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ABSTRACT
This paper deals with archaeological prospection of an Iron Age farm site in Toland, Fresta
parish, Uppland County in Sweden. The purpose of the paper has been to see whether the
geophysical methods applied (GPR & EM-38) could produce useful results that could
motivate its use in similar surveys in the future. Geochemistry has been used for the purpose
of identifying possible activity areas on the site. The results have shown that it is possible
with a GPR survey to identify postholes originating from the Migration Period longhouse at
the site. The combining of several methods have been important for the identification and
interpretation of several areas of interest.

TACK TILL:
BJÖRN HJULSTRÖM & KJELL PERSSON FÖR ERT TÅLAMOD OCH FÖR ER FÖRMÅGA ATT
INSPIRERA.

ARKEOLOGISKA FORSKNINGSLABORATORIET SOM BEVILJAT MEDEL FÖR HYRA AV
GEORADARUTRUSTNINGEN. UTAN ER HADE DETTA ALDRIG VARIT MÖJLIGT.

MIN FRU HELENA FÖR ATT DU ALLTID STÖTTAR & UPPMUNTRAR MIG .

Bilden på framsidan föreställer RAÄ 108 i Fresta sn, Uppland. Bilden framtagen med hjälp av
3D Analyst tool i ArcGIS9 och presenterad med hjälp av ArcScene.
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1. INLEDNING
Användandet av geofysik och geokemi inom internationell arkeologi har en lång historia.
Redan i slutet av 1800-talet började pionjärer inom arkeologin att använda sig av dessa
metoder för att söka efter begravda strukturer i marken (Pitt Rivers 1895). I Sverige har
exempelvis geokemi länge varit i bruk som ett prospekterande redskap och arkeologerna insåg
tidigt metodens potential (Arrhenius, O 1935).
Fram till idag har både tekniken och användandet av olika prospekteringsmetoder utvecklats
och vuxit mycket kraftigt vilket inneburit ytterligare hjälpmedel för dagens arkeologer. Denna
gynnsamma uppmärksamhet kan till viss del även tillskrivas användandet av geofysik i olika
arkeologianknutna tv-program. Ett exempel på detta är den engelska tv-kanalen Channel 4:s
satsning på det arkeologiinriktade programmet Time Team, i vilket prospektering är ett
stående inslag (www.channel4.com/history/timeteam). Trots detta har inte de geofysiska
metoderna fått samma stora genomslag i Sverige som i exempelvis Storbritannien. Orsakerna
till detta kan vara många och problematiska att analysera och det är inte heller uppsatsens
syfte att diskutera sådana spörsmål. Vad som dock är uppmuntrande att se är att intresset för
den geofysiska metodiken inom den svenska arkeologin verkar öka dag för dag. Det känns
därför roligt och mycket intressant att genom skrivandet av denna uppsats få bidra till den
aktuella debatten.
Denna uppsats får i huvudsak betraktas som en metodstudie i vilken en kombination av olika
geofysiska och geokemiska metoder skall användas för att studera en järnåldersgård och dess
utnyttjande.

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med uppsatsen är att genom geofysisk prospektering av lämningarna efter en
järnåldersgård, (RAÄ 108) i Fresta socken i Uppland, utröna huruvida geofysik genererar
gångbara resultat som kan motivera dess användning vid undersökningar av liknande slag i
framtiden. Detta gäller såväl forskningsundersökningar som exploateringsundersökningar. För
att identifiera spår av aktivitetsytor har även en geokemisk undersökning utförts.
De frågeställningar som skall besvaras i uppsatsen är:
•

Vilka konstruktionsdetaljer eller andra spår efter stolpburna byggnader är synliga
med hjälp av georadar i moränmark?

•

Vilken bild kan skapas av de båda husgrunderna genom en prospektering med
slingram (EM-38), georadar, fosfatkartering samt elementanalys och går det med
hjälp av denna information att skapa en bild av hur gården använts under sin aktiva
period?

•

Hur kan de båda stolpburna husen dateras?
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2. BAKGRUND
I detta kapitel kommer först de naturgeografiska förutsättningarna för Fresta socken att
beskrivas. Efter det följer en beskrivning av fornlämningsbeståndet i Fresta socken samt en
genomgång av det material som rör RAÄ 108, platsen som kommer att stå i fokus i detta
arbete. Efter detta följer en genomgång av stensträngsforskningen samt avslutningsvis en
diskussion kring begreppen by, gård och långhus.

2.1 NATURGEOGRAFI OCH TOPOGRAFI
RAÄ 108, Fresta socken i Uppland
ligger i det småbrutna och kuperade
sprickdalslandskapet som är karaktäristiskt för det östra Mälardalsområdet (se
fig. 1). I socknen finns skogsklädda
morän- och bergsimpediment och där
emellan lerfyllda dalgångar. Under
bronsåldern var Fresta ett utpräglat
skärgårdsområde. Under denna period
och fram till yngre järnålder delades
socknen i två delar av sjön Norrviken.
Under äldre järnålder sträckte sig denna
sjö ända fram till Odenslunda som ligger
i närheten av RAÄ 108.
Mälardalen befinner sig under den
högsta kustlinjen vilket innebär att
jordarna svallats ur och sorterats i
samband med landhöjningen. De bästa
jordarna för exempelvis bete var därför
de som under järnåldern frilades till
följd av landhöjningen. Dessa togs
därefter successivt i besittning. Det är
inte otroligt att gården RAÄ 108
etablerades på grund av att ny
odlingsbar mark frilades under denna
period.
Figur 1. Karta över Upplands Väsby med RAÄ 108 markerad. Tillägg av författaren 2007. Karta från
http://www.gis.lst.se/lanskartor.

