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ABSTRACT 
 

 

This report presents the results from the preliminary archaeological investigations of a settlement 

site with the remains of a large longhouse structure from the Late Iron Age, registered as Sa 14.9. 

The site is situated in the fields north of the medieval St Maria church of Saltvik, in the village of 

Kvarnbo, located centrally on the Åland Islands, Finland. It was identified in the beginning of 2012 

through an infra-red aerial photography displaying a number of anomalies, including an 

approximately 45 m long and 15 m wide impression that bears very strong similarities with the 

outlines of large longhouse/hall structures known from Scandinavia. In 2014, first archaeological 

investigations were conducted at the site within the framework of a project titled "The Hall at the 

Crossroads of Baltic Waterways" and led by Dr Kristin Ilves. 

Three archaeological research initiatives were designed and undertaken: 

 Metal-detector survey of about 1 hectare was conducted in order to identify the areas 

with presence of prehistoric metal objects and, thereby, gain an understanding of both 

the character and date of the site as well as of the horizontal find distribution. As a result, 

a number finds from the late 6th century AD to the end of the Viking Age, consisting 

mainly of personal ornaments of silver and bronze, were unearthed and assessed to point 

towards the existence of an elite settlement at the site. 

 Ground-penetrating radar survey of about 4000 m² was conducted in order to investigate 

whether it is possible to identify and define potential settlement traces at the site as well 

as to assess if, despite the continuous agrarian cultivation, there were any archaeological 

remains preserved in situ. The results showed traces of the settlement that existed at the 

site during the Late Iron Age. However, it was also discovered that the cultivation of the 

soil in the area has had a very negative impact on the preservation of the archaeological 

traces at the site.  

 Archaeological test-excavations in two trenches, with a total of area of 30 m², were 

conducted in order to find out if there are any archaeological traces of prehistoric activity 

at the site left undisturbed by ploughing, and what kinds of archaeological features are 

represented. Excavations revealed the remains of a grand longhouse, including a wall 

trench and a large amount of postholes. However, the negative impact of agrarian 

cultivation at the preservation of features became evident as only the very bottom parts 

of the archaeological features were preserved undisturbed. 
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SAMMANFATTNING 
 

Ett infrarött flygfoto som visar området runt den medeltida St:a Maria kyrkan i Saltvik, Åland uppmärk-

sammades i början av 2012. Fotografiet visar ett antal intressanta anomalier på fältet norr om kyrkan, i 

ett område där såväl öst-västliga som nord-sydliga sund har förenat sig under järnåldern. Utöver ett par 

cirkulära anomalier finns det ett ca 45 x 15 m stort avtryck som bär mycket starka likheter med 

konturerna efter stora hallbyggnader kända från Skandinavien (se också fig. 1). På basen av detta 

material infördes ett område i fornminnesregistret såsom Sa 14.9 (se också fig. 2). Två år senare, 2014, 

under ledning av fil dr. Kristin Ilves, genomfördes arkeologiska forskningsundersökningar som 

verifierade byggnadslämningar på platsen. Utöver ett stort antal stolpavtryck dokumenterades 

lämningar som överensstämde med de på det infraröda flygfotografiet observerade konturerna efter 

den förmodade hallbyggnaden. Flera funna metallfynd förstärkte bilden av en stormannagård i Kvarnbo 

som en del av en högstatusmiljö under yngre järnålder. 

 

Figur 1. Del av det infraröda flygfoto som visar området runt den medeltida kyrkan i Saltvik, Åland – anomaliernas läge norr 
om kyrkan markerat med cirkel.  

 

Tre separata arkeologiska forskningsinsatser med förundersökningskaraktär implementerades vid Sa 

14.9 i Kvarnbo, Saltvik under 2014: 

1. Metalldetektorkartering av en yta om drygt 1 ha i syfte att identifiera eventuella områden med 

förekomst av förhistoriska metallföremål och därmed få dels en fingervisning angående platsens 

karaktär och datering och dels en förståelse om fyndspridningen på platsen – som resultat 

tillvaratogs ett antal fynd av en karaktär kännetecknande för yngre järnålderns storgårdar.  

2. Georadarmätning som berörde en yta på drygt 4000 m² och syftade till att undersöka om det var 

möjligt att identifiera och avgränsa eventuella bebyggelselämningar samt bedöma om några 

lämningar fanns bevarade in situ efter ett kontinuerligt brukande av marken på platsen – 

georadarresultaten uppvisade spår efter den bebyggelse som funnits på platsen under järnålder. 
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Figur 2. Översiktskarta över fornlämningsområdet i Kvarnbo, Saltvik, med områdets lägesangivelse med en röd ruta 
på en karta över Åland där vattennivå är höjd till 10 m ö.h. vilket motsvarar ungefär situationen under järnålder. 
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Det konstaterades också att brukandet av marken i området har haft mycket negativ inverkan 

på bevarandet av lämningar i området.  

3. Arkeologisk provgrävning på sammanlagt 30 m² som eftersträvade att ta reda på om det finns 

ostörda lämningar under ploglagret och vilka typer av lämningar det rör sig om – prov-

grävningen fastslog bevarade lämningar efter ett långhus, bland annat dokumenterades en 

väggränna längs konstruktionens södra långsida, men också en stor mängd stolpavtryck 

dokumenterades i det begränsade provschaktet placerat på den förmodade hallbyggnaden. 

Delar av ett orört kulturlager konstaterades i det andra provschaktet. Dock blev plöjningens 

destruktiva inverkan på lämningen återigen mycket uppenbar då endast den absoluta botten på 

anläggningarna fanns kvar. 
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INLEDNING 
 

De aktuella undersökningarna är en del av ett forskningsprojekt, ”The Hall at the Crossroads of Baltic 

Waterways”, initierat av fil dr. Kristin Ilves. Projektet syftar dels till att skapa ett regionalt kunskapslyft 

baserat på boplatsarkeologi samt redogöra för bebyggelseutvecklingen på Åland under yngre järnålder, 

dels till att sätta infrastrukturen och samhällsorganisationen på Åland i relation till de öst-västliga 

kommunikationslederna och maktförhållandena under samma period. Projektet har tagit sitt avstamp i 

den nyupptäckta boplatslämningen Sa 14.9 i Kvarnbo, Saltvik som inkluderar en förmodad hallbyggnad 

från yngre järnålder med dimensioner hittills okända i Finland, men med paralleller bland Skandinaviens 

centralplatser. 

Hallkoncept är fortfarande relativt nytt inom arkeologin då den första definitionen härstammar från 

1990-talet. Det var arkeologen Frands Herschend (1993) som definierade hallarna som ovanligt långa 

byggnader tillhörande storgårdar och uppförda på en framträdande position i landskapet; hallarna 

bestod av ett stort öppet rum med centrala härdar som inte användes för matlagning eller hantverk, och 

det arkeologiska fyndmaterialet i anslutning till hallarna är av exklusiv karaktär. Baserad på en uppsjö av 

arkeologiska undersökningar av kända järnålders- och tidig medeltida hallar i Norden har definitionen 

utvidgats på senare tid, mest omfattande av Lydia Carstens (2014) som föreslår en rätt så detaljerad 

arkeologisk kriterielista med hänsyn till själva byggnaden och dess placering i landskapet samt det 

anslutande fyndmaterialet. 

Enligt Carstens kriterier är en hall av ovanlig storlek gällande såväl byggnadens längd (30-50 m) som höjd 

(vilket indikeras av massiva stolphål), den har mer än två ingångar och/eller ovanligt breda ingångar, ett 

öppet inre utrymme med ovanligt stort avstånd mellan stolparna och en stor, centralt placerad härd 

som inte användes för matlagning (mindre härdar för bland annat matlagning kan finnas vid hallens 

gaveländar separerade från huvudutrymmet); djuren hystes som regel inte i en hall. En hall är en del av 

storgård och har ett framträdande läge, den har nära till färskvatten, ligger inte direkt på öppna kusten, 

men med utsikt över såväl land- som vattenvägar. I närheten till en hall finns skörbrända stenar och 

utomhuseldstäder samt hantverksområden inriktad på produktion av högstatusföremål; stora gravhögar 

(oftast från bronsålder) eller synnerligen rika gravar samt kultplatser finns i trakten. Platser med hallar 

har i allmänhet ovanliga ortnamn. När det kommer till föremålsfynd i anslutning till hallen så upphittas 

det antingen exklusiva fynd eller nästan inga fynd alls (vilket kan stå i samband med rensning av hallen 

vid dess övergivande (se också nedan)), högstatusföremål är karakteristiska och allt som oftast finns det 

deponerade föremål i stolphålen. Hallen karakteriseras också av ett särskilt handlingssätt vid slutet av 

dess användningstid – man har deponerat föremål, spritt ut ben, ”förseglat” hallen med ett lager av lera, 

demolerat byggnaden, avlägsnat stolpar, osv. I det här sammanhanget måste poängteras att ovannämda 

kriterier inte bör ses som universiella för alla hallar – hallarna är ett geografiskt vidsträckt fenomen och 

förekommande inom olika sorters samhälleliga situationer, regionala skillnader gällande deras 

arkeologiska kännetecken är vedertagna. Från fall till fall bör också andra aspekter som potentiellt 

indikerar lokalens forna betydelse såsom närhet till den medeltida kyrkan och/eller bebyggelse-

kontinuitet övervägas. Bland de direkt hall-relaterade arkeologiska kriterierna måste man dessutom 

enligt Frands Herschend (personlig kommunikation) tilläga hallarnas platskontinuitet – de långlivade 

hallarna (om)byggs alltid i stort sett på samma plats (vilket indikeras av omstolpningsspår). 
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Forskarna är överens om att hallbyggnader utgjorde den allra högsta samhällselitens manifestationer av 

makt och status vid tiden då samhällsbudskap spreds med hjälp av synliga monument. En hallbyggnad 

på Åland skulle infoga öriket i ett sammanhang av den nordiska järnålderselitens monumentala 

kommunikation. 

De arkeologiska förundersökningarna i Kvarnbo, Saltvik initierades för att få en överblick och skapa ett 

arkeologiskt underlag för en rimlig karaktärs- och funktionsbestämning av fornlämningen Sa 14.9 och 

dess relation till det regionala och interregionala arkeologiska/historiska landskapet. Oundvikligen blev 

frågan om det finns en hallbyggnad på lokalen en av de mest centrala. Ett initialt åtgärdspaket med tre 

åtskilda arkeologiska forskningsundersökningar med förundersökningskaraktär fastslogs på platsen: 

kartering med metalldetektor, georadarmätning och arkeologisk provgrävning. De geofysiska 

undersökningarna är avrapporterade i en separat uppdragsrapport författad av fil dr Andreas Viberg vid 

Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet (Viberg 2014). Baserat på Vibergs rapport 

behandlas i denna rapport kort de aspekter av georadarmätningarna som bedöms relevanta för 

helhetsbilden av de genomförda arkeologiska förundersökningarna år 2014. 

 

Antikvarisk och topografisk bakgrund 
 

Boplatslämningen Sa 14.9 är belägen invid och norr om Saltviks kyrka i Kvarnbo by. Den ligger på en nivå 

av ca 11 m ö.h., ett par hundra meter öst från Kvarnboviken, på en åker mellan Mariakyrkan och 

Kvarnbo bäck. Under yngre järnåldern var lokalen på en halvöliknande markformation, i nära anslutning 

till dåtida kusten. Idag är marken flack, men sluttar svagt åt norr och nordöst; det finns antydan till två 

terrasseringar åt öster. Jordarten utgörs av morän och moränleror; inom undersökningsområdet finns 

även ett par mindre impediment med synlig berggrund. På lantmäterikartor över Kvarnbo bys ägor från 

1773 och 1778 finns boplatsområdet Sa 14.9 redovisat som åkermark. 

Före 2014 har inga vetenskapliga undersökningar gjorts inom boplatsområdet Sa 14.9. Däremot har man 

uppmärksammat områdets ovanligt svarta jord; och förekomst av ett tjockt kulturlager samt möjliga 

anläggningar har noterats vid schaktövervakningar vid åkerns södra kant år 2012 (digital data på Ålands 

Landskapsregerings server) och vid åkerns norra och västra kant år 2014 (Lucenius 2014). Dessutom 

ligger fornlämningen i ett generellt sett fornlämningsrikt område – bara inom en 400 m radie från 

boplatslämningen Sa 14.9 finns det 6 registrerade fornlämningar (se också fig. 2) som alla har undersökts 

i varierande utsträckning. 

Endast 100 m SÖ från boplatslämningen Sa 14.9 finns ett av Ålands anläggningsrikaste gravfält från 

yngre järnålder, Sa 14.1 med ca 180 registrerade gravhögar varav 14 har undersökts under åren 1970-74 

och 1981 (Karlsson 1976, 1981). Fynden antyder att gravfältet har använts från 600-talet till 1000-talet. 

Dess storlek indikerar starkt att det inte är ett gravfält som har tillhört bara en gård, men att en större 

järnåldersbosättning har använt gravfältet. Ca 200 m V från detta gravfält och 150 m SV från boplats-

lämningen Sa 14.9, i anslutning till Saltviks kyrkas bogårdsmur och intill den medeltida tingsplatsen, finns 

fornlämning Sa 14.8, ett kulturlager/boplatslager från yngre järnålder/medeltid som har blivit 

provundersökt år 2000, men vars utsträckning inte är fastställd (Tomtlund 2000). Ytterligare 150 m SV 
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från Sa 14.8, ca 300 m SV från Sa 14.9 och på södra sidan av den öst-västliga vattenled som fanns i 

området under järnåldern, finns fornlämningen Sa 19.5, ett boplatsområde från yngre järnåldern 

varifrån, bland annat, ett djurhuvudformat spänne av gotländsk typ har blivit upphittat – även den 

lokalen är provundersökt, år 1945, varvid det tolkades som ett vikingatida strandviste (Dreijer 1945), 

men fornlämningens gränser är inte fastställda (Lucenius 2011). Den arkeologiska schaktövervakningen 

under hösten 2014 på östra delen av fornlämningen Sa 19.5 visade ett upp till 0,7 m tjockt kulturlager 

med fynd av skörbrända stenar, obrända och brända ben, lerklining och keramik samt spår efter 

förmodade anläggningar (Ilves 2014). 

Närmast boplatsområdet Sa 14.9, endast 50 m söderut, finns en boplatslämning, Sa 22.3 registrerad 

under och i anslutning till Mariakyrkan. Vid de arkeologiska utgrävningarna på 1950-talet som 

genomfördes inne i kyrkan och på kyrkogården noterades att kyrkan tydligt har anlagts på en tjock svart 

kulturjord innehållande fynd av yngre järnålderskaraktär. Den svarta jorden upptäcktes överallt under 

kyrkogolvet; vid grävningen av en 2 m bred värmeledningskanal mot NV från kyrkans V ingång 

dokumenterades ett över 1 m tjockt kulturlager innehållande, bland annat, benfragment, 

lerkruksskärvor av vikingatidskaraktär och rester efter härdar. Kulturlagret antogs även sträcka sig SV 

från kyrkan, vilket indikerar att lagret kan höra ihop med kulturlagret registrerat som Sa 14.8 (se ovan). 

Dessutom påträffades ett antal stolphål under kyrkan, varvid ett säkert stolphål upptäcktes under ett 

äldre medeltida skelett. Vid utgrävningarna dokumenterades också ett på längden kluvet skelett i 

ursprungligt ryggläge på den orörda sandmon, skelettet tolkades att ha kluvits då kyrkgrunden grävdes 

(Dreijer 1954, 1960a). Medan den vid de arkeologiska undersökningarna ansvariga arkeologen Matts 

Dreijer menade att de upphittade stolphålen under kyrkan representerar rester av en stavkyrka, tycker 

konsthistoriker Åsa Ringbom, som har genomfört en omfattande studie om de Åländska kyrkorna, att 

dessa snarare hör till en äldre vikingatida bebyggelse på platsen (Ringbom 2010: 114). 

