerar sig majoriteten av Hus 2 säregna fynd, en övervägande del av 

husets samtliga redskap; både sådana förknippade med smide samt resterande redskap, 

återfinns främst inom detta rum. Redskapens utbredning ifråga finns i rummets norra del med 

undantag från ett bryne i rummets mitt samt en pincett utanför rummets södra långsida. 

Husets personliga föremål har en tämligen jämn utbredning i hela huset, de föremål som 

påträffas i rum 2 återfinns främst inom rummet. Gällande husets grövre järnföremål fördelar 

sig dessa desto mer utanför huset, dock då med koncentration runt rum 2. Dock kan ingen 

speciellt spridning av dessa ses förutom att de inte förekommer utanför rummets södra 

yttervägg, i rutorna grävda i sydost om rummet. Emellertid återfinns dock majoriteten av även 

dessa inom rum 2, som ovan nämndes. 

   I norra delen av rum 2 kan en kärlkoncentration ses med 36 stycken kärlfragment, räknas 

dessutom rutorna med som överlappar mellanväggen i nordost (140, 147) uppgår antalet till 

samtliga påträffade inom rummet. Dock måste det tas i beaktande att denna del av rummet är 

mer utgrävd än den södra, vilket således vidare är gällande för ovan nämnda redskap. 

Sannolikheten föreligger att både kärlen och redskapens utbredning är missvisande, gällande 

redskapen kan det dock konstateras att denna koncentration är gällande för olika 

redskapstyper. Detta kunde möjligen indikera på en mer säker utbredning, men för att kunna 
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säkerhetsställda dessa koncentrationer behöver dock rummets mitt och södra del grävas ut 

ytterligare. 

   Den påträffade flintan finns övervägande utanför rum 2, utmed husets södra långsida och 

uppgår till 34 stycken. Ytterst lite avslag har påträffats inom rummet, endast 13 stycken, 

således finns majoriteten av flintan utanför det. Inom rummet finns ingen koncentration på 

dessa; de återfinns både i rummets södra och norra delar. 

   Utanför rummets södra yttervägg finns rummets andra tydliga koncentration av slagg, på 21 

stycken. I denna sydostliga del utanför rum 2 fanns även ett större antal spikar, 210 av 

sammanlagt 564 stycken. Inom rummet har 234 spikar påträffats, vilket innebär att på den 

begränsade utgrävda ytan utanför rummet överrensstämmer antalet spikar nästintill med 

samtliga inom rummet. Förutom ett stort antal spikar fanns vidare en större ansamling av 

mindre järnföremål där samtliga nitar påträffade utanför rum 2, med undantag från 1 nit, fanns 

i denna koncentration. Dock har, vilket nämndes ovan, inga grövre järnföremål eller redskap 

överhuvudtaget påträffats här, med undantag från en pincett. 

   Den största koncentrationen av slagg finns i rummets hörn i nordost och utgörs av 26 

stycken, intill finns även 8 flintavslag samt 6 knivar. Tillsammans med den ovan nämnda 

koncentrationen av slagg uppgår de båda till 47 stycken; totalt i och utanför rum 2 har 57 

stycken påträffats. Koncentrationerna utgör således av nästan all slagg, resterande finns 

utspritt i rummet samt ett fåtal utanför rummet i nordväst. 

    Fyndspridningen inom rum 3 är svårtolkad då den undersökta ytan utgör minoriteten av 

rummets storlek, vidare följer denna även rummets väggar. Väggarna utgörs vidare av en 

obefintlig syllstensrad i rummets södra del och en ytterst diffus ytterväg i nordväst. Av den 

grävda ytan inom rummet kan ingen tydlig koncentration ses för någon fyndkategori. De 

personliga föremålen har övervägande påträffats inom rummet, som vidare är gällande för 

husets övriga rum. Möjligen kan eldstaden i rummets sydvästra del uppvisa, förutom en högre 

grad av lera, en svag koncentration av kärl. Emellertid är varken eldstaden i sin helhet eller 

ytan runt om utgrävd, därav blir detta alltför osäkert. I eldstaden har 8 stycken kärlskärvor 

påträffats och i södra delen ytterligare 13 stycken. Sammanlagt inom rummet har det 

påträffats 48 stycken kärlskärvor fördelat över rummets utgrävda yta samt utanför i nordväst. 

Rummets högsta koncentration av slagg finns i eldstaden med 15 stycken. Huvuddelen av 

resterande slagg, 11 stycken, har påträffats utanför rummets vägg i öst. 
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   Flintan fördelar sig inom hela rummet och även utanför, utan att uppvisa någon 

koncentration. De grövre järnföremålen kan möjligen uppvisa en utbredning till rummets 

norra del, men det är omöjligt att fastställa på grund av rummets begränsade undersökta yta.   

 Hus 2 visar att huvuddelen av de särpräglade föremålen påträffats inom huset, medan mindre 

järnföremål har en jämnare fördelning över hela den utgrävda ytan. Personliga ägodelar, 

smidesredskap och övriga redskap påträffades nästan uteslutet inom huset och då främst i rum 

2. I rum 2 kan vidare eventuellt en koncentration av redskapen föreligga i norra delen av 

rummet. Grövre järnföremål har en jämnare spridning mellan husets insida och utsida, dock 

påträffades även dessa övervägande i rum 2, eller i anknytning till rum 2.  

   Även rum 3 uppvisar ett stort antal grövre järnföremål och möjligen även här i rummets 

norra del. Husets södra långsida har ett betydligt större antal mindre järnföremål och slagg, 

medan frånvaron av grövre järnföremål är påtaglig. Både rum 1 och rum 2 uppvisar en 

koncentration av mindre järnföremål och slagg i vartdera nordöstliga hörnet. Att föremål 

ansamlas i hörn måste dock anses som någorlunda naturligt och det är osäkert om detta ska tas 

i något större beaktande. Detsamma kan överföras på rum 3 och den eventuella grupperingen 

av kärl runt eldstaden. På grund av den begränsade undersökta ytan är det alltför osäkert för 

att dra antaganden om någon koncentration hit.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 10 och 11. Hus 2; rum 1, 2 och 3. Teckenförklaring; P = personliga ägodelar, R = redskap, G = grövre 
järnföremål, M = mindre järnföremål, T = tegel, L = lera, S = slagg, F = flinta. 
  
4.3 Osäkra föremål 

I UO (bilaga 8) påträffades föremål som tillgavs en osäker benämning, vilka således 

behandlas separat och med en viss restriktivitet. Dessa föremål utgörs främst av grövre 

järnföremål och redskap och tillhör Hus 1 samt Hus 2, det senare med en övervägande 

majoritet. 

   Gällande Hus 1 uppvisar dessa föremål en övervägande majoritet till rum 2 och med en 

högre grad till den norra delen. Redskap påträffades i likhet med tidigare utanför huset och 
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rum 1 kvarstår som fyndfattigt. Ur detta perspektiv förändrar således inte de osäkra föremålen 

tidigare koncentrationer i Hus 1, om dessa tillgetts en korrekt bedömning. 

   I Hus 2 indikerar de på att redskapen i rum 3 möjligen inte har en nordlig koncentration, 

vilket emellertid inte ansetts säkerhetsställt på grund av den begränsade undersökta ytan i 

rummet ifråga. Föremålen uppvisar vidare en hög grad av grövre järnföremål och redskap 

utanför rum 3 i öst. Förutom detta ifrågasätts således inte ovan gjorda tolkningar om UO:s 

fyndspridning utan överrensstämmer med dessa. 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Uppförande  

Skiftesverkstekniken är ett byggnadssätt som tidigare nämnts vilken än idag används på Fårö 

(Östergren, M 2004:40), således innebär detta att byggnadstekniken tillämpades även på 

senare hus. Indelningen av flera rum uppstod i slutet på 1100-talet (Svahnström, G 1945:409) 

men hur lång tid det tog innan husen fick två rum eller tre rum och hur denna utveckling sett 

ut, omtalas inte. Av detta kan därför endast en uppfattning om husens äldsta möjliga datering 

till senare delen av 1100–talet utvinnas och således krävs fler dateringsunderlag. Emellertid är 

dateringsunderlaget från fyndmaterialet väldigt diffust och ger ingen tydlig uppfattning om 

UO:s användningstid.  

   Av ovan analys har det framgått att gällande Hus 3 föreligger mycket lite i 

dateringsunderlag. Förekomst av tegel och val av huskonstruktion ger Hus 3 ett uppförande 

kring tidig medeltid, det förstnämnda bör dock användas restriktivt eftersom tegel efter dess 

införande efter 1150–talet blev ett lättillgängligt material (Orring, C 2002:391) och kan 

därmed förväntas brukats frekvent efter införandet. Detta innebär således att teglet kan 

tillförts huset lång tid efter och därmed inte speglar husets uppförande, som då både kan vara 

äldre eller yngre än teglets inträde i Norden. Då antalet rum i huset är okänt kan uppförandet 

tills vidare inte sägas vara äldre än slutet på 1100–talet, men när Hus 3 ifråga uppfördes får 

emellertid lämnas där hän. 

   Hus 1 uppvisar ett mer heterogent fyndmaterial som indikerar på olika tider för uppförandet. 