2.2 FORNLÄMNINGAR I FRESTA SOCKEN
Fornlämningsbilden i Fresta socken är mycket rik. Redan vid förstagångsinventeringen som
genomfördes 1948 registrerades 85 fornlämningsnummer i fornminnesregistret (FMR). Av
dessa fornlämningsnummer utgjorde 84 % gravar eller gravfält (Ericsson & Hermodsson
1994:13). Den bilden kom att revideras 1979-1980 då revideringsinventeringen utfördes. Det
var under denna inventering som järnåldersgården RAÄ 108 uppmärksammades på allvar.
FMR kom att kompletteras med ytterligare 37 stycken fornlämningsnummer. Dessutom
kompletterades de redan befintliga posterna med ytterligare information (Ericsson &
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Hermodsson 1994:14). I dag finns 287 fornlämningsnummer registrerade för Fresta socken
(se FMR).
Fornlämningsbilden har framförallt kompletterats med hålvägar, fossil åkermark samt
stensträngar. Stensträngarna påträffades under en specialinventering av socknen i samband
med att Riksantikvarieämbetet slutundersökte boplatsen vid Sanda 1990-1991 (för ytterligare
information om Sandaundersökningen se Olausson et al. 1991, Åqvist 1992, 1995 & 2004).
Under specialinventeringen utökades FMR med ca 19 700 meter stensträng, från blygsamma
1 700 meter till ca 21 400 meter. Stensträngarna utgör idag den största posten i FMR vad
gäller Fresta socken (Ericsson & Hermodsson 1994:16ff).
Den första utgrävningen (om de äldre antikvariska aktiviteter som förekommit i området
undantas) genomfördes 1921 i Grimsta (RAÄ 34). Fram till 1979 berörde de utgrävningar
som utfördes i socknen främst gravar (Ericsson & Hermodsson 1994:11f). Sedan 1979 års
revideringsinventering har bilden balanserats något framför allt i och med den arkeologiska
undersökningen av Sandaboplatsen (se ovan) samt exploateringsgrävningar i samband med
byggnationer av hus och vägar. Trots detta är det fortfarande en stor övervikt till förmån för
undersökta gravar och gravfält.

