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Inledning 

Gravfältet som utgör undersökningsområdet (UO) för provundersökningen är beläget i 

Vallstena socken på nordöstra delen av Gotland (Fig. 1). Området kallas också för 

Trullbrändan och består idag mestadels av skogsbeväxt utmark. Närmaste moderna gård 

ligger omkring två kilometer öster om gravfältet. Provundersökningen riktar sig mot de två 

husgrundsliknande lämningarna som finns på gravfältet (se bild på försättsblad). Nedan 

följer utdrag ur det digitala fornminnesregistret (FMIS) med de berörda husgrunderna 

markerade: 

Gravfält, 110x60 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 22 fornlämningar. Dessa utgörs av 19 runda stensättningar varav två med 

mittröse, 1 skeppssättning och 2 husgrundsliknande anläggningar. De runda stensättningarna är 4-11 m diam och 0,2-

0,8 m h. Övertorvade med i ytan enstaka till talrika stenar, 0,1-0,4 m st. Två av stensättningarna har mittröse. Dessa är 5 

m diam och 0,3-0,8 m h. Dessa stensättningar har kantkedja, 0,1 m h av 0,3-0,6 m st stenar. Två stensättningar, belägna i 

gravfältets Ö del har mittsten 0,8-0,9 m st. Den ena uppvält, den andra nerfallen. Flertalet stensättningar har mittgrop, intill 

2,5 m diam och intill 0,6 m dj. Skeppssättningen, belägen i gravfältets mitt, ca 10x3 m (ÖNÖ-VSV). Den Ö stävstenen är 

ca 1 m h. I S långsidan syns några resta stenar. I övrigt är skeppssättningen helt överlagd med sten, intill 1 m h. De 

husgrundsliknande anläggningarna är 20x9 resp 18x8 m (Ö 10cg N-V 10 cg S) bestående av till synes löst lagda 

stenvallar, 2,5-3 m br och 0,6-0,8 m h. Stenarna är i allm 0,3-0,5 m st. Långsidorna synes vara konvexa och hörnen 

rundade. Husgrunderna har en långsida gemensam. Den S husgrunden är förskjuten 6 m mot V och i sin V del 

röseliknande. Den N husgrundens SV hörn utgöres av skeppssättningens Ö stävsten. 

 

 

Figur 1. Undersökningsområdet (RAÄ Vallstena 90) med omgivande kända fornminnen. 



Rapport från arkeologisk provundersökning vid Trullbrändan 2011, Högskolan på Gotland 
 

4 

Fornlämningsbilden i området har en tydlig bronsålderskaraktär. 100-150 meter norr om 

gravfältet ligger två större stenrösen. Det största (RAÄ Vallstena 171) mäter 22 meter i 

diameter med en höjd på omkring 2,5 meter. Det mindre röset (RAÄ Vallstena 92) har en 

diameter på 10 meter (Fig. 1). 430 meter sydväst om gravfältet finns ytterligare ett röse 11 

meter i diameter och en stensättning, varav ingen är registrerad i FMIS (se rubrik Nya 

fornlämningar och den äldre historiska kartan nedan). På själva gravfältet finns fyra större 

stensättningar/stenrösen och en skeppssättning vilka samtliga är att hänföra till bronsålder 

och/eller tidigaste järnålder. I övrigt återfinns en så kallad kallvarp (offerkast) (RAÄ 

Vallstena 172) 100 meter sydsydväst om gravfältet och intill grusvägen 250 meter åt 

västsydväst finns en rund stensättning och en rad med sju stora gråstenar (RAÄ Vallstena 89) 

(se Fig. 1). Ett lösfynd av intresse har påträffats vid plöjning i en åker på Alvena ägor i 

Vallstena socken. Fyndet utgörs av ett bronshuvud avbildande en älg eller en häst (SHM 

18814) (Fig. 2a). Efter fynden 1928 försiggick en debatt rörande huvudets västliga- kontra 

östliga ursprung. Huvudets datering föreföll dock höra till samma tidsepok; yngre bronsålder. 

Anathon Bjørn lyfter också idén om att huvudet möjligen kan höra till en processionsfigur i 

analogi med Trundholmsvagnen (Arne 1932, 1934; Bjørn 1933. Jfr. Halbert 1956).   

 

Figur 2a. (tv): Älg- eller hästhuvud i brons. Alvena, Gotland. SHM 18814. 2b. (th): Skeppssättning i 
stensättning från Hallfoser i Dalhem. Efter Wennersten 1912. 

 
I juni 2011 ansökte doktorand Joakim Wehlin om grävtillstånd för ett antal provgropar inom 

husgrunderna på gravfältet RAÄ Vallstena 90:1.   



Rapport från arkeologisk provundersökning vid Trullbrändan 2011, Högskolan på Gotland 
 

5 

Bakgrund och syfte  

Undersökningen ingår som en del i Joakim Wehlins doktorandprojekt med arbetsnamnet 

Beyond Borders of the Baltic Sea. Projektet rör det baltiska skeppssättningsfenomenets 

uppkomst under den yngre bronsåldern och i synnerhet det gotländska. Som en del av detta 

projekt genomfördes en nyinventering av de gotländska skeppssättningarna åren 2008-2010. 

Det var vid denna inventering som gravfältet med dess mycket intressanta husgrundsliknande 

anläggningar påträffades. Av speciellt intresse var då den skeppssättning som ingår som en 

del av konstruktionen till de båda husgrunderna (Fig. 3-4). Stenhusgrunderna kom då att 

uppmärksammas för deras tydliga morfologiska avvikelse från den mer sedvanliga typen av 

stengrundshus på Gotland, de så kallade Kämpgravarna (generellt daterade 200-600 e. Kr.). 