De kalibrerade kol14–dateringarna innehar olika tyngdpunkter och sammanlagt ger proven ett 

tidsspann på år 1030–1410 e. Kr. Emellertid tillverkas husets äldsta keramik i början av 

1300–talet och keramiken uppvisar således ett yngre uppförande och dateringarna kan tyckas 

motsätta varandra. Tyngdpunkterna har som tidigare nämnts 68 % sannolikhet att dateringen 

infaller mellan tillhörande år, hela provet har 95,4 % sannolikhet (Wickman–Nydolf, G 



29 

 

2006:14).  Av samtliga tyngdpunkter i kol14–dateringarna överrensstämmer vissa av dessa 

bättre till den äldre keramiken än andra. Både prov 1 och 3 har 68 % sannolikhet i slutet av 

1200–talet, det vill säga år 1280–1320 e. Kr. samt 1215–1290 e. Kr (ibid). Detta i relation till 

keramiken antyder tillsammans på ett uppförande kring slutet av 1200–talet/början på 1300–

talet och överrensstämmer således bra i förhållande till varandra. Huskonstruktionen, 

förekomst av tegel samt antalet rum strider inte mot denna datering för husets uppförande. 

   Hus 2 uppvisar ett problematiskt dateringsunderlag för uppförandet. Fynden visar dels på ett 

uppförande kring 1100–tal och tidigare, dels på 1250–talet. Det måste dock här ifrågasättas 

om de vikingatida fynden som indikerar på den äldsta husetableringen har någon som helst 

relevans i sammanhanget. Föremål måste förväntas cirkulerat runt och existerat långt efter att 

de tillverkats, särskilt om dessa utgjort användbara bruksföremål såsom spännen. Således bör 

föremål i många fall tangerat yngre; det faktum att dosspännet uppvisade en hög grad av 

slitage (Wickman–Nydolf, G 2006:4) indikerar på ett sådant föremål. Detta är sannolikt även 

gällande för de övriga två vikingatida föremålen. Gällande förekomsten av yngre svartgods 

från slutet av 1100–talet förhåller det sig dock sannolikt inte som med ovanstående föremål; 

keramik måste främst anses fungerat som förbrukningsvaror, vilka inte bevarades intakta 

under en längre tid. Detta innebär att de utgör ett tämligen gott dateringsunderlag, vars 

närvaro inte kan förklaras med cirkulation. Hur ska då förekomsten av yngre svartgods 

tolkas?  

   I kapitel 3 framgick det att Hus 2 eventuellt uppvisar ett kulturlager i rum 3. Detta lager har 

inte påträffats i någon annan del av huset (Wickman–Nydolf muntligt meddelande 2009–04–

20) och kan indikera på att huset delvis överlagrar äldre aktivitetsytor. Svartgodset påträffades 

i rum 2 och 3 och ligger således både i och i närheten av rum 3. Keramiken kan således 

härröra från ett äldre bosättningslager och därmed sakna relevans i uppförandet av Hus 2. 

Bortses förekomsten av svartgodset erhåller Hus 2 en homogen datering för uppförandet, detta 

utifrån kol14–dateringar och resterande keramik till 1250–talet. Inte heller här strider 

huskonstruktion, teglet eller de tre rummen emot denna datering. 

   Närvaron av flertalet avfallshögar bör diskuteras då dessa mycket väl kan innehålla keramik 

som förts ut ur Hus 1 och Hus 2 och sedermera även Hus 3, trots avståndet sinsemellan. Detta 

kan således eventuellt tidigarelägga uppförandet av UO. Det är dock ytterst svårt att belägga 

avfallshögarnas ursprung och de tagna kalibrerade kol14–dateringarna visade på år 1660 e. Kr 

samt 1420 e. Kr (Wickman–Nydolf, G 2006:8) och utgörs således inte av några äldre 
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dateringar. I de undersökta högarna uppkom heller inget fyndmaterial som kunde ifrågasätta 

uppförandet av Hus 1 och Hus 2.  

   I relation till keramikens korta hållbarhet kan den påträffade i UO utgöra ett gott 

dateringsunderlag och tillsammans med resterande dateringar bildas en god uppfattning om 

uppförandet, oberoende av vad som döljer sig i sig i avfallshögarna. Detta visar således att 

Hus 1 uppfördes i slutet på 1200–tal/tidigt 1300–tal, ca 50 år efter Hus 2 och är således yngre, 

då Hus 2 uppfördes omkring 1250–talet. Husen har därefter varit samtida med varandra under 

en viss tid. 

 

5.2. Ödeläggelse 

När det gäller UO:s ödeläggelse är huskonstruktion, antalet rum och teglet utsiktslösa 

eftersom dessa variabler brukats frekvent efter tillkomsten och utgör sedermera inget underlag 

för husens upphörande. Vad som blir betydande är den tid som finns belagd i husen och när 

denna närvaro avtar. 

   Fyndmaterialet i Hus 1 sträcker sig med mynten från år 1420–1523 e. Kr (Wickman–

Nydolf, G 2006:12), keramiken överrensstämmer med detta tidspann där tiden efter 1450–

talet kan anses belagt med förekomsten av typ BII:4, som vanligen dateras från 1400–talets 

senare del (ibid). Kol14–dateringarna sträcker sig som senast fram till år 1410 e. Kr (ibid), 

emellertid är senare användning belagd i fyndnärvaron, vilket nämndes ovan. 

   Hus 2 visar utefter fyndmaterialet på en användning till 1400–talet andra hälft i och med 

keramiktyp BII:4, kol14–dateringen sträcker sig dock som längst endast till år 1400 e.Kr. Här 

kan dock en framtida analys av mynten komma att bli betydande och ringa in husets 

användningstid ytterligare. 

   Gällande Hus 3 kan inget sägas om upphörandet utifrån fynden, eftersom inga daterbara 

sådana har påträffats. 

 

5.2.1 Kameralt material 

Sverige har ett helhetstäckande kartmaterial som är användbart gällande landskaps– och 

bebyggelseutveckling, således kan det komma till användning för husens upphörande. De 

äldsta kartorna (de geometriska skatteläggningskartorna) över Gotland upprättades omkring år 

1700, därefter tillkom på slutet av 1700–talet Storskifteskartorna och till sist Laga 

skifteskartorna ett århundrade senare (Carlsson, D 1978:17). Det äldsta kartmaterialet över 

UO utgörs av den förstnämnda från år 1693–1703, upprättat av G. Elephant och M. Schilder. 
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Husgrunderna finns dock inte representerade på denna (Wickman–Nydolf, G muntligt 

meddelande 2009–04–20) utan ödelades innan kartans upprättning. Detta bekräftar att 

husgrunderna inte använts under historisk tid, vilket tidigare diskuterade föremåls–och kol14–

dateringar visat. Således övergavs husrunderna allra senast i slutet på 1600–talet, med stöd i 

skatteläggningskartan.  

   Det finns dock äldre skriftliga källor såsom taxeringsunderlag, namn, ägor, jordeböckerna 

från 1500–1600-talet (Ersson, P–G 1974:4) samt revisionsboken från år 1653 över Gotland 

(Carlsson, D 1979:18) och inte heller här omnämns gården (Wickman–Nydolf, G muntligt 

meddelande 2009–04–20). Inget skriftligt material finns att tillgå som hjälpmedel vilket visar 

att gården bör legat i öde eller omlokaliserats innan slutet på 1500–talet, detta måste dock 

användas restriktivt eftersom byggnader inom en gård kan förflyttas. Sedermera indikerar 

detta främst på gårdens upphörande eller förflyttning och således inte på UO:s upphörande.  

   Ersson (1974) talar om en ödeläggelse som expanderade under 1500–talets sista hälft, då 

speciellt gällande gårdar som legat i områden i periferin (Ersson, P–G 1974:89). Det 

sistnämnda blir dock riskabelt att diskutera kring då frågan om vad som klassas som periferi 

uppstår. Med utgångspunkt från Visby kan Fårö säkerligen ansetts som ett område i periferin 

men med utgångspunkt från exempelvis norra Gotland, hamnlägen eller landskapsvariabler 

blir svaret sannolikt ett annat. Svahnström framhåller dock att det vanligaste gällande 

gotländska gårdars lokalisering under medeltiden skedde med ett betydande avstånd ifrån 

varandra och främst utgjordes av ensamgårdar (Svahnström, G 1945:404). Således är 

antagandet om att gårdar i utkantsområden i större grad ödelades efter 1550–talet (Ersson, P–

G 1974:92) mycket av en tolkningsfråga om vad som dels under medeltiden betraktats som 

sådana, dels vad Ersson uppfattat som sådana och ingendera ges det någon vikt åt här. Denna 

expansion kan dock vara intressant att ta i beaktande i förhållande till ovan diskussion om 

UO:s ödeläggelse. Tiden för denna expansion överrensstämmer med tiden för upprättandet av 

skriftliga källor, vilket UO inte finns representerat på. 

   Av detta kan slutsatsen dras att husgrunderna sannolikt inte var i användning under 1500–

talets sista hälft och definitivt ödelagda under periodens sista årtionden. Detta utifrån 

avsaknaden av såväl de äldsta skriftliga källorna såsom de yngre.   