2.3 RAÄ 108, EN FOLKVANDRINGSTIDA GÅRD?
Den järnåldersgård som står i fokus i uppsatsen är registrerad som RAÄ 108 och benämns i
kartmaterialet som Toland. Det är oklart vilket etymologiskt ursprung som namnet Toland
har. Den beskrivs i FMR på detta sätt:
” Stensträngssystem, totalt ca 500 m l (huvudsakligen Ö-V, NÖ-SV och N-S), 0,5-1,5 m br och
0,3-0,6 m h mestadels enradig, ställvis flerradig och enskiktad, vanligtvis av intill 1 m st
stenar. Enstaka block, 1-2,5 m st ingår dock. I den Ö stensträngen som löper i Ö-V, N-S och
Ö-V riktning är i den N delen, delvis ingående som en del i stensträngen, en husgrund, 12x8
m (V 30cgN-Ö 30cg S), 0,2-0,3 m h, markerad med grundstenar, 0,4-1,3 m st. I samma
stensträng SÖ del är en mindre halvcirkelformad utbuktning av grövre block intill 2,5 m st.
Denna stensträng innesluter också vaga delvis otydliga terrasseringar” (FMR).
Vidare undersökningar av lokalen har visat att en ytterligare terrass återfinns inom detta
fornlämningsnummer. Dessa båda terrasser är synliga på den specialinventeringskarta som
sammanställdes i samband med en arkeologisk undersökning av platsen då avstyckning av
tomter skulle genomföras (se fig. 2). Ansvariga för undersökningen var Agneta Bennet och
Birgitta Sander vid RAÄ-UV (Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet) Stockholm. Vid
denna undersökning togs en del av det omgivande stensträngssystemet bort för att bereda plats
för bostadshus. Detta innebar även att stensträngarnas form och konstruktion kunde
dokumenteras. Vidare så tillvaratogs kol till 14C-analyser från härdar i och i anslutning till
stensträngarna. Dessa gav en datering till senromersk järnålder – folkvandringstid (Sander
1996:5). Det bör dock tilläggas att ett av de tre insamlade kolproven som togs i stensträngen
gav en datering till 1240-1373 e.Kr. Ytterligare en intressant iakttagelse är de fördjupningar i
husterrassen som författarna uppmärksammar. De tolkar dessa som varandes lämningar efter
stolphål från de takbärande stolparna från långhuset. De uppmärksammar även en trolig
dräneringsränna längst den västra vägglinjen på den största terrassen (1996:16). Författarna
har även funnit resterna av en möjlig fägata i ett av schakten (1996:11).
Under våren 2002 genomförde Stockholms läns museum en delundersökning av en stensträng
i detta område. Även denna gång var anledningen avstyckning av tomter. Här togs kolprover
för analys i stensträngen och de gav en datering till 1160 – 1300 e.Kr. (Werthwein 2004).
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Werthwein för även fram en möjlig tolkning där bebyggelselämningarna (RAÄ 108) norr om
de stensträngar som undersöktes av länsmuseet 2002 bedöms sträcka sig in i tidig medeltid i
likhet med liknande exempel ifrån Sanda (Werthwein 2004:10).
En arkeologisk förundersökning genomfördes under 1999 av Lars Andersson vid Stockholms
läns museum (Andersson 1999). Undersökningen hade till syfte att fastställa tre stensträngars
fornlämningsstatus.
Vad gäller det historiska kartmaterialet över detta område så förekommer Toland (RAÄ 108)
första gången på en Lantmäterikarta inrättad av Tomas Kristiernsson Hedraeus år 1636. Detta
område var då i bruk som ett torp tillhörandes Odenslunda. I vilken utsträckning
torpbebyggelsen har påverkat de terrasser som står i fokus för undersökningen är oklart. Ett
historiskt kartöverlägg skulle kunna vara en möjlig framtida analysmöjlighet. Att det inte
genomförts i samband med prospekteringen beror helt och hållet på tidsbrist. Läsaren bör
därför ta detta i beaktande som en av undersökningens brister.
Trots de ovan nämnda oklarheter så finns ett explicit samband mellan Odenslunda och
Toland. Odenslunda omnämns första gången år 1361. Gustav Vasas jordebok visar att
Odenslunda 1545 bestod av en liten by som bestod av två skattegårdar. Dessa gårdar hade
under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet reducerats till en skattegård (för utförligare
analys av byn Odenslunda, se Olausson 2005:7 och där anförd litteratur).
Figur 2. Området kring RAÄ 108.
Stensträngar och husgrunder
markerade. Karta efter Sander 1996
med texttillägg samt infogande av
skalstock och norrpil av författaren
2006. Till detta visas hur de båda
undersökningsytorna har placerats
på de båda terrasserna. Tilläggen
utförda med hjälp av ArcGIS 9.
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3 STENSTRÄNGAR
Jordbruket har sedan den första neolitiseringen haft en essentiell och framskjutande roll i
många människors liv. Människan har under lång tid varit starkt beroende av vad marken kan
producera för att överleva. Idag har det industriella jordbruket tagit över med effektivisering,
homogenisering och mekanisering. I Sverige brukas därför jorden på ett liknande sätt oavsett
vart vi än befinner oss. Så har dock inte situationen alltid varit. Under den äldre järnåldern var
jordbruket mycket heterogent till sin karaktär. Det har sin grund i att alla olika delar av landet
hade mycket skiljda naturgeografiska förutsättningar vilket ledde till de olika brukningsformerna som kan spåras i det agrarhistoriska landskapet (se Widgren 1997). De vidsträckta
stensträngsområden som är så karaktäristiska för Gotland, Östergötland samt de centrala
delarna av Uppland får i detta avsnitt stå i fokus.
Stensträngar är långa stenmurar av skiftande bredd och höjd som bildat stora system i
landskapet. De återfinns framför allt i de östra delarna av Sverige och har troligtvis avgränsat
inägor från utmark. Stensträngarna påträffas oftast på impediment i landskapet och detta beror
helt naturligt på att exploateringen under åren inte varit lika omfattande på dessa platser.
Stensträngar har troligtvis även funnits på övrig mark men dessa har borttagits vid utökade
odlingsbehov eller annan exploatering av marken. Det är dock troligt att dessa stensträngar
var kompletterade med hägnader i trä (Olausson 1997:106, Göthberg 1998:99). Dessa är på
grund av bevarandegraden omöjliga att upptäcka i landskapet men trähägnader har
konstaterats vid utgrävningar.
Boskapen fördes till och från gården genom fägator. De var parallella stensträngar som ledde
från gården till utmarken. Djuren stallades på gårdarna där spillningen även samlades upp för
att användas till det allt mer intensivt odlade åkerytorna. Eftersom inga större
bebyggelsekluster kan spåras i det uppländska materialet så anser Mats Widgren att de
ensamliggande gårdarna i stället genom stensträngarna bands samman till så kallade
hägnadslag. Det innebar att bönderna hade individuell förfoganderätt till sin inägomark men
att skötseln av stenhägnaderna var hägnadslagets kollektiva ansvar (Widgren 1998:303ff). De
kunde på så sätt även utnyttja gemensamma utmarker för bete under sommarhalvåret. Under
senare år har byliknande boplatser även påträffats i Mälardalen (Frölund 1998:147). Widgrens
definition är dock fortfarande applicerbar på det småbrutna sprickdalslandskap i vilket bland
annat Fresta socken är beläget. Här har ensamgårdarna varit dominerande.
Givetvis finns det andra tolkningar av stensträngarna än de rent ”funktionella”. En av dessa
tolkningar förs fram av Kerstin Cassel i hennes avhandling om stensträngar på Gotland. I
denna avhandling vill Cassel peka på en förskjuten betoning från grav till gård i och med att
antalet synliga gravar försvinner till förmån för ett manifesterande av den egna gården genom
stengrundsbebyggelse och stensträngar. Stensträngarna har även till uppgift att ledsaga mellan
grav och gård dvs. som en länk mellan dåtid och nutid. Genom byggnationer i det permanenta
materialet sten försäkrade sig familjen om ett bestående fokus på familj och släkt även i
framtiden. Denna förskjutning från grav till gård beror enligt Cassel på sociala omstruktureringar (Cassel 1998).
Vilken datering och funktion som stensträngarna har haft har under många år diskuterats.
T.ex. gav undersökningen av stensträngs- och husgrundsmiljön runt Halleby i Östergötland
upphov till en omfattande diskussion kring dessa frågor. Lindquist förde i sin doktorsavhandling i Geografi vid Stockholms universitet (1968) fram en funktionell tolkning över detta
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område där stensträngar (som inte kunnat dateras), odlingsbar mark samt boplatser (som
kunnat dateras) antogs ha samma datering (100-500 e.Kr.). Denna avhandling kritiserades av
bland annat Björn Ambrosiani (1968) och Staffan Helmfrid (1969). Den starkaste kritiken
kom dock ifrån Evert Baudou som i sin rapport från utgrävningar i Halleby ansåg att det inte
fanns några säkra kopplingar mellan stensträngarna, boplatserna och den odlingsbara marken
(1973). Baudou vill i stället datera stensträngarna till historisk tid, medeltid eller som tidigast
den yngre järnåldern (1973:131). Mats Widgren stöder Lindquists uppfattning att
stensträngslandskapet i Östergötland kan dateras till perioden 100-500 e.Kr. men utesluter inte
att de inte användes även under senare perioder (1983:123). Det antagandet är grundat på 14Canalyser av kol från stensträngar i Östergötland (Widgren 1983).
Alldeles nyligen har två avhandlingar som återigen berör den ovan diskuterade debatten lagts
fram (se Fallgren 2006, Pettersson 2006). I båda dessa fall vill författarna föra fram tanken att
stensträngarna härstammar från vitt skiljda tidsperioder (från äldre järnålder till medeltid och
historisk tid). Dessa undersökningar har genomförts på Öland (Fallgren) och i Östergötland
(Pettersson). Även i det arkeologiska rapportmaterial som jag begagnar mig av rörande Fresta
socken finns 14C-analyser som pekar på en heterogen datering av stensträngar (se Sander
1996, Andersson 1998, Werthwein 2004). Det är därför viktigt att se till den arkeologiska
kontexten samt de dateringar som finns för att fastställa vilken datering en viss stensträng kan
ha.
I samband med revideringsinventeringen så hittades endast en mindre del av de stensträngar
som idag har identifierats i Fresta socken. Nämnas bör även att denna uppenbart bristfälliga
inventering av stensträngar redan uppmärksammats 1987 genom en uppsats i kulturgeografi
vid Stockholms universitet. Författaren till denna uppsats företog en egen inventering efter
stensträngar i Fresta socken och kunde genom detta utöka det kända beståndet markant
(Edberg 1987). Inte förrän vid specialinventeringen i samband med utgrävningen av
Sandaboplatsen 1990-1991 påträffades majoriteten av de stensträngar som nu finns
registrerade i FMR (Ericson & Hermodsson 1994). Enligt en undersökning genomförd av
Stefan Höglin 1991 ligger Fresta socken i paritet med de stensträngsrikaste bygderna i
Östergötland (se Ericson & Hermodsson 1994:24).
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4. BY, GÅRD OCH LÅNGHUS
Bebyggelsearkeologiska forskare i Mälardalen bedrev under många år sina studier utifrån
gravfält samt de bebyggelselämningar som framkommit under dessa (se ex Ambrosiani 1964).
I och med utvecklingen av exploateringsarkeologin med större avbanade områden i samband
med exempelvis vägbyggen har denna forskning fått ett större material att arbeta med. Detta
har inneburit att några av de teorier som under lång tid hade stor betydelse för
bebyggelsearkeologin har omvärderats och reviderats. Ny information och ny teknik har lett
till nya tolkningar av materialet. Dock finns det fortfarande kunskapsluckor som inte ännu
ifyllts. Detta beror till viss del på bristande rapportering i samband med redan utförda
undersökningar från 1980- och 1990-tal (Olausson 1997:96) En brist är knuten till
exploateringsproblematiken i vilken arkeologen är hänvisad till att undersöka de ytor som
direkt berörs av föreliggande byggnationer. Detta medför att det inte är möjligt att
totalundersöka boplatser. Arkeologen tvingas därför till prioriteringar som styrs av bland
annat ekonomiska begränsningar (se Göthberg 1997:99, 1998:117, 2000:15).
Nedan kommer en genomgång av tre för bebyggelsearkeologin essentiella begrepp att analyseras. Dessa är by, gård och långhus. Begreppen skall analyseras utifrån tidigare forskning
inom detta område i syfte att skapa ett ramverk som vidare kan användas i detta arbete.