En annan anmärkningsvärd fornlämning i anslutning till boplatsområdet Sa 14.9 är Kvarnbo Kohagen, ett 

husgrundskomplex bestående av minst 7 stengrundshus, registrerad som fornlämning Sa 14.7, som finns 

ca 350 m mot N från Sa 14.9. Stengrundshus från yngre järnålder såsom dokumenterade vid Sa 14.7 är 

ett unikt åländskt fenomen, med närmaste paralleller i de så kallade kämpagravarna från slutet av äldre 

järnålder som har dokumenterats på Gotland och Öland. Under 1950- och 1960-talet undersöktes 5 

husgrunder och delar av det omgivande boplatslagret i Kvarnbo Kohagen (M. Dreijer 1955a, 1958a, 

1960b, 1963, S. Dreijer 1961). Till skillnad från många andra undersökta husgrunder på Åland som, först 

och främst, utifrån det fåtaliga fyndmaterialet har tolkats att ha övergivits under ordnade former, har 

komplexet vid Kvarnbo Kohagen på grund av det påfallande rika fyndmaterialet och dess kontextuella 

läge tolkats att ha gått ett mer våldsamt öde till mötes; det är dessutom tydligt att husen har brunnit ner 

som resultat av en häftig brand. Ett rikt organiskt material hade förkolnat under branden och tre 14C-

dateringarna gjorda på sädeskorn år 2006 gav resultat från början av 800-talet till slutet av 1200-talet. 

Därmed dateras fornlämningen Sa 14.7 till övergången mellan yngre järnålder och medeltid. Det är 

också betydande att fynden från Kvarnbo Kohagen indikerar socialt högre status. 

I anslutning till stengrundshusen i Kvarnbo Kohagen finns fornlämning Sa 14.4, ett höggravfält från yngre 

järnålder med 33 registrerade anläggningar. Fyra anläggningar undersöktes åren 1958-59 (Dreijer 1958b, 

1960c) och det är uppseendeväckande att det i en av de undersökta gravhögarna dokumenterades ett 

helt hundskelett med huvudet åt öster, nedlagd med två lerkrukor vid dess huvudända, samt möjligtvis 

käkben från en mindre hund. Rester efter människo- eller några andra ben påträffades inte i 
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anläggningen, vilket gör hundbegravningen i Sa 14.4 till en märklig företeelse, eftersom gravar med 

endast hundar är väldigt ovanliga i Norra Europa (se Prummel 1992). 

Förutom att det finns många arkeologiska spår kring boplatslämningen Sa 14.9 som starkt indikerar att 

området var intensivt utnyttjat under yngre järnålder, har en medeltida tingsplats legat vid Saltviks kyrka 

vilket är tecken på att Saltvik var en centralort även under medeltiden. Under medeltiden har Åland haft 

tredingsindelning mellan Saltvik, Finström och Jomala och deras gemensamma landsting verkar med hög 

sannolikhet ha hållits just vid Saltviks kyrka (Voionmaa 1916). Trots att tredingsindelningen på Åland kan 

säkert beläggas till medeltiden anses en sådan uppdelning av landskapet till olika förvaltningsdistrikt, 

som också hade var sin centralgård, vara en mycket gammal företeelse, med rötter i yngre järnålderns 

territoriala indelning (Bertell 1983: 154, 1988). Därmed kan vi framlägga hypotesen att det under yngre 

järnålder har, bland annat i Saltvik, funnits en betydelsefull stormannagård centralt i bebyggelsen och på 

vars mark tredingskyrkan senare anlades. I det sammanhanget är det också noterbart att i historiska 

källor – i Kung Magnus donationsbrev från 8 juni 1351 omnämns förekomsten av en kungsgård (Curia 

Saltwiik) i området (Sundwall (red.) 1954: nr 33). Den nämnda gårdens placering är okänd. Det är dock 

mycket troligt att den låg i närheten av kyrkan eftersom en så betydelsefull anläggning måste ha varit 

belägen centralt i bebyggelsen. 

 

Undersökningarna och deltagarna 
 

Före de mer resurskrävande fältinsatserna vid boplatsområdet Sa 14.9 genomförde projektledaren den 

28 mars 2014 en mindre åkervandring/ytkartering av fornlämningsområdet med syftet att leta efter 

fynd som ansågs kunna vara boplats- eller gravindikerande på den under hösten upplöjda åkern. 

Ambitionen var inte att tillvarata föremål, utan att förutsättningslöst söka distinkta spår av förhistorisk 

mänsklig aktivitet på platsen och därmed berättiga ytterligare arkeologiska förundersökningar på 

området som utpekats på flygfotot. Huvudsakligt fokus låg på den centrala delen av åkern med distinkt 

svartbrun jord (se fig. 3) och med de på det infraröda flygfotot observerade anomalierna. Trots att 

området generellt innehöll förhållandevis få fynd, påträffades förhistoriskt boplatsindikerande fynd 

direkt  –  spridda förekomster  av  skörbränd sten samt bränd lera och lerklining noterades. Såväl brända 

    

Figur 3-4. Foto vänster: översiktsbild från Saltviks kyrka mot den centrala delen av åkern – observera den distinkta gränsen 
mellan brun och svartbrun jord, från SW. Foto höger: detaljbild av ett smågrusigt sandigt lager på en plogfåra. 
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som obrända ben observerades. Förekomst av porslin, ett antal kritpipsskaft, rödgodsfragment och ett 

svenskt kopparmynt från 1600-talet indikerade att närliggande bebyggelse från medeltid till sentid har 

sträckt sig ut i åkern. Vid ytkarteringen noterades också ett distinkt smågrusigt sandigt lager på många 

plogfåror belägna precis på platsen för den förmodade hallbyggnaden (fig. 4). Detta tolkades som 

möjliga spår efter en sandad aktivitets-/golvyta – ett fenomen som har dokumenterats vid under-

sökningar av yngre järnålderns boplatser på Åland (t.ex. Hackman 1940, Dreijer 1955b, Darmark 2011). 

Hypotesen förkastades dock som resultat av de följande undersökningar som uppenbarade att lagret 

representerar den underliggande mon som senare tids allt djupare plöjning har dragit upp till ytan. 

Metalldetektorundersökningarna genomfördes i syfte att identifiera eventuella områden med förekomst 

av förhistoriska metallföremål och därmed få dels en fingervisning angående platsens karaktär och 

datering och dels en förståelse om fyndspridningen på platsen. Kartering med metalldetektor på en yta 

av drygt 1 ha genomfördes den 2-3 maj 2014. Metalldetektorn hanterades av arkeologen Mats Blohmé 

som har mycket stor erfarenhet av metoden; undersökningen assisterades av Kristin Ilves och Kim 

Darmark. Arbetet finansierades med medel från Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk 

Forskning. 

Georadarmätningarna syftade till att undersöka om det var möjligt att identifiera och avgränsa 

eventuella bebyggelselämningar samt bedöma om några lämningar fanns bevarade in situ efter ett 

kontinuerligt brukande av marken på platsen. Mätningarna berörde en yta på drygt 4000 m² och 

genomfördes den 24-25 maj 2014 av fil dr. Andreas Viberg vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, 

Stockholms Universitet. Arbetet assisterades av Kristin Ilves, Professor Frands Herschend och Kim 

Darmark. Utrustning som användes ute på fält var av märket MALÅ ProEx ansluten till antenn 

fungerande på en frekvens av 500 MHz. Arbetet finansierades med medel från Birgit och Gad Rausings 

Stiftelse för Humanistisk Forskning och Berit Wallenbergs Stiftelse. 

De arkeologiska provgrävningarna eftersträvade att ta reda på om det finns ostörda lämningar under 

ploglagret och vilka typer av lämningar det rör sig om, att ta reda på om det finns mycket fyndmaterial i 

orörda kontexter och vilken typ av fyndmaterial det rör sig om, att ta prover för att få en närmare 

datering och funktionsbestämning och att kontrollera upp resultaten från de andra, redan genomförda 

undersökningsmomenten; t.ex ta reda på vad är det för anomalier som georadar har fångat in. Två 

provschakt på sammanlagt 30 m² placerades på eller i anslutning till anomalier som framgått av 

georadarundersökningar. Provgrävningarna genomfördes den 1-11 september 2014 med hjälp av 

volontärer under ledning av Kristin Ilves och Professor Frands Herschend vid Institutionen för Arkeologi 

och Antik Historia, Uppsala Universitet. Huvudbemanningen bestod av Aron Darmark, Agneta Göstas, 

Rasmus Olin och Lars-Bertil Olsson. Men även Michaela Charlie Dahl, Kim Darmark, Mira Darmark, Hans 

Eklund, Kirsti Karlström, Rune Karlström, Erik Lindholm, Camilla Rosenberg, Camilla Sjövall, Nina Smeds 

och Niclas Stjärnfelt deltog vid fältarbetet. Daniel Löwenborg vid Institutionen för Arkeologi och Antik 

Historia, Uppsala universitet, genomförde flygfotograferingen av undersökningsområdet med hjälp av 

UAV (drönare). De arkeologiska provgrävningarna finansierades med medel från Berit Wallenbergs 

Stiftelse. Rapporteringen av provgrävningarna genomfördes med stöd från Ålands Landskapsregering, 

Museibyrån. 

Bearbetningen och tolkningen av materialet från de arkeologiska provgrävningarna har kompletterats 

med naturvetenskapliga analyser (se bilaga 6-8). Markkemiska analyser genomfördes av Samuel 
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Eriksson, Miljöarkeologiska laboratoriet. Analyser av makrofossil har genomförts av Jennie Andersson, 

GEARK, under handledning av Anneli Ekblom, Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, Uppsala 

universitet. Vid makrofossilanalys valdes två prover ut som sändes in för 14C-analys vid Ångströms-

laboratoriet vid Uppsala Universitet och analyserades av Göran Possnert.  De naturvetenskapliga 

analyserna finansierades med medel från Berit Wallenbergs Stiftelse. 

    

Figur 5-6. Foto vänster: kärngruppen av frivilliga ålänningar vid den arkeologiska provgrävningen år 2014 (från vänster): Aron 
Darmark, Agneta Göstas, Rasmus Olin och Lars-Bertil Olsson. Foto höger: prof. Frands Herschend handleder frivilliga vid det 
nyöppnade schakt 2. 

 

Fältundersökningarna i Kvarnbo år 2014 hade inte varit möjliga utan stöd från Birgit och Gad Rausings 

Stiftelse för Humanistisk Forskning och Berit Wallenbergs Stiftelse samt utan tillstånd från markägaren 

och Ålands Landskapsregering, Museibyrån. Jag vill rikta ett varmt tack till dessa. Jag vill också uttrycka 

min djupaste tacksamhet till alla de frivilliga som ställde upp i utgrävningsarbetet; ett speciellt tack går 

till Professor Frands Herschend för den stora kunskap och det engagemang han tillfört projektet. Jag har 

med tacksamhet även fått stöd med fältutrustning från Museibyrån och Fornföreningen Fibula. Jag vill 

särskilt tacka Rolf Tuomikoski från Museibyrån för hjälpen med konstruerandet av ett hackbord och 

Aivars Petrovs från Museibyrån för den välbehövliga medverkan vid fraktandet av fältutrustningen. Erik 

Lindholm från Fornföreningen Fibula har med sitt deltagande varit en stor tillgång för projektet. 

Fornföreningen Fibula tackas också för ett mycket givande samarbete kring ordnandet av den öppna 

kvällsvisningen under utgrävningarna. 

 

Publik verksamhet 
 

Intresset kring boplatslämningen Sa 14.9 i Kvarnbo har vuxit enormt då projektet ”The Hall at the 

Crossroads of Baltic Waterways” har uppmärksammat platsen. Det har visat sig att denna typ av mer 

frågeställningsinriktad arkeologi som drivs av projektet är mycket spännande för allmänheten. Efter de 

första, prospekterande fältinsatserna inbjöds allmänheten att anmäla sitt intresse för att delta i den 

arkeologiska utgrävningen med syftet att öka den lokala samhälleliga förankringen och att öka intresset 

samt förståelsen för den arkeologiska processen. Ett 20-tal personer anmälde sitt intresse för att delta i 

utgrävningarna under ledning av professionella arkeologer, men på grund av undersökningens 
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begränsade karaktär kunde inte alla intresserade få plats. Samtidigt var det just undersökningens 

begränsade karaktär som möjliggjorde en produktiv öppen utgrävning, då det fanns utrymme för 

individuell handledning. 

 

Projektblogg 

Sedan slutet av februari 2014 driver projektledaren en engelskspråkig blogg om projektet – 

http://kvarnbohall.wordpress.com/ – som startades med syftet att öppna upp det arbete som görs inom 

ramarna av projektet och redovisa forskning dels beträffande bebyggelseutvecklingen på Åland under 

järnålder generellt, dels relaterad till boplatslämningen Sa 14.9 i synnerhet. Information om projektet 

och resultaten presenteras fortlöpande och illustreras rikligt med bildmaterial och relevanta länkar. På 

webbplatsen finns dessutom en längre presentation av projektet samt information om projektledaren 

och bidragsgivare. Under 2014 hade projektbloggen ca 18 000 besökare, i genomsnitt 50 per dag. 

 

Media 

Projektet om Ålands järnålder och fältarbetena i Kvarnbo har fått ett stort gensvar från media. Ett flertal 

tidningsartiklar och reportage publicerades under 2014. Projektet uppmärksammades på Åland redan 

före fältarbetena (”Kristin gräver på egen hand”, Ålandstidningen 29/03); men efter de första fynden 

från metalldetektorkarteringen har projektet varit under kontinuerlig mediabevakning på Åland. De 

flesta tidningsartiklar har publicerats i de både lokala tidningarna på Åland: Nya Åland (”Unikt 

Saltviksfynd från vikingatiden” 15/5), (”Hon letar efter Ålands äldsta by” 19/5), (”Här stiger järnåldern ur 

jorden” 26/5), (”Utgrävningarna i Saltvik har inletts” 2/9), (”Stolphålen hittade vid utgrävningarna i 

Saltvik” 5/9), (”Plastbit hittades på fel plats” 11/9) och Ålandstidningen (”Spår efter unik hallbyggnad i 

Kvarnbo” 15/5), (”Vad döljer sig under jorden i Saltvik?” 26/5), (”Spåren efter hallen är tydliga” 5/9). 

Tidningen Nya Ålands webbkanal Åland24 har dessutom gjort flera olika inslag om forskningen i Kvarnbo 

(t.ex. ”Kyrkan och hallen” 24/5, ”Utgrävningar i Saltvik” 1/9) och presenterat undersökningarna i sina 

nyhetssändningar. Även lokalradion, Ålands Radio och TV har gjort flera reportage om projektet, om de 

första fynden och metalldetektorkarteringen den 14/5, om utgrävningarna den 3/9 och ett längre 

reportage om projektet i programmet Historiskt Magasin den 23/09. De första resultaten från 

undersökningarna i Kvarnbo gav även upphov till mediala reflektioner kring Ålands historia (se Nina 

Smeds kolumn ”Dagen då jag bad Matts Dreijer om ursäkt” i Nya Åland 15/5, Jonas Wilén’s karikatyr 

”Veckans Wilén” i Nya Åland 16/5 och Benita Mattsson-Eklund’s ledare ”Dags för en självständig 

historievärdering” i Ålandstidningen 19/5). 