 

5.3 Jämförande diskussion om UO:s användningstid 

Husgrunderna vid Langhammars överrensstämmer med varandra gällande byggnadsteknik, 
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 konstruktion och ödeläggelse utifrån det kamerala materialet. Husgrundernas variation 

uppstår i och med föremåls– och kol14–dateringarna. Ovan diskussion och tolkning innebär 

att husen delges följande brukningstid; Hus 1 uppfördes sannolikt ca år 1300 e. Kr och 

användes fram till första delen av 1500–talet. Sannolikt övergavs dock huset tidigare, ca år 

1530 e. Kr då keramik tillhörande 1500–talet helt saknas och det yngsta myntet präglades år 

1523 e. Kr. Hus 2 användes sannolikt från omkring ca år 1250 e. Kr till ca år 1450 e. Kr, 

utifrån keramiktyp BII:4. Inga andra fynd tillhörande slutet på 1400–talet eller 1500–talet 

finns representerat. Hus 3 är inte äldre än 1100–tal och brukades som längst fram till första 

hälften av 1500–talet. 
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1300

1350

1400
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1600

Hus 1 Hus 2 Hus 3

UO

 
Figur 12.  UO användningstid. 
 

   Detta betyder att Hus 2 är ca 50 år äldre än Hus 1 och övergavs vidare ca 100 år tidigare. 

Båda husen var i bruk under 1300–talet samt 1400–talet, fram till dess att Hus 2 överges 

någon gång omkring år 1450 e. Kr 

   Hus 3 kan som äldst vara från 1100–talet och sedermera möjligen äldre än resterande UO, 

emellertid kan huset vidare vara yngre och haft en användningstid någonstans mellan 1100–

talet och början på 1500–talet. 

 

5.3.1 En gård, flera gårdar? 

Vid platsen för ödegården i Langhammars finns flertalet husgrunder som inte blivit 

undersökta, därav är deras relation till UO fortfarande oklar, men de förefaller utgöra 

medeltida huskonstruktioner (Wickman–Nydolf, G 2006:6). En medeltida gård bestod av 4–6 
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hus (Östergren, M 1989:34, Carlsson, D 1979:156), således utgör inte UO en komplett gård 

och närliggande husgrunder tillhör sannolikt gården.  

   Grundat på UO:s orientering i landskapet (figur 1) representerar Hus 3 av en egen gård, 

medan Hus 1 och Hus 2 tillhörde samma, eller ytterligare en tredje, gård. Om Hus 3 utgjorde 

en egen gård saknas således flertalet av denna gårds byggnader, då endast ytterligare en 

husgrund (RAÄ 90:2) är synlig i den direkta närheten. Detta behöver emellertid inte betyda att 

Hus 3 inte utgjorde en självständig gårdsenhet, men det innebär att det blir betydande att 

lokalisera övriga 2–4 byggnader. Emellertid kan detta bli problematiskt i och med bortodling 

och/eller utnyttjandet av tillgängligt stenmaterial under historiskt tid. 

   Grundat på antagandet om 4–6 byggnader (ibid) föreligger ett överskott på en byggnad om 

UO utgjort en och samma gård, då antalet bevarade husgrunder i området sammanlagda 

uppgår till 7 stycken. Detta talar möjligen emot att Hus 3, med sin avlägsna placering från 

Hus 1 och Hus 2, tillhört samma gård som de två sistnämnda. Emellertid kan det framhållas 

att kunskapen om tidiga medeltida gårdar på Gotland inte är lika god som för äldre och yngre 

perioder (Carlsson, D 1982:18). Således är antalet gårdar att använda som analogier högst 

begränsade. Ett överskott på en byggnad kan därmed inte anses som ett betydande belägg för 

att UO inte tillhört en och samma gård. 

   I närheten av Hus 1 och Hus 2 finns ytterligare tre husgrunder (RAÄ 85:1, 85:2, 85:3) som 

inte blivit undersökta. Om antagandet att Hus 1 och Hus 2 tillsammans utgjort en gård, 

bortsett ifrån husens inbördes relation till varandra, uppgår gårdens byggnader till 5 stycken. 

Detta stämmer tämligen bra med antagandet om antalet byggnader på en gård. 

   Det måste dock påpekas att det mycket väl kan föreligga husgrunder i området som ännu 

inte påträffats, således är det vanskligt att utifrån synliga husgrunder göra ovan antaganden 

om huruvida UO bestått av en eller två gårdar. Utifrån antalet påträffade husgrunder kan 

emellertid varken det ena eller det andra styrkas, dock antyder byggnadernas grupperingar i 

området att det rört sig om minst två gårdar; en med två bevarade byggnader och den andra 

med fem bevarade byggnader.  

 

5.3.1.1 Funktion 

Funktioner som olika byggnadernas haft på en gård kan utifrån Fjäle, Bingeby och Heilig 

Geist förstås utgjorts av boningshus, ladugård, förrådshus, lada och i fallet Bingeby – 

sannolikt ytterligare ett hus tillhörande en smed, som dock inte påträffades. De fyra 



34 

 

förstnämnda representerar vad som får antas utgöra de generellt förekommande, medan 

ytterligare byggnader uppförts utefter gårdens individuella behov.  

   Storleken på gårdsbyggnaderna har uppenbarligen varierat och vad som måste antas skett i 

relation till deras syfte. Det huvudsakliga medeltida boningshuset i Fjäle hade måtten 10 x 5 

meter men ytterligare två betydligt mindre fanns i området (Carlsson, D 2007:34f). Dessa två 

mindre boningshus samt det medeltida boningshuset i Bingeby på 8 x 6 meter (Gerdin, A–L 

2007:132), överrensstämmer med storleken på Hus 3. Dock är den undersökta ytan i Hus 3 

alltför begränsad för att funktionen som boningshus ska kunna styrkas utifrån denna analogi. 

Det tvårumiga boningshuset i Heilig Geist var betydligt större, närmare bestämt 12 x 7 meter 

(Lindström T, 2007:165) vilket överrensstämmer bättre med Hus 1 och Hus 2 storleksmässigt. 

Emellertid uppvisar övriga byggnader huvudsakligen sådana mått vilka storleksmässigt ligger 

närmare Hus 1 och Hus 2 än boningshusens. Ladugården i Bingeby var 20 x 8 meter stort 

(Gerdin, A–L 2007:135), förrådshuset i Heilig Geist 12 x 7 meter och dessutom trerummigt 

såsom Hus 2, ladugården på gården ifråga hade vidare måttet 13 x 5 meter (Lindstöm, T 

2007:165f). 

   Detta innebär att UO storleksmässigt överrensstämmer mer med andra byggnader på dessa 

gårdar än boningshusen ifråga. Emellertid uppvisar Hus 1 och Hus 2 ett sådant fyndmaterial 

som vanligen påträffas i boningshus såsom en hel del keramik och personliga ägodelar som 

pärlor, ringar och mynt. Fyndmaterialet härrörande husen är vidare mångfaldigt och 

förekomsten av eldstäder samt flerrummiga hus indikerar på boningshus (Wickman–Nydolf, 

G muntligt meddelande 2009–04–28).  

   Husgrunderna i UO:s närhet uppvisar även de en varierande storlek där RAÄ 90:2 har en 

storlek på 10 x 40 meter (Wickman–Nydolf, G 2006:7). Larsson tolkade funktionen på denna 

byggnad som en ladugård, utifrån storleken (Larsson, P 1997:9). Enligt FMIS har RAÄ 85:2 

och 85:3 måtten 9 x 5 meter samt 7 x 3 meter, byggnad 85:1 var betydligt större med 32 x 6 

meter. Att utifrån deras storlek tolka deras funktion är vanskligt, dock ligger storleken på 85:2 

samt 85:3 nära den som de två mindre boningshusen i Fjäle och överrensstämmer tämligen 

väl med det i Bingeby. Emellertid står det ingenting i FMIS om förekomsten av eldstäder i 

dessa hus, vilka vanligen kan urskiljas ovan mark. Vidare uppvisar samtliga boningshus heller 

inte eldstäder och behov av mindre hus måste antas fyllt andra syften, exempelvis som 

förrådshus och smedjor. 

   Kännedomen om storleken på husgrunderna 85:1 och 90:2 och den tidigare tolkningen av 

Larsson att 90:2 utgjordes av ladugård, kan indikera på att även 85:1 bör innehaft en sådan 
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funktion. Förekomsten av flera byggnader uppförda i samma syfte överrensstämmer inte med 

gårdarna Bingeby och Geist. Det framgår att varje byggnad på gårdarna tilldelats en separat 

funktion och förekomsten av fler byggnader uppförda i samma syfte är inte belagt. Detta kan 

möjligen indikera på att husgrunderna i Langhammars tillhört flera gårdar, sedermera minst 

två, utifrån förekomsten av flera funktionellt lika byggnader. Emellertid uppvisar gården i 

Bingeby både ett förrådsutrymme i boningshuset och en fristående förrådsbyggnad, där 

funktionen av de båda varit detsamma (Gerdin, A–L 2007:132ff). 

   Är tolkningen om Hus 1, Hus 2 och Hus 3 som boningshus korrekt och då främst gällande 

de två förstnämnda, måste det då diskuteras om förekomsten av ett antal samtida boningshus 

belägger förekomsten av samma antal gårdar? 

   Närvaron av två samtida boningshus på en och samma gård finns belagt i Fjäle. Under 

denna gårds användningstid fanns en huvudbostad samt ett något mindre boningshus, där det 

ena boningshuset tolkats som ett privat hus eller möjligen tjänarnas bostad, medan det andra 

utgjorts av gårdens boningshus. I förhållande till den mindre enheten i norr utgjorde dock 

denna plats sannolikt tjänarnas inhysning (Carlsson, D 2007:34f). Detta innebär att två 

samtida boningshus inte nödvändigtvis är synonymt med två stycken gårdar. På gården i Fjäle 

grundades antagandet om tjänarnas uppehälle främst på den fyndfattiga husgrunden (Carlsson, 

D 2007:35), vilket således inte kan anses överförbart på Hus 1 och Hus 2.  