4.1 BY
Ordet by har genom åren definierats på olika sätt av olika forskare, såväl arkeologer som
kulturgeografer, vilket medverkat till en ibland svårtolkad begreppsapparat. Jag har därför valt
att lyfta fram tre olika definitioner som får exemplifiera de problem som diskuteras inom
denna diskurs. Enligt Per Rahmqvist resonemang kan ensamgårdar tolkas vara byar i enlighet
med medeltida lagtexter (Rahmqvist 1996:16). Bengt Windelhed å andra sidan argumenterar
för att en by måste bestå av bebyggelse bestående av:
”minst två gårdar med en ekonomi dominerad av odling och boskapsskötsel” (Windelhed
1995:67)
Detta synsätt kan betecknas vara typiskt för många kulturgeografer medan Rahmqvists
definition tycks vara något bredare och utgör ett exempel på synsätt som förekommer inom
arkeologin (Göthberg 1998:96). En annan kulturgeografisk definition som återfinns i
litteraturen är den som framhållits av Mats Widgren. Här inkluderas hägnaderna i begreppet
vilket får till följd att ensamgårdar kan vara en del av en större social enhet sammankopplad
av exempelvis stensträngar i så kallade hägnadslag (Widgren 1998:303ff). Dessa hägnadslag
kan då på ett sätt liknas vid byar från historisk tid i och med att ett kollektivt ansvar över
hägnaderna inneburit att de individuellt ägda gårdarna samarbetat (Göthberg 1997:120). Detta
begrepp får därför anses vara en medelväg mellan de båda ovan nämnda definitionerna.
Ett ytterligare problem inom arkeologi och kulturgeografi har varit under vilken tidsperiod
som bybildningen ägt rum. Traditionellt sett utifrån den tidiga arkeologiska forskningen som
baserats på gravfältsanalyser har bybildningen daterats till tiden för övergången mot tidig
medeltid. Forskare som Björn Ambrosiani hävdade då att den forntida bebyggelsen enbart
bestod av ensamgårdar (1964:202ff). Den kulturgeografiska diskursen hävdar att bybildningen ägt rum under medeltid. Dessa åsikter har reviderats i och med att forskare funnit spår
av vad som tolkats som spår av byar i Mälardalen som daterats till äldre järnålder (Frölund
1998:147). Bo Petré har redan tidigare påpekat att bybildningen ägt rum med början under
folkvandringstid med utgångspunkt från undersökningar av omfattande gravmaterial från
Lovö i Mälaren (Petré 1993:93). Diskussionen om bybildningen försvåras trots detta av det
faktum att olika forskare definierar begreppet by på olika sätt (se ovan).
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4.2 GÅRD
Gården är även den ett begrepp som definierats på många olika sätt. I sin grundform betyder
ordet gård inhägnad (Svensk etymologisk ordbok). En gård kan alltså tolkas som varandes ett
antal hus inom en inhägnad yta (Olausson 1997:98). Det kan dock konstateras att ordet haft
olika innebörd under olika tidsperioder. Under äldre järnålder var betydelsen ”inhägnat
område/inhägnad/gärdesgård” (Frölund 1997:150). Detta begrepp förändrades under
vikingatid och tidig medeltid till att betyda ”storfamilj” för att under medeltiden samt under
mitten av 1900-talet beteckna ”byggnader” (Frölund 1997:150). På 1700-talet betydde ordet
gård ”enhet inom byn” (Frölund 1997:150).
Olika gårdar hade olika utseende och förutsättningar. Dessa olikheter var delvis beroende av
de naturgeografiska förhållandena på platsen men återspeglar även andra kulturellt utmärkande drag. Därför kan vi genom analyser och studier av bebyggelsen försöka säga något om
den mentalitet som var rådande under den aktuella perioden. Ett exempel på skillnader inom
samhället som kan studeras utifrån gården är förekomsten av så kallade storgårdar som i
kontrast till ordinära gårdar manifesterade makt genom sin utformning. Faktorer som kan
vägas in vid sökandet efter storgårdar är tomtens storlek, förekomsten av tre eller fler hus
inom en väl inhägnad yta (ex med stensträngar eller palissader), byggnadernas läge i
terrängen skall avvika från övriga gårdars läge i området, förekomst av olika former av
hantverk, stort antal båsplatser i stallet samt en större förrådskapacitet (Olausson 1997:110).
Ett exempel på storgård i Fresta socken är RAÄ 117 vid Grimsta. Gården är inte undersökt
men tolkas vara en storgård utifrån förekomsten av ett så kallat hallhus placerat i krönläge
(Olausson 1997:110). Hallen var en utpräglad högstatussymbol som huvudsakligen användes
för representation. Dessa hus var mellan 12-22 meter långa och bestod av ett större rum med
en härd som enbart användes som ljuskälla (Göthberg 1998:114). I dessa hus påträffas inga
hushållsföremål vilket ytterligare förstärker bilden av representation (se exempelvis hallhuset
på Helgö i Mälaren).
Långhus med två bostadsrum och var sin härd med en avskiljande fädel i mitten tycks enligt
Svante Norr också antyda social differentiering, i det här fallet mellan ägaren av gården och
de trälar som arbetat på denna plats (Norr 1996:157). Detta får dock betraktas som en hypotes.
Vanligt på gårdar under denna period var även förekomsten av ett större och ett mindre
långhus som låg parallellt eller i vinkel med det andra huset. Ett exempel på detta kan vi finna
i Sanda i Fresta socken, Uppland (Göthberg 1995a:97).