Projektet uppmärksammades också utanför Åland. Resultat från metalldetektorundersökningarna 

förekom som en notis i många tidningar i fasta Finland (från större tidningar såsom HBL och Iltalehti till 

lokaltidningar som Forssanlehti, m.m) och Sverige (från större tidningar såsom SvD och Aftonbladet till 

lokaltidningar som Upsala Nya Tidning, m.m). Informationen om projektet gavs också löpande i den 

statliga publik service-radion och televisionen i Finland – YLE (www.yle.fi och www.svenska.yle.fi, t.ex. 

den 14/5, 20/6, 15/7 och 7/9). Utöver Finland och Sverige har projektledaren blivit intervjuad och 

särskilda artiklar om projektet har publicerats i Estland (”Eesti arheoloog avastas Ahvenamaalt haruldase 

viikingiaegse eliithoone”, Eesti Päevaleht 20/5), Ryssland (”"Финские" викинги”,  http://fontanka.fi/ 

http://kvarnbohall.wordpress.com/
http://www.yle.fi/
http://www.svenska.yle.fi/
http://fontanka.fi/%20articles/15027/
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articles/15027/ den 19/5, ” На Аландских островах нашли украшения эпохи викингов”, 

http://www.ulfdalir.ru/news/528  den 16/5), Storbritannien (”Evidence of Viking settlement on the 

Åland Islands”, http://www.heritagedaily.com/2014/05/evidence-of-viking-settlement-on-the-aland-

islands/103107 den 16/5) och USA (”The hall at the crossroads of Baltic waterways” 

http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/05/2014/the-hall-at-the-crossroads-of-baltic-

waterways den 14/5). 

 

Visning 

Många enstaka personer hittade ut på Sa 14.9 under de arkeologiska utgrävningarna och fick då en 

guidning. Lågt räknat hade utgrävningen fyra ströbesökare om dagen, vilket således motsvarar 44 

besökare under de arkeologiska utgrävningarna i september. Dessutom ordnades den 10 september en 

organiserad kvällsvisning tillsammans med Fornföreningen Fibula. Denna var öppen för allmänheten och 

drog ca 70 personer (fig. 7-8). Under visningen runt ett öppet schakt med framtagna vägg- och 

stolpavtryck från långhuset fick besökarna ta del av projektets utveckling samt se hur det arkeologiska 

fältarbetet utförs och ställa frågor. De resterande konturerna efter långhuset såsom synliga på det 

infraröda flygfotografiet från 1970-talet var utmarkerade med facklor för att på ett lite mera effektivt 

sätt hjälpa visualisera storleken på huset i kvällsskymningen. Under kvällen berättade Professor Frands 

Herschend också om järnålderns hallar i allmänhet och beskrev gästabud som organiserades i dessa, 

samt med hjälp av medlemmar från Fornföreningen Fibula spelade upp en scen från Eddadikten som 

äger rum i en kungahall. Visningen avslutades med en gemensam korvgrillning. 

   

Figur 7-8. Kvällsvisningen organiserad tillsammans med Fornföreningen Fibula – Kvarnbohallens konturer såsom synliga på 
det infraröda flygfotot var utmarkerade med facklor; vid det öppna schakt 1 presenterade projektledaren projektet och 
utgrävningsresultat (foto vänster), prof. Frands Herschend berättade om järnålderns hallar och gästabud (foto höger). 

 

Föredrag 

Projektet har presenterats av projektledaren för allmänheten och intresserade vid ett flertal tillfällen 

under 2014: 

 14/6 festtal vid sjösättningen av fornföreningen Fibulas vikingaskepp  

 19/6 öppen föreläsning vid Ålands Landskapsregering  

http://fontanka.fi/%20articles/15027/
http://www.ulfdalir.ru/news/528
http://www.heritagedaily.com/2014/05/evidence-of-viking-settlement-on-the-aland-islands/103107
http://www.heritagedaily.com/2014/05/evidence-of-viking-settlement-on-the-aland-islands/103107
http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/05/2014/the-hall-at-the-crossroads-of-baltic-waterways%20den%2014/5
http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/05/2014/the-hall-at-the-crossroads-of-baltic-waterways%20den%2014/5
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 25/7 och 26/7 öppna föreläsningar under den årliga vikingamarknaden i Kvarnbo  

 8/9 specialföreläsning för Saltviks Kommunfullmäktige 

 10/9 öppen föreläsning under kvällsvisning organiserad tillsammans med Fornföreningen Fibula 

på utgrävningsplatsen i Kvarnbo 

 29/9 specialföreläsning för hembygdsförening, Ålandsforskarna, på plats i Kvarnbo 

 31/10 specialföreläsning för Mariehamns Rotaryklubb 

 10/11 ”Grävningarna på Kvarnbohall – erfarenheter av fotoskanning på Åland” tillsammans med 

F. Herschend och D. Löwenborg på CAA-SE workshop Intrasis och fotoskanning i Stockholm  
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METALLDETEKTORKARTERING 
 

Området norr om Saltviks kyrka och platsen för fornlämningslokalen Sa 14.9 har odlats i hundratals år – 

den tidigaste bevarade historiska kartan över området visar åkermark på platsen från slutet av 1700-

talet. Eftersom odlingsprocessen förstör, förändrar och gömmer fornlämningar i väldigt stor grad har det 

inom den Skandinaviska arkeologin från mitten av 1980-talet praktiserats en undersökningsmetod som 

nedprioriterar undersökningen av matjorden och går ut på att bana av matjorden för att komma åt de 

orörda arkeologiska spåren; matjorden har uppfattats som ej tolkningsbar då den är upprepat plöjd och 

kringrörd sedan lång tid tillbaka. Dock är matjorden en del av fornlämningen och kan innehålla en stor 

kunskapspotential i form av, bland annat, metallfynd. Metalldetektorkartering är en relativt enkel metod 

för matjordsundersökning som inom arkeologin har visat sig att vara mycket användbar för att lokalisera 

och avgränsa boplatser och andra fornlämningsytor samt via metallföremålsfynd ge dateringsunderlag 

för arkeologiska lokaler. Därför valdes metalldetektorkartering inom boplatsen Sa 14.9 som ett led i 

projektet med målsättningen att utöka förståelsen för den aktuella lämningen innan undersöknings-

moment som innebär markingrepp i fornlämningen med syftet att komma åt de orörda arkeologiska 

spåren. 

 

Målsättning  
 

Metalldetektorkarteringen syftade till:  

 att identifiera eventuella områden med förekomst av 

förhistoriska metallföremål och i mån av möjlighet 

avgränsa boplatslämningen 

 att med hjälp av metallföremålsfynd få närmare datering 

av platsen  

 att med hjälp av metallföremålsfynd förtydliga platsens 

karaktär 

  

Metod och genomförande 
 

Metalldetektorkarteringen utfördes av arkeologen Mats Blohmé (fig. 9) som har mycket stor erfarenhet 

av tekniken, vilket ökade möjligheterna att göra bra prioriteringar. Vid metalldetektorkarteringen 

prioriterades en sökning efter ädelmetaller och legeringar av dessa, men eftersom även bly och 

tennobjekt gav höga utslagsvärden blev i praktiken endast järnföremål något nedprioriterade. 

Järnföremål nedprioriterades dels för deras generellt svagare diagnostiska värde för den aktuella 

undersökningen, dels för att sökandet och tillvaratagandet av järn hade medfört betydligt högre 

kostnader för såväl fältarbetsfasen som konserveringen av föremål.  Beslutet att nedprioritera järn-

Figur 9. Arkeologen Mats Blohmé utförde 
metalldetektorkarteringen på Sa 14.9. 



17 
 

föremål berättigades också av en testruta om 1 x 1 m som kontrollerades för alla metallföremål och 

visade sig ge signal för 10-15 järnföremål, utgrävning av vilka skulle ha resulterat i en totalundersökt 

provruta, vilket skulle ha varit utanför ramarna av det här aktuella undersökningsmomentet. Det är dock 

viktigt att påpeka att metalldetektorn var programmerad så att ingen metalldiskriminering förekom, 

prioritering bland utslagen baserade sig på Mats Blohmés fleråriga erfarenhet av metalldetektering. 

Karteringen började med ett avgränsat fokus på den centrala delen av åkern med den distinkt svart-

bruna jorden och de på det infraröda fotografiet synliga anomalierna – en prioritering som gjordes p.g.a. 

begränsad undersökningstid – området märktes ut med markeringspinnar och undersöktes systematiskt. 

Därefter utvidgades undersökningsområdet successivt i alla riktningar utifrån det centrala området för 

att i slutändan resultera i drygt 1 ha av undersökt åkermark (se också fig. 10). Då åkern var plöjd och 

karakteriserades av djupa plogfåror måste en viss källkritisk aspekt läggas på vår förståelse av fynd-

spridningen eftersom dessa terrängförhållanden tillsammans med en viss tidsbrist försvårade en garan-

terat heltäckande kartering. Det hade också varit önskvärt att karteringen skulle ha täckt in hela åkern. 

 

Figur 10. Översiktskarta över området undersökt med metalldetektor och de dokumenterade samt tillvaratagna fynden 
(punkter resp. punkter med fyndnummer) i relation till fornlämningspolygonen (grönskrafferad); den lilla röda rutan inom 
den tidigare registrerade fornlämningspolygonen markerar den 1 x 1 m testrutan som kontrollerades för alla metallföremål. 

 

Nästan samtliga fynd gjordes på högst 10 centimeters djup. Alla platser med metalldetektorsignal som 

blev närmare undersökta mättes in med RTK GPS (fig. 10), dock utan RTK-korrigering, vilket betyder att 

de påträffade fynden kan, uppskattningsvis, ha legat inom en tvåmetersradie från de angivna 
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koordinaterna. Endast de fynd som var diagnostiska och relevanta till metalldetektorkarteringens 

målsättning tillvaratogs (ÅM 768: 1-12), alla andra fynd fotodokumenterades och återdeponerades. I det 

här sammanhanget är det också viktigt att särskilt nämna ett antal fynd av bronsklipp/-bleck vilka 

uppskattades vara av äldre karaktär (se också fig. 11-12) och dokumenterades i området norr om det på 

flygfotot synliga långhuset (se också bilaga 1) – dessa tillvaratogs ej trots den möjliga anknytningen till 

lokalens förhistoriska aktivitetsskede. Vid metallkarteringen noterades också några ytfynd av 

järnföremål med oklar datering (fig. 13). 

     

Figur 11-13. Från vänster till höger: två bronsklipp av äldre karaktär (inmätta som punkt 7 och 10) samt en järnkniv av oklar 
datering. 

 

Undersökningsresultat 
 

Resultaten av metalldetektorkarteringen blev över förväntan. Totalt registrerades 51 metallföremål och 

2 (tillvaratagna) fyndigheter av sten (se också bilaga 1). Förutom relativt sentida fynd såsom knappar och 

mynt, blykulor, bleck och smältor, o.s.v., framkom 10 metallföremålsfynd som tillvaratogs (ÅM 768: 1-

10, se också bilaga 2) då de bedömdes relevanta för kunskapen om platsens förhistoriska användning. 

De flesta av de tillvaratagna fynden kunde dateras till yngre järnålder, sex föremål kan dateras närmare: 

 

FYNDNR OBJEKT MATERIAL DATERING KOMMENTAR 

ÅM 768:1 
Oval 

spännbuckla 
Cu-leg Merovingertid 

liten slät, 700-750 AD enl. Martin 
Rundkvist (2009, 2010) 

ÅM 768:2 Nål Cu-leg 
Yngre järnålder/ 

medeltid 
till ringnål? 

ÅM 768:3 Doppsko Cu-leg Vikingatid 
Borrestil, motiv av människa, sub-
grupp A, slutet av 900-talet enl. 
Charlotte Hedenstierna-Jonson (2002) 

ÅM 768:4 Rovfågelsspänne Cu-leg Merovingertid 
djurornament stil II, 560/570-610 AD 
enl. John Ljungkvist (e-mail 2014-05-
06)  

ÅM 768:5 Sölja Cu-leg 
Yngre järnålder/ 

medeltid 
  

ÅM 768:6 Likarmat spänne Cu-leg Vikingatid 
försilvrad (Geijer 2015), typ III A enl. 
Gun-Britt Aagård (1984) 



19 
 

ÅM 768:7 Fingerring Silver Vikingatid 
ornering av 4 rader av stämplade 
trianglar med 3 punkter  

ÅM 768:8 Beslag Cu-leg 
Yngre järnålder/ 

medeltid 
  

ÅM 768:9 
Djurformat 
skålfibula 

Cu-leg Merovingertid 

försilvrad och med järnnitförsedda 
fördjupningar (Geijer 2015), Ørsnes 
grupp O (1 a?), 700-770 AD enl. Martin 
Rundkvist (2010) 

ÅM 768:10 Beslag? Pb-leg Odef figur? 

 

 

Eftersom diagnostiska fynd dokumenterades över nästan hela den karterade ytan (se också fig. 10) gick 

det inte att definiera specifika områden med förekomst av förhistoriska metallföremål; då karteringen 

inte omfattade hela åkern blev boplatslämningen Sa 14.9 inte heller avgränsad. Men det tillvaratogs 

fynd som kan datera platsen från tidig merovingertid till slutet av yngre järnålder, dessutom 

konstaterades flera av de tillvaratagna fynden vara kännetecknande för yngre järnålderns storgårdar (se 

också Ilves 2015). Därmed uppfylldes två viktiga målsättningar med undersökningen, och metall-

detektorkarteringen bidrog stort till att bredda förståelsen för brukandet av platsen. 
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GEOFYSISK UNDERSÖKNING 
 

Innan den arkeologiska utgrävningen tog vid utfördes geofysiska undersökningar på fornlämningen av 

Andreas Viberg vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet. Den geofysiska 

prospekteringen med georadarsystem kopplad till en 500MHz-antenn genomfördes i fyra delområden 

med ett profilavstånd av 0,25 m medan data samlades in var tredje cm i gångriktningen. Den första 

undersökningsytan (fig. 14) placerades på det långhus som identifierats i det infraröda flygfotografiet 

och på den topografiskt högsta platsen på åkern. Den andra ytan placerades norr om den första i syfte 

att undersöka ett par runda strukturer som även de fanns synliga på det flygfotografi där 

långhuset/hallen identifierats. Den tredje och fjärde ytan placerades öst respektive sydöst om 

undersökningsytan med huset – valet baserades på en annan husindikation i området identifierad vid 

okulärbesiktning och bestående av en något sandig rektangel som var synlig på den harvade åkern på en 

mindre terrassering (fig. 15). Platsen hade dessutom anslutande ytfynd av lerkliningsfragment, brända 

ben och flinta, men det är viktigt att notera att väldigt anmärkningsvärda mängder av lerklining också 

observerades österut från den sistnämnda platsen. 

Den okulärt observerade vida fyndspridningen mot öst grundar sig säkerligen åtminstone delvis i 

faktumet att de östra delarna av åkern ligger topografiskt lägre. Dessutom genomförs den modärna 

plogningen i riktning öst-väst och det är antagligen just det modärna jordbruk som i högsta grad har 

påverkat den postdepositionella spridningen av fynd inom själva boplatsen. Då höjderna drabbas värre 

av plogen, eftersom den för varje år går lite djupare där än på de lägre belägna områden, är det inte alls 

orimligt att fundera om stor del av de materiella spåren efter det som har hänt på de topografiskt högre 

partierna av boplatsen egentligen finns att hitta på de topografiskt lägre belägna områden.  

Syftet med den geofysiska undersökningen var att undersöka om det var möjligt att identifiera och 

avgränsa eventuella bebyggelselämningar på Sa 14.9 samt bedöma om några lämningar fanns bevarade 

in situ efter ett kontinuerligt brukande av marken på platsen. Den geofysiska undersökningen 

eftersträvade dessutom att definiera de ytor som kunde prioriteras vid den arkeologiska utgrävningen.  

