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English summary 
 
Excavation of Raä Vamlingbo 37:1 and 37:2, Vamlingbo parish, were carried out during summer 
months between 2001 and 2005. Subject for excavation was the two registered stone house 
foundations Vamlingbo 37:1 and 37:2. 
   The stone house foundation Raä Vamlingbo 37:2 measured c. 22 x 10 m. A trench was opened 
over the eastern wall, using the wall to split the trench into a western and eastern part, covering the 
area inside the construction, respectively the area directly outside the wall. In the eastern part of the 
trench, outside the construction, a carefully laid stone paving was discovered as well as a more 
sporadic embankment made of lime-, sand-, and granite stones. In between the stones of the 
carefully laid stone paving fragments of pottery and bones were found. In the eastern part of the 
trench a hearth-pit was discovered as well. This hearth-pit was partly covered by the stone wall and 
should hence be considered as older – existing on the site before the wall was built – than the wall. 
A 14C -sample from the hearth-pit gave the result 537-665 AD (calib. 2 sigma) – most likely 
suggesting that the construction was built no earlier than the beginning of the Vendel Age. 
   In the western part of the trench inside the construction, excavation unraveled two large flat sided 
stones, most likely used to support roof-bearing wooden posts. Also two hearth-pits were 
discovered. The hearth-pits were found at a level which, judging from the level of the wooden post 
supporting stones, should be considered as underneath the floor of the construction. This combined 
with their of-center position inside the construction suggests that the hearth-pits might be older than 
the construction. A 14C -sample gave the result 326-437 AD (calib. 2 sigma). Inside the construction 
a small amount of fragments from pots, bones and flint were found. 
   The excavation of the registered stone house foundation Raä Vamlingbo 37:1 has brought up 
major questions concerning the definition of the construction as a house foundation. Questions 
origin from the lack of a western and northern wall for the construction, as well as the sporadic state 
of the eastern wall. At the survey a 5 x 1 m big trench was drawn upon the eastern wall of the 
construction. At the eastern part of the trench, no signs of an organized skin-wall were found; 
instead an occupation layer between two rows of big boulders was discovered. Piece of pottery and 
bone fragments were recovered. A 14C -sample from bone-material found between the boulders gave 
the result 339-475 AD (calib. 2 sigma), suggesting a possible dating for the eastern wall to the 
Migration period. 
   In the western part of the trench inside the supposed house foundation underneath a layer of 
boulders and a layer of soil, some 0.5 m below surface, two Vestland Cauldrons were found. The 
Cauldrons were well preserved and can through comparison with similar finds on Gotland (and in 
Scandinavia and Western Europe) and through typology be dated to the Migration period. A 14C -
sample at the same level as the bottom of the cauldrons gave the result 418-579 AD (calib. 2 
sigma). Close to the Cauldrons pieces of pottery and slightly burnt bone material was found. Lipid-
analysis showed that one of the cauldrons hade carried some sort of carbohydrate material, possibly 
peas or rye. 
    
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Administrativa uppgifter 
 
 

Länsstyrelsens diarienummer: 431-1771-03 
Lokal: Fridarve 
Socken: Vamlingbo 
Landskap: Gotland 
Fastighetsbeteckning: Fridarve 1:4 
Markägare: Gunnar Hansén 
Koordinater: 6319836 / 698837 
Koordinat system: SweRef99 TM 
Raä nummer: Vamlingbo 37:1, Vamlingbo 37:2 
Fornlämningstyp: Husgrund 
Typ av undersökning: Särskild undersökning 
Institution: Uppsala universitet 
Undersökningstid: 2001-2005 
Ansvarig i fält: Johan Hegardt 
Övrig personal i fält: Fredrik Andersson 

Gullög Nordquist 
Rapportsammanställning: Victor Niels Love Melander 

 
Undersökt yta: ca 27 m² 
Fynd: 23 Fyndposter (inkluderat 16 benposter) 
Fyndfördelning: Gotlands museum 
Dokumentationsmaterial: Foton, planritningar, 14C-analys, osteologisk 

analys, Lipidanalys, konserveringsrapport, 
Jordprover   
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Inledning 
 
Utgrävningarna av de fornminnesregistrerade husgrunderna Vamlingbo 37:1 och 37:2, Vamlingbo 
sn, företogs under sommarmånaderna mellan åren 2001-2005 som en del av projektet ”Att 
konstruera bronsålder” bedrivet vid Uppsala universitet. Målsättningarna med utgrävningar 
relaterade både till kulturgeografiska och landskapsarkeologiska frågeställningar, men hade också 
syftet att diskutera det arkeologiska berättandet och dess och fornlämningarnas roll i samtiden, 
utifrån såväl socioekonomiska som etnologiska frågeställningar. Ansvarig i fält var fil. Dr. Johan 
Hegardt assisterad av fil. Dr. Fredrik Andersson och docent Gullög Nordqvist. 
   Sammanlagt undersöktes en yta av ca 27 m² kring de båda registrerade husgrunderna. Resultaten 
från utgrävningarna har tidigare publiceras i ett flertal vetenskapliga och populärvetenskapliga 
skrifter (Hegardt 2005, 2007, 2011, Andersson 2005), vilka ordineras samma med föreliggande 
rapport för att täcka in helheten av projektet. Materialet har genomgått ett flertal skilda analyser 
med betydande resultat (14C-datering (bilaga 4), Lipidanalys (bilaga 3), Osteologisk analys (bilaga 
2)). De två Vestlandskittlar som påträffades vid undersökningen har konserverats vid Stockholms 
universitets arkeologiska forskningslaboratorium (se vidare bilaga 5).      
   Föreliggande rapport har sammanställts av M. A. Victor Niels Love Melander vid institutionen för 
Arkeologi och antikens historia, Uppsala universitet campus Gotland. Rapportsammanställningen 
har gjorts utifrån undersökningens plats i kämpgravsdiskussionen och således orienterad kring för 
denna diskussion relaterade frågeställningar, för vidare ingång till undersökningens ursprungliga 
intentioner se vidare publikationer av Hegardt (2007, 2011) och Andersson (2005). 
   I samband med rapportsammanställning genomfördes också en smärre fältinventering i november 
2014. 
   Ett stort tack riktas till Johan Hegardt som tillgängliggjort utgrävningsdokumentation och varit 
behjälplig vid spörsmål. Tack riktas också till Helene Martinsson-Wallin Uppsala universitet 
campus Gotland och Lena Ideström Gotlands museum, samt till Marina och Sigge och 
”rådjursspannaren” i Vamlingbo.      
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Metod, genomförande och fyndhantering 
 
 
Undersökningen har genomförts genom en kombination av traditionell rut/lager-grävning och single 
context metodik. Inmätning har skett genom manuell inprickning och dokumentation genom 
fotografering. Metodiken har varit anpassad för att göra undersökningen tillgänglig för allmänheten.  
   Uppenbart recent fyndmaterial har gallrats. De båda påträffade Vestlandskittlarna har genomgått 
konservering vid Stockholms universitets arkeologiska forskningslaboratorium. Vid 
materialkontroll 2014 saknades majoriteten av de konserverade lösa fragmenten från kittlarna. 
Dessa fragment verkar tyvärr ha gått förlorad efter överlämning från konservator till Gotlands 
museum 2010. 
   Utifrån direktiv för överlämnanden av arkeologiskt fyndmaterial har också jordprover från 
grävningar gallrats ut (se dokument; Anvisningar för inlämning av arkeologiska fynd till statens 
historiska museer (SHMM), 2013), jordprover förvaras hos utgrävningsledare tills vidare.  
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Topografi och fornlämningsmiljö 
 
 

Undersökningsområdet 
 
Den av undersökningen omfattade lokalen återfinns ca 2.5 km väster om Hamra kyrka i vad 
som närmast får beskrivas som Vamlingbo sockens ”inland” – avståndet till kusten är ungefär 
4 km i så väl västlig som östlig riktning. 
 

 

 
   De två lämningarna som omfattas av undersökningen återfinns i fornminnesregistret som 
husgrunder (utav stengrundstyp, så kallad ”kämpgrav”). Raä Vamlingbo 37:1 är noterad som; 
 

”Husgrund, 15x ca 11 m (N 15cg V-S 15cg Ö). Vallarna är 2,5-3 m br och 0,2-0,3 m h, 
bestående av jord och 0,1-0,3 m st kalk- och gråstenar. Troligen även påförd odlingssten. 
Bottenplanet är ca 5 m br och ligger naturlig marknivå. N kortsidan borttagen(?) samt V 
långsidan täckt av schaktmassor från dike (eller borttagen?). 20-tal lövträd” (FMIS – 
Vamlingbo 37:1) 

 
   Vamlingbo 37:2 återfinns knappt 6 m söder om Vamlingbo 37:1 och utgör en något större 
lämning;   
 

”Husgrund 22x12 m (N 15cg V -S 15cg Ö) . Vallarna är 3,5-4 m br och 0,3-0,5 m h, bestående 
av 0,1-0,5 m st kalk- och gråstenar. Troligen även påförd med odlingssten. Yttre Ö långsidan 
har synlig skalmur av 0,4-0,7 m l gråstenar, enstaka kantställda. Bottenplanet är 4-4,5 m br och 
ligger 0,1 m under naturlig marknivå. Vallarna i NV är delvis påförd med schaktmassor. 20-tal 
lövträd och buskar.” (FMIS – Vamlingbo 37:2) 

 
   Husgrunderna Vamlingbo 37:1 och 37:2 är bevarade som ett impediment i ett område med 

Figur 1. Jordartskarta över UO. Montage: V. N. L. Melander, Karta: SGU 
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öppen åkermark. Närområdet karaktäriseras också av flera mindre bevarade skogspartier kring 
åkerytorna. Skogspartierna är i detta fall betydande då de utgörs av områden skyddade av 
kulturmiljölagen och är upptagna i fornminnesregistret som fornåkrar. 
 
 

Fornåkrar 
   
Sydväst om Vamlingbo 37:1-2 återfinns fornåkerområdet Vamlingbo 98:1 omfattande ca 580 
x 350 m i sydvästlig utsträckning; 
 

”Fornåkrar, 580x350 m (S-V). Åkerytorna är 25-100 m i sida omgivna av vallar, 3-10 m br och 
0,2-0,4 m h. Tydligast i V.” (FMIS – Vamlingbo 98:1) 

  

 
 
 
 
   Söder om Vamlingbo 98:1 återfinns fornåkerområdet Vamlingbo 93:1 (omfattande ca 380 x 
230 m) och nordväst om husgrunderna Vamlingbo 37:1-2 finns ytterligare ett fornåkerområde 
(Vamlingbo 99:1) omfattande ca 580 x 350 m i nord-sydlig riktning; 
 

”Fornåkrar, 380x230 m (V 10cg N-Ö 10cg S). Åkerytorna är 25-100 m i sida omgivna av 
vallar 3-12 m br och 0,2-0,6 m h. Något otydligt område.” (FMIS – Vamlingbo 93:1) 

 
”Fornåkrar, 580x350 m (N-S). Åkerytorna är 25-100 m i sida, omgivna av vallar, 3-15 m br 
och 0,1-0,4 m h. Området är mycket svårbegränsat. Området går även in i Hamra sn.” (FMIS – 
Vamlingbo 99:1) 

Figur 2 Översiktskarta fornlämningsmiljön. Grafik: V. N. L. Melander, Karta: FMIS 
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   Fornåkersystemen i närområdet karaktäriseras alla av breda vallomgärdningar (3-15 m). 
Fornåkerområden med breda vallomgärdningar är en lämningstyp som är som mest frekvent i 
det berörda området, inte mindre än nio stycken områden är registrerade enkom i Vamlingbo 
socken (se sammanställning i Arnberg 2007:269f), därtill finns också en riklig förekomst i de 
angränsande socknarna Hamra och Öja. Sammanlagt kommer ca 20 % av de registrerade 
lämningarna av vallomgärdade fornåkrar på Gotland från de tre socknarna (beräknat utifrån 
sammanställning i Arnberg 2007:269f). Den stora frekvensen av vallomgärdade fornåkrar i 
området har en i grunden geologisk förklaring. Där sandjordar utgör förutsättningen för att de 
breda vallarna ska bildas, något som inte sker i samma utsträckning på lerjordar (se vidare 
Arnberg 2007:49ff, Carlsson 1979:49f). En liknande tendens kan ses längs med den 
gotländska sydostkusten (se sammanställning i Arnberg 2007:269f). 
   Dateringar av fornåkersystem har i regel genomförts genom 14C-prover från vallarna 
(Carlsson 1979:50), en metod som lämnar mycket övrigt att önska. Spridningen på dateringar 
sträcker sig från yngre bronsålder (enstaka äldre dateringar) in i medeltiden, det är således 
svårt att klarlägga ett eventuellt samband mellan fornåkersystemen i området och de 
undersöka husgrunderna Vamlingbo 37:1-2. 

 
 

Fig. ?.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Spridningsdiagram av 14C -dateringsintervaller från undersökningar av fornåkrar. X-axel= Äldsta årtal, 
Y-axel= yngsta årtal. Materialet sammanställt från Arnberg 2007:271-275. Grafik: V. N. L. Melander 
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Boplatslämningar 
 
      
Vid brytningen mellan det skogsbevuxna fornåkerområdet Vamlingbo 98:1 och den moderna 
öppna åkermarken återfinns lämningarna av ytterligare två husgrunder av kämpgravstyp 
(Vamlingbo 97:1, 97:2); 
 

”Husgrund, 13x9 m (N-S). Vallarna är 2-2,5 m br och 0,2-0,3 m h, bestående av jord och 0,1-
0,3 m st kalk- och gråstenar. I Ö delvis synlig skalmur, 1,6 m br. Bottenplanet är 5 m br och 
ligger 0,2 m över naturlig marknivå.” (FMIS – Vamlingbo 97:1) 

 
”Husgrund(?), ca 20 x10m (V 40cg N-Ö 40cg S). Endast vall i N, 2-25 m br och 0,1-0,2 m h, 
bestående av jord och enstaka 0,2-0,4 m st gråstenar. I övrigt består anläggningen av en svagt 
SV-sluttande platå, 0,1 m h, a v jord och 0,1-0,2 m st gråstenar. Begränsningen är osäker i S 
och V. (FMIS – Vamlingbo 97:2)” 

 
   Avståndet mellan husgrunderna registrerade under Vamlingbo 37:1-2 och Vamlingbo 97:1-2 
är ca 450 m. Det öppna landskap som åkermarken för med sig påvisar det korta avståndet 
mellan husgrundslämningarna. Det vill säga att de två lämningarna, vid en samtida 
brukningsfas, knappast varit isolerade från varandra. Husgrunden Vamlingbo 97:2 framstod 
också vid fältinventering som uppenbart skadad, en skada som dock av benämningen i 
fornminnesregistret verkar ha funnits redan vid inventeringen på 1930-talet. 
   I övrigt finns ett tjugotal kämpgravshus registrerade i Vamlingbo socken, framförallt i två 
kluster ut mot kusten, NV och SV om undersökningsområdet. I Hamra socken i Ö finns 
endast enstaka registrerade stengrundshus och det samma gäller Sundre socken i söder.           
   I den norra delen av Vamlingbo 98:1 och ca 200 m VSV om Vamlingbo 37:1-2 påträffades 
vid inventeringen 1938 två stycken malstenar i ett odlingsröse (Vamlingbo 172:1). Enligt 
uppgifter i FMIS tyckts malstenarna ha försvunnit någon gång mellan inventeringarna 1938 
och 1978; 
 

”Fyndplats för 2 malstenar, numera förkomna. Vid 1938 års inv. var stenarna belägna i ett 
odlingsröse ca 200 m VSV om raä 37. Fyndplatsen är omtalad som åkern vari husgrunderna 
(raä 37) äro belägna. (FMIS – Vamlingbo 172:1)” 

 
 

Lämningar av gravar   
 
Omkring 700 m Sydöst om Vamlingbo 37:1-2 återfinns ett område med stensättningar där 
också förekomsten av ytterligare ”stensamlingar” kan utgöra lämningarna av ett gravfält. 
 