4.3 LÅNGHUS
Under järnåldern var de treskeppiga långhusen de vanligast förekommande. Dessa hus
kännetecknas av att de har parvis ställda takbärande stolpar med en horisontell bock som
sammanfogar dessa, och som tillsammans med väggarna hjälper till att bära upp taket.
Beroende på var dessa stolpar står i förhållande till ytterväggarna så får konstruktionerna
något annorlunda karaktär vilka vidare kan definieras utifrån tre kategorier. Den första
kategorin kan benämnas balanserade hus och innebär att de takbärande stolparnas avstånd
från varandra (bockbredden) är lika stort som avståndet mellan stolparna och väggarna. Detta
betyder att stolpar och väggar delar lika på belastningen från taket. Detta kan uttryckas som
en procentuell så kallad bockkvot där 50 % innebär att huset är balanserat. Den andra
kategorin benämns överbalanserade hus och kännetecknas av att bockkvoten är mer än 50 %
vilket innebär att de takbärande stolparna tar den största delen av tyngden från taket. Den sista
kategorin kallas underbalanserade hus. De kan identifieras av att bockkvoten är mindre än 50
%. I det fallet bärs taket till största delen upp av väggarna. Ytan mittemellan bockarna kallas
för mittskepp och de ytor som finns mellan de takbärande stolparna och väggarna benämns
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sidoskepp. Spannlängden betecknar avståndet mellan de olika bockarna som huset bestod av.
De hus som undersökts från förromersk- och äldre romersk järnålder var överbalanserade eller
balanserade. Där varierade mittskeppets bredd från 2,3 – 4,4 meter. Under yngre romersk järnålder minskade denna bredd till att vara mellan 1,3 – 2,8 meter. Husen blev då underbalanserade och bockkvoten var endast ca 40 % (Göthberg 1995a:70ff).
Bostadshusen under denna period var flerfunktionshus vilket innebär att ett flertal aktiviteter
kunde äga rum under samma tak. De var generellt sett mellan 20 – 37 meter långa och tolkas
vara gårdens huvudbyggnader (Göthberg 1995a:103). De husdelar som långhusen oftast delats
upp i är boningsdel, fähus, förrådsdel samt verkstadsdel. I boningsdelen bodde familjen och
detta kan spåras genom härdar, lergolv i anslutning till härdar samt genom fynd som kan
kopplas till hushållet. Fähuset kännetecknas av bås (tätt placerade takbärande stolppar),
gödselrännor, stenlagda golv med mittgång samt avsaknad och härdar och fynd. (Fähus med
dessa kännetecken finns i mycket liten utsträckning representerade i materialet från
Mellansverige.) Förrådsdelen hade heller ingen härd och avsaknaden av fynd är även påtaglig
här. Däremot är det möjligt att finna sädeskorn eller foderväxter. Verkstadsdelen kan
identifieras genom förekomsten av härdar och ugnar, slagg, deglar och gjutformar (Göthberg
1995a:89). Denna typ av verkstadsdelar låg oftast i ett separat uthus. Oftast låg bostadsdelen i
mitten av huset där spannlängden var som störst medan förråd och fädel oftast lokaliserades
till husets gavlar (Göthberg 1995a:103). En regelbunden stolpsättning kan indikera att
byggnaden hade ett rum medan en oregelbunden stolpsättning kan indikera motsatsen
(Olausson 1997:103). När det gäller ingångarna till huset så var det generellt sett placerade i
mitten av husets ena långsida. En svårighet som måste tas med i beräkningen är att ingångar
generellt sett är dåligt bevarade i Mälarområdet vilket gör det svårare att uttala sig om detta
med någon säkerhet (Göthberg 1995a:88).
Rännor, stenrader och stenskoningar är lämningar som ofta legat i anslutning till husen under
denna period. Ett exempel på en sådan ränna finns på Helgö i Mälaren. Den tros ha haft en
dränerande funktion i och med dess placering efter husets kant som vätte mot den övre delen
av sluttningen. Dessa rännor och terrasskanter kan även i de fall utgrävningar inte genomförts
på en plats fungera som ett mått på husets maximala omfattning (Göthberg 1995a:87).
För en mer utförlig genomgång av hus och hustyper i Uppland se Göthberg (2000).