    

Figur 14-15. De geofysiska undersökningarna: mätningarna på den första undersökningsytan placerad på långhuset/hallen 
foto vänster, från NÖ) och mätningarna på den tredje undersökningsytan placerad på en husindikation öster om 
långhuset/hallen och bestående av en något sandig yta (omringad med en röd rektangel) på en mindre terrassering (foto 
höger, från NÖ). 
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Resultaten från georadarmätningarna uppvisade en rad anomalier i de undersökta områdena. Utöver 

plogspår på upp till 0,3 m djup, samt en rad linjära anomalier på mellan 0,7–1 m djup vilka tolkades som 

ledningar eller täckdiken, visade georadarmätningarna möjliga spår efter en stor byggnad – ett antal 

anomalier identifierades som skulle kunna vara knutna till långhusets södra vägglinje samt några av dess 

stolphål –, och mycket trovärdiga spår efter en mindre ekonomibyggnad (fig. 16). Tolkningen av resulta-

ten  försvårades dock  av  det  faktum att undersökningsytorna till största delen låg i ett stenrikt morän- 

 

 

Figur 16. Tolkningsbild över större och mer manifesta strukturer inom undersökningsområdet (Viberg 2014: 34, fig. 33). 
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område vilket gör det problematiskt att avgöra vilka anomalier som härrör från arkeologiska respektive 

geologiska lämningar i marken. Riktade utgrävningar i syfte att validera de geofysiska resultaten och 

tolkningarna rekommenderades därför som ett viktigt komplement för att utvärdera om lämningar efter 

långhuset/hallen de facto finns bevarade in situ i marken, speciellt då brukandet av marken i området 

bedömdes att ha inverkat mycket negativt på bevarandet av igenkännbara strukturer (Viberg 2014). 

Vid den geofysiska undersökningen noterades och tillvaratogs också några ytfynd som bedömdes 

relevant att arkivera i fysisk form. Det rör sig om två eventuella vävtyngdsfragment, en bit av järnålders-

keramik samt några lerkliningsbitar varav ett större fragment som uppvisar både ut- och insida (ÅM 768: 

13-15). 
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PROVGRÄVNING 
 

En fornlämning definieras som spår efter mänsklig verksamhet och kan utgöras av en mängd av olika 

kvarlevor – från bevarade konstruktioner som kan urskiljas i landskapet såsom gravhögar eller 

fornborgar till kulturlager som är helt intäckta i jorden såsom boplatser eller gravar nedgrävda i marken. 

De arkeologiska spåren av boplatsen Sa 14.9 ligger på en åker som har odlats i hundratals år vilket 

innebär inte bara att fornlämningen är helt täckt av matjord utan även att fyndmaterialet är mycket 

omrört och förstört. Utifrån ytobservationerna vid de prospekterande insatserna på Sa 14.9 

spekulerades den horisontella förflyttningen av materialet i ploglagret vara relativt omfattande samt 

inslaget av recenta fynd påtaglig. Samtidigt visade dock metalldetektoravsökningen av ploglagret att 

även det omrörda fyndmaterialet kan vara av intresse då flera diagnostiska fynd av stort tolkningsvärde 

för platsen gjordes i den omrörda kontexten. Med ställningstagandet att ploglager, med fynd som har 

flyttats från sitt ursprungliga läge, är en del av fornlämningen beslutades det första undersöknings-

moment som innebar markingrepp i fornlämningen Sa 14.9 – den arkeologiska provgrävningen – att 

inkludera ett försök att undersöka, tolka och förstå den del av fornlämningen som utgörs av matjorden 

för att kunna sätta resultaten i relation till de övriga lämningarna på platsen (jfr Sarnäs 2008). 

Undersökning av matjorden bedömdes också värd att testa då resultaten av georadarundersökningarna 

indikerade att brukandet av marken i området har inverkat mycket negativt på bevarandet av 

igenkännbara strukturer vilket innebar möjligheten att slutsatser om boplatsen Sa 14.9 måste genereras 

från fynd i matjorden. 

Den arkeologiska provgrävningen bedömdes väsentlig för att skapa ett arkeologiskt underlag för en mer 

precis karaktärs- och funktionsbestämning av fornlämningslokalen Sa 14.9 i Saltvik, men också, för att ta 

fram fakta om boplatsområdet som ska ligga till grund för en undersökningsplan och beräkning av 

budget för större arkeologiska forskningsundersökningar. Den arkeologiska provgrävningen som helhet 

syftade därmed i första hand på att klarlägga hur mycket kunskap som kan utvinnas vid arkeologiska 

utgrävningar av den överplöjda boplatslämningen. 

 

Målsättning 
 

Den arkeologiska provgrävningen syftade till att få kunskap om fornlämningens karaktär, datering, 

bevarandegrad samt konstruktion, och eftersträvade: 

 att ta reda på om det finns ostörda lämningar under ploglagret och vilka typer av lämningar det 

rör sig om 

 att ta reda på om det finns mycket fyndmaterial i orörda kontexter och vilken typ av 

fyndmaterial det rör sig om 

 ta prover för att få en närmare datering och funktionsbestämning 

 att kontrollera up resultaten från de andra, redan genomförda undersökningsmomenten; t.ex ta 

reda på vad är det för anomalier som georadar har fångat in 

 



24 
 

Metod och genomförande 
 

Undersökningsområdet bestod av två provschakt om totalt 30 m². Schakt 1 om 2 x 10 m placerades i N-S 

riktning på den förmodade hallbyggnadens södra långsida, sträckandes in i långhusets östra halva; 

schaktets N ända var på 11,10 m ö.h. och S ända på 11,23 m ö.h. Schakt 2 om 2 x 5 m placerades i Ö-V 

riktning 34 m ÖSÖ om schakt 1; schakt 2 var jämnt på 10,75 m ö.h. Den valda placeringen av schakten 

utgick först och främst från den geofysiska undersökningens resultat, men tog också hänsyn till 

resultaten från metalldetektorundersökningen. Då det i georadardata identifierades ett antal anomalier 

som skulle kunna vara knutna till långhusets södra vägglinje samt några av dess stolphål blev schakt 1 

placerad på en plats där undersökningsområdet skulle fånga in båda fenomen. Dessutom gjordes fem av 

de 12 vid metalldetektorkarteringen tillvaratagna fynden i det området. Schakt 2 placerades på den 

förmodade ekonomibyggnadens östra långsida, men också tvärs över en annan anomali synlig i 

georadardata som dock hade lämnats otolkad vid expertanalys av mätningsresultat – en linjär 

bågformad anomali tydlig på närmare 25 meter löpandes i N-S riktning parallellt med och på östra sidan 

av den förmodade ekonomibyggnaden och i Ö-V riktning söder om den. Schakt 2 låg utanför området 

som blev avsökt med metalldetektor (se också fig. 17). 

 

Figur 17. Schaktplacering (de blåa rektanglarna) på georadardata (ca 0,6 m djup) visandes bland annat en linjär bågformad 
anomali i anslutning till en ca 20 m lång anomali tolkad som en ekonomibyggnad på Ö delen av den prospekterade ytan (jfr 
figur 16) i relation till metalldetektorkarteringens undersökningsyta och fynden. 
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Innan några utgrävningsarbeten påbörjades utmarkerades och inmättes ett antal referenspunkter runt 

schakten och i omgivningen för en tredimensionell fotogrammetrisk dokumentation av utgrävningen. 

Inmätningarna gjordes med Trimble R8 GNSS i ett KKS Zon1 koordinatsystem som används på Åland. 3D 

fotogrammetrisk dokumentation beslutades som en tidsbesparande och primär dokumentationsmetod 

vid provutgrävningarna i Kvarnbo på initiativ av Professor Frands Herschend, Institutionen för Arkeologi 

och Antik Historia, Uppsala universitet; de traditionella dokumentationsmetoderna såsom beskrivningar 

och handritade skisser användes dock som stöd för fotogrammetrin. 

Fotogrammetri är en metod att 

göra mätningar i ett fotografi 

vilket innebär en analys av 

fotografier med fotogrammet-

riska programvaror för att 

fastställa rumsliga förhållan-

den; för 3D-mätningarna ingår 

skapandet av en 3D-modell 

från bilderna. För utgrävnings-

dokumentationen går metoden 

rent praktiskt ut på att först 

sätta ut och mäta in ett antal 

referenspunkter runt det 

aktuella området/objektet och 

därefter fotografera det 

aktuella området/objektet ur 

olika vinklar så att bilderna 

överlappar varandra och 

referenspunkterna syns på 

fotona, sedan sätta samman 

bilderna i ett datorprogram och 

skapa en 3D-bild av det fotade, 

samt georeferera modellen 

utifrån de inmätta referens-

punkterna (se också fig. 18). 

Metoden är enkel och snabb, 

den kräver tillgång till en digital 

kamera, (kraftfull) dator och 

mjukvara (samt mätnings-

instrument för inmätning av 

referenspunkter). Den skapade 

3D-modellen är vänd- och 

vridbar, och användbar för 

såväl arkeologiska analyser/ 

tolkningar som visualisering av 

resultat; en enorm fördel med 

Figur 18. Skärmdump från Agisoft PhotoScan Professional – en ca 13 m² stor del av 
schakt 1 grävd till anläggningsnivå med positionen och antalet av foton använda för 
skapandet av modellen samt de inmätta referenspunkterna synliga; på bilden 
nedan samma modell något vriden och sett från SÖ. 
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metoden är möjligheten att återvända till den 

tredimensionellt återskapade utgrävningen efter det 

genomförda fältarbetet utan de tolkningsfilter som 

oundvikligen skapas vid den traditionella hand-

ritningen/inmätningen. 3D-modellerna kan dessutom 

med fördel användas som underlag för den 

tvådimensionella digitaliseringen av den insamlade 

data för skapandet av sedvanliga plan- och 

profilritningar vilket också utgjorde en led i den digitala 

bearbetningen av utgrävningsdata från Sa 14.9. Till 

fotogrammetrisk dokumentation i Kvarnbo användes 

en 10,1 megapixel Canon EOS 1000D digitalkamera. 

Fotona processades i Agisoft PhotoScan Professional 

och digitalisering genomfördes i ArcGIS 10.2. 

Både schakten avtorvades för hand och delades i 1 x 1 

m stora rutenheter markerade med bokstav-

sifferkombination med bokstäverna på den Ö-V och 

siffrorna på den N-S schaktriktningen (fig. 19-20). Även 

den fortsatta grävningen skedde manuellt med spade 

och skärslev. Jord från det hårt packade ploglagret 

undersöktes delvis på hackbord: i schakt 1 undersöktes 

de övre 20 cm av ploglagret – nivå 1 – i tio rutor (F/G 1, 

4, 5, 8, 10) och i schakt 2 undersöktes den nivån i de 

översta 5 cm över hela schaktet och de återstående 15 

cm i fem rutor (L2, M1, N2, O1, P2). Fyndmaterialet 

knöts till respektive ruta, i mån av möjlighet 

markerades fyndplatsen på schaktbotten med 

märklappar för fotogrammetrisk dokumentation: röda 

lappar användes för lerklining/bränd lera, blåa lappar 

för ben och vita lappar för metallföremål. Då nivå 1 

konstaterades tämligen fyndfri i bägge schakten och 

fyndens karaktär generellt sett icke diagnostisk samt 

undersökningen av det hårt packade ploglagret väldigt 

tidskrävande, spadades de återstående halvorna av 

bägge schakten utan att specifikt genomsöka jorden. 

Därefter fortsatte grävningen i schakt 1 med skärslev 

till anläggningsnivå som låg generellt sett på 10,90 m 

ö.h. och fynden från denna betydligt tunnare del av det 

återstående men fortfarande hårt packade ploglagret, 

nivå 2, dokumenterades vid grävningen in situ, fynd-

platser markerades på schaktbotten med märklappar 

för fotogrammetrisk dokumentation och de få Figur 19. Rutindelning i schakt 1. 
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fyndigheter över hela schaktet samlades in rutvis. De framkomna 18 anläggningarna snittades med 

skärslev i syfte att erhålla profildokumentation, därefter grävdes anläggningarna i samband med 

provtagning i anläggningen – det togs 10 jordprover på ca 1,5-2 liter från 9 anläggningar; från varje 

jordprov avsattes en mindre mängd jord för markkemisk analys. Då fyndmaterial från anläggningarna 

saknades, vattensållades endast en mindre del av fyllning från anläggningarna genom ett såll med 4 mm 

maskbredd för att försäkra sig om att anläggningarna var fyndtomma. Efter genomförd undersökning 

fylldes schakten igen. 

 

Figur 20. Rutindelning i schakt 2. 

 

I schakt 2 fortsatte grävningen efter undersökningen av det 

övre, 20 cm tjocka skiktet av ploglagret med att undersöka 

den resterande del av ploglagret, som i området med schakt 

2 var mycket tjockare och ännu hårdare packat än i området 

med schakt 1. Ett skikt av ytterligare 20 cm av den plöjda 

jorden – nivå 2 – undersöktes med såväl skärslev som spade, 

fynden dokumenterades vid grävningen in situ, fyndplatser 

markerades på schaktbotten med märklappar för foto-

grammetrisk dokumentation och de få fynden samlades in 

rutvis. Då ett djup av -40 cm hade uppnåtts fortsatte arbetet 

med undersökning av ett påträffat kulturlager med 

genomsökning av jord på såväl hackbord som på vattensåll; 

grävning av ett ca 30 cm brett profildike vid N-kanten av 

schaktet påbörjades samtidigt för att avgöra tjockleken på 

det påträffade kulturlagret, samt djupet på två parallella och sandfyllda nedgrävningar framtagna i 

schaktet. När ¾-delar av schakt 2 hade grävts till djupet av -45 cm och profildiket vid schaktkanten hade 

delvis nått -1 m djup, konstaterades ett svart plaströr i profildiket, på botten av den östra av de två 

trattformade nedgrävningarna (fig. 21). Undersökning av schakt 2 avbröts vid det laget och schaktet 

återfylldes. 

Figur 21. Ett svart plaströr på botten av den ena 
av de två trattformade nedgrävningarna på-
träffade på ca 1 m djup i schakt 2, från S. 
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Fältdagboken – en sammanfattning 
 

Den arkeologiska undersökningen i Kvarnbo smygstartade redan söndagen den 31 augusti 2014 då de 

två provschakten mättes in och markerades ut. Ett antal referenspunkter mättes in runt schakten och i 

omgivningen för 3D fotogrammetrisk dokumentation av utgrävningen. Vidare fraktades en husvagn till 

utgrävningsplatsen för att tjäna som ett vädersäkert utrymme för arbetet med digital bearbetning av 

inmätningsdata. 

Måndagen den 1 september 2014, klockan 8:30, påbörjades den arkeologiska utgrävningen med 

etablering av praktiska åtaganden. Grävutrustning fraktades på plats och tältet för fältluncher restes 

varefter det hölls en kort föreläsning om arkeologi och de arkeologiska fältmetoderna, möjliga fynd från 

den aktuella fornlämningen diskuterades.  Därefter avtorvades schakt 1 och den första 3D-bilden av 

schaktet producerades för att testa dokumentationsmetoden. Grävningen påbörjades på sju stycken 1 

m² stora rutor utspridda över det avtorvade schaktet, jordmassorna gicks igenom på hackbord (fig. 22). 

Tisdagen den 2 september fortsatte rutgrävningen av schakt 1. När tio stycken 1 m² stora rutor, d.v.s. 

hälften av schakt 1 hade undersökts till -20 cm djup, och konstaterats tämligen fyndfri, bestämdes de 

återstående rutorna i schakt 1 att grävas bort med spade utan att söka genom jorden. Det var vid 

arbetet med spadar, den 3 september, då de första indikationerna på anläggningar uppmärksammades: 

först i mitten av schaktet (som senare visade sig vara en del av A14) och kort därefter, ett par meter 

söderut (som senare visade sig att vara en del av A8), samt i den norra ändan av schaktet (som senare 

visade sig att vara en del av A12) – i alla dessa fall rörde det sig om ett par stenar ståendes på kant samt 

kontraster i jorden. När hela schakt 1 var grävt till -20 cm djup och frampreparerat beskrevs schaktet 

och den andra fotogrammetriska dokumentationen genomfördes. Vid schaktbeskrivningen noterades 

ytterligare ett ställe med anläggningsindikation: nära den södra ändan dokumenterades ett ca halv 

meter brett stråk tvärs genom schaktet med en något mörkare och lucker jord (vilket senare visade sig 

att vara en del av A3) i en ljust gråbrun lerig silt. 