”1) Stensättning, rund, 5 m i diam och 0,1-0,15 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1 m st 
gråstenar. 2 m S 40cg Ö om nr 1 är 2) Stensättning, rund 6 m i diam och 0,15 m h. Övertorvad 
med i ytan enstaka 0,1 m st kalk- och gråstenar. I mitten insjunkning, 2 m i diam och 0,1 m dj. 
Beväxt med 2 enbuskar. 35- S 30cg Ö om nr 3 och 14 m N 10cg V om nuvarande åkerhörn är 
4) Stensättning, rund, 4 m i diam och 0,3 m l. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,25 m st 
stenar. Skäres på mitten av stenar. 2 enbuskar och slånbuskar. Mellan nr 3 och 4 finns flera 
smärre, oregelbundna stensamlingar. Rest av gravar” (FMIS Vamlingbo 95:1, 95:2, 95:3, 95:4) 
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Tidigare undersökningar 
 
I samband med planerade markingrepp kring Vamlingbo 98:1 i början av 1980-talet 
genomförde RAGU en mindre inventering och en fosfatkartering av det registrerade 
fornåkerområdet söder om Vamlingbo 37:1-2. Framförallt den norra delen av det 
fosfatkarterade området gav starka utslag. I det berörda området iakttogs också ett antal 
stenkoncentrationer. Det är också från detta område som det vid fornminnesinventering 1938 
iakttogs två malstenar i ett odlingsröse (Vamlingbo 172:1). Det återfinns således här tydliga 
indicier om att fler boplatslokaler kan återfinnas i området mellan Raä Vamlingbo 97:1-2 och 
Raä Vamlingbo 37:1-2. 
 

 
 

 
 
   I samband med inventering och karteringen av området var en provgrävning planerad. Det 
råder dock en viss oklarhet kring huruvida provgrävningen genomfördes eller inte. Rapport 
från RAGU påtalar att tre provschakt satts ut och påbörjats men att arbetet inte slutförts 
(Manneke 1984). Något som skulle kunna förklaras av att markingreppet avblåstes av 
ekonomiska skäl (se Hegardt 2011:76). Området har varit fortsatt omdiskuterat under 2000-
talet, då bland annat en polisanmälan om fornlämningsbrott upprättades (se Länsstyrelsens på 
Gotland dnr. 431-1814-10, ”Fornåkern” i GT 2010-09-29 och Hegardt 2011:75ff). 
 
 
 
  

Figur 4. Inventering och fosfatkartering av Raä 98:1 1983. Grafik: V. N. L. Melander efter Manneke (1984) 
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Tidigare forskning ”Kämpgravar” 
 
Den tidigare forskningen av kämpgravar kan något grovt delas in en före Vallhagarundersökningen 
och en efter Vallhagarundersökningen fas. Kämpgravslämningarna har varit kända länge och är 
upptagna redan i 1600-talets rannsakningar. De första vetenskapliga undersökningarna företogs 
under den senare delen av 1800-talet, framförallt tongivande var Fredrik Nordin med 
utgrävningarna av kämpgravslokalerna vid Rings i Hejnum socken. Då Nordin bland annat kunde 
fastslå att det rörde sig om lämningar av byggnader och inte gravar, som man tidigare (framförallt i 
folktradition) föreställt sig (för sammanställning av diskussionen se Cassel 1998:79ff, Svedjemo 
2014:55ff). 
   Den mest intensiva undersökningsperioden för fornlämningstypen skede från slutet av 1920-talet 
till början av 1950-talet med John Nihlén (1933 m. fl.) och Mårten Stenberger (1955) som ledande 
utforskare.  Framförallt den omfattande panskandinaviska undersökningen av Vallhagar, Fröjel 
socken som genomfördes efter kriget (1946-1949) kom att bli en vattendelare för 
kämpgravsforskningen. Undersökningen omfattad ett 20-tal husgrunder och resultaten från 
utgrävningen, samma med geologiska, osteologiska och etnologiska inskott publicerades i den 
omfattande ”Vallhagarpublikationen” 1955. Vallhagarpublikationens massiva omfång och gedigna 
utformning måste dock betraktas både på gott och ont. Undersökningen och publikationen har dels 
gett en gedigen utredning av fenomenet, men dess massiva struktur har också gjort att den kommit 
att bli något av ett facit och mer eller mindre lagt locket på för forskningsdiskussionen. Således 
verkligen delat in forskningen i före och efter faser. Bilden av kämpgravbebyggelsen är i 
publikationen framställd som en agrarekonomisk gårdsbebyggelse från perioden 200-600 e. Kr. som 
hastigt övergivits vid folkvandringstidens slut (se vidare Stenberger (red.) 1955). En bild som 
därefter väldigt sällan har kommit att revideras eller diskuterats. En del smärre anmärkningar på 
dateringsgrunden har kommit efteråt (ex. Nylén 1981) men inte lyckats vinna mark. Den forskning 
som bedrivits kring kämpgravsbebyggelsen efter Vallhagarpublikationen har istället i första hand 
varit inriktad mot kulturgeografiska (Carlsson 1979) och landskapsarkeologiska studier (Svedjemo 
2014). I mindre omfattning har också några mer socialstrukturerade aspekter berörts (Cassel 1998). 
   Sammanlagt har omkring ett 100-tal stengrundshus varit objekt för arkeologiska undersökningar 
(för sammanställning se Svedjemo 2014:57). De flesta helt undersökta lämningar tillhör dock 
Vallhagarundersökningarna och perioden innan. En stor del mindre undersökningar som utförts 
efter Vallhagarpublikationen med för diskussionen betydande resultat (inte minst utifrån 
användningen av fosfat-analyser, 14C-analyser o. s. v.) har därmed inte utifrån det arkeologiska 
perspektivet kunnat infogas i diskussionen, vilket gör att nya frågor kring omfattningen, dateringen, 
användningen, temporaliteten och den socialstrukturella funktionen av kämpgravshusen 
återaktualiserats. Det föreligger således ett behov av att lyfta på Vallhagar locket.   
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Den arkeologiska undersökningen 
 
 

Undersökningsområdet 
 
Fornlämningarna Vamlingbo 37:1 och 37:2 befinner sig i väster alldeles intill en åkerkant. Mellan 
fornlämningarna och åkerkanten har ett kraftigt dike grävts och schaktmassor från diket överlagra 
delar av fornlämningarna. Det gäller framförallt det eventuella murverket på den västra långsidan av 
Vamlingbo 37:1. Vid undersökningen och i efterföljande publikationer har den i 
fornminnesregistrerade lämningstypen ”Husgrund” för Vamlingbo 37:1 kommit att ifrågasättas (se 
vidare s. 43 och Hegardt 2005, 2011). Schaktmassornas volym står dock inte i förhållande till diket 
och det är således troligt att dessa överlagrar något, möjligtvis då en eventuell murkonstruktion.  
   Undersökningsområdet är på grund av kraftig vegetation något svår överskådligt. Däremot 
framträder Vamlingbo 37:2 tydligt som en karaktäristisk kämpgravslämning, där vallarna skapar en 
sänka central i konstruktionen som gör det enkelt att urskilja lämningen från den omgivande 
växtlighetens omfamning.     
   Vid fältinventering i november 2014 noterades att ett av de träd som slagit rot i Vamlingbo 37:2 
hade blåst omkull. Vid inventeringen påträffades också två större stenblock ca 2-3 m norr om 
Vamlingbo 37:1. De två stenarna ligger i linje med varandra på ca 6 m avstånd och förhåller sig till 
vad som eventuellt utgjort murverket för Vamlingbo 37:1. Några mer direkta indicier på ett 
förhållande mellan stenblocken och konstruktionen kunde dock vid inventeringen inte göras.   
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Schaktplan med anläggningar. Grafik: Johan Hegardt 
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Raä Vamlingbo 37:2 
 
 

Husgrunden 
 
Den omfattande växtligheten till trots framträder husgrunden Vamlingbo 37:2 ändå tydligt. De 
för stengrundshusen karaktäristiska stenmurarna skapar en ca 6 m bred försäkning mellan sig 
som avslöjar lämningen. Vid fältinventeringen i november 2014 uppmättes Vamlingbo 37:2 
till ca 22 x 9 m. Den variation mot inmätningen som återfinns i fornminnesregistret kommer 
sannolikt av att också rasmassorna från murverket inkluderas vid inmätningen i samband med 
fornminensregistreringen. Konstruktionen har kortsidorna i söder respektive norr och 
långsidorna i väst respektive öst. Delar av den nordvästra sidan av husgrunden överlagras av 
schaktmassorna från diket. 
 

 
 
 
 

Undersökningen 2001-2005 
  
Över husgrundens nordöstra långsidan lades ett ca 3 x 7 m stort schakt. Schaktet delades av 
husgrundens skalmur i en västlig del (omfattade innandömet av husgrunden) och en östlig del 
(omfattade området utanför murverket). 
 
 

Skalmuren 
 
Skalmuren rensades fram ca 1 x 2 m inom schaktet och återfanns centralt mellan det östra och 
västra schaktet. Murverket var konstruerat på det vis som kan förväntas vid kämpgravar, med 
en yttre och en inre rad av större grå- och kalkstensblock. Mellan ytter- och innermurarna 
återfanns en stenblandad jordfyllning. Murverket har ursprungligen varit lagt i minst två lager. 
Längsmed muren i så väl det östra som det västra schaktet påträffades rasmassor från 
murverket, vilket gör att dess ursprungliga höjd är svårbedömd. Murens bred var inom det 
framrensade området ca 1.6 m, vilket till synes ser ut att vara relevant för resten av murverket, 
men det bör påpekas att variationer i bredden för skalmurarna vid kämpgravskonstruktioner 
kan variera kraftigt från sektion till sektion. Skalmuren rensades fram vid undersökningen 
men undersöktes inte vidare. 

Figur 6. Husgrunden innan undersökningen. Foto: Johan Hegardt 
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Figur 7. Skalmuren inom det av schaktet omfattade området. Foto: Johan Hegardt 
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Det östra schaktet (utanför murverket) 
 

Lagerföljd 
 
I det östra schaktet utanför murverket påträffades under torv ett lager med spridda större 
stenblock, som rasat ut från murverket. Under raseringslagret och ett därunder beläget smärre 
jordlager framkom en terrassering. Terrassering var i den sydöstra delen av schaktet uppbyggd 
med en grövre struktur av blandade kalk- sand- och gråstenar. En provruta upptogs ca 3 m 
sydöst om det östra schaktet för att klargöra om terrasseringsstrukturen gick att återfinna 
också i detta område, vilket bekräftades av provrutan, som inte undersöktes vidare. 
   I den norra delen av det östra schaktet hade terrasseringen en betydligt mer organiserad 
karaktär och utgjordes av en stenläggning bestående av sandstensplattor. Stenläggningen 
omfattades av schaktet ca 3 x 2 m och sträcker sig ca 2-3 m utifrån murverket. Mellan 
stenarna påträffades mindre mängder med keramikskärvor och benfragment.   
 

Figur 8. Schaktplan. Grafik: Johan Hegardt 
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Anläggningar 
 
 

A1 – härdgrop 
 

I botten av det östra schaktet delvis nergrävt i sterilt sandlager påträffades en härdgrop (Anl. 
1).  Härdgropen var fylld med mörkjord, ca 20-30 cm djup och diffust avgränsad från 

Figur 9. Stenläggning utanför murverket. Foto: Johan Hegardt 

Figur 10. Rekonstruktion av stenläggningen utanför murverket. Foto mot V. Foto: Johan Hegardt 
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ovanliggande lager. Härdgropens västra del överlagras av skalmuren och är således äldre än 
husgrunden. Ett 14C-prov från härden gav resultatet 537-665 e. Kr. (kalib., 1490-1400 BP 
okalib.). 
 
 

 

 
 
 
 

Det Västra schaktet (innanför murverket) 
 
 

Lagerföljd 
 
Innanför murverket återfanns under raseringslagret ett kulturlager. Kulturlagret var som 
kraftigast intill murverket för att sedan tunna av in mot husgrundens centralaxel. Lagret 
utgjordes av svart och fet jord blandad med betydande mängder grus och småsten. 
Grusblandningen är inte naturligt tillkommen, vilket gör det troligt att lagret utgör golvnivån 
för husgrunden. Från kulturlagret omhändertogs ben och keramik. 

Figur 11. Profil av härdgropen A1. Foto mot V. Foto: Johan Hegardt 
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   Två av fundamentsstenarna i skalmuren var kraftigt vittrade och ”sönder sprängda”. 
Jordprover har genomgått lipidanalys, som dock inte kunnat påpeka någon specifik anledning 
till fenomenet (se vidare bilaga 3). I anslutning till stenarna fanns ett avvikande jordlager med 
fet jord innehållande betydande mängder med ”fnas” från kalk-, grå- och sandsten. 
   Endast ca 6 m² grävdes ner till sterilt sandlager. 
 
 

Figur 12. Översikt av det västra schaktet. Foto mot Ö. Foto: Johan Hegardt 
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Anläggningar 

 
 

Stolpfundament 
 
I den norra delen av schaktet framkom två eventuella stolpfundamentsanläggningar. Omkring 
2 m ut från murverket återfanns ett stenblock med flat ovansida. Sannolikt utgör stenen ett 
fundament för en takbärande stolpe. Intill stenen var en större kantställd gråsten placerad som 
möjligen kan ha fungerat som stödsten för stolpen. 
   I schaktkanten dryga meter från anläggningen framkom två stycken kantställda gråstenar, 
stenformationen liknar en stenskoning för ett stolphål, någon nergrävning kunde dock inte 

Figur 13.  Profilfoto av det västra schaktets norra schaktkant. Foto mot N. Foto/montage: Johan Hegardt 

Figur 14. Profilfoto av det västra schaktets södra schaktkant. Foto mot S. Foto/montage: Johan Hegardt 
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skönjas i profilen och konstruktionen undersöktes inte vidare, vilket gör tolkningen osäker.  
Stenens bottensida var rundad medan ovansidan var flat. Sten återfanns mindre än 2 m in från 
muren och linje med den liknande konstruktionen i den norra delen av schaktet. Den här 
anläggningen har sannolikt utgjort grundsten för en takbärande stolpe. 
 
 

 
 Figur 15. De eventuella stolpfundamentsstenarna samt eventuell stenskoning för stolpbärande 

konstruktion. Foto mot Ö. Foto: Johan Hegardt 
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Figur 16. Eventuellt stolpfundament i den nordöstra delen av schaktet. Foto mot N. Foto: Johan Hegardt 

Figur 17. Flat eventuell stolpfundamentssten i den stdöstra delen av schaktet. Foto mot S. Foto: Johan Hegardt 
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Härdar 
 
Inne i huset påträffades också två stycken härdgropar. Härdgropen A3 återfanns i den norra 
schaktkanten och bröt tydligt av mot det ovanliggande kulturlagret som en ca 35 cm lång och 
varierande mellan 5-10 cm djup nedgrävning (nedgräv i sterilt sandlager), fylld med mörkjord 
och större stenar än vad som påträffades i kulturlagret. 
 

Figur 18. Kantställda gråstenar i den nordöstra delen av schaktet. Eventuellt stenskoning för stolphål. 
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   Härdgropen A2 påträffades centralt i den södra delen av det västra schaktet och utgjordes 
också den av en från kulturlagret tydligt avgränsad nedgrävning. Härdgropen var stenfylld 
eller möjligen enkelt stensatt. Anläggningen var cirkulär i plan, ca 60-65 x 70-75 x 28-30 cm 
djup och fylld med sten och kolblandad jord. Intill anläggningen påträffades enstaka fragment 
av flinta. Ett 14C-prov från härdgropen gav resultatet 326-437 e. Kr. (kalib. 2 sigma. 1685-
1615 BP okalib.) 
 