Denna omständighet kom att väcka intresset för en djupare studie av dessa husgrunder. En 

studie som genomfördes av arkeologistudent Johan Richardson 2011. Richardsons studie 

visar att nämnda husgrunder mycket riktigt skiljer sig i en rad avseenden från järnålderns mer 

gängse stengrundshus. Detta gäller både konstruktionsmässigt och dess relation till det 

omgivande landskapet. Å andra sidan visar husgrunderna vid Trullbrändan på många likheter 

med fastlandets så kallade kulthus från bronsåldern (Richardson 2011; jfr. Victor 2002).  

 

Figur 3. Skeppssättningens placering. I Bakgrunden syns den norra husgrundslika lämningen (hus 1). 
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Att inga kulthus från bronsålder återfunnits på Gotland har länge dryftats och många har 

menat att de döljs bland det stora antalet stengrundshus från järnålder, vilket är en företeelse 

som saknar motsvarighet på det svenska fastlandet. Exempelvis tar Helena Victor i sin 

avhandling upp diskussionen och menar att det stengrundshus som ligger beläget intill Bjärs 

hög i Norrlanda socken (RAÄ 17) kan vara ett kulthus (Victor 2002). Vid en okulär 

besiktning av Richardson och Wehlin 2011 kunde det konstateras att detta stengrundshus är 

av typisk kämpgravskaraktär. Ett kulthus eller dödshus har dock återfunnits på Gotland, men 

dateras snarare till den yngre delen av stenålder (Hallström 1971). Intressant i det fallet är att 

det påträffades i Vallstena socken, endast fyra kilometer från husgrunderna inom berörda UO. 

I samband med diskussionen om kult- och dödshus under bronsålder och speciellt i fallet 

Gotland har husurnorna spelat en stor roll, inte minst rörande nyss nämnda dödshus från 

stenålder (Victor 2002; Sabatini 2007). De gotländska husurnorna har med ett fåtal osäkra 

undantag återfunnits i skeppssättningar, vilket blir av särskilt intresse vad gäller relationen 

mellan hus och skeppssättning inom berörda UO. Fortsättningsvis har de gotländska större 

skeppssättningarnas likheter med fastlandets kulthus från bronsålder nyligen diskuterats av 

Wehlin tillsammans med Richard Bradley och Peter Skoglund. Speciellt berörs deras 

likartade placering i landskapet (Bradley et al. 2010).   

 

Det finns ett antal andra möjliga skeppssättningar i anslutning till husgrunder på Gotland, men 

samtliga av dessa får sägas vara osäkra. Ofta utgörs de av ett fåtalet resta större gråstenar.  

Bland annat undersökte Fredrik Nordin vad som beskrevs som en skeppssättning på ett 

husgrundskomplex i Hörsne socken 1883 (RAÄ 7). Skeppssättningen ligger i ett änge direkt 

väster om en samling med fyra stengrundshus av järnålderstyp. Vid undersökningen 

påträffades central i skeppssättningen obrända djurben, bland annat ett käkben samt del av ett 

större revben (Nordin 1886).  

Syfte 

Syftet med provundersökningen var att nå klarhet i konstruktionens ålder genom datering av 

organiskt material (14C-analys AMS) och/eller typologiskt daterbara fynd och därav förstå 

dess relation till skeppssättningen. Dateringen torde vara yngre än mellersta bronsålder (1200 

f. Kr.). Vidare var syftet att utröna den inre väggens konstruktion samt om det var möjligt att 

finna något golvlager. Detta för att ytterligare jämföra konstruktionen mot andra utgrävda 

stengrundshus på Gotland.  
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Den arkeologiska provundersökningen 2011 

Provundersökningen utfördes av Johan Richardson, Karin Stenström och Joakim Wehlin 

mellan den 6 och 8 juli 2011. Huvudansvarig för undersökningen var doktorand Fil. Mag. 

Joakim Wehlin, Göteborgs universitet och Högskolan på Gotland. Undersökningen 

bekostades med medel från Berit Wallenbergs stiftelse och De Badande Wännerna (DBW), 

Visby. 

Husgrunderna 

Husgrunderna (se bild på försättsblad) ligger på den nordöstra delen av gravfältet och är 

orienterade i närmast öst-västlig riktning med en gemensam långsida (Fig. 4). Husgrund 1 

(den norra) är 19 meter lång och drygt 10 meter bred. Invändigt är den 13,2 meter lång och 6 

meter bred. Husgrund 2 (i söder) är 16,6 meter lång och bredden varierar mellan 6 och 9,5 

meter. Invändigt är den 12 meter lång och bredden varierar mellan 1 och 5,5 meter. Väggarna 

i båda husgrunderna är uppbyggda av gråsten med enstaka inslag av kalksten och skärvsten. 

Ingen jordfyllning kan urskiljas i väggarna. Väggarnas bredd varierar mellan 0,9 till 3,3 meter 

(Richardson 2011). Stenmassan i väggarna uppgår till omkring 110 kubikmeter.  

 

Formen hos de båda husgrunderna skiljer sig markant. Husgrund 1 har en rektangulär form 

med relativt raka innerväggar. Husgrund 2 har nästan en triangelliknande form där den östliga 

sidan är betydligt bredare än den västra. Ingen stenfyllning inom husgrunderna kan 

identifieras. Ingångarna vid de båda husgrunderna är relativt smala, drygt 1 meter breda. 

Ingången i husgrund 1 är placerad i en nordvästlig riktning vid gaveln mellan lång- och 

kortsida. I husgrund 2 är ingången placerad i en sydlig riktning vid den södra långsidan. Båda 

husgrunderna har rundade ytterhörn, förutom den nordostliga gavel på husgrund 1 som är 

rättvinklig. Innerhörnen är svårtolkade, dock kan rättvinkliga innerhörn identifieras vid det 

ostliga innerhörnet på husgrund 2 och möjligen också det ostliga innerhörnet på husgrund 1. 