4.4 AVSLUTANDE SYNPUNKTER
Utifrån de utgrävningar som genomförts i Mälardalen kan en förändringsprocess identifieras.
Det går i det arkeologiska och kulturgeografiska materialet att skönja en övergång från extensivt odlade åkerytor med relativt mobila bosättningar under yngre bronsålder och äldsta järnåldern till intensivt odlad jord med mer permanent prägel under romersk järnålder och
folkvandringstid (se ex. Widgren 1998:316). Vi kan här ana en övergång från det kollektivistiska yngre bronsålderssamhället med brandgravar, gemensamt ägande och gemensamt brukande av marken, till det individualistiska samhälle som möter oss under romersk järnålder
och folkvandringstid, med ett individuellt brukande av en egen åker och ett socialt mer
stratifierat samhälle baserat på stormän (Olausson 1997:100f, Widgren 1998:316, Carlsson
2001:77ff). Där manifesteras makt både i gravar och på gårdar. Nästa brytpunkt kom att
uppstå i brottet mellan den äldre och den yngre järnåldern (ca 400-500 e.Kr.). Nu överges
bebyggelselägen på odlingsbar mark och bebyggelsen flyttar i stor utsträckning till de
impediment där de återfinns under medeltid. Det bör dock påpekas att detta inte gäller de hus
som redan låg på de impediment som skulle bli de historiska byimpedimenten (se exempelvis
Olausson 2005). Det blir extra tydligt då få av de boplatser som använts under romersk
järnålder - folkvandringstid fortsatte att brukas in i vendeltid (se ex. Göthberg 1998:107).