   Husen ifråga uppvisar ett rikt fyndmaterial, möjligen kan en säkerhetsställd funktion och 

datering rörande Hus 3 och närliggande husgrunder öppna upp för möjligheten att ödegårdens 

eventuella tjänare var hänvisade dit. Hus 3 kan emellertid likväl utgjorts av en självständig 

gård, oberoende av gården eller gårdarna i söder. Några belägg för tjänare på gården finns 

heller inte och tolkningen av Hus 3 som boningshus är alltför osäker för att föra diskussionen 

vidare. Huset har heller ingen datering och behöver således inte vara samtida med Hus 1 och 

Hus 2.  

   Om tolkningen av Hus 1 och Hus 2 som boningshus är korrekt överrensstämmer ödegården 

tämligen väl med utformningen av gården i Fjäle, emellertid ger detta nödvändigtvis inte stöd 

åt hypotesen om två gårdar. Om antagandet görs att ödegården inhyst arbetskraft som levt 

åtskiljda från huvudgården uppstår frågan om detta är detsamma som två olika gårdar? Trots 

att arbetskraften var hänvisad till byggnader längre bort, som exempelvis Hus 3, arbetade 

dessa emellertid för bonden och hans familj. Författaren anser således att om så varit fallet i 

UO, att detta inte kan betraktas som synonymt med förekomsten av fler gårdar. 
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   Det som vidare skiljer de båda ödegårdarna i Fjäle och Langhammars åt är det faktum att 

Hus 2 av någon anledning övergavs, i och med det försvann således behovet av Hus 2. I detta 

perspektiv blir Hus 3 betydande och huruvida husets datering överrensstämmer med Hus 2 

upphörande. Detta kan isåfall indikera på att en delning av gården skedde genom att Hus 2 

omlokaliserades norrut och nya byggnader uppfördes runt omkring. Det kan emellertid också 

indikera på en expansion av gården där nya byggnader uppfördes och behovet av ett mindre 

boningshus förelegat, möjligen för arbetskraft. Denna diskussion förutsätter dock att 

tolkningen av boningshus är korrekt.  

   Detta behöver emellertid inte inneha en avgörande betydelse för tolkningen över antalet 

gårdar i området. Grundat på vetskapen om att antalet byggnader per gård uppgick till 4–6 

stycken (Östergren, M 1989:34, Carlsson, D 1979:156) kan UO mycket väl utgöra en 

gårdsenhet. Kompletteras bilden med husens begränsade utgrävda yta samt det faktum att 

eldstäder inte är unikt för boningshus, blir beläggen för flera gårdar ytterligare försvagad.  

   Larsson (1997) tar i sin uppsats upp möjligheten till att det gällande Hus 1 och Hus 2 rör sig 

om en så kallad dubbelgård; en gård gemensamt brukad av två hushåll. Detta skulle vidare 

reducera antalet ”försvunna” gårdsbyggnader då flertalet av dessa sannolikt varit 

gemensamma. Om detta varit fallet går dock i nuläget inte att avgöra då det förutsätter att 

husens funktion är korrekt. Emellertid kan dessa två boningshus för dubbelgården finnas 

representerade bland övriga husgrunder i området, där 85:2 och 85:3 storleksmässigt 

överrensstämmer med boningshusen i Fjäle och Bingeby. I likhet med en enskild gård kan en 

dubbelgård förväntas haft flera boningshus. 

 

5.4 Jämförande diskussion om UO:s fyndspridning 

De personliga ägodelarna i Hus 1 och Hus 2 uppvisar båda en spridning främst inom husen. 

Föremålen ifråga koncentrerar sig till rum 2 i Hus 1 medan de har en jämnare uppdelning i 

rummen tillhörande Hus 2. 

   Hus 2 uppvisar majoriteten av de påträffade redskapen och grövre järnföremålen i UO, dock 

måste det tas i beaktande att huset ifråga har en väsentligt större undersökt yta. Redskapen i 

huset påträffades, bortsett från en nål, innanför ytterväggarna vilket inte överrensstämmer 

med Hus 1. I det förstnämnda har redskapen en koncentration till rum 2 och då till norra delen 

av det, i det sistnämnda utanför husets västra långsida. Emellertid är husets nordliga delar 

desto mer utgrävda än de södra, vilket ifrågasätter representativiteten i denna utbredning. Det 

som dock indikerar på att rum 2 har en nordlig utbredning av redskap är det faktum att 
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samtliga redskap oberoende av deras funktionella funktion, uppvisar denna spridning. Även 

rum 3 i Hus 2 innehåller redskap, dock i ett betydande mindre antal. 

   De grövre järnföremålen fördelar sig jämnare mellan husens ut- och insidor; inom Hus 1 

återfinns de överrepresenterade i rum 2, störst antal finns dock utmed husets långsidor och då 

övervägande i väst. I rum 2 har järnföremålen en tendens att öka norrut, vilket även gäller de 

mindre samt ovan nämnda personliga tillhörigheter. I Hus 2 återfinns de grövre järnföremålen 

främst i rum 2, men ett betydande antal även utanför rummet ifråga i norr. Även rum 3 

uppvisar grövre föremål, möjligen koncentrerade till rummets norra del, på grund av den 

begränsade undersökta ytan är detta dock alltför osäkert för att anses säkert. Vidare är rum 3 

södra delar mindre utgrävda och en hypotes om en utbredning norrut får således lämnas där 

hän tillsvidare. Med antagandet att de osäkra föremålen tillhörande rum 3 är korrekt bedömda, 

motbevisas detta antagande därutöver av dessa föremål. 

 

5.4.1 Kärl – och flintkoncentrationer 

Hus 1 uppvisar stora koncentrationer av flintavslag och kärl runt eldstaden i rum 2 och dessa 

har vidare ytterligare koncentrationer utanför husets västra långsida. Motsvarande 

koncentration av avslag och kärl saknas både inom och utanför Hus 2; den tydligaste 

koncentration av den sistnämnda finns i rum 2 norra del. Dock föreligger det en stor 

osäkerhetsfaktor då rummets undersökta södra del följer mellanväggen i öst, således kan en 

kärlkoncentration i norra delen inte anses representativ. Förekomsten av flinta som föreligger 

inom huset uppvisar ingen tydlig koncentration, utanför huset återfinns störst mängd avslag 

utanför södra delarna av rum 2 och rum 3. Detta motsvarar dock inte av samma tydliga 

koncentration såsom Hus 1 och indikerar således inte på en liknande verksamhet. 

   Att keramik uppehållits runt eldstaden kan inte anses som vidare oförståeligt; husets eldstad 

har sannolikt fungerat som en uppskattad samlingsplats, vilken erbjudit människorna både ljus 

och värme, möjligen har även måltider tagits vid i dess närhet. Matlagning under medeltiden 

skedde över öppen eld i boningshus eller i kokhus (Orrling, C 2001:230), vilket vidare 

erbjuder kärlens förekomst en förklaring. Att enklare uppvärmning av mat och dryck skett i 

andra hus med eldstäder kan dock inte uteslutas. Dock har det i Hus 1 inte skett någon 

keramikbränning, detta utifrån påträffade kärltyper inom huset där keramiktyp C utgörs av 

importgods från främst Rhenområdet. Vidare tillverkades yngre rödgods (BII) i Sverige först 

under 1400–talet, med första belagda krukmakaren år 1479 e. Kr (Orrling, C 2001:207f). Det 

kan dock tänkas att eldstaden använts i tillverkningen av sländtrissor, utifrån den höga 



38 

 

lerkoncentrationen. Emellertid har dessa föremål endast påträffats i Hus 2, vilket då möjligen 

kan överföras på eldstäderna i huset ifråga. 

   Enligt författarens erfarenhet av flintslagning motsvarar inte mängden påträffade avslag 

inom Hus 2 i rum 2 en intensiv flintslagning, eller långvarig framställning av redskap. 

Emellertid kan detta material tillvaratagits och/eller förts ut ur rummet i efterhand. Spill, 

avslag och flintstycken kan dels återanvänts, dels fungerat som små verktyg, dels kasserats 

utanför huset och då sannolikt på husets västra långsida, alternativt på gårdens avfallshögar. 

Detta kan i sin tur överföras på keramiken utanför Hus 1, då sönderslagen sådan slängts på 

avfallshögarna och möjligen utanför huset i väst. Antalet kärlfragment och avslag inuti huset 

kan sedermera uppgått till betydligt fler och möjligen därutöver haft en annorlunda spridning. 

Det som möjligen främst talar emot en intensiv flintslagning och redskapsframställning inom 

rummet är avslagens sylvassa kanter och flintans okontrollerbara spridningsvägar vid 

slagningen. Av säkerhetsskäl kan detta inte utgjort en aktivitet att föredra i och kring 

bebyggelse, istället har flintslagning sannolikt varit något som tagits vid på ett säkert avstånd. 

   Detta motsäger dock inte att mindre efterbearbetning av flintföremål förekommit vid 

eldstaden i rum 2. Detta är en lugnare och betydligt mer kontrollerbar aktivitet som väl 

avgränsad från övriga ytor, sannolikt kunnat utföras säkert. Eldstaden utgjorde vidare 

möjligen en lämplig uppsamlingsplats, dock påträffades huvudsakligen flintan utanför 

eldstaden och inte i densamma. 