 

 
 

 

Figur 19. Härdgropen A3 i den norra profilen. Foto mot N. Foto: Johan Hegardt 

Figur 20. Profil av härdgropen A2. Foto mot S. Foto: Johan Hegardt 
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Figur 21. Härdgropen A2 tydligt kontrasterat mot sterilt sandlager. Foto: Johan Hegardt 

Figur 22. Härdgropen A2 under utgrävning. Foto: Johan Hegardt 
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Fynd 
 

Ben 
 
Benmaterialet har genomgått omfattande osteologisk analys av Jan Storå vid Stockholms 
universitet (se bilaga 2). Material under rubriken är sammanställt från denna analys. För mer 
utförlig analys och diskussion kring benmaterialet hänvisas till bilaga 2. 
   Det benmaterial som återfanns i det östra schaktet var spritt genom lagren och utgjordes i 
första hand av obrända benfragment från större tamdjur. Ben från nöt, får (samt får/get) och 
häst kunde identifieras bland benmaterialet. I nivå med stenläggningen framkom också 
enstaka fragment av brända och svedda benfragment (4 g svedda fragment och 1 g brända). 
Fragmenten har i begränsad grad gått att identifiera. Ett av de svedda fragmenten kom från 
får/get och delar av det övriga benmaterialet kan identifieras till medelstora däggdjur, 
sannolikt att det i detta fall också rör sig om får. 
   Benmaterialet från det västra schaktet utgjordes i större omfattning av brända och svedda 
fragment. Från schaktet omhändertogs ca 104 g obrända, 55 g svedda och 11 g brända 
benfragment. Bland det obrända benmaterialet har precis som i det östra schaktet nöt, får 
(inkluderat får/get) och häst gått att identifiera. I detta material gick också ben från svin och 
säl att identifiera. En stor del av benmaterialet har inte gått att bestämma vidare än till 
medelstora däggdjur, också i detta fall kan det misstänkas att det rör sig om ben från får. 
   Bland det svedda och brända benmaterialet identifierades ben från nöt och får (får/get), 
också i detta fall tillför majoriteten av identifierat benmaterial medelstora däggdjur utan 
möjlighet till vidare precisering. Intressant är att också ben från säl återfinns bland de svedda 
benfragmenten. Bland de svedda benen gick också – något anmärkningsvärt – ben från ett 

Figur 23. Lodfoto av härdgropen A2. Foto: Johan Hegardt 
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groddjur att identifiera.   
  
  

Keramik 
 
Från Vamlingbo 37:2 omhändertogs sammanlagt 106 g keramik. Majoriteten av denna 
keramik (81 g) återfanns utanför skalmuren, framförallt emellan stenarna i den stenlagda 
terrasseringen utanför skalmuren. Keramikskärvor är kraftigt fragmenterade men kan härledas 
till minst två olika kärl, varav ett svartgrått, grovt gilmmermagrat, ca 5-6 mm tjockt gods och 
ett reducerat bränt (med rödbrun yta) ca 8 mm tjockt gods, magrat med glimmer och större 
mineralkorn. Från det östra schaktet kommer också en mynningsskärva av grovt magrat 
”stenaktigt” gods.  
   Inuti konstruktionen i det västra schaktet påträffades 25 g keramik, varav de flesta kommer 
från ett polerat, ca 6 mm tjockt gods. Dessutom återfanns en skärva av ett svartgrått, 6 mm 
tjockt, glimmermagrat gods och enstaka fragment från ett rödbrunt, ca 8 mm tjockt gods.  
 
 
 

Diskussion 
 
Förekomsten av stenläggningar av mer noggrant utvalda och flata stenblock är inte ovanlig 
samma med kämpgravar, då framförallt i samband med ingångar (se ex. 
utgrävningsbeskrivningar i Stenberger (red.) (1955)). Det som däremot är anmärkningsvärt i 
fallet med Vamlingbo 37:2 är att stenläggningen här återfinns utanför husgrunden och utan att 
någon koppling till en eventuell ingång har kunnat göras. Stenläggningen återfinns längs med 
husgrundens långsida och ingångar på kämpgravars långsidor är ytterst sällsynta (ex. endast 
ett dokumenterat exempel från Vallhagargrävningen). Stenläggningen återfinns också på 
samma nivå som murens grund och verkar förhålla sig till denna. 
   De påträffade större stenarna innanför murverket utgör sannolikt fundamenten för 
takbärande trästolpar. Den här typen av konstruktionsdetalj har tidigare vid ett flertal tillfällen 
dokumenterats i samband med kämpgravshus (se af Hällström 1955:100f, Nihlén & Boëthius 
1933, se också Hegardt 2011:72). 
   Mer spektakulära är de härdgropar som påträffats, även om dessa till sin struktur inte 
avviker från vad som tidigare påträffats vid kämpgravshus (framförallt Stenberger (red.) 
1955:100ff).  Sannolikt är det resterna av en kokgrop eller dumpgrop för dylik som 
anläggningarna utgör. 
   Det som däremot är anmärkningsvärt är härdgroparnas position och de resultat som 14C -
prover har gett. De båda härdarna (A2 och A3) innanför murverket förekommer på en nivå 
som i jämförelse med stolpfundament verkar ligga under golvnivån. Det är således möjligt att 
härdarna är äldre än själva husgrunden. Placeringen av härdarna är också i förhållande till 
husets centralaxel något avvikande. Härdar och härdgropar med relation till kämpgravshusens 
nyttjandeperiod förekommer i regel centralt i byggnaden och i detta fall verkar härdgropar 
snarare vara mer lokaliserade till den ena änden av konstruktionen. Detta kan dock inte 
säkerställas utan att hela husgrunden framrensats och därmed kan undersökningen inte med 
säkerhet fastställa hur härdgropar kronologisk förhåller sig till konstruktionen. Den datering 
som kommer från A2 till den senare delen av den romerska järnålder/ folkvandringstid är 
således intressant då den placerar härdgropen till den inom kämpgravsforskningen vedertagna 
dateringsgrunden. Däremot verkar härden av undersökningen att döma vara äldre än 
husgrundens golvnivå. En bild som också förstärks utav härdgropen A1 som överlagrades av 
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muren och som genom 14C -prov daterats till den första delen av vendeltiden. Således torde 
skalmuren inte ha kunnat uppföras innan som tidigast början av vendeltiden, det vill säga den 
period då kämpgravshusen enligt tidigare forskning skall ha övergivits. 
  Härdgroparnas datering och den avvikande placeringen för terrasseringslagret öppnar således 
frågan om den husgrundslämning som i dag återfinns ursprungligen haft en annan placering. 
Eller möjligtvis att en annan byggnad varit uppförd på platsen innan kämpgraven och att 
denna konstruktion först vid början av vendeltiden ersatts av ett stengrundshus. 
   Att äldre kulturlager och anläggningar påträffas samman med kämpgravar är ett etablerat 
fenomen (ex. Arnberg 2007, Cassel 1998, Svedjemo 2014 m.fl.), däremot har det vid få 
tillfällen fullt ut klarlagts någon dateringsgrund för de äldre lämningar som mer 
schablonsmässigt placerats till förromersk järnålder och yngre bronsålder. Resultaten från 
Vamlingbo 37:2 samman med resultaten från undersökningarna av Raä Buttle 43:1-3 
(Andreeff & Melander 2015) pekar snarare mot att de äldre lämningar som påträffas tillhör 
den vedertagna dateringsramen för kämpgravsepoken. Det ska däremot påpekas att varje 
objekt bör systematisk behandlas innan klara slutsatser kan dras. Däremot är det uppenbart att 
det föreligger en – i förhållande till vedertagen dateringsgrund – väldigt sen datering för 
uppförandet av Vamlingbo 37:2. 
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Raä Vamlingbo 37:1 
 
 
Raä 37:1 framträdde innan undersökningen som en ca 12 m lång stenmur, med en ca 2-3 m 
utlöpande stenkonstruktion i västlig riktning i den södra änden. Den västra delen av den 
förmodade husgrunden överlagrades av schaktmassorna från diket vid åkerkanten. 
   I samband med undersökningen av Vamlingbo 37 företogs en metallkartering av området. 
Metalldetektorundersökningen blev resultatlös annat än att recenta kapsyler och dylikt 
upptogs. Undantaget utgjordes av ett område i anslutning till den södra änden av Raä 
Vamlingbo 37:1. 
   För att undersöka utslaget lades ett ca 5 x 1 m stort schakt i NV-SÖ riktning över Raä 37:1. 
Precis som vid undersökningen av Raä 37:2 så lades schaktet över murverket som delade in 
schaktet i en västlig och en östlig del. Den östliga delen av schaktet kom därmed att utgöras 
av ett område som återfanns mellan en eventuell innnermursten och två större stenblock 
(eventuellt yttermur) i den östra kanten av schaktet. Därmed torde schaktet ha omfatta själva 
fyllningen från skalmuren till den eventuella husgrunden. Den östra delen av schakt kom 
således att omfatta ett område ca 1.2 x 1m begränsat av ett större stenblock (ca 1 m i diam.) i 
östlig och västlig riktning. Vid utgrävningen bedömdes det dock som högst osäkert att den 
östra delen av schaktet verkligen omfattade en skalmur. Någon övergripande struktur eller 
dragning för ett eventuellt murverk kunde inte konstateras. Inte heller gick strukturen att 
känna igen från Raä 37:2. 
 

 

 
 

 
 

Utgrävningen/ lagerföljd 
 
Vid undersökningen framträdde i den östra delen av schaktet efter avtorvning och avlägsnade 

Figur 24. Översiktlig schaktplan. Grafik: Johan Hegardt 



31 
 

av ett eventuellt raserings- eller odlingsstenslager ett kompakt lager i huvudsak utgörandes av 
mindre kalk- och sandstenar.  Under lagret framkom ett från ovanliggande lager tydligt 
separerat kulturlager bestående av mörk och fet jord. Från lagret omhändertogs keramik, ben 
(såväl obränt som bränt) och kol. Intill den eventuella innermurstenen (centralt i schaktet) 
påträffades under det fyndförande lagret ett gråaktigt lerlager, begränsat intill stenen. Lagret 
återfanns också i den västra delen av schaktet. Ett 14C -provt gjort på en djurtand påträffad 
mellan de två större stenblocket i den östra delen av schaktet gav resultatet 339-475 e. Kr. 
(kalib. 2 sigma med 73 % säkerhet, 22.4 % för 485-535 e. Kr.). Den östra delen av schaktet 
grävdes ner till sterilt sandlager. 
 
 
 

 

 
 

Figur 25. Den östra delen av schaktet under utgrävning. Kulturjordsfyllning mellan den inre och yttre stenraden. Foto 
mot V. Foto: Johan Hegardt 



32 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   I den västra delen av schaktet innanför den eventuella innermurstenen (stenblocket var ca 1 
m i diam.) avvek stratigrafin från den östra delen. Efter att ett lager med större stenar (ca 0.4 
m i diam.) och ett smärre jordlager avlägsnats ner till ca 0.5 m under markytan, påträffades ett 
”hålrum”, fyllt med gråaktig sandjord. I detta ”hålrum” återfanns två stycken Vestlandskittlar 
(se vidare sid. 36). Omkring 0.2 m från kittlarna påträffades också en koncentration av svedda 
eller lätt brända djurben. I lagret påträffades också keramik som till karaktären avvek fån 
keramikfynden som gjordes i det östra schaktet utanför Vamlingbo 37:2. Ett 14C -prov från 
den nivå kittlarna stod på gav resultatet 418-579 e. Kr. (kalib. 2 sigma). Under sandjordslagret 

Figur 26. Lodfoto över östra delen av schaktet under utgrävningen. Foto: Johan Hegardt 

Figur 27. Profilfoton av den östra delen av schaktet. foton mot S. t. v. syns begränsningen för det gråaktiga lerlagret 
ovan sterilt sandlager. t. h. Framkommer lagerföljden tydligt, med stenpackningslager ovan kulturlager och i det högra 

hörnet under stenarna framkommer det gråaktiga lerlagret. Foto: Johan Hegardt 
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återfanns ett gråaktigt fyndlöst lerlager. Efter detta lager följde sterilt sandlager. 
 
 

 
 
 

Figur 28. Profilfoto den västra delen av schaktet, ”kittelkammaren”, med stenpackningslager av 
sluttande murraskaraktär, ovan kulturlager. I botten syns det gråaktiga lerlagret. Till vänster i 

bilden syns också en eventuell nedgrävning. Foto Mot N. Foto: Johan Hegardt 



34 
 

 
 
 
 

Fynd 
 

Ben 
 
Benmaterialet har genomgått omfattande osteologisk analys av Jan Storå vid Stockholms 
universitet (se bilaga 2). Material under rubriken är sammanställt från denna analys. För mer 
utförlig analys och diskussion kring benmaterialet hänvisas till bilaga 2. 
   Från den östra delen av schaktet omhändertogs 76 g obrända, 12 g svedda och 10 g brända 
ben. De brända och svedda benfragmenten har inte kunnat bestämmas närmare än att de i 
huvudsak kommer från ett medelstort däggdjur (troligen får) också några fragment från större 
däggdjur kunde identifieras. De obrända benfragmenten kommer också i huvudsak från 
medelstora och stora däggdjur (sannolikt får, nöt och möjligen häst), bland materialet har 
fragment gått att identifiera till får, nöt och säl, samt enstaka fragment från fågel (obestämd 
art). 
   I den västra delen av schaktet återfanns 99 g obränt benmaterial och 18 g svedda eller lätt 
brända benfragment. Det obrända materialet tillhör precis som i den östra delen av schaktet 
framförallt mellanstora däggdjur (sannolikt får), men här påträffades bland det identifierade 
materialet en större variation inkluderande nöt, får (får/get), gädda och eventuellt ben från 
häst. Det svedda benmaterialet gick att identifiera till får samt ben från mellanstora och större 

Figur 29. Försänkning, eventuell nedgrävning i den västra delen av schaktets profilkant. Foto: Johan Hegardt 
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däggdjur (sannolik också i detta fall att det rör sig om ben från får samt nöt eller eventuellt 
häst). De svedda benfragmenten påträffades samma med Vestlandskittlarna.    
 
 

Keramik 
 
Ifrån den östra delen av schaktet över Vamlingbo 37:1 omhändertogs 19 g keramik. De flesta 
skärvorna kommer sannolikt från samma kärl av ett svartgrått gods med polerad yta och 
mineralkornsmagring. Samtliga skärvor var kraftigt fragmenterade. Från den östra delen av 
schaktet påträffades också en skärva av gulgrått gods med glimmermagring.  
   I anslutning till vestlandskittlarna i den västra delen av schaktet påträffades ca 44 g keramik. 
Den keramik som påträffades här kommer från flera olika kärl och avviker kraftigt från 
fynden från den östra delen av schaktet och från keramikfynden från Vamlingbo 37:2. Två av 
skärvorna är av mer frekventa typer i det gotländska järnåldersmaterialet. Dels en gulbrun, ca 
8 mm tjock skärva som magrats med grövre mineralkorn och dels en skärva av brungrått 
gods, ca 5 mm tjockt och med något finare magring än föregående. I övrigt påträffades tre 
skärvor av avvikande karaktär. Det rör sig här om en skärva av ”beigegrått” ca 6 mm tjockt 
gods som tillverkats av en närmast stengodslikande lertyp. En mynningsskärva av ett rött 
(oxiderat), ca 6 mm tjockt, polerat, mycket fint gods och en skärva liknande den föregående 
men tillverkad av annorlunda lertyp (en vitgrå lera, möjligen med hög kalkhalt).  
 