   

Figur 22-23. Foto vänster: jordmassorna från ploglagret söks igenom på hackbord. Foto höger: arbetet i schakt 1. 

 

Arbetet i schakt 2 inleddes den 3 september. Först grävdes hela schaktet jämnt till -5 cm djup för den 

första fotogrammetriska dokumentationen och därefter fortsatte arbetet likt arbetsprocessen i schakt 1 

med grävning av fem stycken över schaktet jämnt spridda rutenheter till -20 cm djup, jordmassorna 
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gicks igenom på hackbord. Under arbetet noterades små och starkt skörbrända stenar samt sandiga 

fläckar i schaktet vilka vid det laget associerades med den förmodade ekonomibyggnaden. Rut-

grävningen i schakt 2 fortsatte också hela den 4 september, då även grävarbetet i schakt 1 återupptogs 

och fortsatte med att gräva bort den återstående delen av ploglagret till de av plogen orörda 

kontexterna; ett fåtal fynd insamlades rutvis vid grävningen. Anläggningarna i schakt 1, tätt inpå 

varandra, började framkomma direkt och det diskuterades kring flera överlappande byggnadsstrukturer. 

Den 5 september var de fem stycken 1 m² stora rutor i schakt 2, d.v.s. hälften av det schaktet undersökt 

till -20 cm djup, och konstaterades tom på diagnostiska fynd. Därmed bestämdes att de återstående 

rutorna i schakt 2 – återigen likt arbetsprocessen i schakt 1 – skulle grävas bort med spade utan att söka 

genom jorden.  Eftersom lerjorden i schakt 2 var väldigt hård, kompakt och svårgrävd testades lösningen 

att blöta jorden i schaktet före grävningen och då denna åtgärd underlättade undersökningen 

etablerades nästa dag en ca 70 m lång anslutning med vattenslang till kranen vid Saltviks kyrka och 

fortsättningsvis blöttes bägge schakten över natten. 

Lördagen den 6 september genomfördes flygfotograferingen i Kvarnbo. Fältet med schakten 

fotograferades i tre omgångar. Samtidigt fortsatte undersökningen av schakt 2 för att frampreparera 

schaktet för beskrivning och för den andra fotogrammetriska dokumentation som genomfördes den 7 

september. I det frampreparerade schaktet dokumenterades två ca 80 cm breda sandiga stråk löpandes 

något snett tvärs genom schaktet (fig. 24), dessa spekulerades hänga ihop med den linjära anomalin 

som observerats i geofysisk inmätningsdata. Hypotesen om en ekonomibyggnad just på den platsen 

ifrågasattes. Efter dokumentationen fortsatte arbetet i schakt 2 med att gräva från -20cm nivå till -40cm 

nivå; ett fåtal fynd insamlades rutvis vid grävningen. 

   

Figur 24-25. Foto vänster: schakt 2 på -40 cm nivå; observera de två sandiga stråkarna löpandes något snedd tvärs genom 
schaktet, foto från Ö. Foto höger: schakt 1 skuggas för fotografering. 
 

Den andra grävveckan i Kvarnbo började med frampreparering av schakt 1 som var undersökt till 

anläggningsnivå, schaktet dokumenterades (fig. 25). Därefter beskrevs schaktet och tolkningsbilden för 

undersökning av anläggningarna genererades, placering av snittprofilerna bestämdes och grävning av 

anläggningarna påbörjades; fotogrammetrisk dokumentation, anläggningsbeskrivning samt provtagning 

i anslutning till anläggningarna genomfördes i fortsättningen fortlöpande. På måndagen den 8 

september inleddes också grävning av ett profildike vid N-sidan av schakt 2 för att klargöra karaktären 

på de sandiga stråken i schaktet vilka på -40 cm djup framträdde tydligt i det omgivande svartbruna och 
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av plogen orörda kulturlagret; då dessa visade sig att vara trattformade nedgrävningar vars botten vid 

djupet av -70 cm ännu inte hade påträffats, formulerades en hypotes om att det rör sig om två parallella 

diken för en palissadkonstruktion etablerad vid ett senare skede av boplatsanvändning. 

Den 9 september fortsatte undersökningen och dokumentationen av anläggningarna i schakt 1 samt 

utgrävningen av schakt 2 där jorden ånyo inspekterades med större noggrannhet. För genomsökningen 

av jord från vad som bedömdes det orörda kulturlagret (i vilket de två dikena hade grävts genom vid ett 

senare skede av boplatsnyttjande) användes hackbord för det mesta, till viss del vattensållades dock 

jorden i ett såll med 4 mm mask-storlek. Vattensållning användes i mindre skala även vid undersökning 

av fyllning i anläggningarna i schakt 1 för att konstatera dess fyndtomhet. 

Den 10 september, när ¾-delar av schakt 2 hade grävts till djupet av -45 cm och profildiket vid 

schaktkanten hade delvis nått -1 m djup, påträffades ett svart plaströr i profildiket, på botten av den ena 

av de parallella och sandfyllda nedgrävningarna. Upptäckten av två moderna och parallella 

(vatten?)ledningar grävda genom ett förhistoriskt kulturlager på den här aktuella delen av åkern var 

överraskande, då tolkningen av markradardata inte hade pekat ut den möjligheten, och även 

markägaren inte hade kännedom om en potentiell förekomst av ledningar i det området. Efter den sista 

fotogrammetriska dokumentationen och lägesbeskrivningen avbröts undersökningen av schakt 2 och 

schaktet fylldes igen. 

Den 11 september visade sig att vara utgrävningarnas sista dag då man blev klar med såväl anläggnings-

undersökningarna, dokumentationen som provtagningen i schakt 1. Utgrävningsplatsen avetablerades, 

schaktet fylldes igen och klockan 17:30 var de med genomgående strålande sensommarväder välsignade 

arkeologiska utgrävningarna i Kvarnbo år 2014 avslutade. 

 

Undersökningsresultat 
 

Schakt 1 

Vid den arkeologiska provgrävningen verifierades långhuset som identifierats i det infraröda flyg-

fotografiet. Husets väggränna (A3) dokumenterades löpa tvärs genom den S ändan av schakt 1 och 

överrensstämma helt med anomalin i markradardata som blev tolkad som långhusets/hallens södra 

vägglinje. På södra sidan av A3 dokumenterades två anläggningar tolkade som nedgrävningar (A1 och 

A2) tillsammans med anslutande störningar som pekar på en potentiell möjlighet att A1 och A2 utgör en 

och samma anläggning, en återfylld ränna. Utöver dessa dokumenterades ytterligare 11 anläggningar – 

sju stolphål/stolpavtryck (A6, A4 a-b, A9, A10, A11, A12, A14), en till anläggning kategoriserad som 

nedgrävning (A13) och tre odefinierade anläggningar (A5, A8, A15). Alla dessa dokumenterade 

anläggningar bedöms i nuläget höra till långhuset, dess olika byggnadsfaser och/eller överlappande 

byggnader. Schaktets begränsade storlek uteslöt dock tolkningen av vilka av dessa anläggningar som har 

ingått i vilken konstruktion; det är också svårt att uttala sig om alla dessa anläggningarnas exakta 

karaktär. Det är inte helt uteslutet att i synnerhet de odefinierade anläggningarna i form av relativt 

grunda  mörkfärgningar  egentligen  utgör  markens  naturliga  sänkor  fyllda  med  plogjord.  Trots  detta  
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Figur 26. Schakt 1 och de framrensade anläggningarna. 
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dokumenterades alla mörkfärgningar som kan representera eventuella anläggningar med syftet att bilda 

underlag för de fortsatta arkeologiska undersökningar på Sa 14.9 som inkluderar rumsliga tolkningar av 

lokalen. Även 4 stycken vad som bedöms som äldre årder-/plogspår (A7, A16, A17, A18) i N-S riktning 

registrerades i schakt 1, dessa spekulerades främst utifrån deras U-formade snitt som indikerar träårder 

samt spårens riktning tillhöra medeltid. Därmed dokumenterades det totalt 18 anläggningar i schakt 1 

(fig. 26 samt bilaga 4).  

Inga fynd från schakt 1 som blev dokumenterade under utgrävningarna kan med säkerhet knytas till 

anläggningarna. De fåtal fynd som tillvaratogs från ploglagret karakteriseras som typiska för denna typ 

av omrörd kontext; starkt fragmenterad lerklining/bränd lera (183 gr) dokumenterades jämnt över 

schaktet tillsammans med mindre mängder av brända och obrända ben (5 resp. 34 gr), flera olika typer 

av glas, rödgodsfragment, porslin, tiotal järnspikar (88 gr) och en blykula samt två små flisor av flinta (5 

gr) (fig. 27). Gällande den förhistoriska användningen av lokalen är fyndmaterialet i stort sett icke 

diagnostiskt. Fynden gallrades. 

 

Figur 27. Fynd från schakt 1: (1) järnspikar, (2) lerklining/bränd lera, (3) recent material såsom glas, rödgodsfragment, porslin 
och en blykula, (4) flinta, (5) brända och obrända ben. 

 

Det insamlades 10 styck jordprover (ÅM 768:16-25) från 9 anläggningar i schakt 1 (A2, A3 (x2), A6, A9, 

A10, A11, A12, A13, A14). Alla dessa jordprover analyserades markkemiskt och -fysikaliskt för fem 

parametrar – 2 fraktioner fosfat, 2 varianter av magnetisk susceptibilitet samt organisk halt. Fråge-

ställningarna för analysen rörde anläggningarnas funktion, främst i fråga om eldpåverkan. Som resultat 

kan det konstateras att långhuset föremodligen inte har brunnit. Men två analyserade anläggningarna 
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A2 och A13, i nuläget preliminärt tolkade som nedgrävningarna, visar tecken på värmealstrande aktivitet 

antingen i anslutning eller relaterat till anläggningarna (se närmare bilaga 6). 

Jordprover från 5 anläggningarna (A3, A6, A10, A11 och A12) har också analyserats för makrofossiler 

med syftet att undersöka möjligheter för att genom det arkeobotaniska materialet svara på frågor om 

aktiviteter i anslutning till de påträffade anläggningarna samt klargöra förekomsten av daterbart 

material. Jordproverna innehöll en mycket stor del recent botaniskt material, vilket är dock väldigt 

vanligt i anläggningar på överplöjda boplatser. Endast 1 av de påträffade fröerna var bränt och detta 

påträffades i A12. Från samma anläggning dokumenterades även 2 stycken små brända ben samt 15 

stycken obrända, däribland ett fiskfjäll. Fynd av brändt ben gjordes även i A6, medan obrända ben 

hittades i alla analyserade anläggningarna. Alla anläggningarna avslöjade också små mängder av kol och i 

de flesta av anläggningarna dokumenterades även fynd av amorft förkolnat material – jurpa. Jurpa 

representerar förkolnat material som inte är träkol eller förkolnad sädeskorn; när jurpor förekommer i 

hushållskontexter kan de oftast förmodas vara matskorpor. Den totala arkeobotaniska fyndmängden är 

liten och tolkas representera hushållsavfall som kan ha hamnat i/runt anläggningarna genom städning 

av huset (se närmare bilaga 7). 

Vid makrofossilanalys valdes ut två prover, det brända sädeskornet samt ett bränt ben från A12, som 

sändes in för 14C-analys vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet (bilaga 8). Det brända 

sädeskornet (Ua-50630) visade sig att vara recent (134,5 ± 0,5 pMC) och tillhörande tiden efter år 1950. 

Att det makrofossila provet dateringsmässigt ligger i den moderna tiden förklaras med faktumet att 

fornlämningsområdet Sa 14.9 har varit utsatt för en intensiv odingsverksamhet för hundratals av år och 

detta har påverkat provet – plöjningens negativa påverkan var också tydlig redan vid makrofossilanalys 

(se ovan). Men det brända benet (Ua-50629) 14C-daterades till yngre järnålder och därmed 

överensstämmande med föremålsfynden gjorda vid metalldetektorkarteringen: 

 

Anläggning Typ Beteckning 14C ålder BP 1 sigma (68,2%) 2 sigma (95,4%) 

A12 Stolphål Ua-50629 1278 ± 40 
675-730 AD (39,7%),          
735-775 AD (28,5%) 

650-830 AD (92,3%), 
840-870 AD (3,1%) 

  

 

Schakt 2 

I schakt 2 konstaterades två parallella och sandfyllda nedgrävningar med ett modernt ledningsrör på 

botten grävda genom ett ställvis orört kulturlager. Nedgrävningarnas läge och omfattning överens-

stämmer helt med den linjära bågformade anomalin i markradardata som därmed fick sin verifierade 

tolkning. De till nedgrävningarna anslutande och vid ledningsgrävningen icke skadade, men väldigt 

inskränkta delarna av det påträffade kulturlagret bedömdes utifrån stratigrafiska observationerna i det 

grävda profildiket att vara under ett nästan 40 cm tjockt ploglager orörda i ca 15 cm omfattning. 

De få fynden från ploglagret i schakt 2 karakteriseras som typiska för denna typ av starkt omrörd 

kontext. Fragment av lerklining/bränd lera (230 gr) dokumenterades jämnt över schaktet tillsammans 

med brända och obrända ben (9 resp. 40 gr), olika typer av glas, rödgodsfragment, porslin, 

kritpipsfragment, några järnspikar (43 gr) och två små flisor av flinta (3 gr) samt en rostig hylsnyckel (?) 
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av järn och 4 bitar av vad som bedömdes som pimpsten (40 gr). Det är noterbart att fynden avtog 

betydligt nedåt i ploglagret. Det är också anmärkningsvärt att antalet lerkliningsfragment minskade ju 

längre nedåt i ploglagret, i det orörda kulturlagret som undersöktes endast i väldigt begränsad 

omfattning konstaterades enstaka starkt fragmenterade lerkliningsbitar, men huvuddelen av materialet 

bestod av små såväl brända som obrända benflisor; även kolfragment observerades (fig. 28). Fynden 

gallrades. 

 

Figur 28. Fynd från schakt 2: (1) järnföremål, (2) lerklining/bränd lera, (3) recent material såsom glas, rödgodsfragment, 
porslin, kritpripsfragment och pimpsten, (4) flinta, (5) brända och obrända ben (gruppen i det högra hörnet tillsammans med 
några kolfragment insamlades från de uppskattningsvis orörda delarna av kulturlagret). 

 

Arkeologisk utvärdering 
 

Den arkeologiska provundersökningen fastslog bevarade anläggningar under ploglagret. I schakt 1 

framkom väggränna efter ett långhus samt en mängd av anläggningar som bedöms i nuläget höra till 

långhuset, dess olika byggnadsfaser och/eller överlappande byggnader. I schakt 2 påträffades delar av 

ett orört kulturlager, om än i mycket begränsad omfattning. Fyndmaterialet från både 

undersökningsschakten var sparsamt, huvudsakligen knutet till ploglagret och typiskt för denna typ av 

starkt omrörd kontext. De analyserade jordproverna från anläggningarna knutna till långhuset tyder på 

att huset inte har brunnit och att endast mindre mängd av vad som tolkas som hushållsavfall har hamnat 

i anläggningarna. Två prover 14C daterades varav ett sammanfaller med långhusets förmodade 
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användningsfas medan det andra pekar mot att anläggningarna inte kan ses som helt låsta kontexter 

utan att yngre material har infiltrerat anläggningsfyllningarna. 