   I flintkoncentrationen i väst utmed långsidan av Hus 1 påträffades två pilspetsar av flinta; 

detta utgör de enda föremålen i flinta i UO. Andra föremål som sannolikt tillverkats är främst 

skäror och skrapor för olika syften, exempelvis ämnade för bearbetning av djurskinn och trä 

(Knarrström, B 2000:130). Jakten på Langhammars utgjordes främst av säl- och fågeljakt 

(Sten, S 2007:35,), således har sannolikt skarpa skäror och skrapor kommit till användning 

främst för sälens tjocka hud. Även flintvapen såsom dolkar, yxor och pilspetsar förekommer i 

medeltida kontexter, emellertid har dessa vanligen tillgetts rituella tolkningar (Knarrström, B 

2000:144). 

   Flintan är vanligen ett vassare redskap än de tillverkade i järn för samma ändamål, vilka 

vanligtvis är lite grövre. Av funktionella anledningar har således flintan stundtals varit att 

föredra, exempelvis vid textilhantering där läder och tyger ska skäras (Knarrström, B 

2000:145). Närvaron av textilhantverk på gården beläggs genom sländtrissor, nålar och en 

påträffad sax (Gerdin, A–L 2007:136), vilket möjligen sådana skäror av flinta tillverkades för, 

där knivarna således ersattes. Järnföremålen dominerar i UO och mängden flinta är i 
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minoritet, vilket styrker ovan antagande att flintan stundtals varit att föredra framför järnet. 

Det var vidare sannolikt främst enklare redskap i flinta som tillverkades på gården, såsom 

skrapor och skäror för djurhudar och skinn. Förekomsten av pilspetsar i flinta kan på grund av 

detta utgöra en minoritet av tillverkade flintföremålen, detta är dock endast en hypotes. 

   Den sammanlagda påträffade flintan i Hus 1 och Hus 2 överrensstämmer tämligen väl med 

varandra; Hus 1 uppvisar 93 stycken och Hus 2 118 stycken. Dock har Hus 1 två tydliga 

koncentrationer, vilket Hus 2 saknar. Det förstnämnda huset uppvisar sannolikt en mindre 

form av bearbetning, flintan i Hus 2 kan möjligen kopplas till de textilredskap som uteslutet 

påträffats här. Textilhantverk har av allt att döma uppehållits i Hus 2 då redskapen tillhörande 

detta, med undantag från en nål, påträffats inom huset. Emellertid påträffades de i husets 

samtliga tre rum och uppvisar ingen indikation på platsen för hantverket.  

   Det föreligger representativa problem i att säkerhetsställda kärl- och flintkoncentrationer då 

UO i sin helhet inte undersökts. I Hus 1 blir ytan i rummets mitt avgörande då möjligheten 

föreligger att förekomsten av avslag och kärl inte avgränsats till eldstaden. Förekomsten i 

motsatta hörnet kan möjligen indikera på att detta således är fallet, emellertid uppvisar 

flintkoncentrationen i rum 2 en sådan övertygande spridning att det i nuläget anses som 

övertygande. 

 

5.4.2  Slagg, järnfragment och järnföremål 

Närvaron av slagg tilldelas ofta rituella tolkningar då dessa är mycket vanliga i vikingatida 

gravar, även järnframställningsprocessen har ansetts haft rituella anknytningar under 

förhistorien (Burström, M 1990). Emellertid har förekomsten av slagg i Hus 1 och Hus 2 av 

författaren tolkats belägga att smidesarbete utförts på gården, detta styrks vidare av de 

smidesredskap som påträffats i UO. 

   I Hus 1 finns betydande mer slagg i förhållande till Hus 2, 1430 stycken jämfört med 123 

stycken. Emellertid uppvisar det senare huset en övervägande del av de redskap som 

påträffats, samtliga smideredskap samt en högre grad av både mindre och grövre järnföremål. 

Huset har vidare en högre grad slagg inom huset, medan Hus 1 har majoriteten utanför. Dock 

har Hus 2 en större undersökt yta som sannolikt innehar betydelse i detta sammanhang. 

   Föremål som främst kan förväntas blivit tillverkade på gården är enklare järnföremål som 

påträffats inom UO såsom spikar, hästskosömmar, nitar och knivar (Gerdin, A–L 2007:138, 

Magnusson, G 2005:395). Mer avancerade föremål såsom nycklar, lås och vapen kan vidare 

blivit tillverkade i en gårdssmedja (Magnusson, G 2005:394) och således även de resterande 
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påträffade grövre järnföremålen som järnhandtag, skaft, hästskor och kedjor. Huruvida endast 

de enklare järnföremålen blivit tillverkade på gården eller om smedens skicklighet även 

inkluderat de mer avancerade, är omöjligt att empiriskt avgöra. Möjligen kan laborativa 

analyser av metallen utvisa om järnmalen härrör från ett och samma område, eller tagits ifrån 

flera. Det senare kunde indikera på att gården inte framställt samtliga påträffade järnföremål i 

UO utan att vissa föremål kommit till gården via andra vägar; där de mer avancerade möjligen 

varit föremål för handel.  

   En smeds redskap utgörs främst av en smidesugn, blåsbälg och städ (Gerdin A–L 

2007:139). Ingendera har påträffats vid UO, dock kan det påträffade munstycket i Hus 2 

härröra till blåsbälgen. Funktionen av munstycket var att hindra blåsbälgen ifrån att utsättas 

för ugnens hetta (Burström, M 1990:266). Emellertid låg ugnen ifråga vanligen i närheten av 

sjön eller myren som malmen inhämtades ifrån (Magnusson, G 2005:391). Då råvarorna för 

järnframställning utgjordes av ved (trä), kol och malm skedde större delen av 

järnframställningsprocessen ute vid smidesugnen för att undvika transporterna av dessa. 

Endast det enklare efterarbetet skedde i gårdssmedjan, som vanligen låg intill övrig 

bebyggelse (Magnusson, G 2005:392). Större delen av det slagg som uppkom vid 

järnframställningen bildades under arbetet med att rensa järnet från orenligheter, vilket 

vanligtvis skedde ute vid ugnen. Den fortsatta finare rensningen av järnet utfördes i smedjan 

(ibid). Dock påverkas dessutom mängden slagg av föremålet som järnet syftade till; vid 

exempelvis spiksmide uppstår väldigt lite medan framställning av vapen ger desto mer 

(Magnusson, G 2005:401). 

   Den största mängden slagg i Hus 1 återfinns i utrymmet i nordväst, med enstaka slagg i 

norra delen av rum 2. Den övervägande högsta koncentrationen påträffades dock utanför 

utrymmet i öst (ruta 64) och den näst högsta inom utrymmet (ruta 65). Då redskapen 

tillhörande smide påträffats i Hus 2 och utrymmets begränsade storlek i åtanke har gårdens 

smedja sannolikt inte legat i detta hus. Gårdssmedjor måste antas utgjorts av en egen 

byggnad, uppförd i detta syfte, såsom på gården Bingeby (Gerdin, A–L 2007:135ff). Detta i 

relation till husets rika förekomst av personliga tillhörigheter samt betydande slagg utanför 

utrymmet, kan möjligen styrka denna hypotes.  

   Utrymmet kan möjligen fungerat som förråd eller mindre verkstad; koncentrationerna av 

främst grövre men även mindre, järnföremål till norra delen av rum 2 kunde möjligtvis 

belägga vilket som. Motsvarigheten till ett litet förrådsutrymme i boningshus finns i gården 

Bingeby (Gerdin, A–L 2007:132), således är denna funktion inte otänkbar. Huruvida 
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utrymmet inhyst mindre verkstadsaktiviteter indikerar möjligen den sotiga, mörka jorden på, 

vidare påträffades även eldpåverkade stenar och kol (Wickman–Nydolf, G 2006:10f). Detta är 

dock alltför osäkert för att mynna ut i ett säkerhetsställande då slagget kan tillförts utrymmet 

av drängerings- och/eller stabilitetsskäl (Hansson, M muntligt meddelande 2009–05–07). 

Slutligen härrör de tagna kol14–dateringarna till huset ifråga och inte från utrymmet, således 

behöver utrymmet inte vara samtida med hela husets användningstid och kan vidare uppförts i 

efterhand. I avsaknad av datering på utrymmet kan diskussioner angående dess relation till 

huset anses tämligen resultatlösa. 

   I Hus 2 har betydligt mindre slaggkoncentrationer påträffats där det främst återfinns inom 

huset. I rum 1 och rum 2 återfinns mestadels av slagget och ett större antal mindre järnföremål 

i rummens nordostliga hörn. Detta är sannolikt koncentrationer utan betydelse då skräp och 

mindre föremål av naturlig förklaring ansamlas i hörn. Utöver detta uppvisar samtliga rum i 

Hus 2 en homogen koncentration av slagg samt mindre järnföremål utmed husets södra 

långsida. I figur 1 framgår det att denna del av huset ligger närmast det ovan nämnda 

utrymmet i Hus 1, således blir området däremellan intressant.  

   Emellertid har inga bevarade huslämningar påträffats här, dock är kunskapen om 

gårdssmedjorna dålig och dessa kan haft andra huskonstruktioner än övriga byggnader. 

Smedjorna behöver således inte byggts upp med kraftiga ytterväggar utan innehaft andra 

avgränsningar (Gerdin, A–L 2007:139). Med andra ord kan ödegårdens smedja bestått av ett 

enklare hus eller skydd, uppburet av stolpar vars placering då inte är synlig ovan mark. 