11

5. MATERIAL OCH METOD
I kapitel fem kommer de olika metoder som skall användas i uppsatsen att förklaras närmre.
Inledningsvis analyseras de båda geofysiska metoderna, slingram och georadar. Efter detta
kommer fokus att läggas på geokemin. Avslutningsvis kommer den kompletterande kartering
som jag utfört under november månad 2006 att beröras. Nämnas bör att två undersökningsområden valts ut. Inom dessa områden har både geofysiska och geokemiska mätningarna
företagits (se bilaga 1 & 2 för kartering).

5.1 SLINGRAM
Slingramen från Geonics (EM-38) som använts vid mina undersökningar i Fresta bygger på
elektromagnetiska principer (se fig. 3). Ett primärt elektromagnetiskt fält genereras med hjälp
av elektrisk ström i en sändarspole. Detta primärfält färdas dels opåverkat genom luften samt
genom marken som instrumentet hålles över. Primärfältet som färdas genom marken från
sändarspolen till mottagarspolen påverkar de begravda lämningarna så att sekundära elektromagnetiska fält uppstår. Det sekundära fältet färdas sedan vidare till mottagarspolen där det
primära och sekundära fälten registreras. Variationerna i det totala fältet avslöjar om något
avvikande finns på platsen (Kearey & Brooks 1984:226f). Djupkänsligheten för instrumentet
beror på avståndet mellan sändarspolen och mottagarspolen. I fallet med EM-38 som har ett
avstånd mellan spolarna på ca en meter ligger det ideala undersökningsdjupet på ca 0,75
meter (Persson 1998:20). Ett annat exempel är en annan modell av slingram kallad EM-31
som har ett längre avstånd mellan de båda spolarna vilket ger detta instrument bättre
djuppenetration.

Figur 3. EM-38 metodik. Modellen
modifierad efter Kearey & Brooks
1984. Foto Björn Hjulström 2006.
Övriga tillägg av författaren 2006.

EM-38 kan mäta två olika elektromagnetiska
komponenter. Dels kan den mäta den
magnetiska susceptibiliteten (I) och dels den
elektriska ledningsförmågan (Q). Genom
mätning av markens magnetiska susceptibilitet
är det möjligt att spåra lämningar som har ett
magnetiskt innehåll. Undersöker prospekteraren arkeologiska lämningar så är det
rimligt att förvänta sig att finna exempelvis
metaller, härdar, murar, ugnar etc. Vad gäller
den elektriska ledningsförmågan så kan det
konstateras att jord som innehåller mycket fukt
leder elektricitet bättre än torra jordar. Detta
medför att det är möjligt att spåra mänskligt
avsatta kulturlager som generellt sett
innehåller mer vätska än omkringliggande
opåverkade lager. Detta gör det även möjligt
att spåra äldre igenfyllda diken som även de
har ett högre vatteninnehåll (Persson 2005:3).
För ytterligare information om detta instrument se exempelvis (Clark 1990:34ff).
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Insamlandet av data går till på följande sätt: Prospekteraren går med instrumentet i parallella
linjer med en meters intervall (andra avstånd är givetvis möjliga). Instrumentet är då inställt
på kontinuerlig insamling av data. Detta sker efter inställning en gång i sekunden och innebär
att prospekteraren för att uppnå goda resultat bör röra sig framåt med en hastighet av 1 m/s.
Dessa data lagras i fält i en bärbar datorenhet (polycorder) och laddas vid hemkomst in i
lämplig dator. Därefter behandlas datamaterialet och kan därefter presenteras t.ex. med hjälp
av programmet Surfer 8. Resultaten presenteras sedan som isaritmkartor. I Surfer 8
omvandlas bland annat de positiva och negativa mätvärdena till nominella tal vilket
underlättar för kartläsaren i tolkningsprocessen.