 

 
 

Figur 30. Bottennivå för schaktet över Vamlingbo 37:1. Foto mot V. Foto: Johan Hegardt 
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Vestlandskittlar 
 
Vestlandskittlar antas ha tillverkats i Germania Inferior eller Gallia Belgica (se Dahlin Hauken 
2005:49). Kittlarna har drivits ut ur ett enda stycke, genom användning av olika grader av 
finkalibriga släggor och hammare, ömsom varvat med upphettning (se vidare Bilaga 5 och 
Dahlin Hauken 2005:47). 
   I Åsa Dahlin Haukens sammanställning återfinns ca 255 noterade fynd av kittlar, spridda 
över Nord- och Västeuropa (se 2005 Appendix II-III). Antalet fynd är dock sannolikt betydligt 
högre, exempelvis redogör inte Hauken fullt ut för flera av de större depåfynden från 
kontinenten (se ex. Petrovszky 2006a-d), därtill tar Hauken upp ytterligare ca 36 kittlar som 
anträffats i Norge, men som på grund av fragmentering eller att kittlarna inte inlämnats inte 
gått definiera (se Hauken 2005 Appendix IV). 
   Vestlandskittlarna har, sin sannolika produktionsort tilltrots, fått sitt namn från det mest 
fyndförande området; det norska Vestlandet, där ca 115 säkra fynd av Vestlandskittlar gjort 
(Ibid. Appendix II). Fynden av Vestlandskittlar i Norge kan i samtliga fall dateras inom 
perioderna C3, D1 och D2 (ca 300-550/575 e. Kr.) (Ibid. s. 29ff). Dateringen av fynd från 
kontinenten är i regel placerat från ca 100 e. kr. och framåt (se Künzl 1993a:231). 
   De norska fynden har i stort sett uteslutande gjorts i gravar där kittlarna antingen använts 
som gravurnor eller ingår bland gravinventarierna. Kittlarna har inom den tidigare 
forskningen ansetts som tecken på romersk import bland skandinaviska ”aristokratier” och 
satts samman med reciproka gåvoutbyten (för sammanställning av forskningshistoriken kring 
Vestlandskittlar se Hjørungdal 2009:21ff). 
   Antalet kittlar som påträffats i Sverige är däremot väldigt begränsat. Fynd är endast kända 
från Medelpad och Gotland (eventuellt återfinns också en kittel från Lovö (se Ljungkvist 
2009:39, Lamm 1973:42). Dahlin Hauken tar upp 15 kända exemplar (2005: Appendix III). 
Den här siffran är dock i underkant. Ett problem med uppskattningen av antal kittlar utgörs av 
förekomsten på Gotland av så kallade Gotlandskittlar (Melander manus). Då användningen av 
kittlar i gravläggningspraktiker på Gotland delvis avviker från de som återfinns i det norska 
materialet och i Medelpad, är kittlarna tyvärr ofta fragmentariska och typbestämningen svår 
(Ibid.). Av de Vestlandskittlar som noterats på Gotland av Dahlin Hauken så är det för 
sammanhanget värt att påpeka att endast tre av sju kittlar påträffats i gravkontext, övriga har 
klassificerats som ”depå-fynd” (se vidare Nerman 1935:99f).   
 
 

Vestlandskittlarna från Vamlingbo 
 
Vestlandskittlarna påträffades i den fornminnesregistrerade ”husgrunden” Vamlingbo 37:1. 
Kittlarna återfanns under en stenpackning av större stenblock (möjligen utras från ett 
murverk). Kittlarna stod lutade mot varandra och innehöll inget annat än sandblandad jord 
(något mer kompakt och fetare ner mot botten av kittlarna) av samma slag som jorden runt 
kittlarna. Lipidanalys av beläggningar från botten av kittlarna visade att kittel 2 sannolikt 
innehållit ”något kolhydratrikt av vegetabiliskt ursprung”, möjligen råg, korn eller ärtor (se 
Bilaga 3 sid. 7). Båda kittlarnas bottenplattor visar tydliga spår från eldpåverkan. Sättet 
kittlarnas bottenplattor fläckats på gör det troligt att kittlarna används för kokning eller dylikt. 
I kämpgraven ”hus 9” från Vallhagar återfanns ett stolphål intill härdplatsen, som möjligen 
kan ha används som upphängningsanordning för kokkärl (se Nylén & Nylén 1955:156ff) och 
de Vestlandskittlar som påträffats i Kyrkebys, Hejnum sn återfanns samma med 
upphängningskedja av järn (se SHM 16514).         
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Figur 31. Vestlandskittlarna under utgrävning. Foto: Johan Hegardt 

Figur 32. Vestlandskittlarna under utgrävning, Kittel 2 (t. v.), Kittel 1(t. h.). Foto: Johan Hegardt 
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Kittel 1 
 
Kittel 1 har en mynningsdiameter på ca 300 mm, mynningskanten är utböjd ca 10 mm och 
öronen är ”uppvikta” ur mynningskanten. Öronen är fragmentariska och dess ursprungliga 
längd går inte att utröna. Kittlen har en konkav profil och tjockleken på plåten är ca 0.5 mm. 
Bottenplattan är ca 320 mm i diam. och har lossnat från kitteln. Bottenplattan är påtagligt 
eldpåverkad. Kittelns ursprungliga höjd går inte att fastställa men torde ha legat mellan 150 
och 170 mm. Längs med ena sidan av mynningen finns rester av järnkorrosion, vilket 
sannolikt utgör avfällningar från en järnhank som vilat mot mynningskanten. Hankfästen av 
järn finns bevarade i fragmenterat skick vid öronen. Sammanlagt 26 lösa bronsfragment och 
54 järnfragment från kitteln och hanken omhändertogs vid undersökningen. 
 
 

 
 

Figur 34. Kittel 1. t. h. bottenplattan. Foto: V. N. L. Melander 

Figur 33. Kittel 1 vid utgrävningen. Foto: Johan Hegardt 
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Kittel 2 
 
Kittel 2 har en mynningsdiameter på ca 310 mm, alltså något större omfång än kittel 1. 
Mynningskanten är utböjd ca 10 mm, med öronen ”utvikta” ur mynningskanten. Öronen har 
en höjd på ca 50 mm och består av något tjockare plåt än resterande delar av kitteln (ca 0.5 
mm). Upphängningshålen är ca 10 mm i diameter, i det ena örat återfinns fragment från en 
järnhank. Den ena mynningskanten har lämningar av järnkorrosion från hanken. Kittelns 
profil är konkav. Bottenplattan har lossnat från kitteln och har en diameter på ca 350 mm. 
Bottenplattan visar tydliga spår av eldpåverkan. Eldningen har skett mot bottenplattans 
centrala del underifrån, vilket gör det troligt att kitteln använts upphängd för kokning eller 
liknande. Den ”sotning” som skett av kittlarnas botten är i kraftig i jämförelse med 
kittelfynden från Neupotzdepån (se Künzel 1993a, 1993:b abb.196-267), vilket talar för en 
mer frekvent eller längre användningsperiod för kittlarna. Vid utgrävningen omhändertogs 53 
lösa bronsfragment från kitteln och ca 40 lösa järnfragment. 
  

 
 

 
 

Figur 35. Kittel 2 (notera järnkorrosionen längs den vänstra mynningskanten), t. h. Detalj av örat med fragment av 
järnhanken kvar i upphängningshålet. Foto: V. N. L. Melander 
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Figur 36. Kittel 2, t. v. bottenplattan, o. t. h. Undersidan av bottenplattan, n. t. h. Lösa fragment från kitteln. 

Figur 37. Kittel 2 under utgrävningen. Foto: Johan Hegardt 
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Typbestämning och datering 
 
Det fragmenterade skicket gör att kittlarna är svår att typbestämma utifrån Dahlin Haukens 
modell (se 2005:20ff, för sammanställning av den typologiska diskussionen se också 
Hjørungdal 2009), men det rör sig om typ 2C eller 2D. Kittlarnas mynningsdiameter och 
sannolika ursprungliga höjd är i jämförelse med de norska fynden tämligen ordinär och kan 
inte särskiljas mellan typerna. Den förhållandevis raka profilen på kittlarna, antyder mer om 
2D än 2C, eller möjligen en senare typ av 2C. 
 
 

Figur 38. Schematisk framställning av lösfunna järn- och bronsfragment vid kittlarna. 
Grafik: V. N. L. Melander/Fredrik Andersson 
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Figur 39. Spridningsdiagram för mynningsdiameter hos Vestlandskittlar av typ 2C och 2D, samt 

Vamlingbokittlarna (kvadrater). Materialet sammanställt från Dahlin Hauken (2005: Appendix II). Grafik: V. N. 
L. Melander 

 
 

 
Figur 40. Spridningsdiagram för höjdmått hos Vestlandskittlar av typ 2C och 2D, samt Vamlingbokittlarna 
(kvadrater). Materialet sammanställt från Dahlin Hauken (2005: Appendix II). Grafik: V. N. L. Melander 

 
 
 

   Då ingen klar dateringskontext föreligger så kan kittlarna enkom dateras utifrån typologi, 
vilket gör problematiken med typbestämningen mer påtaglig, då kittlar av typ 2D endast har 
gått att datera till perioden 500-550/575 e. Kr., medan typ 2C förekommer under hela 
Vestlandskittelperioden, samt i Neupotzepån som dateras till slutet av 200-talet e. Kr. (se 
Dahlin Hauken 2005:45, Künzel 1993a, Stadler (ed.) 2006). Tidigare fynd av Vestlandskittlar 
på Gotland är också av Haukens typ 2 och har i samtliga fall daterats till folkvandringstiden 
(se Nerman 1935:89 (för belysning av problematiken med Nermans kronologier se (Näsman 
1970, Rundkvist 2003:11ff, Melander 2014:27ff)). Det samman med de frekventa fynden av 
Gotlandskittlar under den första delen av vendeltiden (se Ljungkvist 2009:39, Nerman 1975, 
Melander manus), får sägas tala för att en datering till den senare delen av folkvandringstiden 
är sannolik, något som också stärks av 14C -provet från den nivå kittlarna stod på som gav ett 
resultat till 418-579 e. Kr. (kalib. 2 sigma). 
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Diskussion: Husgrundens vara eller inte vara 
 
Både vid fornminnesregistreringen och vid undersökningen 2003 så förekommer det 
frågetecken kring hur lämningen Vamlingbo 37:1 egentligen ska tolkas. Dess definition som 
husgrund går i högsta grad att ifrågasätta.   
   Den uppskattning av omfattningen av Vamlingbo 37:1 som återfinns i fornminnesregistret 
får ses som mycket osäker. Vid fältinventering i november 2014 uppmättes konstruktionen till 
en längd av ca 12 m (liknande resultat också vid undersökningen (se Hegardt 2011:71). Detta 
utifrån den dels bevarade kortsidan av en eventuell murkonstruktion i söder, till vad som 
möjligen kan ha utgjort den norra kortsidan (en rad av större stenar delvis överväxta av ett 
träd). Bredden på konstruktionen uppskattades till ca 6 m, utifrån den tydliga ca 12 m långa 
östra långsidan och en större sten som delvis överlagrades av schaktmassorna på den västra 
sidan. Uppskattningen av bredden utgör således endast det inre rummet av den eventuella 
kämpgraven och överensstämmer med bredden för innandömet vid Vamlingbo 37:2. Således 
torde den eventuella husgrunden ha varit ca 12 x 9 m. En omfattning som stärker tolkningen 
som husgrund. Däremot är alla uppmätningar högst osäkra, då ytor inte frilagts. 
   Vid utgrävningen restes stora frågetecken kring registreringen i fornminnesregistret av Raä 
37:1 som en husgrund (se vidare Hegardt 2005, 2011:72f). Den stenvall som borde ha utgjort 
en skalmur visar inte på samma tendenser som hos skalmuren för Raä 37:2. I den undersökta 
ytan framstår murverket som oregelbundet och sporadisk och någon fyllning mellan det större 
västra stenblocket och de två stenblocken i öster kunde inte iakttas, utan utgjordes istället av 
två separerade lager. Det ska dock påpekas att variationerna kring kämpgravarnas utformning 
är mycket hög, mer eller mindre varje konstruktionen är säregen. Därtill framstår den norra 
delen av den östra långsidan som lagd i mer regelrätt skalmursteknik, något som dock inte 
utan vidare undersökning kan säkerställas.   
   Fornlämningens skadestatus är också den betydande och likaledes svåruppskattad. Delar av 
fornlämningen överlagras delvis av odlingssten och den eventuella västra långsidan är i det 
närmaste helt dold av schaktmassor.      
   Fyndet av Vestlandskittlarna och deras starka association till gravkontext ställer också 
frågor om hur konstruktionen Vamlingbo 37:1 ska förstås. Däremot återfinns det ingenting i 
utgrävningsdokumentationen som antyder om en gravkontext. De påträffade 
keramikskärvorna och fragmenterade djurbenen talar om ett boplatsmaterial av ”ordinär” 
kämpgravstyp. Därtill föreligger det med de gotländska fynden av Vestlandskittlar en större 
osäkerhet kring gravkontexten än vad som är fallet med det norska materialet och fynden från 
Medelpad. Den tydligaste parallellen till fyndet finns till de två kittlar som påträffades i 
Hejnum socken (SHM 16514), intill vad som av upphittarna tolkades som en ”stenvast” (se 
Nerman 1941). Beskrivningen av fyndomständigheterna har tydliga paralleller till fyndet av 
kittlarna i Vamlingbo och det är möjligt att de ”stenvastar” som omtalas i samband med 
Hejnum-fyndet är rester av kämpgravslämningar. Gravkontexten kan således i det gotländska 
materialet inte stärkas på samma vis som i det norska materialet. 
   Det påträffade lerlagret under kulturlagret i undersökningsschaktet minner också om 
liknande ”golvlager” vid Vallhagar undersökningen (ex. Klindt-Jensen 1955:140ff), lagret 
återfinns dock även utanför den eventuella murkonstruktionen. 
   En möjlig tolkning är också att det skulle kunna röra sig om en stensträng. Vilket dock är 
tveksam med tanke på fyndet av kittlarna. Där till är stensträngarnas kronologiska relation till 
kämpgravshusen mycket osäker (se vidare Arnberg 2007:47 och där angiven litteratur). 
   Det går därmed inte att ge någon fullgod tolkning av definitionen för Vamlingbo 37:1 utan 
vidare undersökningar utförts.   
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Resultat 
 
Den begränsade utgrävningsytan till trots så har undersökningar av Raä Vamlingbo 37 gett 
flera betydande resultat. Detta gäller inte minst kämpgravslämningen Vamlingbo 37:2.  
Husgrunden kan genom 14C-datering från anläggning 1, placerad under skalmuren, dateras till 
den första halvan av vendeltiden. Det vill säga att stengrunden uppförts vid den tid det 
tidigare antagits att stengrundsbebyggelsen övergivits.  
   Av de påträffade stolpfundament och härdgroparna inuti konstruktionen, är det också 
sannolikt att stengrundshuset uppförts ovan en äldre aktivitetsyta – som genom 14C-datering 
kan placeras till den senare delen av romersk järnålder eller den första delen av 
folkvandringatiden. Ett betydande resultat för kämpgravsdiskussionen då undersökningen 
påvisar att de äldre kulturlager som påträffats vid kämpgravslokaler inte per automatik kan 
dateras till förromersk järnålder.        
   Det råder däremot större osäkerhet kring hur konstruktionen Vamlingbo 37:1 ska förstås. I 
detta fall återfinns ett behov av vidare undersökning för att klarlägga konstruktionens 
funktion. Stenmuren kan 14C-dateras till folkvandringstiden, vilket också överensstämmer 
med den troliga dateringen för de två funna Vestlandskittlarna. Den påtagliga parallellen till 
kittelfyndet från Kyrkebys i Hejnum sn, visar också på att det inte är tal om en 
engångsföreteelse. Möjligen döljer det sig bakom kittelfynden intill murkonstruktioner 
(eventuella husgrunder) från Vamlingbo och Hejnum en ännu inte fullt ut greppbar 
bebyggelsestruktur. Något som ytterligare poängterar att det föreligger ett behov av vidare 
undersökningar, analyser och revideringar av vedertagna föreställningar inom diskursen för 
den gotländska järnåldersbebyggelsen.   
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Fyndlista
Vamlingbo 37:1, 37:2

2001-2005

Dnr. Socken Lokal Raä nr. Fynd ID Schakt Material Fyndtyp Antal Vikt (g) Anmärkning Del Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 1 2V Cu-leg Vestlandskittel 2 976 Kittel 1. Vestlandskittel, botten lös. 
Mynningsdiameter 300 mm, öron 
fragmentariska, mynningskant utböjd ca 
10 mm, konkav profil, bottenplattans 
diameter 320 mm, tjockleken på plåten 
mindre än 1 mm, höjd uppskattningsvis 
ursprungligen mellan 150-170 mm. 
Dahlin Hauken typ 2C-2D. Längs med 
mynningen spår av järnkorrodering. 
Hankfäste av järn ca 35 mm lång intill 
ena örat, mindre fragment kring det 
andra. Bottenplattan tydligt eldpåverkad, 
sannolikt från eldpåverkan mot 
udnersidan.

f.