 

5.5 En kort avslutande diskussion om UO; utifrån ovan diskussioner 

Huruvida Hus 2 utgjordes av ett boningshus eller inte, har som framgått i tidigare diskussioner 

ingen påverkan på antalet gårdar. Dock har byggnaden för gårdssmedjan inte lokaliserats, 

vilket gör att antalet byggnader på gården möjligen kan adderas med ytterligare en byggnad. 

Utifrån antagandet att gårdssmedjan inte inrymts i resterande husgrunder i området uppgår 

således antalet till 8 stycken, vilket ger stöd åt hypotesen att fler gårdar förelegat. Detta 

förutsätter dock undersökningar av övriga husgrunder, således kan inget säkerhetsställande i 

nuläget utvinnas. 

   Hus 2 uppvisar som framkommit i tidigare diskussioner en äldre datering än Hus 1; vilket 

utifrån tolkningen som verkstadshus medför att ett äldre boningshus på gården då saknas. Då 

Hus 2 uppvisar ett stort antal personliga tillhörigheter kan möjligen dessa stödja en hypotes 

om att Hus 2 övergick till verkstadshus vid uppförandet av Hus 1. Förekomsten av personliga 
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tillhörigheter kan emellertid inte uteslutas från andra byggnader. Påträffade ringar och mynt i 

UO har vidare en liten spridning utanför båda husen, således inte endast inom det tolkade 

boningshuset (Hus 1).    

   Detta kan således innebära att tillhörande boningshus ca år 1250 utgjorts av en annan 

byggnad, som dock inte undersökts. Nära till hands ligger då 85:2 och 85:3 som 

storleksmässigt överrensstämmer tämligen väl med boningshusen på gårdarna i Fjäle och 

Bingeby.  

   I Hus 2 har övervägande mer slagg påträffats inom huset ifråga, även om Hus 1 

sammantaget innehar större mängd slagg. Detta påträffades dock främst utanför Hus 1 samt i 

utrymmet i norra delen av huset. Detta faktum tillsammans med den betydande mängd 

redskap och grövre järnföremål i relation till två stora eldstäder, kan ge ytterligare belägg för 

att Hus 2 inte utgjorts av ett boningshus. Påträffandet av textilredskapen behöver dock inte 

entydigt indikera på att Hus 2 innehaft denna funktion, då enklare textilhantverk kan antas 

förekommit inom boningshus. 

   I Bingeby och Heilig Geist Fjäle påträffades endast en eldstad i boningshusen (Gerdin, A–L 

2007: 132, Lindström, T 2007:166), i Bingeby låg vidare detta med tillhörande 

förrådsutrymmet endast 1 meter ifrån förrådsbyggnaden (Gerdin, A–L 2007:125). Mellan Hus 

1 och Hus 2 är det emellertid 18 meter (Wickman–Nydolf, G 2006:4), vilket kan anses nära 

för två boningshus. Vidare överensstämmer storleken på Hus 1 och Hus 2, vilket framgått i 

tidigare diskussioner, övervägande mer med andra byggnader på dessa medeltida gårdar. 

Detta ger ytterligare indikationer på författarens tolkning för Hus 2 är korrekt. 

   Den tidigare tolkningen om Hus 1 som ett boningshus erhåller utifrån analys och 

diskussioner inga betydande belägg emot detta. Utrymmet tillhörande huset kan vidare ge stöd 

åt tolkningen utifrån analogin med boningshuset i Bingeby. Trots sin trots sin mindre 

undersökta yta uppvisar Hus 1 vidare en högre grad av keramik, i jämförelse med Hus 2. Då 

keramik anses som en av den vanligaste fyndkategorin härrörande ett boningshus kan detta 

bidra med ytterligare indikationer på att Hus 1 utgjordes av ett boningshus. Detta kan vidare 

även belägga att Hus 2 innehaft en annan funktion. Det bör dock tas i beaktande att sådant 

material sannolikt lagts på avfallshögarna i området, således utgör detta ett osäkert underlag 

för båda husens funktioner. 

   Författaren drar dock slutsatsen utifrån analysresultat och diskussion att funktionen på Hus 

2 mest sannolikt utgjorts av ett verkstadshus. Huset har sannolikt inte haft flerfaldiga 

funktioner, utifrån antagandet att byggnader vanligen tilldelades en funktion (Östergren, M 
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1989:34, Carlsson, D 1979:156). Slagget, redskap, flinta och järnföremålen kan således 

härröra från olika verkstadsaktiviteter, där textilhantverk utgjort en av dem. Emellertid kan 

huset eventuellt innehaft ett förrådsutrymme anknutet till verkstaden; rum 2 blir betydande ur 

det avseendet att en övervägande del av husets redskap och grövre järnföremål påträffats inom 

det. Vidare innehar avsaknaden av eldstad i rum 2 betydelse för denna funktion, dock kan 

detta inte säkerhetsställas och förblir i nuläget endast en hypotes. 

    

6. RESULTAT  

De första frågeställningarna för denna uppsats utgjordes av följande frågor; Vilken 

användningstid kan tilldelas husen och har de varit samtida med varandra? Kan detta stärka 

antagandet att det funnits fler samtida gårdar?  

   Utifrån analyser av fyndmaterialet, kol14–dateringar samt komparativa diskussioner 

framgår det att Hus 1 och Hus 2 i Langhammars varit samtida under en period på ca 150 år. 

Hus 1 var ca 50 år yngre, vars användningstid varit från ca år 1300 e. Kr fram till ca år 1530 

e. Kr. Hus 2 hade en användningstid mellan ca år 1250 e. Kr till ca år 1450 e. Kr. På grund av 

avsaknaden av dateringsunderlag för Hus 3 kan en användningstid inte underbyggas, utifrån 

huskonstruktionen och skriftliga källor kan dock användningstiden diffust sägas varit mellan 

ca år 1100 e. Kr till ca år 1550 e. Kr. Kol14–dateringar är betydande samt fortsatta 

utgrävningar för att resultera i ett bättre dateringsunderlag för Hus 3.  

   Det har inte gått att säkerhetsställa närvaron av fler gårdar på platsen, då varken två eller tre 

samtida boningshus belägger detta eller antalet bevarade byggnader i området. Utifrån detta 

resulterande samt ovan hypotes att Hus 2 sannolikt utgjordes av ett verkstadshus, är 

författarens tolkning att en gård legat på platsen, med åtminstone ett boningshus (Hus 1) och 

ett verkstadshus (Hus 2). För att föra in Hus 3 i denna diskussion krävs dateringar och en 

säkerhetsställd funktion på huset.  

   De resterande frågeställningarna utgjordes av följande frågor; vilka uppdelningar och/eller 

 aktivitetsytor indikerar fyndspridningen på? Vilka verksamheter kan utifrån detta beläggas 

inom husen? Finns det skillnader och/eller överrensstämmelser mellan husens fyndspridning? 

   Utifrån analys av fyndmaterialet med tillhörande husplaner samt diskussioner uppvisar Hus 

1 och Hus 2 ett likartat fyndmaterial. Detta består till stor del av olika järnföremål samt ett 

tämligen överensstämmande fyndantal i fyndkategorierna; bortsett ifrån Hus 1 större antal av 

slagg och kärl. De personliga tillhörigheterna återfinns inom husen; dock föreligger det 

skillnader i dess spridning. Föremålen ifråga gällande Hus 1 återfinns i rum 2, Hus 2 uppvisar 
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en tämligen jämn fördelning i samtliga rum. Vidare innehar Hus 2 en övervägande del av 

redskap och grövre järnföremål, vilka vidare påträffades inom huset ifråga och främst i rum 2. 

De förstnämnda återfanns utanför Hus 1, vilket överrensstämmer med de grövre 

järnföremålen, vilka i andra hand dock påträffades i norra delen av rum 2. 

   Inom Hus 1 finns två tydliga koncentrationer runt eldstaden av kärl och flinta, vars 

koncentrationer inte återfinns i Hus 2. Detta visar att bearbetning av flinta tagits vid runt 

eldstaden, vilket sannolikt rört sig om efterbearbetning. Vidare har matlagning och/eller 

måltider förekommit vid eldstaden, detta och ovan nämnda flintkoncentration skulle dock 

säkerhetsställas ytterligare med en utgrävning av rummets mitt. Hus 1 uppvisar vidare 

koncentration av slagg och mindre järnföremål i och utanför utrymmet i nordväst. Hus 2 

uppvisar betydligt mindre slagg och utspritt i samtliga rum och utanför långsidan i söder; det 

sistnämnda tillsammans med en högre andel av mindre järnföremål. Koncentrationerna 

utanför husen angränsar emot varandra, vilket gör att en utgrävning i området emellan blir 

intressant. 

   Inom Hus 1 har rum 2 varit huvudrummet, sannolikt har utrymmet i nordväst fungerat som 

förråd och/eller liten verkstad. För en resultatgivande diskussion saknas dock datering då dess 

relation till Hus 1 i nuläget är okänd.  

   Hus 2 uppvisar ett fyndmaterial och spridning som visar på en funktion som verkstadshus 

med tillhörande aktiviteter; anknutna till järn och textilhantverk. Rum 2 kan möjligen fungerat 

som ett förråd, anknutet till verkstaden ifråga, dock är detta endast en hypotes. 