Boplatslämning Sa 14.9 har varit utsatt för en långvarig överodling vilket påverkat/påverkar källäget för 

det arkeologiska materialet. De flesta dokumenterade anläggningar som i nuläget bedöms höra till det i 

det infraröda flygfotografiet identifierade och vid den arkeologiska provgrävningen verifierade långhuset 

och/eller dess olika byggnadsfaser var bevarade i relativt ringa mått. Flera stolphål samt ränna som 

ingick i det stora långhusets konstruktion var inte djupare än 25 cm och detta har troligtvis inte med 

husets konstruktion att göra, men måste ses som resultat av kraftig överplöjning. Plöjningens stora 

påverkan på fornlämningen framkom också vid analys av det arkeobotaniska materialet då andelet av 

recent botaniskt material var mycket stor i proverna. Utifrån det infraröda flygfotografiet där långhusets 

konturer avtecknar sig väldigt tydligt konstaterade de år 2014 genomförda undersökningarna mycket 

lägre bevarandegrad än förväntat. Det finns därmed starka skäl – såväl antikvariska som vetenskapliga – 

att undersöka det som återstår av byggnaden/byggnaderna snarast. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

De arkeologiska insatserna genomförda år 2014 i Kvarnbo, Saltvik, på fornlämning Sa 14.9 verifierade 

bebyggelselämningar från yngre järnålder, företrädelsevis rester efter ett stort långhus. En viktig fråga 

för undersökningarna var dock inte enbart huruvuda bebyggelselämningar kunde påvisas, såsom det 

infraröda flygfotografiet vari undersökningarna tog avstamp, tydligt indikerade, utan huruvida 

byggnaden kunde knytas till en specifik funktion – hall – och därmed till en specifik samhällsklass under 

yngre järnålder. Medan påvisandet av det första är nog så viktigt för åländsk arkeologi, inte minst ur 

metodiskt hänseende, så har påvisandet av det andra ett potentiellt markant genomslag för skapandet 

av en ny förståelse och ett nytt perspektiv på den åländska järnåldern. Så vilka argument kan framföras 

för att hävda det senare och knyta just hallfunktionen till de upptäckta lämningarna och vilka talar emot 

en sådan tolkning? För att svara på den frågan vill jag i korthet diskutera hur den topografiska och 

antikvariska omgivningen samt resultaten från de genomförda undersökningarna motsvarar med den, 

huvudsakligen av Lydia Carstens föreslagna, (2014: 15, men se också s. 6 i denna rapport) arkeologiska 

kriterielistan för en hall. 

 JA OKLART NEJ 

BYGGNADEN    

Ovanlig längd √   

Ovanlig höjd  √  

Mer än två ingångar och/eller ovanligt breda ingångar  √  

Ett öppet inre utrymme, ovanligt stort avstånd mellan stolparna  √  

En stor, centralt placerad härd som inte användes för matlagning  √  

Ingen fähusdel  √  

Platskontinuitet  √  

OMGIVNING    

Del av en storgård  √  

Ett framträdande läge √   

Nära till färskvatten √   

Inte direkt på öppna kusten √   

Med utsikt över såväl land- som vattenvägar √   

Utomhuseldstäder i närheten  √  

Hantverksområde inriktad på produktion av högstatusföremål  √  

Stora gravhögar eller synnerligen rika gravar i närheten   ? 

Kultplats i trakten   ? 

Ovanligt ortnamn   ? 

FYND    

Antingen exklusiva fynd eller nästan inga fynd alls √   

Högstatusföremål √   

Deponerade föremål i stolphålen  √  

Ett särskilt handlingssätt vid övergivandet  √  

 

Av tabellen ovan där de arkeologiska kriterierna har listats i checklisteform över Kvarnbo-långhuset och 

dess placering i landskapet samt det anslutande fyndmaterialet framgår tydligt att vi fortfarande har för 

lite data för att med säkerhet kunna ta ställning till långhusets exakta funktion. Även med de utförda 
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undersökningarna vet vi fortfarande relativt lite om själva byggnaden. Långhusets ovanliga längd, som 

dels framgått av det infraröda flygfotot samt mer otydligt genom de geofysiska undersökningarna är 

egentligen det enda kännetecken som vi kan vara säkra på – ett hus på över 40 meters längd saknar 

motstycke på Åland, då de tidigare undersökta största husgrunderna har ett längdmått på något över 20 

m, såsom det 22 m långa hus 1 på Fi 10.3 i Kulla, Finström och det 24 m långa hus 7 på Sa 18.4 i 

Lagmansby, Saltvik; det finns också uppgifter om ett ca 25 m långt husgrund på Su 17.8 i Persby, Sund. 

Alla de andra byggnadstekniska och användningsrelaterade kriterier kräver en utgrävning av huset i sin 

helhet för att kunna ta ställning till. Takhöjd, ingångsplacering, inre rumsindelning samt platskontinuitet 

är alla viktiga karaktärsdrag som 2014 års undersökning antyder att går att undersöka, i och med att 

bevarade stolphålsbottnar kunnat påvisas. Såväl mer yttäckande arkeologiska undersökningar som 

riktade naturvetenskapliga analyser behövs för att ta fram kunskap om Kvarnbohusets konstruktion och 

användning. Det samma gäller för att svara på frågan huruvida det finns deponerade föremål i 

stolphålen, och om man har behandlat huset på något speciellt sätt vid övergivandet. De anläggningar 

som undersökts i och med 2014 års utgrävning har inte påvisat några deponeringar, men har också 

berört uppskattningsvis knappa 5 % av strukturens anläggningar. Det är också möjligt, att vissa kriterier 

visar sig omöjliga att studera, t.ex. frågan om handlingar vid långhusets övergivande, på grund av det 

långvariga och extensiva jordbruket, som bedöms ha avlägsnat den forna golvnivå på vilken sådana 

processer med större lätthet kunnat utredas. 

När det kommer till de kriterier som är relaterade till långhuslokalens placering i landskapet så kan man 

med lätthet bocka av ett flertal till förmån för hall-hypotesen. Lokalen, belägen centralt på öriket och 

inte på den öppna kusten, hade ett mycket framträdande läge under yngre järnålder i det med vatten 

inramade landskapet, med en god utsikt över såväl öst-västliga som nord-sydliga, förmodat viktiga 

vattenvägar. Landvägar, framförallt manifesterade i form av hålvägar är ett oskrivet blad inom åländsk 

arkeologi, varför detta inte går att utreda. Ett sätt kunde vara att studera gravfältens placering ur ett 

landskapsperspektiv, då vi vet att placeringen av många gravfält strävade efter att exponera mot 

kommunikationsleder (se Larsson 2001 (red.)). Då det kommer till färskvatten, så bidrog dagens Kvarnbo 

bäck, som under järnåldern mynnade ut i en grund vik direkt norr om långhuslokalen, med färskvatten. 

Det är fortfarande oklart om lämningarna vid Sa 14.9 kan knytas till en storgård, samt om området har 

utomhuseldstäder och hantverksområden intill. Det måste dock framhållas, att de närliggande 

kulturlagren från yngre järnålder, registrerade som fornlämningar Sa 22.3 och Sa 14.8, vilka med stor 

sannolikhet är sammanhängande, bör sättas i samband med långhuslokalen därmed bildande ett 

vidsträckt boplatskomplex varav så gott som ingenting är undersökt. 2014 års undersökningar har 

påvisat spridda förekomster av skörbränd sten på de centrala delarna av åkern Sa 14.9, och vid 

metalldetektorkartering gjordes fynd av bronsklipp av äldre karaktär indikerande metallhantverk i 

området norr om långhuset där ett par runda strukturer fanns synliga på det flygfotografi där långhuset 

identifierats. Riktade framtida undersökningar av fornlämningskomplexet Sa 14.9 / Sa 22.3 / Sa 14.8 

skulle möjligtvis utreda förekomst eller frånvaro av dessa markörer. 

Landskapsbilden styrker alltså på vissa punkter tolkningen av Sa 14.9 som hall, medan denna tolkning på 

andra punkter möter kraftigare motstånd. En hall bör enligt kriterielistan kunna sättas i samband med 

synnerligen stora och/eller rika gravhögar. Ett av de största gravfälten från yngre järnålder, Sa 14.1 

ligger intill långhuslokalen, men av de ca 180 registrerade gravhögar utmärker sig ingen genom att vara 

särskilt påfallande gällande storlek; det finns gravfält med mycket större anläggningar på Åland, såsom 
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Jo 37.7 i Överby, Jomala och Fi 8.6 i Godby, Finström. Inte heller är någon av de 14 undersökta gravarna 

på Sa 14.1 anmärkningsvärt rik (se Karlsson 1976, 1981). Samtidigt bör det påpekas att de 14 studerade 

anläggningarna endast utgör 8 % av gravfältets synliga gravar, dessutom är de allra största gravarna på 

Sa 14.1 oundersökta. Förekomsten av ovanligt överdådiga gravar på gravfältet får därmed rätteligen 

anses öppen. I förhållande till den följda kriterielistan så bör det tillstås att det inte finns någon 

obestridligt känd kultplats i Kvarnbotrakten. Det har framlagts en idé om en kultplats vid Saltviks kyrka 

baserad på en stor mängd av ben av djur, fåglar och fiskar som har dokumenterats i kulturlagren under 

Saltviks kyrkas golv och i kyrkans omgivning (Dreijer 1950a: 98), men det arkeologiska bevismaterialet är 

egentligen inte tillräckligt för att påstå att det rör sig om en kultplats. Än så länge finns det endast en 

plats känd på Åland där det utanför begravningskontext eventuellt skett rituella handlingar under yngre 

järnålder – det finns en offerkälla registrerad i det åländska fornlämningsregistret, Le 10.9 i Lemböte, 

Lemland, och den har bedömts tillhöra järnålder/medeltid. Samtidigt kan ett till långhuslokalen 

anslutande kultplats inte undantagas då det är just vid de arkeologiskt undersökta hallarna där kulthus/-

områden oftast har hittats och/eller så har hallarna varit multifunktionella och använts till både kult och 

statusbetonade aktiviteter. Vad jag menar är att mera omfattande arkeologiska undersökningar av Sa 

14.9 kan leda till en förändrad förståelse gällande handlingar relaterade till kult vid långhuset i Kvarnbo. 

Likaså vill jag sätta frågetecken angående frånvaron av ett ovanligt ortnamn relaterat till långhuslokalen 

trots att det är det som den dominerande ortnamnsforskningen hävdar. När det kommer till frågan om 

de åländska ortnamnen har det för en lång tid funnits en delvis väldigt känsloladdad debatt där bland 

annat just Kvarnboområdet hör till ett av de flitigt debatterade fallen. Jag ska inte gå in på detta, för den 

här aktuella diskussionen räcker det att notera att den nutida Kvarnbo kallades Bo i de första skriftliga 

källorna där byn nämns och det finns hypoteser om att ett sådant ortnamn avseer ett forntida 

administrativt centrum som omfattar en huvudgård tillhörig en hövding eller en kung (t.ex. Dreijer 

1950a, 1950b, Bertell 1983), då Bo som ortnamn på svenskt område har angett bostället för en högre 

ämbetsman (Hellberg 1980: 77). 

Det som tillsammans med långhusets längd och läge talar tydligast för att det anseenliga huset i Kvarnbo 

haft funktion som hall är det anslutande fyndmaterialet som gjordes vid metallkarteringen. Några av 

smycken dokumenterade från platsen visar klart på att beställaren bör ha befunnit sig högt upp i 

hierarkin i samhället och haft såväl de sociala kontakterna som ekonomiska medel till detta. Bland 

fynden finns exklusiva föremål som dessutom representerar hantverk utfört inom ramarna för en 

rådande tradition, men med en medvetet transformativ/lokal prägel (se närmare Ilves 2015). 

Sammanfattningsvis finns det således många goda skäl att i den fortsatta undersökningen av 

långhuslokalen i Kvarnbo arbeta utifrån hypotesen att det har funnits en hall på platsen.  
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BILAGOR  

Bilaga 1. Lista av föremål påträffade vid metalldetektorkarteringen 
 

PUNKT FYNDNR OBJEKT MATERIAL DATERING KOMMENTAR X-KOORDINAT Y-KOORDINAT 

1 - Knapp Cu-leg Odef 
 

6685368,26 1447702,48 

2 - Mynt Cu-leg Sentida 1 mark 1994, finskt 6685370,89 1447707,7 

3 ÅM 768:1 Oval spännbuckla Cu-leg Merovingertid 
liten slät, 700-750 AD enl. 
Rundkvist (2009, 2010) 

6685373,77 1447720,99 

4 - Smälta Bly Odef 
 

6685386,08 1447735,19 

5 - Mynt Cu Sentida 1/4 shilling 1827, svenskt 6685367,6 1447723,7 

6 - Knapp Cu-leg Odef 
 

6685361,22 1447705,11 

7 - Bleck Brons Odef äldre 6685370,84 1447730,63 

8 - Bleck Brons Odef äldre 6685374,87 1447746,74 

9 - Smälta Bly Odef 
 

6685359,94 1447701,34 

10 - Bleck Brons Odef äldre 6685359,25 1447712,7 

11 ÅM 768:2 Nål Cu-leg 
Yngre järnålder/ 

medeltid 
till ringnål? 6685366,9 1447748,34 

12 - Kula Bly Odef 
 

6685364,33 1447747,47 

13 - Sked Cu-leg Sentida 
 

6685349,66 1447702,55 

14 - Mynt Cu-leg Nyare tid 1/6 öre 1625 (?), svenskt 6685349,14 1447721,75 

15 - Kula Bly Odef 
 

6685342,17 1447702,23 

16 ÅM 768:3 Doppsko Cu-leg Vikingatid 

Borre stil, motiv av 
människa, sub-grupp A, 
slutet av 900-talet enl. 
Hedenstierna-Jonson 
(2002) 

6685348,16 1447741,07 

17 ÅM 768:4 Rovfågelsspänne Cu-leg Merovingertid 

djurornament stil II, 
560/570-610 AD enl. John 
Ljungkvist (e-mail 2014-
05-06) 

6685353 1447753,14 

18 ÅM 768:5 Sölja Cu-leg 
Yngre järnålder/ 

medeltid  
6685349,55 1447748,39 

19 
ÅM 768:11-

12 
Löpare och 
flintavslag 

Sten Järnålder 
 

6685350,91 1447760,24 

20 - Sölja Cu-leg Sentida 
 

6685333,71 1447745,8 

21 - Nyckel Cu-leg Sentida 
 

6685330,8 1447726,24 

22 ÅM 768:6 Likarmat spänne Cu-leg Vikingatid 
försilvrad (Geijer 2015), 
typ III A enl. Aagård 
(1984) 

6685329,28 1447711,51 

23 - Fingerring Silver Sentida 
 

6685332,5 1447704,27 

24 - Mynt Cu-leg Sentida svenskt 6685338,45 1447700,56 

25 - Järnskrot Järn Sentida röd färg på 6685340,51 1447697,5 

26 - Bleck Brons Odef 
 

6685401,22 1447737,75 

27 ÅM 768:7 Fingerring Silver Vikingatid 
ornering av 4 rader av 
stämplade trianglar med 
3 punkter 

6685392,08 1447716,16 

28 - Bleck ? Sentida 
 

6685401,66 1447731,83 

29 - Smälta Bly Odef 
 

6685406,29 1447742,37 

30 - Mynt Cu-leg Sentida 50 penni 1921, finskt 6685401,39 1447726,67 

31 - Beslag Cu-leg Sentida 
 

6685408,22 1447742,18 

32 - Bleck Brons Sentida med vassa kanter 6685413,27 1447756,71 

33 - Smälta Bly Odef 
 

6685408,27 1447749,96 

34 - Mynt Cu-leg Nyare tid 1600/1700-tal, svenskt 6685403,62 1447755,09 

35 - Smälta Cu Odef 
 

6685401,74 1447762,47 

36 ÅM 768:8 Beslag Cu-leg 
Yngre järnålder/ 

medeltid  
6685395,83 1447763,64 

37 - Sölja Cu Sentida 
 

6685368,85 1447772,95 
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38 - Bleck Brons Sentida med vassa kanter 6685367,84 1447776,66 

39 - Bleck Brons Sentida med vassa kanter 6685371,08 1447786,64 

40 - Sked Legering Sentida 
 

6685353,57 1447784,52 

41 ÅM 768:9 
Djurformat 
skålfibula 

Cu-leg Merovingertid 

försilvrad och med 
järnnitförsedda  
fördjupningar (Geijer 
2015), Ørsnes grupp O (1 
a?), 700-770 AD enl. 
Rundkvist (2010) 

6685378,56 1447690,23 

42 ÅM 768:10 Beslag? Pb-leg Odef figur? 6685376,22 1447676,49 

43 - Smälta Bly Odef 
 

6685386,97 1447695,16 

44 - Bleck Brons Odef 
 

6685373,01 1447683,61 

45 - Knapp Cu? Odef 
 

6685362,78 1447665,07 

46 - Knapp Cu? Odef 
 

6685360,94 1447680,5 

47 - Knapp Cu? Sentida 
 

6685362,47 1447692,28 

48 - Kula Bly Odef 
 

6685355,17 1447668,15 

49 - Knapp Cu? Odef 
 

6685348,56 1447675,96 

50 - Kula Bly Odef 
 

6685344,25 1447689,84 

51 - Knapp Cu? Odef 
 

6685329,39 1447662,57 

52 - Knapp Cu? Odef 
 

6685335,2 1447677,61 
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Bilaga 2. Bilder på tillvaratagna metallföremålsfynd 
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Bilaga 3. Schaktbeskrivningar 
 

Schakt 1 grävdes med syftet att fånga upp 

långhuskonstruktioner identifierade på det 

infraröda flygfotografiet samt indikerade i 

georadardata. Schaktet på en stenrik 

moränkulle uppgick till 20 m² och var 2 x 10 m 

stort, det låg i N-S riktning med dess N ända på 

11,10 m ö.h. och S ända på 11,23 m ö.h. 