Vid de västra innergavlarna på båda husgrunderna är hörnen rundade. Centralt inom husgrund 

1 kan två förhöjningar urskiljas. Vid den ena förhöjningen finns ett mindre hål, 0,2 meter i 

diameter. Om det rör sig om en djurgång eller ett plundringshål är oklart. En intressant sten 

återfinns i den västra delen av husgrund 2. Stenen har ett antal så kallade 

kvartsormar/kvartsådror (Richardson 2011). Kvartsormar har uppmärksammats vid ett antal 

hällbildslokaler och de kan ha haft ett rituellt syfte för bronsåldersmänniskan (ex. Goldhahn 

2007). 
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Figur 4. Berörda stenhusgrunder och skeppssättning med provgropar 2011. 
 
Vid husgrundernas västra del löper en tydlig kantkedja (Fig. 4), vilken ger ett intryck av att 

höra till en gravsättning. Möjligen kan denna kantkedja sättas i relation till skeppssättningen. 

Vid skapandet av en hypotetiskt dragen fortsättning av kantkedjan bildas en cirkel på omkring 

14 meter i diameter med skeppssättningen centralt belägen (röd cirkelmarkering fig. 4). 

Övriga större stensättningar/rösen på gravfältet har liknande kantkedja. 

Skeppssättningen 

Skeppssättningen (Fig. 3-4) är 8,8 meter lång och 2,7 meter bred och ligger i en ONO-VSV 

riktning. Konstruktionen utgörs av gråsten och är fylld samt överlagrad med sten. Därför är 

det också svårt att urskilja formen på skeppet, men den södra kantkedjan är relativt synlig 

(Fig. 2). Konstruktionen påminner om den skeppssättning som återfanns vid Krakfot i 

Norrlanda socken 1999 (fortfarande oregistrerad). Skeppssättningen vid Krakfot är något 
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större än den vid Trullbrändan och är 9,65 meter lång och 3,5 meter bred. Vidare ligger 

skeppssättningen centralt inom en rund stensättning med en ytterkantkedja som mäter 19 

meter i diameter. Fynden daterar den till bronsålder (Lund 1999, 2000). En liknande 

konstruktion med en skeppssättning inom en stensättning har undersökts vid Hallfoser i 

Dalhem socken (Fig. 2b). Anläggningen som var något förstörd innehöll inget av antikvariskt 

intresse och tolkades som en kenotaf (Wennersten 1912). Denna fornlämning är idag 

försvunnen (möjligen kan det i detta fall röra sig om en skeppsformad hällkista från 

förromersk järnålder, vilka ibland påträffas inom runda stensättningar (se ex. Nylén 1972). 

Skeppssättningar dolda under högar eller stenrösen från bronsålder är dock inte ovanligt i 

övriga Sydskandinavien och dateras då vanligen till den äldre eller mellersta delen av 

bronsålder (ex. Artelius 1996). 

Fosfatanalys 

Som en del av Richardsons studie 2011 genomfördes en fosfatkartering inom och i direkt 

anslutning till husgrunderna (Fig. 5 och bilaga 1). Vid fosfatkarteringen togs sammanlagt 174 

prover som senare analyserades med Spot-test metoden (Österholm & Österholm 1982). 

Provtagning var inte möjlig nordväst om husgrunderna på grund av den täta vegetationen. I 

vissa jordprov kunde kol identifieras och i den västra delen av husgrund 2 även ett möjligt 

kulturlager. Inom husgrund 1 kunde två områden med förhöjda fosfatvärden urskiljas. Ett 

sådant område var runt den östra förhöjningen och det andra området norr om den västra 

förhöjningen. I övrigt tycks det som om de flesta höga fosfatvärden återfinns intill väggarna 

hos de båda huskonstruktionerna. Utanför husgrunderna kan tre områden med förhöjda 

fosfater urskiljas. Det första området ligger öster om husgrund 1, det andra ligger söder om 

husgrund 2 och det tredje ligger sydost om husgrund 2 (Richardson 2011). På flertalet platser 

inom husgrunderna märktes ett lerlager vid jordprovstagningen. Vid den senare 

fosfatanalysen visade sig också detta lager innehålla förhöjda värden. 
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Figur 5. Fosfatkarta över stenhusgrunderna (för tabellform se bilaga 1).  

Undersökningsmetod och dokumentation 

Vid provundersökningen grävdes två provgropar om 1 x 1 meter. Groparna lades ut med 

kompass i N-S riktning och mättes in på den av Richardson uppförda kartan (Fig. 4). Fynd 

mättes in löpande från det sydvästra hörnet av provgropen och redovisas därför med nord- och 

ost-värden (Bilaga 4). Höjdvärden mättes in med teodolit och utgår från toppen på den östra 

stävstenen i skeppssättningen som gavs det fiktiva värdet 5 meter. Gravfältet ligger annars 

mellan 16 och 17 meter över havet och lokaliseras på koordinaterna SweRef TM: N: 6392400, 

E: 720898. Provgroparna grävdes i naturliga lager och jorden sållades genom ett såll med 4 

millimeters maskstorlek. Planritningar och profiler tecknades för hand i skala 1:10 och 

renritades senare digitalt. Efter undersökningen fylldes groparna och återställdes till 

ursprungligt skick. Fynden packas och inlämnas efter Riksantikvarieämbetets fyndfördelning 

till beslutad enhet för arkivering.  
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Provgrop 1 

Vid jordprovstagningen inför fosfatanalysen påträffades ett mörkare kulturlager i den västra 

delen av husgrund 2. Även om inga högre fosfater senare kunde påvisas i just detta område 

kom provgrop 1 att placeras här i syfte att finna detta möjliga kulturlager (Fig. 6a-b). Vidare 

var placeringen av provgrop 1 intressant då den var placerad nära skeppssättningens södra 

kant (4 meter) samt inom den hypotetiskt föreslagna fortsättningen av kantkedjan av det 

förmodade röset väster om husgrund 1 (Fig. 4).  