   För en verifiering av hypoteserna krävs en jämnare undersökning i rummens alla delar samt 

tilldelade funktioner på många av de resterande husgrunderna i området. Gällande 

fyndspridning i Hus 3 kunde en sådan inte analyseras då fyndmaterialet tillhörande huset är 

alltför knapert. 
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7. SAMMANFATTNING  

På norra Fårö, i området för platsen Langhammars ligger sju stycken bevarade husgrunder i 

ett område med flertalet fornlämningar. Husgrunderna härrör från minst en medeltida 

ödegård, där tre av de delvis undersökts av amatörarkeologer under ett par sommarveckor. 

Undersökningen av gården är vetenskapligt betydande då resultaten kan bidra med 

kompletterande kunskaper om tidiga medeltida gårdar.  

   Syftet med uppsatsen var att genom en empirirsk och komparativ metod undersöka 

användningstiden för ovan nämnda tre husgrunder samt deras fyndspridning, i förhållande till 

varandra. Analysen grundades främst på det arkeologiska inregistrerade fyndmaterialet och 

uppförda husritningar fram till år 2008 samt kalibrerade kol14–dateringar. Av analysen 

framkom det att Hus 1 och Hus 2 varit samtida under ca 150 år, relationen till Hus 3 har dock 

inte kunnat fastställas. Författarens hypotes är tills vidare att endast en gård funnits i området, 

då fler gårdar inte kunnat beläggas. 

   Fyndspridningen uppvisar att det inom Hus 1 funnits ett extra utrymme, fungerande som 

förråd eller inhyst mindre verkstadsaktiviteter. Rum 2 har utgjort huvudrummet där 

bearbetning av flinta tagits vid, sannolikt dock inte en intensiv flintslagning. Över eldstaden 

har vidare matlagning skett, även intagning av maten kan varit knuten till eldstaden. 

Funktionen på Hus 2 har av allt att döma utgjorts av ett verkstadshus, möjligen med ett förråd 

tillhörande detta i rum 2. För att verifiera författarens hypoteser krävs dock en jämnare 

undersökning i båda husen, vidare behöver Hus 3 undersökas ytterligare. För att utvinna en 

helhetsbild av gården ifråga är undersökningar av resterande husgrunder i området betydande, 

detta för att resultera i dateringar samt funktioner att sätta i relation till varandra. 
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9. APPENDIX 

Bilaga 1. Planritning över Hus 1  

(Wickman–Nydolf, G 2006)
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Bilaga 2. Planritning över Hus 2, t o m år 2007 

(Wickman–Nydolf, G 2008) 

(Wickman–Nydolf, G 2008) 
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Bilaga 3. Planritning över Hus 2, år 2008 
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Bilaga 4. Planritning över Hus 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wickman–Nydolf, G 2006) 
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Bilaga 5. Fynd Hus 1 

Ruta 
Hus 1 

Spik Kärl Lerklining Fragm 
tegel 

Fragm 
järn 

Fragm 
keramik 

Avslag 
flinta 

Nit + 
brickor 

Slagg Beslag Bleck Ten Hästsko-
söm 

Kniv 

1 4   52   4        
2   112 52           
3   37 25           
4 2  3            
5 2  48  3  2        
6 12 2 50 77 1          
7  4 8 50   2      2  
8 4 2 70 40  3 6   2    3 
9 25 21 56   4 9   2 2   4 
10 9 4  17   2        
11 7 2 1 4     2   1   
12 15 8 12 7    4    2  2 
13 4  9 57 5 2        3 
14 22 4  4 2  2        
15 60 6 21 5 2   2       
16 8 2  1   2 1       
17 5 4 4  3  2       9 
18            2   
19 5 9 13 8 12 2 4 5 191     2 
20  2             
21 2 2 8 11   2        
22 10 13 20 17 38  4        
23 2   3  9         
24 8              
25   3 7  4 2        
26 9 1 1 5   2      4  
27 4  11     2       
28 6              
29 4 2 2            
30 16 2 11 18  4 4      1  
31 17 2  6    4       
32 6 2   2   3      2 
33 6              
34 7 2 7 2           
35 12 4      4     8  
36 4             2 
37 3 5 9            
38 9 2  9 2 4 2        
39 12 19   2   2 10      
40 1 2             
41 7          2   2 
42 4 4 6  3 1 6        
43 25 7   2 3 4 2      4 
44 2  2    4        
45 2  3  2 5 4 2       
46 8 3 10   2 4    2    
47 6 7   3  2 2       
48               
49 8  21  2  2      2  
50 17  3  2 6       6 4 
51 4 4  17 4 4        2 
52 2 2  9 4 2     2    
53   3 2           
54               
55 23  12 2 6 6 9 2 2 2    5 
56 21  2  4   9 28 6   2 2 
57  2 34  2   2 25     2 
58 13  9 7 2 2   7     2 
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59 10  5 2 2    9    6 3 
60   24 5     29 2  2   
61 4  43 2 2  2  209 5    2 
62 6 2             
63 17  7  2 2 1  3   2  8 
64 8 3 6 22 4   4 427    4  
65 8  2  4   2 296     2 
66 8  5  5  4 4 128     4 
67 2  3  2    64      
68 4              
Summa 531 162 716 545 129 65 93 56 1430 19 8 9 35 69 

 

 

 

Ruta 
Hus 1 

Fragm 
bly 

Kittel Ljushållare Dräktnål Fragm 
harts 

Tärning Spröjs Glas Hästsko Navare 

16         2  
31         2  
36 2          
51  2         
52   2        
55    1 2      
56      1 2    
58        2   
61         3  
67          1 
Summa 2 2 2 1 2 1 2 2 7 1 

Ruta 
Hus 1 

Sölja Ring Blykula Skålla Krok Nål Sänke Pil Pärla Handtag Smälta Kopparleg Kil Mynt 

9 1 1            5 
10  1 1         2  2 
15     2  2       1 
17              2 
19 2              
22             2  
34              1 
35     5          
36  1             
37        2       
39   1            
43            6   
45     2          
46        2       
50         1 2     
51  2             
52        2  2     
53  1             
55  7  5     5   2   
56   1  2         1 
58   1            
61 4 2             
63     1 2        3 
66           2    
67               
Summa 7 15 4 5 12 2 2 6 6 4 2 10 2 15 
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Bilaga 6. Fynd Hus 2 

Ruta 
Hus 2 

Spik Kärl Lerklining Fragm 
tegel 

Fragm 
järn 

Beslag Flinta 
avslag 

Nit + 
brickor 

Bleck Slagg Smälta Hästsko
-söm 

Kniv 

100 4     2 2       
101 2             
102 18           2  
103 11  5 31 2 8    1 4   
104 3  15 18    3   2   
105 8  1 12    2     2 
106 12  2          2 
107  2 16  19   8      
108 8 9  3 2 2  4      
109 15  81 8 5         
110 1  26           
111 2  18   2      2  
112 25  14 11 4  4 6   2 14 8 
113   53     2    2  
114 8      2 12   2   
115 4  268     2  2    
116 10  24 5 2   2   2 2 2 
117 24  28       2    
118 6             
119 7  2       1    
120 2    2         
121        5      
122 5 2 95  2 2  3   4  2 
123 14  85     1 4  3   
124 9 2 77     10 3 13    
125 9 17 28  8  1 6 3  2 2  
126 21 8 39  5   5 5  2   
127 10  143 2 5    20 11 9 1  
128 15 1 195  8   4  1    
129 21  15       2    
130 3  140      1     
131              
132              
133 5 2 294    2   2    
134              
135 8  41      11 3  1  
136 16     1  4 2     
137 16 2 2  2   2      
138 4 2 25  5   4 5 26    
139   48  28  1 1 2     
140 14 3 15  18   3    2  
141 7  8  9  2 3  2  1 2 
142 14 3 24  3        3 
143 22 1 57  3  3 2 10  1 2 1 
144 37 1 13    1 4    2 1 
145 9  54  9   2     2 
146 12  4  2   1     2 
147 18 3 25    3  2     
148 14 5 19  1  2 4 1 1    
149 17      3 3 2     
150 41 1   5  2 6      
151 25 1  6 2   1    2  
152 27    1   5    1  
153 20  40  7     2   1 
154 12    4   1      
155 20    2    2   2  
156 16  4 8    1  2    
157 25 1 1  9  1 3    3  
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158 23 2   8  2 2      
159 47 2 81 6 4  3 7    2  
160 12 7 2  7  2 1      
161 21  50  3  2 1 5     
162 18 4 2 2 4   8      
163 18 2 4 4 7 1 5 3 12 3    
164 22 2 4    2  2     
165 27 2  1    2  2    
166 20  12   3 2       
167 58 4 13  4  5 6      

168 32 5 64  2  4 7 5 4    
169 96 9 23    6 12 5     
170 32 6 58  2 1 7 1 2 2    
171 35 4 109  2  4 3 1     
172 36  10  7  1 5  1   2 
173 37  3  3  2 2 2 2    
174 34 4 24    11  1 2    
175 24 1 174    3 4 1 2   3 
176 20 5 54 1    3 2 3  2 2 
177 4  2 1   3   2    
178 30  16  4  8   2   3 
179 23 2 87    6 2  5  2  
180 24  3  3  2 3 2 4   1 
181 22  9 3   2   2    
182 50 7 15  4  5 9    6 3 
183 23 2 15  1  2 18  1  1  
184 33 8 181  2   7 2 15    
Summa 1496 144 3059 122 241 22 118 231 115 123 33 54 42 