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 2 2V Cu-leg Vestlandskittel 5 973 Kittel 2. Vestlandskittel, botten lös. 
Mynningsdiameter 310 mm, 
mynningenskanten utböjd ca 10 mm, 
konkav profil, höjden ursprungligen 
uppskattningsvis ca 170 mm, öron 
utvikta ur mynningskanten, ca 50 mm 
höjd, något tjockare än kärletsplåt, som 
är mindre än 1 mm tjockt. 
Upphägningshål i örat ca 10 mm i 
diameter, rester av järnkorroderingar 
från hank längs ena mynningsidan. 
Fragment från hank kvar i ena örat. 
Bottenplattan ca 350 mm i diameter, 
tydliga tecken på eldpåverkan från 
eldning mot bottenplattans centrala del 
underifrån. Dahlin Hauken typ 2C- 2D.

f.

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 3 2V Cu-leg Vestlandskittel 2 4 Två lösa fragment från kittel 1. Det 
mindre 20 x 14 x 0.5 mm. Det större 55 x 
26 x 0.5 mm. 

f.

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 4 2V Cu-leg Vestlandskittel 3 4 Tre lösa fragment från kittel 2. 
Fragmenten 60 x 12-30 x 0.5 mm - 20 x 
21 x 0.5 mm - 65 x 22 x 0.5 mm. 

f.

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 5 1Ö Keramik Keramik 7 20 2 mynningsbitar. Från stenläggningen 
utanför Vamlingbo 37:2

f.

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 6 1Ö Keramik Keramik fl. 61 2 mynningsbitar. Från stenläggningen 
utanför Vamlingbo 37:2. Liknande 
fragment som fnr. 5

f.

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 8 1Ö Ben Bränt ben 1 1 Bränt, ej kremerat, ben. Funnet bland 
keramik (fnr. 7). Mellanfotsben från får 
(muntl. Alexander Sjöstrand). Utgallrad 
efter osteologisk definition.

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 7 1Ö Keramik Keramik 21 25 Keramikfynd från husgrunden Vamlingbo 
37:2

f.

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 9 2Ö Keramik Keramik 12 19 f.
431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 10 1V Flinta Flinta 2 27 Bearbetade. Den ena bit möjligen en 

skrapa. Tryckteknik?
f.

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 11 2V Keramik Keramik 7 44 2 myningsbitar f.
431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 12 2V Ben Bränt ben 2 3 Två benfragment, det ena bränt (ej 

kremerat), insamlat med keramik (fnr. 
11). Det brända fragment, 
skalltaktsfragment, möjligen svin (muntl. 
Alexander Sjöstrand). Fragment sparade 
för vidare analys.

f.

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 13 1V Ben Bränt ben fl. 11 se osteologisk analys. Utgallrad efter 
analys

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 14 1Ö Ben Bränt ben fl. 1 se osteologisk analys. Utgallrad efter 
analys

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 15 1V Ben Ben fl. 104 se osteologisk analys. Utgallrad efter 
analys

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 16 1Ö Ben Ben fl. 136 se osteologisk analys. Utgallrad efter 
analys

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 17 1V Ben Bränt ben fl. 55 Svedda benfragment. se osteologisk 
analys. Utgallrad efter analys

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:2 18 1Ö Ben Bränt ben fl. 4 Svedda benfragment. se osteologisk 
analys. Utgallrad efter analys

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 19 2Ö Ben Bränt ben fl. 10 se osteologisk analys. Utgallrad efter 
analys

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 20 2V Ben Bränt ben fl. 18 Svedda benfragment. se osteologisk 
analys. Utgallrad efter analys

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 21 2Ö Ben Bränt ben fl. 12 Svedda benfragment. se osteologisk 
analys. Utgallrad efter analys

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 22 2V Ben Ben fl. 89 se osteologisk analys. Utgallrad efter 
analys

f. Utgallrad

431-1771-03 Vamlingbo Fridarve 1:4 Vamlingbo 37:1 23 2Ö Ben Ben fl. 76 se osteologisk analys. Utgallrad efter 
analys

f. Utgallrad



Osteological analysis of faunal remains from  

Vamlingbo RAÄ37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Storå 

2009 



2 

 

Introduction 

In 2006 two constructions were investigated at Vamlingbo on Gotland under the supervision of 
Johan Hegardt.  Both constructions had been interpreted as remnants of house structures dating 

between 300 and 600 AD. The excavations threw new light on this matter. Construction 1 probably 
represents some kind of residential building but the function of the construction was not 
established. However, it is unlikely that it is a building (house).  

The faunal material collected comprises of approximately 500 g of bones recovered in two separate 

excavation areas; construction 1 and construction 2 whereof two thirds were recovered in 
connection to construction 1 (310,42g), Figure 1, Table 1. The faunal remains were recovered in five 
different units. At construction 1 the bones were recovered from the western or the eastern part of 

the excavation trench. The bones from the western trench were apparently deposited on the floor 
area of a building while those from the eastern trench were deposited outside of the construction. 
Also at construction 2 the bones were recovered from the western and the eastern parts of the 

trench and additionally from an area between a few larger boulders. In the analysis the bones from 
this area were grouped with those from the eastern part. Two Vestland cauldrons were found in the 
western part of the trench, west of the large boulder seen on the drawing of the trench.  

 

 

 

Figure 1. Map of the excavation area and location of construction 1 and 2. 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Table 1. Faunal remains recovered at construction 1 and 2, according to weight (g). 

    Western tr. Eastern tr. Total 
Construction 1 Burnt 11,08 1,06 12,14 
 Unburnt 100,77 135,71 236,48 
 Unburnt, grey 2,88  2,88 
 Charred 54,69 4,23 58,92 
Construction 2     
 Burnt  9,76 9,76 
 Burnt/charred 13,84  13,84 
 Unburnt 27,3 75,95 103,25 
 Unburnt, grey 61,73  61,73 
  Charred 3,77 11,68 15,45 
Total  276,06 238,39 514,45 

 

 

The aim of the osteological analysis was to investigate the species distribution in the assemblage in 

order to evaluate subsistence related questions. However, due to the small sample the possibility to 
evaluate subsistence patterns was expected to be limited. Therefore, equally important was to 
investigate the taphonomic history of the faunal assemblage. The main aim was to investigate the 

depositional patterns in different areas of the excavation in order to find possible differences 
between the deposited bones in construction 1 and 2 or in different areas of the two constructions. 
Such analyses could possibly aid interpretations of the character of the activities in the examined 

areas.  

Methods 

When possible each specimen was identified as to species or class of species, skeletal element 
(complete or part of element) and side. Ageing was performed according to dental eruption data 
and tooth wear (Grant 1982, Grigson 1982, Habermehl 1975, Silver 1969). Epiphyseal fusion was 
examined and the epiphyses were classified as open, fusing or fused. However, ageing data could be 
utilized only to a limited extent.  

The level of burning was graded according to the color of the fragments. The classification roughly 
follows that presented by Holck (1986). During burning the organic component of the bone is 
destroyed and the color of the fragments can be used to estimate the (relative) level of firing. 
Depending on the temperature that is reached through firing, the color of bone changes according 
to a rough sequence from light brown (unburnt) – dark color (grey or black) – and finally a light and 
almost white color. Fully burnt bone is hard and exhibits a white color.  

In order to investigate the taphonomic history of the assemblage and evaluate possible post‐
depositional destruction a fracture analysis was performed of the unburnt long‐bone fragments. The 
study mainly followed the methodology described by Outram (2001). The fracture patterns of 
unburnt long bones were studied in order to identify fresh and dry fractures in the material. Fresh 
fractures are characterized by a helical fracture, a smooth fracture surface and a fracture angle, 
which is acute or obtuse to the cortical surface. A dry fracture is straight and exhibits a rough 
fracture surface, which is perpendicular to the cortical surface. This is because the bone is then 
mineralized and the organic component has disappeared (se also Johnson 1985). A bone fractured in 
a fresh state in connection with e.g. marrow extraction may be differentiated from bones fractured 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due to post‐depositional destruction. A high incidence of dry fractures on the bones is an indication 
of high levels of post‐depositional destruction. The fractures were scored from 1‐3 where 1 is a fresh 
fracture and 3 is a dry one. Grade 2 exhibits characteristics of both fresh and dry fractures.  
 
Quantification was performed according to number of identified specimens, NISP. A specimen may 
be a complete skeletal element or any fragment thereof. Specimens that had broken after recovery 
were counted as one. Also, in a few cases several specimens that most probably originated from the 
same bone were counted as one. All specimens were counted but not weighed individually. The use 
of other quantification techniques such as minimum number of elements (MNE) or minimum 
number of individuals (MNI) was not considered appropriate because of the high level of 
fragmentation.  

 

Faunal assemblage 

The assemblage from Vamlingbo comprises 514,45 g of bones. Unburnt bone fragments exhibiting a 
color ranging from light brown to brown to brown to brown dominate the material, Table 2. 

However, at construction 2 almost half of the unburnt fragments exhibit a more grayish color, 
possibly indicating some level of contact with fire. However, the fragments have been classified as 
unburnt. At construction 1, a number of fragments exhibit a dark color ranging from dark brown to 

almost black. These fragments have also been affected by fire, to the extent of becoming charred 
but the temperature has not reached high enough to burn away all the organic components in the 
bone.  A small amount of the specimens from both constructions are fully burnt exhibiting a light or 

almost white color – and an almost chalky texture.   

 Table 2. Number of identified specimens, weight and mean weight of the bone fragments.  

  NISP Weight (g) Mean weight (g) 
Burnt 56 21,9 0,39 
Burnt/charred 3 13,84 4,61 
Charred 45 74,37 1,65 
Unburnt, grey 77 64,61 0,84 
Unburnt 183 339,73 1,86 
Totalt 364 514,45 1,41 

 

Identified species ‐ subsistence 

The small number of identified specimens hinders detailed interpretations of subsistence patterns at 
the site. The composition of species is roughly what would be expected from an archaeological site 
as Vamlingbo but still the amount of data is scarce. The level of identification is rather low. 

Approximately 17% of the specimens were identified to species or class. The rest of the specimens 
(83%) were identified as to large or medium sized mammal, Table 3‐4 and Figure 2. 

Five species have been identified in the material; Cattle (Bos taurus), Horse (Equus caballus), Sheep 
(Ovis aries), Pig (Sus scrofa f. domesticus) and Pike (Esox lucius). The majority of the fragments 

identified originate from sheep or goat. A few bones were identified to indeterminate seal, 
indeterminate bird and an indeterminate amphibian (frog or toad). However, the last species can be 
considered as a late intrusion. Two of the three seal bones probably come from grey seal 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(Halichoerus grypus). Most of the specimens are long bone fragments from (an) indeterminate 

medium sized mammal(s). Most probably these fragments come from sheep.  

Apparently, the subsistence was not solely dependent on the utilization of domestic resources at 
Vamlingbo. Meat of seals and fish as well as birds was also consumed. The most common domestic 
animal at Vamlingbo was sheep. It is perhaps surprising that pig is represented by one bone only. 

This bone comes from a small piglet, possibly from a foetus.  

 

 

Figure 2. Species composition in construction 1 and 2, NISP.  

 

Table 3. Identified species at Vamlingbo, NISP.  

Art Construction 1 Construction 2 Total 
Mammals    
Cattle 6 7 13 
Horse 4  4 
Horse?  1 1 
Large mammal 12 12 24 
Sheep 2  2 
Sheep/goat 21 7 28 
Pig 1  1 
Seal sp. 2 1 3 
Medium sized mammal 169 108 277 
Amphibians    
Anura 1  1 
Birds    
Indet. Bird  1 1 
Fish    
Pike  1 1 
    
Indet 5 3 8 
Total 223 141 364 
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Table 4. Identified species among burnt and unburnt specimens, NISP.  

 Species/Class Construction 1 Construction 2 Total 
Unburnt Cattle 5 6 11 
 Horse 4  4 
 Horse?  1 1 
 Large mammal 3 1 4 
 Sheep 2  2 
 Sheep/goat 17 4 21 
 Pig 1  1 
 Seal sp. 1 1 2 
 Medium sized mammal 95 35 130 
 Indet. Bird  1 1 
 Pike  1 1 
 Indet 5  5 
     
Unburnt, grey Cattle  1 1 
 Large mammal  8 8 
 Sheep/goat  2 2 
 Medium sized mammal 8 55 63 
 Indet  3 3 
     
Charred Cattle 1  1 
 Large mammal 9  9 
 Sheep/goat 3 1 4 
 Seap sp. 1  1 
 Medium sized mammal 21 8 29 
 Anura 1  1 
     
Burnt/charred Large mammal  2 2 
 Medium sized mammal 1 1 
     
Burnt Large mammal  1 1 
 Sheep/goat 1  1 
 Medium sized mammal 45 9 54 
Total  223 141 364 
 

 

Cattle, horse and large mammal 

The specimens from larger animals most probably originate from cattle or horse, Table 3‐8. Most of 

the specimens are long bone fragments. When all specimens from large mammal are compared as a 
group the anatomical representation is slightly more complete at construction 1. However, the level 
of firing is more varied at construction 2. Cattle exhibit a more complete anatomical representation 

than horse. Also, several fragments have been affected by fire while the horse bones were unburnt. 
Furthermore traces of slaughtering were found on cattle bones only (and large mammal). There are 
bones from both adult and sub adult cattle at both construction 1 and 2. However, the small sample 

limits possibilities to more closely interpret the utilization strategies of the animals. 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The cranial fragment and one tooth from horse at construction 1 (western trench) may originate 

from the same adult individual (i.e. skull). One tooth recovered in the eastern trench at construction 
2 comes from a sub adult individual with (at least) some of the deciduous teeth still in the jaw. The 
identification of the rib fragment (horse?) at construction 2 is uncertain.  

There are a few traces of slaughter on the bones from large mammals. Two long bone fragments 

from cattle (Metacarpal III and Radius) exhibit traces of impact scars that apparently have been 
produced during marrow extraction. Both bones were cracked open in a fresh state. They were 
recovered in the eastern trench at construction 1. One long bone fragment (of undetermined 

element and species) recovered in the western trench at construction 2 exhibits two chop marks. 
The long bone fragments and ribs represent the meatier parts of the animals. The only exception 
may be the specimens from the cranium (and teeth) and horns.  Noteworthy is the absence of 

specimens from the vertebral column or the distal parts of the extremities i.e. the finger and toe 
bones. Obviously, the large mammals (which mostly are cattle) are not represented by all anatomical 

regions. Probably the majority of the bones originate from meat cuts of the animals i.e. food debris.  