 

Figur 6a. (tv): Karin Stenström invid provgrop 1 innan avtorvning. Foto från norr. 6b (th): Den distinkta 
kanten av det mörka kulturlagret i gropens norra del (anläggning 1). Foto från norr. 
 
Redan innan avtorvning gick det att iaktta ett antal decimeterstora stenar i provgropen (Fig. 

6a). Efter avtorvningen framkom ännu fler stenar av liknande storlek. Lagret direkt under 

torven benämns lager 1 och bestod av jord med mycket småsten där nya stora stenar hela 

tiden framkom under grävningens gång. I provgropens sydvästra hörn hittades en liten 

ansamling av kol som inte tillvaratogs (Fig. 7). Omkring 5-7 centimeter under marknivån 

förändrades jordmånen i provgropens södra del. Här påträffades ett gulaktigt lager med 

mycket smågrus, vilket benämns lager 2. I detta lager påträffades endast fåtalet större stenar 

(Fig. 7). Gruslagret saknades helt i provgropens norra del, där jordsammansättningen liknade 

den i lager 1 och innehöll flertalet decimeterstora stenar. Mellan de båda jordmånerna gick det 

hela tiden att iaktta en skarp gräns (Fig. 6b). Samtliga större stenar i provgropen ritades in på 
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schaktplanen lager efter lager (Fig. 7) och på spridda stenar mättes topp- och bottenmått, 

innan de avlägsnades (Fig. 7 och bilaga 2). 

 

Figur 7. Renritade planritningar provgrop 1. Symboler för fyndspridning: Brända ben (stående triangel), 
obrända ben (hängande triangel) och kol (cirkel). Får/get (röd markering) och nötkreatur (blå 
markering).  
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Figur 8. Provgrop 1; profil mot väster 
 

Det avvikande mörka kulturlagret i provgropens norra del benämns anläggning 1 och grävdes 

ut som en egen kontext (single context). Det var också detta lager som var det enda 

fyndbärande i provgropen. Det innehöll relativt stora mängder kol samt fåtalet brända och 

obrända ben. Enligt den osteologiska analysen (Bilaga 3) kunde två arter identifieras; 

nötkreatur samt får/get (F19-20, F24 och F26; se markering fig. 7). Samtliga ben funna in situ 

mättes in, men även sållfynd gavs fyndnummer, dock utan närmare markering än 

kontexttillhörighet. Anläggning 1 innehöll också en stor mängd skörbränd sten. Kulturlagret 

hade en tjocklek av 0,4 – 0,65 meter och sträckte sig betydligt djupare i den nordvästra delen 

av provgropen (Fig. 7 och 8). I ytterkanterna av den undersökta delen av anläggning 1 

uppmärksammandes ett antal på kant ställda flata stenar. Ben- och kolfynden koncentrerade 

sig till den centrala delen av det undersökta avsnittet. Anläggningen tycks utgöra någon form 

av nedgrävning vilken skurit det fyndtomma gruslagret 2 (Fig. 8).  

14C-analys 

I anläggning 1 togs ett benprov ut för 14C-analys (F19, se figur 7, tabell 1 och bilaga 3-4). 

Benprovet kommer från en underkäke av nötkreatur och låg i en säkert sluten kontext. Provet 

analyserades av Göran Possnert och Ingela Sundström vid Tandemlaboratoriet vid Uppsala 

universitet i november 2011. Som framgår av tabell 1 nedan visar analysen på en möjlig 

äldsta datering vid slutet av den yngre förromerska järnåldern. 
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Lab. nr: Material: 
δ 13 C – värde  
(‰ vs PDB): 

14 C – datering (BP): cal. (1 σ): cal. (2 σ): 

Ua – 42485  F19, Obränt ben 
(Mandibula [nötkreat]) -21,6 1961 ± 34  AD 3 – AD 75 41 BC – AD 88 (94,3 %) 

Kalibrerat i Calib Rev 6.1.0. Data set: Intcal09.14c (Reimer et al. 2009). 
 

 

Tabell 1. 14C-analys av fynd 19 från anläggning 1. 

Provgrop 2 

Även om provgrop 1 lades intill husväggen så var det provgrop 2 som mer ingående hade till 

syfte att klargöra denna del av konstruktionen på husgrund 1 (Fig. 4 och 9a-b). Vidare 

placerades provgrop 2 med syftet att träffa det område med höga fosfatvärden norr om den 

västra förhöjningen som påvisats vid den tidigare fosfatkarteringen (Fig. 5). Inom gropen 

påträffades också borrhålet till jordprov 147 (markerat i figur 5 och 10. Jfr. Bilaga 1). 

 

Figur 9a. (tv): Johan Richardson vid provgrop 2 innan avtorvning. Foto från öster. 9b. (th): Provgrop 2 
efter undersökning med den norra och östra profilen synliga. Foto från sydväst.  
 
Innan avtorvningen kunde två stenar identifieras inom provrutan, dessa stenar tillhör troligen 

den ursprungliga väggkonstruktionen. Provgropen sluttade i en sydlig riktning, höjdskillnaden 

mellan den norra sidan och den södra sidan av gropen var mellan 11-20 centimeter (Fig. 10). 