Ruta  
Hus 2 

Spik Kärl Lerklining Fragm 
tegel 

Fragm 
järn 

Beslag Flinta 
avslag 

Nit + 
brickor 

Bleck Slagg Smälta Hästsko
-söm 

Kniv 

100 4     2 2       
101 2             
102 18           2  
103 11  5 31 2 8    1 4   
104 3  15 18    3   2   
105 8  1 12    2     2 
106 12  2          2 
107  2 16  19   8      
108 8 9  3 2 2  4      
109 15  81 8 5         
110 1  26           
111 2  18   2      2  
112 25  14 11 4  4 6   2 14 8 
113   53     2    2  
114 8      2 12   2   
115 4  268     2  2    
116 10  24 5 2   2   2 2 2 
117 24  28       2    
118 6             
119 7  2       1    
120 2    2         
121        5      
122 5 2 95  2 2  3   4  2 
123 14  85     1 4  3   
124 9 2 77     10 3 13    
125 9 17 28  8  1 6 3  2 2  
126 21 8 39  5   5 5  2   
127 10  143 2 5    20 11 9 1  
128 15 1 195  8   4  1    
129 21  15       2    
130 3  140      1     



56 

 

 

Ruta 
Hus 2 

Ring Pärla Ten Mynt Sänke Pil Nål Hästsko Ospec 
metall 

Krok Bryne Nyckel Spänne Sländ- 
trissa 

Ben 

103     1           
105 2            1   
112   2             

131              
132              
133 5 2 294    2   2    
134              
135 8  41      11 3  1  
136 16     1  4 2     
137 16 2 2  2   2      
138 4 2 25  5   4 5 26    
139   48  28  1 1 2     
140 14 3 15  18   3    2  
141 7  8  9  2 3  2  1 2 
142 14 3 24  3        3 
143 22 1 57  3  3 2 10  1 2 1 
144 37 1 13    1 4    2 1 
145 9  54  9   2     2 
146 12  4  2   1     2 
147 18 3 25    3  2     
148 14 5 19  1  2 4 1 1    
149 17      3 3 2     
150 41 1   5  2 6      
151 25 1  6 2   1    2  
152 27    1   5    1  
153 20  40  7     2   1 
154 12    4   1      
155 20    2    2   2  
156 16  4 8    1  2    
157 25 1 1  9  1 3    3  
158 23 2   8  2 2      
159 47 2 81 6 4  3 7    2  
160 12 7 2  7  2 1      
161 21  50  3  2 1 5     
162 18 4 2 2 4   8      
163 18 2 4 4 7 1 5 3 12 3    
164 22 2 4    2  2     
165 27 2  1    2  2    
166 20  12   3 2       
167 58 4 13  4  5 6      
168 32 5 64  2  4 7 5 4    
169 96 9 23    6 12 5     
170 32 6 58  2 1 7 1 2 2    
171 35 4 109  2  4 3 1     
172 36  10  7  1 5  1   2 
173 37  3  3  2 2 2 2    
174 34 4 24    11  1 2    
175 24 1 174    3 4 1 2   3 
176 20 5 54 1    3 2 3  2 2 
177 4  2 1   3   2    
178 30  16  4  8   2   3 
179 23 2 87    6 2  5  2  
180 24  3  3  2 3 2 4   1 
181 22  9 3   2   2    
182 50 7 15  4  5 9    6 3 
183 23 2 15  1  2 18  1  1  
184 33 8 181  2   7 2 15    
Summa 1496 144 3059 122 241 22 118 231 115 123 33 54 42 
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116       2         
118 2               
123     1           
125   1 1    1        
127  1              
130   2        1     
133               5 
135   11 1            
137      2          
138      1        2 1 
139         1       
140  2              
141 1   1            
142  1          1    
145      2          
146     2   1        
147      1 1     1    
148              1  
149     3 1    1      
151     1 1          
152        1        
153  1        1      
154           1     
155    1            
156   1   1  1        
158 1               
159   2             
160           1     
161    1            
162   2             
163    3            
164   2          1   
167 1   2         1   
168 1   1            
169   1        1     
170        2        
171    2   1         
172       1         
173    1      1      
175         1       
176   3             
178   2      2       
180 1   1            
182   3 2            
184         3       
Summa 9 5 32 17 8 9 5 6 7 3 4 2 3 3 6 

Ruta 
Hus 2 

Skålla Hake Bultlås Föremål 
brons 

Gångjärn Fragm 
keramik 

Sölja Plåt Tärning Tråd 
metall 

Pincett Hyska Märla Knapp-
sigell 

150 1              
152  1             
154   1            
159    1           
163   1            
166     4 2         
167       1 1       
170         1      
172      3         
173          2     
174    1          1 
175           1    
176            1   
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Bilaga 7. Fynd Hus 3 

 

Bilaga 8. Osäkra föremål 

Ruta Föremål Antal (fragment) Material Hus Ruta Föremål Antal 
(fragment) 

Material Hus  

9 Beslag? 2 Kopparleg 1 104 Oljelampa? 2 Järn 2 
9 Fästögla? 2 Järn 1 112 Oljelampa? 2 Järn 2 
9 Nyckel? 2 Järn 1 118 Lås? 7 Järn 2 
9 Skaft? 2 Järn 1 122 Krok? 2 Järn 2 
15 Kärl? 2 Keramik 1 127 Gryta? 2 Kopparleg 2 
29 Kniv? 2 Järn 1 142 Mynt/bleck? 2 Ospec 2 
32 Verktyg? 2 Järn 1 142 Beslag/verktyg? 2 Järn 2 
39 Nålhållare? 2 Kopparleg 1 152 Hake/krok/vred? 2 Kopparleg 2 
49 Beslag? 2 Järn 1 154 Kniv? 2 Järn 2 
50 Handtag? 2 Järn 1 159 Slagg? 2 Järn 2 
52 Handtag? 2 Järn 1 159 Spik? 2 Järn 2 
55 Nål? 2 Järn 1 160 Sänke/trissa? 2 Sten; 

ospec 
2 

55 Ljuster? 2 Järn 1 160 Nål? 3 Kopparleg 2 

182       5        
184             1  
Summa 1 1 2 2 4 5 6 1 1 2 1 1 1 1 

Ruta 
Hus 2 

Tånge Fragm 
kopparleg 

Degel Brodd Yxa Kedja Glas Skaft 
järn 

Handtag 
järn 

Krus Kil Munstycke 
Bläster 

Navare Nubb Rör 

103 3 2              
105   3             
107    2            
109     1           
112   8             
125      3          
127       2         
137        4 2       
140          1 1     
143            1    
145             1 9  
147               1 
Summa 3 2 11 2 1 3 2 4 2 1 1 1 1 9 1 

Ruta 
Hus 3 

Spik Kärl Lerklining Fragm. 
tegel 

Fragm. 
järn 

Avslag 
Flinta 

Skålla Beslag Bleck Ten Ring Pärla Sax Häst
sko-
söm 

1 2 1  4       1    
2          1     
3 2  29 1      1     
4 1     1 1  1   1   
5 2 9   1        1 1 
6 2  5   1    1     
7 2  3            
8               

9 1        1      
10 3  20    3        
11               
12 2  73   3 1 1 1 1  1   
13               
Summa 17 10 130 5 1 5 5 1 3 4 1 2 1 1 
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55 Nit? 2 Kopparleg 1 162 Nål? 4 Järn 2 
55 Kniv? 4 Järn 1 162 Kniv? 8 Järn 2 
55 Holk? 2 Järn 1 162 Krok? 3 Järn 2 
55 Nyckel/ring/krok 3 Järn 1 163 Takpanna? 33 Tegel 2 
56 Knivskaft? 2 Järn, 

kopparleg 
1 163 Nål? 1 Kopparleg 2 

56 Knivskaft? 2 Ben 1 163 Nål? 2 Järn 2 
56 Knivblad? 2 Järn 1 163 Kniv? 4 Järn 2 
58 Spik? 2 Järn 1 163 Navare? 2 Järn 2 
58 Handtag? 2 Järn 1 164 Handtag? 2 Järn 2 
59 Sänke? 2 Bly 1 165 Blomlök? 2 Organiskt 2 
61 Lieskaft? 2 Järn 1 166 Kniv? 2 Järn 2 
62 Kniv? 2 Järn 1 167 Krok/ögla? 2 Järn 2 
63 Märla? 2 Järn 1 168 Hästsko? 2 Järn 2 
63 Kniv? 2 Järn 1 168 Hyska? 2 Ospec 2 
66 Nitbricka? 2 Järn 1 168 Krok? 2 Järn 2 
     168 Verktyg? 11 Järn 2 
     170 Ten? 2 Järn 2 
     170 Beslag? 2 Järn 2 
     171 Nål? 2 Kopparleg 2 
     171 Mynt/bleck? 2 Ospec 2 
     171 Smyckebeslag? 6 Kopparleg 2 
     172 Bleck/skålla? 2 Kopparleg 2 
     173 Ten? 2 Järn 2 
     175 Spik 2 Järn 2 
     176 Spik/ten? 5 Järn 2 
     178 Metkrok? 1 Järn 2 
     178 Verktyg? 2 Järn 2 
     178 Smyckebeslag? 2 Kopparleg 2 
     178 Beslag? 2 Kopparleg 2 
     179 Kniv? 6 Järn 2 
     180 Verktyg? 2 Järn 2 
     180 Smyckebeslag? 2 Kopparleg 2 
     182 Mynt/bleck? 8 Ospec 2 
     183 Beslag? 2 Järn 2 
     184 Bryne? 2 Skiffer 2 
     184 Plomb? 2 Ospec 2 
     184 Kniv? 2 Järn 2 

 

 

 

 

 

 