 

Table 5. Identified specimens of cattle, horse, horse? and large mammal, NISP 

    Construction 1 Construction 2  

Anatomy Element 
Charred Unburnt Burnt Burnt/ 

charred 
Unburnt, 

grey 
Unburnt 

Total 

Horn Cornu  1     1 
Cranium Cranium  2   1 1 4 
Teeth Dentes 1 4    4 9 
Rib cage Costae  1   1 1 3 
Front extremity Radius  1     1 
 Ulna      2 2 
  Mc III-IV  1     1 
Long bone Ossa longa 9 2 1 2 7  21 
Total   10 12 1 2 9 8 42 
 

 

Table 6. Identified specimens of cattle, NISP 

    Construction 1 Construction 2  

Anatomy Element Charred Unburnt 
Unburnt, 

grey Unburnt  Total 
Horn Cornu  1   1 
Teeth Dentes 1 1  4 6 
Rib cage Costae  1 1  2 
Front extremity Radius  1   1 
 Ulna    2 2 
  McIII-IV  1   1 
 Total  1 5 1 6 13 
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Table 7. Identified specimens of horse and horse?, NISP 

    Construction 1 Construction 2  
Anatomy Element Unburnt Unburnt  Total 
Cranium Cranium 1  1 
Teeth Dentes 3  3 
Rib cage Costae  1 1 
Total   4 1 5 

 

Table 8.  Identified specimens of large mammal, NISP 

  Construction 1 Construction 2  
Anatomy Element Charred Unburnt Burnt Burnt/ 

charred 
Unburnt, 

grey 
Unburnt Total 

Cranium Cranium  1   1 1 3 
Long bone Ossa longa 9 2 1 2 7  21 
Total   9 3 1 2 8 1 24 

 

Sheep, Sheep/goat and medium sized mammal 

The most common medium sized species in the assemblage is sheep, Table 9‐11. Two bones were 

identified to sheep while 28 specimens were identified as to sheep/goat. However, most of these 

specimens and probably also those identified as to medium sized mammal probably originate from 
sheep. No bone has with certainty been identified to goat.  

The majority of the specimens from medium sized mammal are long bone fragments. The 

anatomical representation is more complete at construction 1 and, in fact, all major anatomical 
regions are represented. Noteworthy is that the anatomical representation is more complete than 
that for large mammals. The vertebral column and the distal parts of the extremities are present for 

medium sized mammal indicating that all parts of the animals were handled in the area. However, 
certain anatomical parts may still be considered as underrepresented when compared to a complete 
animal carcass, see below. The peripheral parts of the extremities, cranium and vertebrae are less 
common at construction 2.  

The unburnt fragments exhibit a more complete anatomical representation that the specimens 

affected by fire. This, however, may be related to problems in identification. The charred fragments 

that show a limited level of firing, exhibit a more varied anatomical representation than the burnt 
ones.  

Because of the small sample it is difficult to more closely interpret the utilization strategies of sheep. 

Except for one tooth, no bones of sub adult individuals were identified. The tooth (a first molar of 
the upper jaw) exhibits initial stages of wear and thus must come from an animal approximately 6‐8 
months of age. If this animal was born in spring it was probably slaughtered in the first autumn of its 
life. This is the only indication of the timing of slaughter in the assemblage. 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Table 9. Identified specimens from sheep and sheep/goat, NISP. 

    Construction 1 Construction 2  
Anatomy Element Burnt Charred Unburnt Charred Unburnt, 

grey 
Unburnt Total 

Horn Cornu         1   1 
Cranium Cranium   1 1       2 
Teeth Dentes     6       6 
Vert. column V thor   1     1 2 
  V lumb   1 1     2 
  V caud     1       1 
Rib cage Costae     4   1 1 6 
  Costae 1     1   1 
Front extremity Radius        1 1 
 Ulna        1 1 
Rear extremity Coxae     1       1 
 Femur    1     1 
  MtIII-IV     1       1 
Hand/foot Calcaneus     1       1 
  Ph1    1     1 
  Ph2    1     1 
  Talus 1       1 
Total   1 3 19 1 2 4 30 

 

It seems probable that most of the bones from medium sized mammal are food debris. One charred 

jaw bone, probably from sheep/goat and one long bone fragment of medium sized mammal 
exhibited traces of cut marks. Two bones of sheep and sheep/goat and one long bone fragment of 

medium sized mammal exhibit fresh fractures, i.e. they were fractured in a fresh state, possibly in 
connection with the slaughter process or marrow extraction. The two first mentioned bones were 

recovered in the western trench of construction 1 while the last one was recovered in the western 
trench at construction 2.  

 

 

Table 10. Identified specimens from medium sized mammal, NISP. 

    Construction 1 Construction 2 
Anatomy Element Burnt Charred Unburnt, 

grey 
Unburnt Burnt Burnt/ 

charred 
Charred Unburnt, 

grey 
Unburnt 

 Total 
Cranium Cranium       16     1     17 
Vertebral 
column V thor                 1 1 
  Vertebrae     1      2 3 
Long 
bone 

Ossa 
longa 45 21 8 78 9 1 7 55 32 256 

Total   45 21 8 95 9 1 8 55 35 277 
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Table 11. Identified specimens from sheep, sheep/goat and medium sized mammal, NISP. Most of 
the specimens most probably come from sheep.  

    Construction 1 Construction 2  
Anatomy Benslag Burnt Charred Unburnt, 

grey 
Unburnt Burnt Burnt/ 

charred 
Charred Unburnt, 

grey 
Unburnt Total 

Horn Cornu               1   1 
Cranium Cranium   1   17     1     19 
Teeth Dentes       6           6 
Vert. column V thor   1        2 3 
 V lumb   1  1       2 
 V caud       1           1 
  Vertebrae     1      2 3 
Rib cage Costae       4       1 1 6 
  Costae 1         1   1 
Front 
extremity Mt III-IV       1           1 
  Ulna           1 1 
Hand/foot Calcaneus       1           1 
  Ph1     1       1 
  Ph2     1       1 
  Radius           1 1 
  Talus 1          1 
Rear 
extremity Coxae       1           1 
  Femur     1       1 

Long bone 
Ossa 
longa 45 21 8 78 9 1 7 55 32 256 

Total   46 24 8 114 9 1 9 57 39 307 
 

  

Pig 

One specimen only was identified as to pig. The pig bone is an upper arm comes from a newborn 

piglet or possibly even a foetus. It was recovered in the western trench of construction 1, i.e. 
probably inside of the building structure. It is somewhat surprising not to find more bones in an 
archaeological context such as Vamlingbo. However, more cannot be said about this find.  

Table 12. Identified specimens from pig, NISP. 

Construction 1     
Anatomy Element Unburnt  Total 
Front extremity Humerus 1 1 

 

 

Undetermined Seal species 

Three specimens were identified as to seal. All specimens are toe bones. Two of the bones probably 

come from an adult grey seal. They were both recovered in the western trench at construction 1. 
The third bone was recovered in the eastern part at construction 2. This bone also comes from an 

adult individual. 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Table 13. Identified specimens from undetermined Seal species, NISP. 

    Construction 1 Construction 2  
Anatomy Benslag Charred Unburnt Unburnt  Total 
Rear flipper Ph1 post 1  1 2 
  Ph3 post  1  1 
Total   1 1 1 3 

 

 

Bird 

One bone only from an undetermined bird species was identified, Table 4. It was recovered in the 

eastern trench at construction 2. It was an unburnt part of an upper arm. The bone comes from a 
sub adult individual. More cannot be said about this find.  

 

 

Fish 

One bone (a vertebrae) from pike was the only bone identified from fish, Table 4. It was recovered in 
the eastern trench of construction 2. More cannot be said about this find.  

 

 

Discussion 

The faunal material recovered from construction 1 and 2 exhibits a general resemblance in an extent 

that is expected. Most probably the recovered bones represent food debris and mostly “leftovers” 
from the utilization of the animals. It is perhaps appropriate to talk about the utilized pieces of meat 
that have been deposited at the two constructions. The bones have been deposited in close 

connection to at least one residential building (construction 1). The absence of bones from the distal 
parts of the extremities (toe bones) for large mammal is noteworthy. It may be expected that such 
parts of the animals were discarded at a place close to that of slaughtering. These parts are present 

for medium sized mammals but they are still under represented if compared to a complete animal 
body. This is the case also for the vertebral column and ribs which are numerous in an animal 
skeleton. Bones from these anatomical regions are uncommon at Vamlingbo. It seems that large 

parts of the utilized animals are missing and they have probably not been deposited in the area (at 
least not within the area of excavation). This pattern is similar at both constructions, although 
construction 1 exhibits a slightly more complete or varied anatomical representation. A few traces of 

cut marks were noted at both constructions and also a few bones exhibit traces of marrow 
fracturing. The number of observations are, however, too few to highlight the slaughter patterns in 
more detail. 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Figure 3. Distribution of specimens from large and medium sized mammal according to weight (g). 

 

 

Figure 4. Distribution of specimens from large and medium sized mammal, NISP. 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Figure 5.Distribution of burnt and unburnt specimens in the two trenches at construction 1 and 2 by 
weight.  

 

 

 

Figure 6. Distribution of burnt and unburnt specimens in the two trenches at construction 1 and 2, 
NISP 

 

Construction 1 probably represents a residential building while the function of construction 2 was 

not possible to interpret during field work. The composition of the faunal remains gives few new 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clues but some differences are of interest. There are some differences between the two 

constructions that show that the composition of the faunal material and the depositional 
circumstances are not identical. Specimens from medium sized mammals at both construction 1 and 
2 dominate among the fragments regardless of level of firing, Figure 3‐6 and Table 14. However, 

there are some differences in species representation between the specimens that are unburnt or 
affected by fire. Grayish fragments, burnt and burnt/charred specimens from large mammal were 
recovered at construction 2 only. The charred fragments exhibit an opposite pattern. Fragments 

from large mammals of such fragments were recovered at construction 1 only. At construction 1 the 
burnt, charred and grayish bones were recovered in the western trench only while the unburnt 
bones were more evenly distributed in both trenches. At construction 2 the majority of the unburnt 

bones were recovered in the eastern trench. However, if the grayish (unburnt) fragments are 
included in the comparison the distribution is more even. Construction 1 contains a slightly higher 

frequency of cranial fragments than construction 2.  No fragments of the vertebral column of larger 
mammals (Cattle and horse) were identified at construction 1.  

At construction 1 the fragments from sheep and a medium sized mammal clearly dominate over 
bone fragments from larger mammals while the frequency of bone fragments from large mammals 

is slightly higher at construction 2, Table 15‐17.  When compared according to weight the 
differences are slightly less marked. Also, the composition of the faunal remains was slightly 
different in the western and eastern parts of the trench, Figure 5‐6. The western trench contained 

the largest part of the burnt specimens but also the larger part of the charred bone fragments 
compared to the eastern trench.  Also, there were more burnt fragments in the western part. By 
weight the eastern trench contained a higher frequency of bones from large mammals compared to 

those from medium sized mammal. However, fragment number exhibits a more even distribution.  

 

 

 

Figure 7. Distribution of specimens from large and medium sized mammals at construction 1  by 
weight (g). 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Table 14. Anatomical representation for large (cattle, horse) and medium sized mammals (sheep, 

sheep/goat, pig, seal sp.) in the excavation trenches at construction 1 and construction 2, NISP. 

Construction 
Trench Anatomy 

Large 
mammal 

Medium sized 
mammal Total 

Construction 1 Eastern trench Horn 1  1 
   Cranium 1 9 10 
   Teeth 3 2 5 
   Vert column  4 4 
   Rib cage 1  1 
   Front extremity 2  2 
   Rear extremity  1 1 
   Hand/foot  3 3 
   Long bone  45 45 
Construction 1 Western trench Cranium 1 9 10 
   Teeth 2 4 6 
   Vert column  1 1 
   Rib cage  4 4 
   Front extremity  2 2 
   Rear extremity  1 1 
   Hand/foot  3 3 
   Long bone 11 107 118 
Construction 2 Eastern trench Cranium 1 1 2 
   Teeth 3  3 
   Vert column  2 2 
   Front extremity 1  1 
   Hand/foot  2 2 
   Long bone 1 45 46 
Construction 2 Western trench Horn  1 1 
   Cranium 1  1 
   Teeth 1  1 
   Vert column  2 2 
   Rib cage 2 3 5 
   Front extremity 1 1 2 
   Long bone 9 59 68 
Total    42 311 353 
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Table 15. Species representation for unburnt, charred and burnt specimens at construction 1, NISP 

 Trench  Species Burnt Charred Unburnt, 
grey 

Unburnt Total 

Eastern trench       
 Cattle    5 5 
 Horse    2 2 
 Large mammal    1 1 
 Sheep    1 1 
 Sheep/goat  1  7 8 
 Medium sized mammal 3 3  49 55 
 Undetermined    5 5 
Western trench       
 Cattle  1   1 
 Horse    2 2 
 Large mammal  9  2 11 
 Sheep    1 1 
 Sheep/goat 1 2  10 13 
 Pig    1 1 
 Seal sp.  1  1 2 
 Medium sized mammal 42 18 8 46 114 
  Anura   1     1 
Total  46 36 8 133 223 
 

 

Table 16. Anatomical representation for medium sized mammals a construction 1, NISP. 

  Eastern trench Western trench  
Anatomy Burnt Charred Unburnt Burnt Charred Unburnt, 

grey 
Unburnt Total 

Cranium   9  1  8 18 
Teeth   2    4 6 
Vert column  1 3  1   5 
Rib cage       4 4 
Front extremity       2 2 
Rear extremity   1    1 2 
Hand/foot   3 1 1  1 6 
Long bone 3 3 39 42 18 8 39 152 
Total 3 4 57 43 21 8 59 195 
 

Table 17. Anatomical representation for large mammals at construction 1, NISP. 

  Eastern trench Western trench  
Anatomy Unburnt Charred Unburnt Total 
Horn 1   1 
Cranium 1  1 2 
Teeth 3 1 1 5 
Rib cage 1   1 
Front extremity 2   2 
Long bone  9 2 11 
Total 8 10 4 22 
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At construction 2 the frequency of bone fragments from large mammals compared to medium sized 

mammal is slightly higher than at construction 1, Table 18‐21. The western trench at construction 2 
contained a high amount of (unburned) fragments exhibiting a grayish color, possibly indicating 
some level of exposition to heat. These fragments were mostly recovered in the western part of the 

trench, in the same area as the two bronze vessels. However, the grayish fragments were recovered 
scattered in the cultural layer and not in direct association with the vessels. Small amounts of similar 
grey fragments were recovered in the western trench at construction 1. The western trench also 

contained the largest part of the burnt specimens but also the larger part of the charred bone 
fragments compared to the eastern trench.  By weight the western trench contained a higher 
frequency of bones from large mammals compared to those from medium sized mammal, Figure 8. 

However, fragment number exhibits a more even distribution.  