Efter avtorvningen kunde ytterligare ett par stenar hörande till den norra väggen urskiljas. I 

övrigt påträffades inte några fynd. Torvlagret (lager 1 i profil fig. 10) hade en tjocklek som 

varierade mellan ca. 8 till 10 centimeter. Lager 2 var ett lerlager som bestod av hårdpackad 

lera. Omfånget på lagret varierade. I vissa områden var leran så tunn att den knappt kunde 

identifieras. Lagret var tjockast i det nordöstra hörnet (se planritning lager 2 fig. 10) där det 

mätte ca. 5 centimeter. I resterande delen av lagret varierade lerans tjocklek mellan 0 till 2 

centimeter. Två fyndposter mättes in i lager 2, en ensamliggande kolbit (F1) och ett antal 

mycket små kolbitar som återfanns invid varandra (F4). Lager 3 var ett grus- och stenblandat 

sandlager (samma som lager 2 i provgrop 1). Tjockleken på lagret var omkring 45 centimeter. 
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Lagret kan betraktas som sterilt då enbart två mindre och mycket tveksamma flintavslag 

kunde återfinnas (F2-3). I lagret kunde ett antal större stenar identifieras 10-15 centimeter. 

Ingen av dessa tycktes dock ingå i någon konstruktion.  

 

Figur 10. Renritade plan- och profilritningar provgrop 2. Symboler för fyndspridning: Flinta (romb) och 
kol (cirkel). Lagerbeskrivning profil: 1) Torvlager/mylla, 2) Hårt packat lerlager, 3) Gruslager (samma 
som lager 2 i PG 1) och 4) Hårt packad lera (steril). 
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�ya fornlämningar och den äldre historiska kartan 

Som nämns i inledningen finns ett tidigare oregistrerat stenröse omkring 430 meter sydväst 

om husgrunderna (Fig. 1, 11a och 12). Röset mäter 11 meter i diameter och har en höjd på 

nära 1,5 meter. Röset är synligt på satellitbilden som kan erhållas via Google Earth™ (Fig. 

11a. och 12). Centralt med en viss dragning åt nordost i stenröset finns en grop, 4x3 meter 

stor och 1 meter djup. 15 meter sydsydväst om röset finns ytterligare ett mindre stenröse. 

Detta mäter 6 meter i diameter och har en höjd på 0,75 meter. Även i detta röse finns en 

central grop 0,6 x 0,6 meter stor. Det stora röset lokaliseras på koordinaterna SweRef TM: N: 

6392111, E: 720640. 

 

Figur 11a. (tv): Oregistrerat stenröse. Efter satellitbild Google Earth™. 11b. (th): Den äldre geometriska 
kartan över området. Med fornlämningar markerade i rött. Röd fyrkant markerar berörda 
stengrundshus (RAÄ Vallstena 90). Blå mindre cirkel är kallvarpen (RAÄ Vallstena 172) och den blå 
linjen markerar anmäld möjlig hålväg. 

 
På den äldre geometriska kartan från 1700-talet finns en markerad väg (streckad linje på fig. 

11b). Denna väg uppmärksammades av Richardson som menar att den möjligen kan vara 

mycket gammal och sammanbinder gravarna i området med husgrunderna och kallvarpen 

(Richardson 2011). Intressant är också den oregistrerade hålväg som nyligen anmälts till 

Länstyrelsen på Gotland, vilken direkt följer den på den äldre kartan markerade (se blå 

linjemarkering fig. 11b). Denna hålväg kunde dock inte återfinnas vid tiden för 

provundersökningen. Möjligen berodde detta på den rika högsommarvegetationen. Mellan 

kallvarpen (RAÄ Vallstena 172) och det nyfunna stenröset skall samma sagesman ha anmält 

förekomsten av ett gravfält. Inte heller detta kunde återfinnas i vegetationen. Dock skulle 
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detta möjliga gravfält ligga helt i linje med övriga fornlämningar i området och bör därför 

granskas under bättre inventeringsförhållanden. 

 

Figur 12. Det nyfunna oregistrerade större stenröset sett från markplan. Foto från öster. 
 

Tolkning och resultat 

Att datera stenkonstruktioner likt berörda husgrunder är naturligtvis mycket vanskligt. 

Området kan ha utnyttjats långt före anläggandet av stenhusgrunderna likaväl som långt efter 

deras egentliga användningsperiod. Önskvärt vore att i direkt anslutning till i detta fall 

väggkonstruktionen finna ett kulturlager som kunde härröra från själva byggnads- eller 

användningsfasen av husgrunderna i fråga. Det var också av den anledningen som de båda 

provgroparna placerades i direkt anslutning till stengrundshusen. Detta företag lyckades till 

viss del i provgrop 2. Här kunde tre stenar som troligen ingår i husgrundens väggkonstruktion 

(kantkedja) identifieras. Dessa stenar låg mellan torvlagret (lager 1) och lager 2. Det senare 

lagret (2) kan möjligen vara ett golvlager vilket består av hårdpackad lera (Fig. 10). I detta 

lerlager kunde ett antal mycket små kolbitar (F1 och F4) återfinnas som möjligen kan 

användas för en framtida datering. Lagret var relativt tunt i stora delar av schaktet, ca. 1 

centimeter tjockt eller mindre och det verkade tunnare i södra delen av schaktet. Det var 

också högst troligt detta lager som märktes vid den tidigare genomförda fosfatkarteringen. 

Golvlagrets tjocklek indikerar att husgrund 1 troligen inte använts under en längre 

sammanhållen period. Även de fåtalet gjorda fynd i provgropen stödjer en sådan hypotes. 

Dock bör det påpekas att endast en mindre del av husgrunden undersökts och ytterligare 

riktade utgrävningar behövs för att fastställa konstruktionens funktion och 

användningsområde. 
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Detta möjliga golvlager kunde inte identifieras i provgrop 1 i husgrund 2. Här påträffades 

istället en grop fylld med skörbränd sten, kol, brända och obrända ben. Möjligen skulle 

gropen kunna kallas härdgrop, men den klena mängd kol i anläggningen talar emot detta. 