Stratigrafin bestod av hårt packat ploglager 

bestående av siltinblandad ljust gråbrun lera 

under vilket, på ett djup av 10,90 m ö.h. i 

schaktets N del och av 10,95 m ö.h. i schaktets S 

del vidtog hårdpackad och stenig/grusig ljusgul 

silt. Mot den ljusgula mon avtecknades 

anläggningarna i form av mörka fläckar. 

Schaktet karakteriserades av mycket stor 

anläggningstäthet av främst stolphål, men även 

en väggränna samt några i nuläget svår-

definierade anläggningarna samt äldre årder-

/plogspår dokumenterades. Inga fynd kan 

knytas till anläggningarna, medan ploglagret var 

sporadiskt fyndförande över hela den under-

sökta ytan – förutom fynd av lerklining/bränd 

lera samt brända och obrända ben, påträffades 

recent material i lagret. 

 

Schakt 2 grävdes med syftet att fånga upp den potentiella ekonomibyggnaden indikerad av resultaten 

från georadarmätningarna samt fånga upp och klargöra karaktären på en otolkad linjär anomali 

observerad i markradardata. Schaktet på ett område dominerad av lerjord uppgick till 10 m² och var 2 x 

5 m stort, det låg i Ö-V riktning på 10,75 m ö.h. Stratigrafin bestod av väldigt hårt packat ploglager som 

var upp till 40 cm djup, under vilket vidtog brunsvart kulturlager upp till 15 cm djup som vilade på ett 

mörkgrått naturligt lerlager vilket i sin tur låg på toppen av en fin ljusgul silt. Ploglagret var fläckvis 

blandat med ljusgul silt som härstammade från toppen av två trattformade nedgrävningar som 

avtecknades tydligt mot det brunsvarta kulturlagret och dokumenterades i profildiket vid schaktets N-

kant. De trattformade nedgrävningarna visade sig att vara recenta ledningsdiken. Ploglagret var 

fyndförande över hela den undersökta ytan, förutom fynd av lerklining/bränd lera samt brända och 

obrända ben, påträffades recent material i lagret. Starkt skörbrända småstenar uppmärksammades. Den 

undersökta delen av det orörda kulturlagret innehöll enstaka starkt fragmenterade lerkliningsbitar, 

medan huvuddelen av materialet bestod av små såväl brända som obrända benflisor, även kolfragment 

observerades.  

Schakt 1 ortobilder på -20 cm nivå till vänster och på 
anläggningsnivå till höger.  
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Bilaga 4. Anläggningsbeskrivningar 
 

A1 Nedgrävning – anläggningen gick in i Ö och S schaktkant och syntes i plan ca 0,5 x 0,5 m, skålformad i 

sektion, djup 0,15 m. På den N-delen av anläggningen bestod fyllningen av mörkbrun jord (djup 0,05 m) 

och ut mot nedgrävningskanterna av ljus vit-grå jord. Den S-delen av anläggningen kan beskrivas som 

svåravgränsad, grå och sandspräcklig. Två stenar på 0,15 och 0,2 m i diameter inne i anläggningen. 

Anläggningen var endast 0,4 m S från A3 och 0,15 m S från en stor markfast sten spräckt på dess N-del. 

Området mellan den stora stenen och anläggningen synbart kulturellt påverkat. A1 kan egentligen höra 

ihop med A2 och dessa två utgöra en och samma anläggning, en återfylld ränna, en bedömning som 

baserar sig på att den gråa sandspräckliga kulturpåverkade jorden, oregelbundet skålformad i sektion, 

fanns mellan A1 och A2 och löpte generellt sett parallellt med A3. 

 

Foto och sektionsritning på A1 och A3, från V. 

 

A2 Nedgrävning – svåravgränsad anläggning, syntes i plan som en rund mörkfärgning ca 0,4-0,5 m i 

diameter, fylld med stenar. Oregelbundet skålformad i sektion med max. djup på 0,24 m. På den N-delen 

av anläggningen bestod fyllningen av mörkbrun jord (djup 0,06 m) som ut mot nedgrävningskanterna 

och på den S-delen av anläggningen kan beskrivas som svåravgränsad, grå och sandspräcklig. 

Anläggningen låg nästan i direkt anslutning till den S-sidan av A3. A2 kan egentligen höra ihop med A1 

och dessa två utgöra en och samma anläggning, en återfylld ränna, en bedömning som baserar sig på att 

den gråa sandspräckliga kulturpåverkade jorden, oregelbundet skålformad i sektion, fanns mellan A1 

och A2 och löpte generellt sett parallellt med A3. 

 

Foto från ÖNÖ och sektionsritning från Ö på A2 och A3. 

 



47 
 

A3 Väggränna – anläggningen syntes som en ca 0,6 m bred mörkfärgning i Ö-V riktning tvärs genom den 

S ändan av schakt 1. Anläggningen undersöktes med tre snitt i N-S riktning: första sektionen skar också 

genom A1, andra genom A2 och tredje genom A4 a-b. Rännan var generellt sett skålformad i sektion och 

ca 0,25 m djup. Fyllningen bestod av den centrala mörkbruna jorden (djup 0,15-0,2 m), ut mot 

nedgrävningskanterna gul-grå sandspräcklig. En stor markfast sten vid anläggningens S-sida, stenen 

synbarligen något spräckt på dess N-del, troligen för väggkonstruktionens skull. Parallellt med 

anläggningen, på dess S-sida dokumenterades en skålformad störning med grå sandspräcklig jord – det 

spekuleras att denna hör ihop med A1 och A2 som därmed representerade delar av en och samma 

anläggning, en återfylld ränna. 

A4 a-b Stolphål – anläggningen syntes i plan som en oval mörkfärgning ca 0,8 x 0,4 m. I sektion visade 

sig anläggningen bestå av två olika delar: (a) en oregelbundet U-formad 0,4 m bred och 0,18 (-0,23) m 

djup del med två stenar på ca 0,15 m i diameter in i anläggningen; (b) en skålformad 0,4 m bred och 0,1 

m djup del. Vid fall av bägge bestod den centrala fyllningen av mörkbrun jord (djup 0,15 m (a) och 0,05 

m (b)), ut mot de S-delarna av nedgrävningskanterna ljus vit-grå fyll. Då (b)-delen skar något genom den 

N-sidan av (a)-delen är den förstnämnda troligtvis av något senare datering. 

 

A3 på foto till höger, A4 a-b på foto till vänster; sektionsritning på dessa samt på en potentiell väggränna, del av A1 och 2, 

från Ö. 

 

A5 Möjlig anläggning – den odefinierade anläggningen syntes först som en rund mörkfärgning ca 0,5 m i 

diameter omringad av stenar upp till 0,2 m i diameter, men visade sig att vara väldigt grund, endast 0,02 

m djup. I sektion observerades en svag, ljus vit-grå och skålformad störning in i den naturliga mon, max 

0,08 m djup. A7 löpte in i den anläggningen, som dessutom fanns nästan i anslutning till A6 mot NÖ. 
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A6 Stolphål – anläggningen gick in i Ö schaktkant, oval 0,6 x 0,4 m, djup 0,25 m, skålformad i sektion. 

Fyllningen bestod av den centrala mörkbruna jorden inne i en sandspräcklig mörkbrun fyll (med det 

sammanslagna djupet av 0,17 m), ut mot nedgrävningskanterna ljus vit-grå fyll. En sten på 0,2 m i 

diameter vid anläggningens NÖ-del och en annan på 0,2 m i diameter i anläggningens botten ingick 

strukturen. 

 

Foto på A5 och A6 samt sektionsritning på A6, från NV. 

 

A7, A16, A17, A18 Årder-/plogspår – NNÖ-SSV riktade, 0,1 m breda och 0,04-0,06 m djupa fårorna, 

generellt sett U-formade i sektion. A7 blev dokumenterad i 2,5 m längd och löpte in i A5. De parallella 

A16 och A17 dokumenterades i ca 0,8-0,9 m längd mellan A8 och A15. A18 dokumenterades i 2 m längd 

löpandes över A13. Det fanns indikationer på ytterligare årder-/plogspår i den centrala delen av schakt 

1, invid anläggningarna A8, A15 och A14. 

A8 Möjlig anläggning – den odefinierade anläggningen syntes först som en nästan rektangulär mörk-

färgning, ca 1 x 0,7 m. Anläggningen gick in i V schaktkant. I sektion var den ganska grund, endast 0,07 m 

djup. A16 och A17 löpte in i den anläggningen. 

 Foto och sektionsritning på A8 samt årder-/plogspåren A7, A16 och A17, från V. 
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A9 Stolphål – rund 0,4 m i diameter, djup 0,13 m, skålformad i sektion. Central fyllning av mörkbrun jord 

(djup 0,1 m), ut mot nedgrävningskanterna ljus vit-grå fyll. 

 

Foto och sektionsritning på A9, från SV. 

 

A10 Stolphål – rund 0,4 m i diameter, djup 0,27 m, U-formad i sektion. Central fyllning av mörkbrun jord 

med småstenar (djup 0,15 m) som vid V-delen av anläggningen var kantad av något sandspräcklig 

mörkbrun jord och ut mot nedgrävningsbotten med ljus vit-grå fyll. Endast 0,1 m SÖ från A11. 

A11 Stolphål – rund 0,6 m i diameter, djup 0,25 m, skålformad i sektion. Central fyllning av mörkbrun 

jord med enstaka småstenar, ut mot nedgrävningskanterna något sandspräcklig mörkbrun fyll. Endast 

0,1 m NÖ från A10. 

 

Foto och sektionsritning på A10 och A11, från SV. 

 

A12 Stolphål – anläggningen syntes i plan som en fyrkantig mörkfärgning, 0,7 x 0,5 m, en sten på kant 

vid anläggningens SV-hörn. Generellt sett rektangulär i sektion, men med en liten skålformad och något 

svåravgränsad nedgrävning vid dess SV-del, djupet varierade därmed från 0,25 till ca 0,35 m. Central 

fyllning av mörkbrun jord inne i en smågrusig sandspräcklig mörkbrun fyll, ljus vit-grå fyll vid 

anläggningens djupaste SV-del. Anläggningen var grävd in i A13. 
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A13 Nedgrävning – svåravgränsad anläggning då det skars av A12 vid dess Ö-del och dessutom korsas av 

årder-/plogspåret, A18. Rektangulär i sektion, dokumenterad i ca 0,3-0,4 m bredd, djup ca 0,15-0,2 m. 

Central fyllning av sandspräcklig mörkbrun jord, ut mot nedgrävningsbotten ljus vit-grå fyll. 

 

Foto och sektionsritning på A12 och A13 samt årder-/plogspåret A18, från SV. 

 

A14 Stolphål – rund 0,6 m i diameter, djup 0,25 m, skalformad i sektion. Central fyllning av mörkbrun 

jord (djup 0,2 m), ut mot nedgrävningskanterna ljus vit-grå fyll. En sten på 0,4 m i diameter inne i 

anläggningen; ett par av stenar på 0,25-0,3 m i diameter vid anläggningens NÖ-(botten)del ingick 

troligtvis strukturen. Anläggningen nästan i anslutning till A15 mot SÖ. 

 

Foto och sektionsritning på A14, från NNÖ. 

 

A15 Möjlig anläggning – anläggningen 

syntes i plan som en rektangulär 

mörkfärgning, 0,85 x 0,6 m, men 

visade sig att vara ganska grund i 

sektion, endast 0,07 m djup med 

avgränsande större stenar mot Ö och 

V. Årder-/plogspåren, A16 och A17, i 

anslutning till anläggningens S-del och 

A14 endast 0,1 m mot NV. 

  

       Sektionsritning på A15, från NNÖ 

A15 
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Bilaga 5. Fyndlista 
 

Accession Fyndnr Sakord Material Vikt Antal Kontext 

ÅM 768 1 
Oval 

spännbuckla 
Cu-leg 6,5 1 

Ploglagret, 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 2 Nål Cu-leg 9,3 1 
Ploglagret, 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 3 Doppsko Cu-leg 11,9 1 
Ploglagret, 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 4 
Rovfågel-

spänne 
Cu-leg 9 1 

Ploglagret, 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 5 Sölja Cu-leg 5 1 
Ploglagret, 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 6 
Likarmat 

spänne 
Cu-leg 7,2 1 

Ploglagret, 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 7 Fingerring Silver 3,2 1 
Ploglagret, 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 8 Beslag Cu 1,6 1 
Ploglagret, 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 9 
Djurformat 

skålfibula 
Cu-leg 9,3 1 

Ploglagret, 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 10 Beslag? Pb-leg 9,4 1 
Ploglagret, 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 11 Löpare Sten 590,8 1 
Ytfynd, insamlad vid 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 12 Flintavslag Sten 2,5 1 
Ytfynd, insamlad vid 

metalldetektorkartering 

ÅM 768 13 Lerklining Lera 177 12 
Ytfynd, insamlad vid 

geofysisk prospektering 

ÅM 768 14 Vävtyngd? Lera 16 2 
Ytfynd, insamlad vid 

geofysisk prospektering 

ÅM 768 15 Keramik Lera 7 1 
Ytfynd, insamlad vid 

geofysisk prospektering 

ÅM 768 16 Jordprov Jordprov  1 JP 1/ MK 1 från A11 

ÅM 768 17 Jordprov Jordprov  1 JP 2/ MK 2 från A10 

ÅM 768 18 Jordprov Jordprov  1 JP 3/ MK 3 från A 14 

ÅM 768 19 Jordprov Jordprov  1 JP 4/ MK 4 från A6 

ÅM 768 20 Jordprov Jordprov  1 JP 5/ MK 5 från A3 snitt 1 

ÅM 768 21 Jordprov Jordprov  1 JP 6/ MK 6 från A2 

ÅM 768 22 Jordprov Jordprov  1 JP 7/ MK 7 från A9 

ÅM 768 23 Jordprov Jordprov  1 JP 8/ MK 8 från A12 

ÅM 768 24 Jordprov Jordprov  1 JP 9/ MK 9 från A13 

ÅM 768 25 Jordprov Jordprov  1 JP 10/ MK 10 från A3 snitt 2 
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Bilaga 6. Markkemisk och -fysikalisk analys av Samuel Eriksson, MAL
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Markkemisk och -fysikalisk analys av jordprover från Sa 14_9, Saltvik, Åland 
 

Av 

Samuel Eriksson Miljöarkeologiska laboratoriet Institutionen för idé- och samhällsstudier  

Umeå universitet 

 

 

1 Inledning 

 

På uppdrag av Kristin Ilves har tio jordprover från fornlämningen Sa 14_9, Saltvik, Åland 

analyserats. Proverna är tagna ur stolpavtryck, nedgrävningar och en väggränna i samband med 

en undersökning av en hallbyggnad från yngre järnålder. Frågeställningarna för analysen rör 

anläggingarnas funktion, främst i fråga om eldpåverkan. Provmaterial, mätadata och övrig 

information har tillhandahållits av Kristin Ilves. 