 

Table 18. Identified species of burnt and unburnt bones at construction 2, NISP 

Trench Species Burnt Burnt/ 
charred 

Charred Unburnt, 
grey 

Unburnt Total 

Eastern trench Cattle     4 4 
 Large mammal 1    1 2 
 Sheep/goat     1 1 
 Seal sp.     1 1 
 Medium sized mammal 9  7  32 48 
 Indet. Bird     1 1 
Western trench Cattle    1 2 3 
 Horse?     1 1 
 Large mammal  2  8  10 
 Sheep/goat   1 2 3 6 
 Medium sized mammal  1 1 55 3 60 
 Pike     1 1 
  Indetermined bones    3  3 
Total  10 3 9 69 50 141 
 

 

 

Figure  8. Distribution of specimens from large and medium sized mammals at construction 2  by 
weight (g). 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Table 19. Identified elements of large and medium sized mammal of burnt and unburnt bones at 

construction 2, NISP 

  Burnt Burnt/charred Charred Unburnt, grey Unburnt Total 
Anatomy Element Large Medium Large Medium Medium Large Medium Large Medium  
Horn Cornu       1   1 
Cranium Cranium     1 1  1  3 
Teeth Dentes        4  4 
Vert column V thor         2 2 
 Vertebrae         2 2 
Rib cage Costae      1 1 1 1 4 
 Costae 1     1     1 
Front 

extremity 
Ulna        2 1 3 

Hand/foot Ph1 post         1 1 
 Radius         1 1 
Long bone Ossa longa 1 9 2 1 7 7 55  32 114 
Total  1 9 2 1 9 9 57 8 40 136 
 

 

Table 20. Anatomical representation for large mammal at construction 2, NISP 

  Eastern trench 
 

Western trench 
 
 

 
Anatomi Burnt Unburnt Burnt/charred Unburnt, grey Unburnt  Total 
Cranium  1  1  2 
Teeth  3   1 4 
Rib cage    1 1 2 
Front 
extremity 

 1   1 2 
Long bone 1  2 7  10 
Total 1 5 2 9 3 20 

 

 

Table 21. Anatomical representation for medium sized mammal at construction 2, NISP 

  Eastern trench 
 
 

Western trench 
 
 
 

 

Anatomy Burnt Charred Unburnt 
Burnt/ 

charred Charred 
Unburnt, 

grey Unburnt Total 
Horn      1  1 
Cranium  1      1 
Vert column   2    2 4 
Rib cage     1 1 1 3 
Front extremity       1 1 
Hand/foot   2     2 
Long bone 9 6 30 1 1 55 2 104 
Total 9 7 34 1 2 57 6 116 
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Post depositional destruction and trampling 

The level of fragmentation is high but varies depending on the level of firing, Table 22‐23. The burnt 
bones exhibit a higher level of fragmentation than the unburnt ones, which is expected. Of some 

interest is the generally higher level of fragmentation of bone fragments in construction 1 compared 
to those from construction 2. This is most evident for the burnt fragments but the comparison for 
this category is affected by the small number of fragments. The difference in mean size of bone 

fragments is an indication that post‐depositional destruction has been higher in the area in 
connection to construction 1. It need to be noted that the higher frequency of bones from medium 
sized mammal may affect the comparison. However, also the fracture pattern of 181 examined long 

bone fragments indicate that post depositional destruction has been higher at construction 1, see 
below.   

The above described observations are in accordance with the suggested function of construction 1 
as some kind if residential building. Therefore the level or intensity of trampling should be higher 

than at construction 2. It is interesting to note that the level of fragmentation is slightly higher in the 
western than the eastern trench. Also, the fracture scores were slightly higher in the western trench. 
Here scores lower than 2 were found on approximately 2 % of the examined long bone fragments 

while the frequency was 11% in the eastern trench, Table 24, Figure 9. The difference was even 
more marked when compared according to weight, Figure 10. The western trench probably covered 
the floor area of the building while the area excavated in the eastern trench apparently lay outside 

of the building, i.e. the yard area. Thus, fragmentation and fracture patterns indicate that post‐
depositional destruction has been higher inside the house than immediately outside.  

At construction 2 the level of fragmentation was higher in the eastern trench, i.e. what appears to 
be “outside” of the construction. This is an indication that post depositional destruction was higher 

in the eastern trench but the result of the fracture analysis is not conclusive. The western trench 
exhibits a higher frequency of dry fractures than the eastern one which is in agreement with this 
observation. However, the eastern contained a higher number of fragments with score 2, i.e. 

fragments with indications of both fresh and dry fractures. The small number of examined long bone 
fragments probably complicates the interpretations.  

 

Table 22. Number of identified specimens, weight and mean weight of the bone fragments recovered 

at construction 1 and 2. 

 Burnt/unburnt NISP Weight (g) Mean weight (g) 
Construction 1 Burnt 46 12,14 0,26 
 Charred 36 58,92 1,64 
 Unburnt, grey 8 2,88 0,36 
 Unburnt 133 236,48 1,78 
Construction 2 Burnt 10 9,76 0,98 
 Burnt/charred 3 13,84 4,61 
 Charred 9 15,45 1,72 
 Unburnt, grey 69 61,73 0,89 
  Unburnt 50 103,25 2,07 
Total  364 514,45 1,41 
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Table 23. Mean weight of specimens in different excavations trenches. The smallest categories have 

been excluded in the comparison.  

      Western trench  Eastern trench 
Construction 1  Burnt (N=43)  0,26   
  Charred (N=32)  1,71   
  Unburnt (N=63/70)  1,60  1,94 
       
Construction 2  Burnt (N=10)    0,98 
  Unburnt, grey (N=69)  0,89   
  Unburnt (N=10/40)  2,73  1,90 

 

 

Table 24. Fracture scores of unburnt long bones at construction 1 and 2. 

  Fracture score  
  1 1-2 2 2-3 3 Total 

Construction 1 Eastern trench 2 5   54 61 

 Western trench 2   9 71 82 

Construction 2 Eastern trench   27  3 30 

 Western trench 1    7 8 

Total  5 5 27 9 135 181 
 

 

 

Figure 9. Frequency of fracture scores at construction 1 and 2, NISP. 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Figure 10. The frequency of fracture scores on long bone fragments, by NISP (upper) and by weight 
(lower). 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Summary 

Approximately 500 grams of faunal remains were recovered in connection with archaeological 
excavations of two constructions or features dating to the Iron Age in Vamlingbo on Gotland. 

Construction 1 has been interpreted as a residential building while the function of construction 2 
could not be determined. The aim of the osteological analysis was to shed light on the depositional 
patterns of faunal remains at the two constructions. The aims of the analysis were to examine the 

composition of the faunal assemblage in order to highlight subsistence patterns and in detail 
examine the taphonomic history of the assemblage.  

The analysis showed that the assemblage contained mostly unburnt bones (79 % of the weight) 
followed by charred and burnt fragments. Most bones come from (a) medium sized mammal. The 

most common species in the assemblage is sheep followed by cattle. A few bone fragments of horse, 
pig and an indeterminate seal was identified. One bone from pike and one from undetermined bird 
were identified. One bone from a toad or frog is probably a late intrusion in the assemblage. 

Construction 1 exhibits a slightly higher representation of bones from medium sized mammal than 
construction 2. Due to the small sample little can be said about the subsistence on the site. The 
bones seem to mostly to represent food debris that has been deposited in the area.  

The large mammals, which mostly mean cattle, exhibit an uneven anatomical representation were 

e.g. the distal parts of the extremities are missing and other regions such as vertebrae and ribs are 
underrepresented. The medium sized mammals, which mostly mean sheep, exhibit a more complete 
anatomical representation but still several body parts are underrepresented. Construction 1 exhibits 

a slightly more varied anatomical representation than construction 2. Again, however, the limited 
sample complicates interpretations. A few bones exhibit traces of slaughtering while others exhibit 
signs of marrow extraction. A number of fragments exhibit fresh fractures which mean that they 

were crushed in a fresh state, most probably in association with the slaughter or utilization of the 
animals.  

The majority of the long bone fragments exhibit dry fractures, i.e. they have mostly been broken 

after deposition in the ground. The mean size of the bone fragments and an analysis of fracture 
patterns of long bones indicate that the level of post depositional destruction has been higher at 
construction 1 than construction 2. This could be associated to the (probable) differences in function 

of the constructions. Higher levels of trampling and other activities might have been more intense 
around the residential building. It looks as if the level of post depositional destruction was higher in 
the area that was located inside of the house than immediately outside of the construction. An 

opposite pattern was observed at construction 2. Here post depositional destruction seems to have 
been higher outside of the construction. The two bronze cauldrons had not been dug into ground 
were the activities (in terms of trampling) seem to have been most intense (of the areas excavated). 

Thus, certain characteristics of the faunal assemblage indicate a difference in activities at the two 

constructions. 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Inledning 
Följande rapport behandlar en lipidanalys av fyra jordprover ur kulturlager från RAÄ 37 
Vamlingbo sn, Gotland, samt två referensprover från samma lokal. Dessutom gjordes en 
analys av beläggningar funna på insidan av två kittlar påträffade på lokalen. Proverna 
skickade till Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL), Stockholms universitet, av Johan 
Hegardt.  
 
Bakgrund 
Analys av lipidrester i jordprover från arkeologiska kontexter är ännu en tämligen ny 
applikation. Därför inleds rapporten med följande bakgrundstext som är hämtad ur en 
sammanställning (Isaksson 2003) som används i undervisningen på AFL, där ingen annan 
referens anges.  
 
Arkeologiska kulturlager karakteriseras ofta av ett högt organiskt innehåll. Länge har dock 
den organiska delen av kulturlagret i stort sett endast analyserats genom glödgningsförlust, 
men genom utvecklingen inom områden som kromatografi och spektrometri har under senare 
tid detta material blivit mer tillgängligt (jfr Hjulström & Isaksson 2009). Inom den organiska 
geokemin har denna typ av analyser sedan länge utnyttjats, dock utifrån helt andra 
frågeställningar.  
 
Grovt sett kan organiskt material indelas i kolhydrater, proteiner och lipider (fett, vaxer). En 
annan grupp av organiska material är kådor, hartser och tjäror, huvudsakligen bestående av 
olika typer av terpener. Möjligheten att finna dessa olika material varierar mycket med de 
olika materialgruppernas kemiska egenskaper, framför allt deras benägenhet att lösa sig i 
vatten, deras tendens att oxideras och deras motståndskraft gentemot mikroorganismer. 
Generellt sett bevaras kolhydratrika och proteinrika material sämre medan de allra flesta 
lipider och många terpener bevaras bättre eftersom de är mer olösliga eller svårlösliga i 
vatten. Många terpener är dessutom motståndskraftiga mot mikroorganismer (jfr Isaksson 
2007). Det är av denna anledning som fokus i analysen lagts på just lipider. 
 
En grundförutsättning för analysen är att olika levande organismer har olika metabolism. 
Dessa skillnader i ämnesomsättning gör att lipider uppvisar skillnader i sammansättning och 
kemisk struktur beroende på vilken organism som producerat dem. Förklaringar till detta kan 
sökas i ämnenas skiftande funktion i olika organismer samt dessas anpassning till olika 
miljöer.  
 
När en organism dör frigörs de organiska föreningar den varit uppbyggd av. Dessa kan 
antingen återgå till de biogeokemiska kretsloppen eller också bli näring för någon annan 
organism. För organisk-kemisk analys av antropogena jordar är det alltid viktigt att ha 
kretsloppstänkandet i bakhuvudet, eftersom vårt material har dött för länge sedan och 
deponerats i marken. Generellt sett bryts allt organiskt material förr eller senare ned i sina 
beståndsdelar, varför problematik kring nedbrytning, bevarande, borttransport och 
ackumulering alltid är centralt. Deponerat organiskt material utgör inte heller en passiv relikt 
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utan deltar aktivt i markprocesserna, till exempel genom att bidra med näringsämnen och 
kemisk energi.  
 
Faktorerna som påverkar det organiska materialets nedbrytningsgrad är många. Jordens 
(depositionsmatrisens) porositet och stabilitet är viktig, men viktigast är kanske miljön. Till 
miljön hör faktorer som klimat och temperatur, lufttillförsel, fuktighetsgrad och pH i marken. 
I till exempel tropiska ekosystem med en medeltemperatur över 30ºC är 
nedbrytningshastigheten större än den naturliga tillförseln av organiskt material. 
Förutsättningen för organiskt material att ackumuleras i marken i detta klimat är alltså 
obefintlig. Den medeltemperatur vid vilken det råder en balans mellan naturlig tillförsel och 
nedbrytning ligger vid omkring 25ºC. På våra breddgrader är förutsättningen för bevarande 
alltså ur detta hänseende relativt god. 
 
Den organiska delen av alla jordar härstammar följaktligen från levande organismer, så som 
växter, djur, insekter och mikroorganismer. Dessa organismer producerar specifika organiska 
substanser som sedermera hamnar i jorden. De föreningar som påträffas vid analys kan vara 
oförändrade, delvis nedbrutna eller ämnen syntetiserade under nedbrytningsprocesserna 
(diagenesen). Experiment har visat att de största kemiska förändringarna av organiskt material 
sker relativt snabbt, det vill säga inom fyra till sex månader efter deposition. Detta är givetvis 
mycket beroende på depositionsmiljön. Under depositionstiden tillförs ytterligare föreningar 
från nedbrutet växtmaterial, döda djur, insekter och mikroorganismer. Även omflyttning i 
marken orsakad av marklevande djur, insekter och rötter, s. k. bioturbation, inverkar och så 
även allehanda mänskliga aktiviteter. Innehållet i ett prov utgör summan av alla dessa 
processer. Därför är det alltid viktigt att veta vad man letar efter.  
 
Den första nedbrytningsprocess som sätter igång direkt efter döden är så kallad autolys. 
Denna process innebär att de enzymer som i livet bidragit till ämnesomsättningen nu kan löpa 
amok och börja bryta ned cellvävnaden. Väl i marken handlar det framför allt om 
mikrobiologiska angrepp, men även rent kemiska processer bidrar. En mycket vanlig process 
är hydrolys, vilket innebär reaktion med vatten. Denna process kan både vara biologisk och 
rent kemisk. Oftast innebär den att större biomolekyler bryts ned till mindre under upptagande 
av vatten. Exempel är hydrolys av triacylglyceroler i depåfetter som via bildandet av di- och 
monoacylglyceroler resulterar i tre fria fettsyror och en fri glycerol, eller hydrolys av vaxer 
som resulterar i en fri fettsyra och en fri alkanol. 
 
En reaktion som drabbar dubbelbindningar är autoxidation. Denna process bidrar till att 
omättade fettsyror bryts ned mycket snabbare än mättade. Autoxidationen induceras av till 
exempel värme eller solljus och fortlöper sedan av sig själv. Resultatet blir att fettsyran bryts 
sönder och kan bilda en lång rad kortkedjiga nedbrytningsprodukter. Denna process är 
uteslutande kemisk. Den process som står för den största delen av förlusten av fettsyror kallas 
β-oxidation. Detta är en biologisk process, enzymkatalyserad och därför mycket effektiv. 
 
Men organiska föreningar kan på olika sätt och i olika stor utsträckning undkomma 
nedbrytning. Ämnen kan adsorberade inuti själva godset på oglaserad keramik, inkapslas i 
korrosionen på metallföremål eller adsorberas eller bindas till själva jorden. De bundna 
föreningarna kan brytas loss på kemisk väg. Ett problem är dock att man då även bryter loss 
ämnen bundna i recenta material och marklevande organismer vilket ger en mycket 
komplicerad bild. I de aktuella jordproverna har jag dock analyserat både 
lösningsmedelslösliga (”fria”) ämnen och ämnen som därefter går att bryta loss genom 
syrakatalyserad hydrolys (”bundna”) i syfte att kunna jämföra de två fraktionerna. 
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I orörd jord dominerar rester efter nedbrutet växtmaterial, vilka lämnar spår i form av 
långkedjiga (fler än 20 kolatomer) fettsyror, alkanoler och alkaner, mm. Distributionen av 
ämnen är vanligen monomodal och kolkedjelängden på det ämne som dominerar brukar 
benämnas Cmax. För de aktuella jordproverna har jag valt att analysera distributionen av 
fettsyror och alkanoler. Dessa föreningar förekommer i fetter och vaxer i växter (ffa vaxer) 
och djur (ffa fetter). Fettsyror och alkanoler från växtvaxer är oftast långkedjiga. I depåfetter 
från växter och djur är fettsyrorna huvudsakligen kortkedjiga med färre än 20 kolatomer i 
kedjan. Domineras distributionen av kortkedjiga fettsyror är detta ett tecken på att depåfetter 
deponerats. Distributionen kan då även vara bimodal, med en dominerande fettsyra med fler 
än 20 kolatomer och en med färre än 20. För att få en indikation på om depåfetter härrör från 
växter (nötter, fröer, osv) eller djur (späck, talg, mm) kan kvoten mellan stearin- (C18:0) och 
palmitinsyra (C16:0) beräknas. I depåfetter från växter dominerar palmitinsyran kraftigt och 
kvoten C18:0/C16:0 är < 0,5. I fetter från terrestriskt djur (ej fisk och marina djur) är kvoten > 
0,5. Denna kvot används på lipidrester i keramik, som ju är en stabilare deposition än jordar 
(jfr Isaksson 2000a, Olsson & Isaksson 2008) men har också föreslagits som användbar 
åtminstone på recenta jordar (Rogge et al 2006). 
 