Snarare rör det sig om en kokgrop. Anläggningen kunde inte avgränsas i storlek men har ett 

djup av omkring 0,65 meter. Problematiskt för undersökningens syfte är att gropen inte kunde 

kontextualiseras med stengrundshusen i sig. Inte heller det möjliga golvlagret påträffades i 

provgrop 1 vilket hade kunnat antyda om gropen anlagts efter eller före husens användande. 

Gropen var grävd i det annars fyndlösa gruslagret och skulle därför ha kunnat anläggas helt 

utan relation till omgivande fornlämningar. Dock talar en del andra omständigheter för att 

gropen anlagts efter det att väggkonstruktionerna byggts. Hur lång tid som förlupit 

däremellan är dock svårare att klargöra. Först och främst talar placeringen av gropen i den 

södra nästan triangulära husgrundens spetsiga hörn för en sådan tolkning. Även den uteblivna 

förekomsten av kulturlager ovanför anläggningen och under torvlagret (se fig. 8) tyder på att 

ingen större aktivitet skett inom husgrund 2 efter det att gropen anlagts.  

 
14C-analysen placerar gropens nyttjande till århundradena före och direkt efter Kristi födelse 

(tabell 1). Nyss nämnda tolkning om att gropen tillkommit efter byggandet av husgrunderna 

placerar dessa till en liknande datering eller aningen äldre. Husgrundernas relation till 

skeppssättningen är således att ses som närmast sekundär då de skiljer sig åt med närmare 

tusen år. Dock kan den till synes medvetna inkorporeringen av skeppssättningen i husgrund 1 

vara en fullt medveten handling. Ett återanvändande/återknytande till äldre monument, 

särskiljt skeppssättningar, under denna period märks också på andra håll på ön och har 

tidigare berörts av Wehlin (2011). Möjligen är det emellertid så att skeppssättningen enligt 

tidigare diskussion ursprungligen varit täckt av ett mindre röse. Stenen från röset har sedan 

använts för byggandet av stengrundshusen och först då har skeppssättningen blottlagts. 

Skeppssättningar och skeppsformade anläggningar höljda av rösen och skepp har påträffats i 

flertalet fall, inte minst på det svenska fastlandet (ex. Artelius 1996). Tidigare antagna 

diameter på detta röse beräknat från den bevarade kantkedjan är 14 meter. Skulle den synliga 

mängden sten från husgrundskonstruktionerna läggas tillbaka inom denna tänkta kantkedja 

skulle höjden bli ca. 1,5 meter. Ett förhållande som väl överensstämmer med andra rösen av 

den storleken på Gotland. Att poängtera är också att ovan nämnda grop (anläggning 1) faller 

inom den tänkta kantkedjan av ett sådant röse och kan därför också relatera till detta istället 

för stenhusgrunderna. 
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Att de större bronsåldersrösena möjligen nyttjats som stentäckt vid tiden för etablerandet av 

järnåldersgravfälten har tidigare påpekats av bland annat Erik Nylén (1973:10-17). Nylén 

beskriver det som att bronsålderns ”…storrösen så småningom sjunker samman och 

försvinner under trycket från sentida gravbyggares stenhunger, och där även storstenar i 

kantkedjor och skeppssättningar ofta fått tjäna nya ändamål.” (Nylén 1973:17). Det finns 

också fall där det tycks som om intilliggande gravar fått tjäna som stentäckt för husgrunder. 

Detta kan diskuteras för exempelvis sju husgrunder i Silte socken (RAÄ 14)*. Intressant 

rörande dessa husgrunder i Silte tillika som de i föreliggande rapport berörda husgrunderna 

avviker från den gängse typen. I detta fall rör det sig om det stora antalet tätt liggande 

husgrunder samt deras nära relation till kusten. På länsstyrelsens informationsskylt vid 

husgrunderna i Silte förklaras detta med att de möjligen haft en helt annan funktion. 

 

Den möjliga dateringen på stenhusgrunderna på Trullbrändan till århundradena kring Kristi 

födelse är inte orimlig även om stenhusgrundstraditionen på Gotland vanligen placeras något 

senare i tid. Det finns en rad undersökningar på stenhusgrundslokaler som påvisat en äldsta 

datering så långt tillbaka i tid som yngre bronsålder (ex. Lundström 1955; Nylén 1973, 1981; 

Gerdin 1989; Cassel 1998:87; Arnberg 2007:71-78, jfr. tabell 2).  

 

RAÄ nr: Lab. nr: 
14 C – datering 
(BP): 

cal. (2 σ): Sannolikhet: Referens: 

Lärbro 245 St – 9531 1925 ± 75 108 BC – AD 255 99,8 % Zerpe 1985:218 

Vallstena 90 Ua – 42485  1961 ± 34  41 BC – AD 88  94,3 %  

Fårö 268 St – 5541 2280 ± 85 548 BC – 94 BC 96,6 % Gerdin 1989 

Follingbo 50 St – 5686 2332 ± 160 801 BC – 44 BC 100 % C-14 dateringar 1975-1976 (1979):9 

Fårö 268 U – 752 2350 ± 130 795 BC – 160 BC 99,2 % Gerdin 1989 

Kalibrerat i Calib Rev 6.1.0. Data set: Intcal09.14c (Reimer et al. 2009). 
 

Tabell 2. 14C-analysen från Vallstena i relation till 14C-analyser från stenhusgrunder på Gotland som 
resulterat i äldre resultat. 
 

Dock är det även i dessa fall svårt att koppla den daterade kontexten till just 

huskonstruktionen i sig, men de visar på ett kontinuerligt brukande av platsen bakåt i tid. Den 

kanske mest intressanta stengrundslokalen för en jämförelse med de nu provundersökta 

husgrunderna på Trullbrändan är Ödehoburga på Fårö (RAÄ 268). Keramiken som 

påträffades vid denna undersökning 1970 var av bronsålderskaraktär vilket föranledde att en 

                                                 
* För uppmärksamheten mot denna fornlämning tackas Fil. Lic. Gustaf Svedjemo vid Högskolan på Gotland. 
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diskussion blossade upp rörande dateringen av huset (Nylén 1973:9-10, 1981; Gerdin 1989). 