 

2 Material och metod 

 

2.1 Provtagningsstrategi 

Prover om ca. 20g. är tagna ur de anläggningar som framkom i provschaktet. 

 

2.2 Analysmetoder 

 

MARKKEMI 

 

Jordprover från markprofilerna analyserades med avseende på 5 markkemiska/fysikaliska 

parametrar samt pollen. De 5 parametrarna är: 

1. Fosfatanalys, Cit-P (fosfatgrader, Po) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska 

laboratoriets citron-syrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord 

extraherad med citronsyra (2 %). 

2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, Cit-POI (fosfatgrader, Po). Fosfathalten anges 

som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av 

provet vid 550°C (Engelmark och Linderholm, 1996). 

3. Organisk halt, LOI (Loss on ignition, %) bestämd genom förbränning av provet vid 

550°C i 3 timmar. Halten anges i procent av torrt prov. 

4. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) bestämd på en Bartington MS3 med en MS2B 

mätcell. Susceptibiliteten anges som χlf  10-8  m3  kg-1  masspecifik susceptibilitet, per 

10 g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986). Med MS menas 

magnetiserbarheten hos ett material, dvs. i vilken omfattning ett jordprov förstärker ett 

pålagt magnetiskt fält. 

5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbränning vid 550°C, MS550 (SI) bestämd på 

en Bartington MS3 med en MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges som χlf  10-8  m3  

kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 

1986). 

 

Innan markkemisk/fysikalisk analys torkades proverna i (30°C), varefter de sållades genom 

ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd. Förekomst av kol och 

järnutfällningar antecknas. Den markkemiska analysen är utförd av Samuel Eriksson. 
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3 Resultat 

 

3.1 Markkemisk och -fysikalisk analys 

Totalt har 10 prover ur 9 olika anläggningar analyserats. En översikt av provtagningen finns i 

figur 1, en provlista med fullständiga analysresultat presenteras i tabell 1. 

 

Värdena för MS varierar mellan 30 och 63, de högsta värdena återfinns i proverna som är tagna 

ur nedgrävningarna (fig. 2). 

 

Halten oorganiska fosfater (Cit-P) varierar mellan 140P° och 240 P°. Den högsta halten uppvisar 

provet taget ur anläggning 2 (fig. 3). 

 

Den organiska halten varierar mellan 2,2% och 5,9%. Proverna ur nedgrävningarna har en lägre 

organisk halt, 2,2-2,4%, än proverna ur stolpavtrycken och väggrännan, 4,2-5,9% (fig. 4). 

 

4 Diskussion 
 

Halterna av oorganiska fosfater är vad man skulle förvänta sig av en boplatsmiljö och 

representerar förmodligen olika aktiviteter kopplade till hushållet. P-kvoten (förhållandet mellan 

CitPOI och Cit-P) styrker detta då denna tenderar att vara högre i en gödslad odlingsmark. 

 

Värdena för MS i proverna från stolpavtrycken indikerar att huset förmodligen inte brunnit och 

att materialet inte heller påverkats av någon värmealstrande aktivitet. 

 

Analysresultaten för proverna ur nedgrävningarna skiljer sig något från resultaten för övriga 

anläggningar. Värdena för MS är något högre och MS-kvoten (förhållandet mellan MS550 och 

MS) är betydligt lägre, den organiska halten är även den betydligt lägre. Resultaten indikerar att 

nedgrävningarna eller fyllningen varit recipient för någon typ av värmealstrande aktivitet. Den 

låga organiska halten indikerar att materialet inte är fyllningen i en härd vilken vanligen 

innehåller mer träkol. Möjliga tolkningar av nedgrävningarna skulle kunna vara nedersta delen 

av härdbottnar eller kokgropar. Om den värmealstrande aktiviteten skett i anslutning till 

anläggningarna är det, utifrån läget i förhållande till stolpavtryck och vägrännan, inte troligt att 

de är samtida med huslämningarna. 

 

Om man avser att göra fler miljöarkeologiska analyser vid vidare undersökningar skå 

rekommenderas en mer genomarbetad provtagningsstrategi. Att jobba med gridsampling och 

eventuellt också stratigrafier skulle kunna ge utrymme för ytterligare frågeställningar och mer 

långtgående tolkningar. 
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5 Figurer och tabeller 

 

 

 

Figur 1. Översikt över provtagning och anläggningar vid Sa 14_9 
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Figur 2. Analysresultat för MS och MS550 

 

 

 

Figur 3. Analysresultat för Cit-P och CitPOI 
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Figur 4. Analysresultat för organiska halt 

 

 

Tabell 1: Fullständiga resultat för markkemiska/-fysikaliska analyser 

 

 

 

Miljöarkeologiska laboratoriet 
Umeå Universitet 

901 87 UMEÅ Telefon: 

090-786 50 00 
Telefax: 090- 786 76 63 

Hemsida: www.umu.se/envarchlab  

MALNo FieldNo Anläggning Typ MS MS550 CitP CitPOI LOI Pkvot 

14_0052_001 MK 1 A11 Stolpavtryck 36 138 183 243 5,7 1,32 

14_0052_002 MK 2 A10 Stolpavtryck 38 97 141 194 4,9 1,37 

14_0052_003 MK 3 A14 Stolpavtryck 31 113 140 211 4,7 1,5 

14_0052_004 MK 4 A6 Stolpavtryck 40 132 167 206 4,4 1,24 

14_0052_005 MK 5 A3 Väggränna 36 113 173 219 4,2 1,27 

14_0052_006 MK 6 A2 Nedgrävning 54 72 240 285 2,4 1,19 

14_0052_007 MK 7 A9 Stolpavtryck 30 131 141 199 4,8 1,42 

14_0052_008 MK 8 A12 Stolpavtryck 32 150 182 237 5,9 1,31 

14_0052_009 MK 9 A13 Nedgrävning 63 64 144 202 2,2 1,4 

14_0052_010 MK 10 A3 Väggränna 31 94 185 210 4,7 1,14 

 

http://www.umu.se/envarchlab
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Bilaga 7. Makrofossilanalys av Jennie Andersson, GEARK 
 

Gotlandsresan 2 

75 754 Uppsala 

018- 43 20 485 

anneli.ekblom@arkeologi.uu.se 

              Geark  
 Konsultation inom geo-arkeologi  
 makrofossil (frö) analys och pollenanalys 

 

                                                                  _______________ _ GEARK rapporter 2014, 39 
 
MAKROFOSSILANALYS KVARNBOHALL, SA 14.9, SALTVIK, ÅLAND. 
SAU PROJEKT 6104 
 
                                                   Av Jennie Andersson 

På uppdrag av Kristin Ilves (anställd vid Museibyrån, Åland) har makrofossilanalys utförts på totalt 5 

jordprover från forskningsundersökningar vid Kvarnbo/Kvarnbohall, Åland där en arkeologisk 

provundersökning ufördes år 2014 på en boplats från yngre järnålder. Jorden i proverna utgjordes av 

fyllning från de anläggningar som framkom, främst stolphål. Syftet var främst att genom det 

arkeobotaniska materialet svara på frågor om de aktiviteter som gett upphov till de påträffade 

anläggningarna. Dessutom kan arkeobotaniskt material 14C-analyseras och därmed bidra till datering. 

Metodik och preparering 

Analysen utfördes av Jennie Andersson under handledning av Anneli Ekblom/GEARK. En 

delmängd (ca 1.8 dl jord) togs ut från varje prov och preparerades genom slamning/flotering. 

Jordproverna vattenmättades genom att 1 liter vatten tillsattes och provet volymbestämdes i en 

graderad bägare innan preparering. Proverna preparerades sedan i en 10 l hink genom en 

kombination av slamning och flotation: materialet sätts i rörelse genom att man rör provet kraftigt 

medan varmt vatten tillsätts i en kraftig stråle och sedan hälls av i olika omgångar. Rörelsen får det 

organiska, ofta lätta materialet (träkol och fröer) att flyta upp till ytan och detta material hälls av och 

fångas upp i ett 0,25 mm finmaskigt såll medan det minerogena och tyngre materialet (stenar, 

mineraler och möjliga artefakter) sjunker ned till botten. Processen upprepas tills inget organiskt 

material längre är synligt i hinken och vattnet blivit klarare. Materialet ställdes i detta fall på tork i 

folieformar och efter en period av torkning analyserades proverna i 10-40 x förstoring med hjälp av 

ett stereomikroskop. Allt relevant botaniskt och icke botaniskt material (jurpa, slagg, ben, artefakter 

med mera) plockades ut. Bestämning av de funna fröerna gjordes därefter med hjälp av 

referenslitteratur såsom Beijerinck (1969), Berggren (1969, 1981) Jacomet et al. (1989), Anderberg 

(1994) och nätatlasen/webbplatsen Digital seed atlas of the netherlands(Cappers et al 2006) samt 
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Den virtuella floran (Anderberg och Anderberg). Okända eller svåra fröer/problematica bestämdes i 

samråd med Anneli Ekblom. Allt påträffat material räknades vidare och har dokumenterats i 

tabellerna som följer.  

Analys 

Fem prover analyserades ifrån undersökningen i Kvarnbohall. Dessa kom från stolphålskontexter 

vilka tolkats som en byggnad och en ränna intill denna. Proverna innehöll en stor del humusmaterial 

och därtill recent botaniskt material. Totalt kunde 1892 av 1896 fröer identifieras och endast 1 av 

dessa var bränt (Se tabell 1 och 2). Detta enda förkolnade frö är ett sädeskorn, förmodligen skalkorn 

(Hordeum vulgare spp) och påträffades i stolphålet A12 (PM 8) vilket även innehöll 2 stycken små 

brända ben samt 15 stycken obrända, däribland ett fiskfjäll. Utöver detta innehöll provet även en 

mycket liten mängd amorft förkolnat material-jurpa. Sädeskornet samt de 2 brända benen plockades 

ut för datering.  

Övriga 1895 fröer tolkas vara recenta och obrända. 4 stycken fröer kunde ej bestämmas till art utan 

har i tabell 2 dokumenterats som frö/frukt oidentifierad. Artrikedomen är riklig på en sådan begränsad 

yta som undersökningsschaktet utgör. Det recenta materialet uppvisar 28 olika arter och består 

främst av ogräs-, ängsmarks- och våtmarksväxter men även fröer från buskar (t.ex Rubus idaeus typ- 

hallon) finns i materialet.  

Mängden träkol var i de provtagna kontexterna mycket sparsamt till måttlig. Alla makrofossilprover 

innehöll vidare en mindre mängd fragmentariskt obränt trä, obrända och brända ben (totalt 34 

respektive 4) bland vilka bl.a fiskben kunde urskiljas. Om benen går att bestämma ytterligare 

osteologiskt är oklart då de är mycket små och fiskben generellt sett är svåra att säga något om. Tre 

av anläggningarna, A6, A10 och A11 innehöll vardera en liten mängd jurpa. Detta kan vara förkolnad 

kåda, fetter, oljor eller matrester innehållande det förra men går inte att bestämma utan att uföra 

elementanalyser på materialet ifråga.  

Det stora antalet kulturmarksväxter- ogräs-, ängsmarks- och våtmarksväxter (mållor, måror, pilörter, 

klöver, arv m.fl) som påträffas i proven indikerar gödsling och av människor brukad eller flitigt 

nyttjad mark, då de nämnda arterna gynnas av kväverik och något fuktig mark och då trivs i 

gårdarnas direkta omgivningar (Viklund 1998). En mänsklig påverkan finns alltså på platsen men är 

på grund av bristen på bränt botaniskt material i proverna svår att vidare definiera och datera. Då 

området ligger kustnära och eventuellt periodvis varit mycket fuktigt kan bevaringsgraden för fröer 

varit god och färska fröer därför bevarats längre ned i marken. I detta fall kan en sådan tolkning inte 

beläggas utan vidare studier av t.ex mark- och vattenförhållanden, borrprover, ytterligare 

makrofossilanalyser eller pollenanalyser. Fröerna själva påvisar heller inga utseendemässiga skillnader 

i bevaring som indikerar olika bevaringsförhållanden, tillsvidare tolkas alltså samtliga färska fröer 

vara recenta.  

Fynden av jurpa, bränt och obränt ben är sannolikt hushållsavfall och indikerar att någon slags 

födohanteringsprocess ägt rum i byggnaden. Den lilla fyndmängden styrker tolkningen att det rör sig 

om just avfall och att det då kan ha hamnat i/runt stolphålen/stolpar genom städning av huset.  
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Resultat 

Andelen brända fröer är låg i proverna men eftersom antalet prover är få är det på basis av detta 

svårt att uttala sig om vidare potential. För fortsatta undersökningar rekommenderas att provtagning 

fokuseras på brända kontexter. Fynden av jurpa är intressant och en vidare analys av dessa fragment 

kan eventuellt komplettera de arkeologiska tolkningarna av platsen. För fortsatta undersökningar bör 

också bevaringsförhållandena undersökas närmare för att konstatera om de färska obrända fröerna 

är förhistoriska eller recenta. Skulle de färska fröerna bedömas som förhistoriska har platsen en 

mycket stor potential när det gäller miljö- och landskapsrekonstruktion.  
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A3 10 Ränna 1060 ml x 7 650 13 663 667

A6 4 Stolphål 2040 ml x 2 9 6 127 4 131 144

A10 2 Stolphål 1100 ml xx 2 2 131 6 ½ 1 6 144 ½ 487

A11 1 Stolphål 1200 ml x 1 x 1 96 9 105 233

A12 8 Stolphål 1100 ml x 2 15 >x 1 5 117 8 1 1 1 134 365

1177 ½ 1896 ½ 

 

Tabell 1. Påträffat recent och förkolnat material ifrån anläggningar som framkom vid undersökningen i 

Kvarbohall. Mängden träkol, ben och botaniskt material har uppskattats enligt följande: x- mkt sparsamt, xx- 

sparsamt, xxx- måttligt, xxxx- rikligt, xxxxx- mycket rikligt. Där fragment gått att plocka ut av botaniskt-, 

organiskt eller animaliskt material eller är tillräckligt stora anges ibland precist antal. 
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A3 10 Ränna 1 3 4 667

A6 4 Stolphål 2 1 6 4 13 144

A10 2 Stolphål 1 1 8 1 3 1 85 3 1 216 11 8 4 343 487 ½

A11 1 Stolphål 2 4 4 2 14 96 6 128 233

A12 8 Stolphål 1 5 1 1 7 1 68 2 4 119 7 1 14 231 365

719 1896 ½

 

Tabell 2. Fortsättning från tabell 1: påträffat recent botaniskt material ifrån anläggningar som framkom vid 

undersökningen i Kvarnbohall.  
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Bilaga 8. 14C dateringar av Göran Possnert, Ångströmlaboratoriet 
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