För att få en säker korrelation mellan en organisk förening påträffad i ett jordprov och dess 
ursprung är det nödvändigt att noga analysera dess kemiska struktur. Många organismer 
använder samma utgångsämnen för att syntetisera likartade föreningar men skillnader i 
biosyntes mellan olika organismer gör att små strukturella särarter uppstår. Ett exempel är 
kolvätet skvalen som är ett generellt utgångsämne, men som kan omvandlas till en rad olika 
föreningar beroende på vilken typ av organism som står för biosyntesen. Till exempel bildar 
många växter bland annat β-sitosterol, djur bildar kolesterol och svampar bildar ergosterol av 
skvalen. Häri ligger alltså en möjlighet att separera lipider av olika biologiskt ursprung. 
Ämnen som bevarar en igenkännbar struktur länge i marken kallas biomarkör. En biomarkör 
karaktäriseras av att den är stabil och unik för sitt ursprung. Med goda kunskaper om 
nedbrytningsprocesserna kan stabila nedbrytningsprodukter av biomolekyler användas som 
biomarkörer. I detta arbete har ovan nämnda steroler, β-sitosterol och kolesterol, sökts i 
jordproverna. Dessutom har jag sökt efter nedbrytningsprodukter av dessa föreningar, s. k. 
5α-stanoler eftersom dessa är ”diagenetiskt äldre” än sterolerna (jfr Isaksson 1998).  
 
Analysteknik 
Jordprover 
Jordproverna torkades först och sållades sedan i syfte att avlägsna rottrådar. Cirka två gram av 
jorden vägdes in kvantitativt och extraherades enligt protokoll 1 (se nedan). Återstoden av den 
extraherade jorden behandlades sedan i enlighet med protokoll 2 i syfte att bryta loss bundna 
lipidrester. Till samtliga prover sattes 20 µg internstadard (n-hexatriakontan (C36), Aldrich) 
kvantitativt före både första lösningsmedelsextraktionen och före den syrakatalyserade 
extraktionen i protokoll 2. Allt glas som användes var tillbörligt diskat och endast 
lösningsmedel av renhetsgraden Pro analysi eller motsvarande användes. 
 
Protokoll 1: Extraktionen av lipidrester utfördes med kloroform och metanol, 2:1 (v:v), i 
ultraljudsbad 2 x 15 minuter. Rören centrifugerades i 30 minuter med 3000 varv per minut. 
De nu klara extrakten överfördes till preparatrör och lösningsmedlet avdunstades med hjälp av 
kvävgas. De erhållna lipidresterna behandlades med bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid med 
10% (v) klortrimetylsilan i blocktermostat vid 70°C i 15 minuter. Överblivet reagens 
avlägsnades med kvävgas. De derivatiserade proverna löstes i n-hexan, och 1 µl injicerades i 
GCMS:n. 
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Protokoll 2: Jorden sköljdes ytterligare två gånger med kloroform och metanol, 2:1 (v:v), i 
ultraljudsbad 2 x 15 minuter. Efter torkning homogeniserades proverna i 2,0 ml metanol med 
hjälp av ultraljud i 15 minuter. Därefter tillsattes 80 µl koncentrerad svavelsyra som reagens. 
Provet behandlades i blocktermostat vid 70 °C i fyra timmar. Denna process bryter loss 
esterbundna karboxylsyror och metylerar karboxylsyragrupperna. Efter att provet svalnat 
extraherades de nu metylerade fettsyrorna samt övriga lipidrester ut med 1,0 ml n-hexan två 
gånger. Lipidresterna behandlades sedan med bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid med 10% (v) 
klortrimetylsilan i blocktermostat vid 70 °C i 15 minuter. Överblivet reagens avlägsnades med 
kvävgas, lipidresterna löstes åter i n-hexan och 1 µl injicerades i GCMS:n. 
 
Analysen utfördes på en HP 6890 Gaskromatograf med en SGE BPX5 kapillärkolonn (15m x 
220µm x 0,25µm) av opolär karaktär. Injektionen gjordes pulsed splitless (pulstryck 17,6 Psi) 
vid 325°C via ett Merlin Microseal  High Preassure Septum med hjälp av en Agilent 
7683B Autoinjektor. Ugnen var temperaturprogrammerad med en inledande isoterm på två 
minuter vid 50°C. Därefter ökades temperaturen med 10°C per minut till 350°C följt av en 
avslutande isoterm på 15 minuter. Som bärgas användes helium (He) med ett konstant flöde 
på 2,0 ml per minut. Gaskromatografen var kopplad till en HP 5973 Masselektiv detektor via 
ett interface med temperaturen 350°C. Fragmenteringen av separerade föreningar gjordes 
genom elektronisk jonisering (EI) vid 70 eV. Temperaturen i jonkällan var 230°C. Massfiltret 
var satt att skanna i intervallet m/z 50-700, vilket ger 2,29 skanningar/sekund, och dess 
temperatur var 150°C. Insamling och bearbetning av data gjordes med mjukvaran MSD 
ChemStation .  
 
Beläggningar på kittlarna 
Beläggningarna på de två kittlarna hade skrapats av och tagits tillvara i samband med 
konserveringen av kittlarna. Ett urval av dessa analyserades med Fouriertransformerad 
infrarödspektrometri (FTIR), enligt ett protokoll som utarbetats på AFL för snabb och 
generell karakterisering av förhistoriska organiska lämningar (Isaksson 1999). Metoden 
bygger på att olika bindningar och funktionella grupper i organiska föreningar absorberar 
infrarött ljus av olika våglängder. Ett IR-spektrum blir därmed ett fingeravtryck av provets 
huvudkomponenter. 
 
Ett prov på 0,1-0,2 mg av de organiska lämningarna togs ut för analys med FTIR. Proven 
blandades med 20 mg kaliumbromid (KBr) i en agatmortel. Prov- och KBr-pulverblandningen 
pressades sedan med en Qwik Handi-Press till en klar och genomskinlig pellet som placerades 
i instrumentets provkammare. Instrumentet var av märket ATI Mattson Genesis. Mätningen 
gjordes i vågtalsområdet 400 - 4000 cm-1, med en upplösning på 4,0 cm-1. Varje prov 
skannades 128 gånger vilket gav en mättid på 2,79 minuter per prov. 
 
Bearbetning och utvärdering av spektra gjordes med mjukvaran WinFIRST™. Proverna 
jämfördes med varandra och med de referensdatabaser som byggs upp på AFL (Isaksson 
1999). Sökalgoritmen som användes ger resultatet i korrelationskoefficienter. Detta gör att 
resultatet är ett absolut värde med statistisk signifikans. Referenserna, tillsammans med 
proverna, jämfördes alla inbördes så att en korrelationsmatris erhölls. Grupperingar i matrisen 
undersöktes med hjälp av mjukvaran STATISTICA genom en hierarkisk klusteranalys. 
Korrelationerna omvandlades till avstånd, beräknade som 1,0-Pearson r, och resultatet 
presenteras som ett träddiagram. 
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Resultat 
Nedan redovisas de erhållna resultaten från jordproverna i tabell 1 och 2 samt resultaten från 
IR-analysen i figur 1 och 2. Resultaten diskuteras närmare nedan. 
 

Halt Cmax FS C18:0/C16:0 Cmax AL  
Prov L B Tot %L L B L B L/B L B 
1 (r) 21,6 119 141 15,3 26 16(26) 0,79 0,46 1,72 26 26 
2 46,4 208 254 18,3 28 16(24) 0,79 0,50 1,58 26 26 
3 27,1 146 173 15,7 28 20(24) 0,97 0,55 1,76 26 26 
4 41,0 152 193 21,2 28(20) 20(24) 0,86 0,64 1,34 28 28 
5 12,9 92,8 106 12,2 28 28(16) 1,25 0,58 2,16 26 28 
6 (r) 9,6 82,8 92,4 10,4 28 16(24) 0,49 0,37 1,32 28 26 
Tabell 1. Resultat av lipidanalys på jordprover från RAÄ 37, Vamlingbo sn, Go. ”L” i 
tabellhuvudet står för lipidrester i den lösningsmedelslösliga fraktionen (”fria”) och ”B” står 
för lipidrester utlösta genom syrakatalyserad hydrolys (”bundna”). Halten anges i µg lipider 
per g jord. Tot är summan av ”L”+”B” och %L är den procentuella andelen lipider från den 
”fria” fraktionen. Cmax FS anger kolkedjelängden på den dominerande fettsyran i provet. 
Cmax AL anger kolkedjelängden på den dominerande alkanolen i provet. För de distributioner 
som var biomodala har den näst mest dominerande kolkedjelängden angivits inom parentes. 
C18:0/C16:0 är kvoten av stearinsyra per palmitinsyra uppmätt genom integrering av toppar 
i totaljonkromatogram. L/B är relationen i C18:0/C16:0-kvoten mellan den ”fria” och den 
”bundna” fraktionen. 
 
 

Steroler Stanoler β-stanoler  
Prov L B L B Kopro. Kampe. Stigma. Tot. 
1 (r) 0,055 0,034 0,17 0,0 13,7 17,5 68,8 1,68 
2 0,061 0,013 0,13 0,088 11,1 11,5 77,4 3,63 
3 0,062 0,0059 0,074 0,051 7,9 16,4 75,7 2,20 
4 0,077 0,0092 0,111 0,0 9,7 16,8 73,5 2,81 
5 0,14 0,0079 0,20 0,096 16,6 11,5 71,9 1,65 
6 (r) 0,087 0,0060 0,21 0,0 17,0 8,3 74,7 1,37 
Tabell 2. Resultat av lipidanalys på jordprover från RAÄ 37, Vamlingbo sn, Go. ”L” i 
tabellhuvudet står för lipidrester i den lösningsmedelslösliga fraktionen (”fria”) och ”B” står 
för lipidrester utlösta genom syrakatalyserad hydrolys (”bundna”). Steroler är kvoten av 
kolesterol per β-sitosterol uppmätt genom integrering av toppar i för steroler karakteristiskt 
jonkromatogram (m/z 129). Stanoler är kvoten av 5α-kolestanol per 5α-stigmastanol uppmätt 
genom integrering av toppar i för stanoler karakteristiskt jonkromatogram (m/z 215).  b-
stanoler anger den relativa förekomsten (i % av sammanlagda arean på karakteristiska 
jonkromatogram över de olika ämnenas moljon (M+)) av de tre vanligaste stanolerna 
(Koprostanol, kampestanol och sitostanol) i fekala material i jordproverna. Tot.  är en kvot 
som anger den totala signalen från β-stanolerna i relation till internstandarden i sin tur i 
relation till provmängden. 
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Figur 1. IR-spektra av de fyra proverna från de två kärlen från RAÄ 37, Vamlingbo sn, G. De 
översta spektra är från kittel 1, prov 1 och 3, och de två nedersta är från kittel 2, prov 1 och 
5. 
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Figur 1. Träddiagram baserat på en hierarkisk klusteranalys av en korrelationsmatris i sin 
tur baserad på statistisk jämförelse mellan IR-spektra av samtliga prover och referenser (jfr 
Isaksson 1999). Som framgår grupperar prov 1 (VK1P1) och 3 (VK1P3) från kittel 1 och prov 
1 från kittel 2 (VK2P1) inte nära med några referenser. Prov 5 från kittel 2 däremot 
grupperar med tre växtmakrofossil av råg (R7), korn (R39) och ärta (R67). 
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Diskussion  
Jordprover 
Eftersom undersökningen endast omfattar fyra prover och två referenser har inga prövningar 
av statistisk signifikans kunnat göras. Hur tillförlitliga eller hur starka de skillnader är som 
upptäckts går därmed inte att bedöma. (jfr Orton 2000) 
 
Proverna 2, 3 och 4 uppvisar högre halter än de två referenserna och den lösliga delen (%L i 
tabell 1) är också högre i dessa prover. Detta styrker att dessa prover härrör från äldre 
kulturlager med högt organsikt innehåll.  
 
Som förväntat uppvisar den bundna fraktionen av fettsyror i proverna en bimodal distribution 
eftersom bundna framför allt kortkedjiga fettsyror frigjorts. De långkedjiga Cmax för fettsyror 
och alkanoler (Tabell 1) i referensprov 1 är de samma i löslig och bunden fraktion vilket 
indikerar en tämligen oförändrad vegetation. I referensprov 6 där emot finns skillnader i Cmax 
för både fettsyror och alkanoler vilket visa på förändring i tillförser av växtmaterial. Prov 4 är 
lika som referens 6 i den lösliga fraktionen, medan prov 2, 3 och 5 är lika i den lösliga 
fraktionen, indikerande likartat växtmaterial som ursprung. De kolkedjelängder som 
dominerar i de lösliga fraktionerna och i flera av de bundna dominerar i gräsväxter, medan 
den något kortare syran C24:0 antyder mer skoglig vegetation (jfr Hjulsröm & Isaksson 
2007:259f). Detta skulle alltså kunna antyda en förändring av den lokala växtligheten från att 
ha dominerats av gräsväxter till att ha fått ett större inslag av träd.  
 
Prov 3, 4 och 5 har högre C18:0/C16:0-kvot än referenserna i den lösliga fraktionen 
indikerande ett större bidrag från animalier i dessa prover. Däremot är den relativa 
förändringen (L/B i tabell 1, se Orton 2000:65f angående relationen mellan kvoter) bara rejält 
större i prov 5. I prov 3 och 4 kan den högre kvoten i den lösliga fraktionen alltså trots allt ha 
med relativt recenta bidrag att göra. Dessutom är det bara prov 5 som uppvisar en högre kvot 
kolesterol/β-sitosterol (Steroler i tabell 2) än referenserna. Detta är ett mer gediget mått på 
animaliskt bidrag. Även den relativa förändringen är större i prov 5 (Steroler L/B (ej i 
tabellen) = 17,7) än i någon av referenserna (Steroler L/B = 14,5 för referens 6). Någon lika 
tydlig signal i den diagenetiskt äldre kvoten 5α-kolestanol/5α-stigmastanol (Stanoler i tabell 
1) finns inte. Detta kan betyda att signalen trots allt är tämligen ung, men kan också hänga 
samman med de markkemiska förhållandena. I andra undersökningar har skillnader 
motsvarande denna undersöknings Sterolkvot påvisats ha rumsliga samband med förhistoriska 
aktiviteter genom jämförelse med andra markkemiska undersökningar (Hjulström et al 2009).  
 
Proverna 2, 3 och 4 uppvisar en starkare signal från fekalt material (Tot. under β-stanoler i 
tabell 2) än i de båda referensproverna. Sammansättningen med dominerande 5b-stigmastanol 
antyder att det fekala materialet härrör från växtätare (ko, häst, får, get) snarare än från kött- 
eller snarare allätare (gris, människa) då dessa domineras av koprostanol (jfr Bethell et al 
1994, Evershed et al 1997, Isaksson 2000b). 
 
Beläggningar 
Som framgår av figur 2 så grupperar prov 1 (VK1P1) och 3 (VK1P3) från kittel 1 och prov 1 
från kittel 2 (VK2P1) inte nära med några referenser. Det större kluster de ansluter till utgörs 
av referenser av matrester (jfr Fig 1a i Isaksson 1999) men då de ansluter så pass högt upp i 
trädet måste de tre proverna tyvärr betraktas som icke karakteriserade. Prov 5 från kittel 2 
däremot grupperar med tre växtmakrofossil av råg (R7), korn (R39) och ärta (R67) (se tabell 1 
i Isaksson 1999). Detta antyder att provets ursprung kan vara något kolhydratrikt av 
vegetabiliskt ursprung. 
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