De då utförda 14C-analyserna daterar den äldsta aktivitetsfasen i relation med huset till 

övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder (Gerdin 1989, se tabell 1 nedan). En 

intressant likhet mellan husgrunden vid Ödehoburga och de på Trullbrändan är placeringen av 

ingångar som i båda fallen påträffats intill hörnet på husets långsida (Jfr. Gerdin 1989). Att 

nämna är också husgrunden vid Ödehoburgas relativa närhet till skeppssättningslokalerna 

RAÄ Fårö 57 och 278. 

 

 

Figur 13. Multi-sample plot av tabell 2. Utfört i Calib Rev 6.0.1. 

 

Om stenhusgrunderna på Trullbrändan använts som bostadshus i sin egentliga mening är svårt 

att utifrån denna mindre provundersökning uttala sig om. Dock tyder det omgivande 

landskapet och dess gravfältskontext på att det möjligen rör sig om lämningar som kan 

härledas till den sakrala sfären av människornas tillvaro i Vallstenaområdet för nära 2000 år 

sedan (jfr. Richardsson 2011). För att vidareutveckla ett sådant antagande krävs dock en mer 

ingående undersökning av fornlämningen i fråga.  

 

Tack 

Ett varmt tack riktas till Berit Wallenbergs stiftelse, De Badande Wännerna (DBW), Visby 

och markägarna Ebbe Andersson med fru (Alvena 522 i Vallstena).  
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Bilaga 1 

Fosfatvärden Trullbrändan 2011

Prov Utslag 
1 3 
2 5 
3 1 
4 1 
5 2 
6 2 
7 2 
8 3 
9 2 
10 1 
11 2 
12 3 
13 2 
14 1 
15 2 
16 1 
17 2 
18 3 
19 2 
20 2 
21 1 
22 2 
23 1 
24 4 
25 2 
26 5 
27 1 
28 2 
29 2 
30 2 
31 1 
32 1 
33 2 
34 2 
35 1 
36 2 
37 2 
38 2 
39 3 
40 3 
41 1 
42 1 
43 4 
44 1 
45 2 
46 3 
47 2 
48 3 
49 1 
50 1 
51 1 
52 1 
53 2 
54 1 
55 2 
56 5 
57 2 
58 2 
59 2 
60 1 
61 1 
62 1 
63 2 

Prov Utslag 
64 2 
65 3 
66 1 
67 1 
68 1 
69 2 
70 4 
71 3 
72 2 
73 1 
74 2 
75 2 
76 3 
77 1 
78 1 
79 2 
80 2 
81 1 
82 1 
83 2 
84 4 
85 1 
86 1 
87 1 
88 1 
89 2 
90 3 
91 3 
92 1 
93 1 
94 1 
95 2 
96 4 
97 1 
98 2 
99 1 
100 1 
101 1 
102 1 
103 1 
104 1 
105 1 
106 3 
107 1 
108 2 
109 1 
110 2 
111 1 
112 3 
113 1 
114 2 
115 2 
116 1 
117 1 
118 4 
119 1 
120 1 
121 1 
122 3 
123 4 
124 1 
125 1 
126 2 

Prov Utslag 
127 2 
128 2 
129 2 
130 1 
131 1 
132 1 
133 1 
134 2 
135 2 
136 3 
137 4 
138 1 
139 1 
140 3 
141 3 
142 3 
143 2 
144 2 
145 1 
146 2 
147 3 
148 2 
149 1 
150 2 
151 3 
152 2 
153 1 
154 1 
155 2 
156 1 
157 1 
158 2 
159 1 
160 2 
161 4 
162 1 
163 1 
164 1 
165 3 
166 1 
167 1 
168 2 
169 3 
170 1 
171 4 
172 1 
173 2 
174 1 
175 1 
176 2 
177 1 
178 1 
179 1 
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Bilaga 2 

Höjdvärden stenar, provgrop 1 och 2 

 

Stenar provgrop 1 

Stennr: Topp/Botten 

1 4,03 / 3,86 

2 4,07 / 

3 4,02 / 3,88 

4 4,06 / 

5 4,13 / 

6 4,10 / 

7 3,98 / 3,77 

8 4,03 /  

9 4,03 / 3,81 

10 4,02 /  

11 3,96 / 3,79 

12 3,90 / 

13 3,94 / 

14 3,80 / 3,64 

15 3,82 / 3,71 

16 3,73 / 3,57 

17 3,72 / 3,57 

18 3,76 / 3,50 

19 3,66 / 3,55 

20 3,57 / 3,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stenar provgrop 2 

Stennr: Topp/Botten 

1 4,11 / 

2 4,07 / 3,85 

3 3,99 / 

4 3,99 / 3,95 

5 3,98 / 3,93 

6 4,01 / 

7 4,04 / 

8 3,99 / 

9 4,03 / 

10 3,93 / 3,84 

11 3,94 / 3,84 
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Osteologisk analys 

 
Osteologisk analys av brända och obrända ben från två husgrunder på fastigheten Alvena 
1:5, Vallstena socken (RAÄ 90), Gotland. 
 

Under sommaren 2011 grävdes två provgropar inom två husgrunder i Vallstena socken på 

Gotland under ledning av doktorand Joakim Wehlin. I husgrunderna påträffades brända och 

obrända ben samt flinta och bitar av kol. Benen undersöktes av osteolog Fil. Kand. Anders 

Gustavsson vid Högskolan på Gotland i juli 2011. 

 

Material 

Materialet bestod av både brända och obrända ben med en totalvikt på 13,5 gram, varav 11,5 

gram var obrända ben och 2 gram brända ben. Samtliga ben kom från provgrop 1 och 

anläggning 1. Benen var relativt fragmenterade och storleken på benen varierade mellan 0,5-

4,1 centimeter. 

 

Metod 

Benen har identifierats så långt det varit möjligt med hjälp av referensmaterial från det 

osteologiska laboratoriet vid Högskolan på Gotland. Benen var uppdelade i olika fyndpåsar 

och under analysen undersöktes en åt gången för att undvika hopblandning. Vid 

åldersbedömning av tänder på får/get har ett tandframbrottsschema använts ur Habermehl 

(1961). 

 

Resultat 

Två arter gick att identifiera ur de påträffade benen. En bit av en underkäke från nöt och en 

tand från får/get (Fig. 1). Tanden var en permanent tand som framträder när djuret är ca. 9 

månader gammalt. Tanden hade också ett lätt tandslitage vilket tyder på att djuret var något 

äldre än 9 månader. Ett benfragment bedömdes till underkäke från får/get men bedömningen 

var något osäker på grund av den höga fragmenteringsgraden. Övriga fragment är obestämda, 

varav några endast gick att bedöma till rörben eller kranium fast av obestämd art. Av de 30 

benfragment som påträffades var 12 brända och 18 obrända. De brända fragmenten var dock 

betydligt mer fragmenterade än de obrända. 
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Benlista 
 

Fyndnr. Art Benelement Del 
Antal  
frag. 

Sida Kön Ålder 
Förbränn- 
ingsgrad 

Vikt Övrigt 

5 Obest. Obest. Obest. 2 - - - Obränt <1g   

7 Obest. Obest. Obest. 1 - - - Bränt <1g   

8 Obest. Obest. Obest. 1 - - - Bränt <1g   

9 Obest. Ossa longa Diafys 1 - - - Obränt <1g   

11 Obest. Ossa longa Diafys 1 - - - Bränt <1g   

13 Obest. Obest. Obest. 2 - - - Bränt <1g   

14 Obest. Ossa longa Diafys 1 - - - Obränt 3g   

16 Obest. Ossa longa Diafys 1 - - - Obränt <1g   

17 Obest. 
2 Ossa longa, 
1 Obest. 

2 Diafys, 1 
Obest. 

3 - - - 
2 Brända, 
1 Obränd 

<1g   

18 Obest. Cranium Obest. 3 - - - Obränt <1g Alla passar ihop 

19 
Bos 
taurus 

Mandibula 
Del med 
alveol 

2 - - - Obränt 2g För C14 

20 
Ovis/ 
Capra 

Maxilla 
Dentes 
fragment 

1 - - - Obränt <1g 
Passar ihop med 
M2 i påse 26 

22 Obest. Ossa longa Diafys 1 - - - Bränt <1g   

23 Obest. Obest. Obest. 2 - - - Bränt <1g   

24 
Ovis/ 
Capra? 

Mandibula? 
Litet 
fragment 

1 - - - Obränt <1g   

25 Obest. 
1 ossa longa, 
2 Obest. 

1 Diafys, 2 
Obest. 

3 - - - Obränt <1g   

26 
Ovis/ 
Capra 

Maxilla Dentes M2 1 DX - - Obränt 0,5g 
Passar ihop med 
tandfragmentet i 
påse 20 

27 Obest. Obest. Obest. 1 - - - Bränt <1g   

28 Obest. Obest. Obest. 2 - - - 
1 Bränt, 1 
Obränt 

<1g   

 

 

Figur 1. Obrända ben- och tandfragment från provgrop 1. F20 och F26 passar ihop.  
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Bilaga 4 

Fyndtabell 

 
Fyndnr. Provgrop Fyndtyp Nord Ost Antal Lager Övrigt 

1 2 Kol 33 cm 17 cm 2 2  

2 2 Flintavslag 39 cm 70 cm 1 3  

3 2 Flinta 43 cm 55 cm 1 3  

4 2 Kol 60 cm 90 cm 4-5 2  

5 1 Obränt ben   2 Anl. 1 Sållfynd 

6 1 Kol 80 cm 27 cm 2 Anl. 1  

7 1 Bränt ben 61 cm 37 cm 1 Anl. 1  

8 1 Bränt ben 88 cm 70 cm 1 Anl. 1  

9 1 Obränt ben 85 cm 44 cm 1 Anl. 1  

10 1 Kol 79 cm 20 cm 1 Anl. 1  

11 1 Bränt ben 74 cm 38 cm 1 Anl. 1  

12 1 Kol 70 cm 65 cm 2 Anl. 1  

13 1 Bränt ben   2 Anl. 1 Sållfynd 

14 1 Obränt ben 65 cm 56 cm 1 Anl. 1  

15 1 Kol 77 cm 55 cm 1 Anl. 1  

16 1 Obränt ben 72 cm 28 cm 1 Anl. 1  

17 1 Bränt och obränt ben   3 Anl. 1 Sållfynd 

18 1 Obränt ben 70 cm 93 cm 3 Anl. 1  

19 1 Obränt ben 60 cm 84 cm 1 Anl. 1 14C-analyserat 

20 1 Djurtand (obränd)    Anl. 1 Sållfynd 

21 1 Kol 54 cm 50 cm Massor Anl. 1  

22 1 Bränt ben   1 Anl. 1 Sållfynd 

23 1 Bränt ben   2 Anl. 1 Sållfynd (benen hör ihop) 

24 1 Obränt ben 60 cm 66 cm 1 Anl. 1  

25 1 Obränt ben 76 cm 47 cm 3 Anl. 1  

26 1 Djurtand (obränd) 65 cm 60 cm 1 Anl. 1  

27 1 Bränt ben   1 Anl. 1 Sållfynd 

28 1 Bränt och obränt ben   2 Anl. 1 Sållfynd 

 



 

 

 