5.2 GEORADAR
En georadar är ett elektromagnetiskt
instrument. Instrumentet skickar en elektromagnetisk puls ned i marken från en
sändarantenn. Den mäter sedan tiden tills
denna puls åter reflekterats till ytan och
kan uppfattas av en mottagarantenn.
Pulsen reflekteras exempelvis mot stenar
och olika begravda föremål i marken men
kan även visa vart olika jordlager bryts
och ersätts med nästa. Reflektionen blir
tydligast om de båda jordlagren har olika
elektriska egenskaper (Conyers & Goodman 1997:27). Prospekteraren får med
andra ord en bild av hur den undersökta
Figur 4. 500 MHz Georadar från Malå Geoscience.
ytan ser ut stratigrafiskt. Detta redovisas i
Foto Jonas Lindkvist 2006
så kallade radargram där ett radargram
motsvarar en undersökt linje. Går prospekteraren dessutom i parallella profiler kan denne
sammanfoga dessa och skapa 3D-bilder över det aktuella undersökningsområdet. Detta
underlättar mycket vid tolkningsprocessen. En tredimensionell kub fylld med information om
de underliggande lagrens egenskaper kan då skapas i vilken intressanta anomalier sedan kan
studeras på ett mer lättolkat sätt. För att underlätta ytterligare är det brukligt att dessutom dela
denna kub i så kallade timeslices. Dessa timeslices representerar då mindre utsnitt ur den
större kuben och de ger därför mer lättillgänglig information om undersökningsytornas
egenskaper på olika djup. Hur stor djuppenetration som kan uppnås beror på frekvensen på
den använda antennen i kombination
med jordens sammansättning samt
vilken elektrisk ledningsförmåga och
magnetisk permeabilitet det aktuella
materialet har. Att jorden har en hög
elektrisk ledningsförmåga medför att
den elektriska komponenten i den
elektromagnetiska pulsen enklare leds
bort genom marken vilket medför att
signalen försvagas kraftigt. Detta medför
i sin tur att färre reflektioner når
mottagarantennen vilket ger sämre resultat. Den magnetiska permeabiliteten är
Figur 5. Den elliptiska radarkonen. Efter Conyers &
ett mått på hur enkelt ett material blir
Goodman 1997:36
magnetiserat när det kommer i kontakt
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med ett elektromagnetiskt fält. Hög magnetisk permeabilitet leder till sämre förutsättningar
för mätningar med georadar. Går det dessutom att bedöma med vilken hastighet pulsen färdas
genom marken så är det även möjligt att bedöma på vilket djup de begravda lämningarna
ligger. Denna hastighet räknas ut med hjälp av en ekvation (Conyers & Goodman 1997:33).
Djupet anges i nanosekunder och är ett mått på hur lång tid det tagit för radarpulsen att färdas
från sändarantennen till mottagarantennen (travel time). Som nämnts ovan beror
djuppenetrationen även på frekvensen på den valda antennen. Generellt går det att säga att
lägre frekvens leder till ökad djuppenetration men sämre upplösning och hög frekvens leder
till högre upplösning men sämre djuppenetration (Conyers & Goodman 1997:40ff).
De elektromagnetiska pulser som skickas ned i marken sprids inte lodrätt rak ned i marken
utan har formen av en elliptisk kon. Denna kon brukar även kallas för radarns
fotavtryck. Det medför att georadarn inte enbart studerar det som återfinns rakt
under antennen utan även det som finns framför, bakom och till viss del även
vid sidan (se fig. 5). Antennen börjar känna av ett föremål när objektet i fråga
Figur 6.
kommer i kontakt med den främre delen av fotavtrycket. Föremålet registreras Hyperbel
dock som om det befunnit sig rakt under antennen. Detta innebär att föremålet
registreras för djupt eftersom avståndet mellan antennen och den främre delen av fotavtrycket
är längre än det avståndet som registrerats från antennen och rakt ned. I takt med att antennen
passerar över föremålet kommer avståndet till detta att korrigeras i en uppåtgående kurva. När
antennen är rakt ovanför kommer det korrekta djupet att registreras. När föremålet passerats
kommer djupet åter att sjunka till dess att den bakre delen av fotavtrycket helt tappar
kontakten. Denna spridning resulterar i att punktobjekt i marken som exempelvis stenar
kommer att visualiseras i ett radargram som så kallade hyperblar (se fig. 6).
För historik kring användandet av georadar inom arkeologin (se Conyers & Goodman
1997:18ff; Conyers 2004:16ff).

5.3 FOSFATER OCH FOSFATANALYS
Användandet av fosfatkartering tog fart på allvar i slutet av 1920-talet och i början av 1930talet när Olof Arrhenius presenterade en rad arbeten om fosfatanalysens användbarhet inom
arkeologin (se exempelvis Arrhenius, O 1935). Fram till idag har användandet av denna
metod ökat kraftigt och är nu ett vedertaget instrument bland arkeologer världen över (se ex
Sundkvist 1998). Fosfatanalys inom arkeologin används idag främst för att avgränsa och
lokalisera boplatser, lokalisera platser där urin, avföring eller avfall deponerats, för att
lokalisera begravningar eller för att identifiera områden som tidigare gödslats (Heron
2001:556).
Fosfor är ett grundämne som finns i såväl växter som djur. Detta grundämne är tillsammans
med kol, väte, syre, kväve och svavel ett av de element som alla levande organismer behöver
tillgodogöra sig. Bland annat så används fosfor i alla ryggradsdjur när ben formas (Limbrey
1975:69). I det ovan nämnda fallet är fosfor knutet till ämnet kalcium och bildar då
fosformineralen hydroxiapatit.
Det finns både oorganiskt och organiskt fosfat i marken. En del av denna, främst den
oorganiska, är växttillgänglig (Persson 2005:5). De oorganiska fosfaterna finns främst knutna
till berggrunden som mineraler. När dessa frigörs till jorden blir de tillgängliga för växter. När
växterna sedan dör bryts de ned av mikroorganismer som i denna process även frigör
organiskt och oorganiskt fosfat. De oorganiska fosfaterna återvänder sedan till stor del till
jorden som växttillgängligt fosfat. Dessa fosfater kan sedan tas upp av nya växter. Människan
tar upp fosfater genom förtäring av växter samt genom förtäring av djur som levt av växter
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eller växtätande djur. På detta sätt sprids ämnet vidare. Under sin levnad avsätter människan
fosfater bland annat genom urin och avföring men även genom deponering av avfall och
gödsling av exempelvis åkrar. Dessa fosfater bryts till stor del ned av mikroorganismer och
återgår genom mineralisering till jorden som växttillgängligt fosfat (Pollard & Wilson
2001:198). En viss del av fosfaterna bryts dock inte ned utan lagras i marken både som
svårlösliga organiska och oorganiska fosfater. Det är dock främst de oorganiska som är av
intresse för denna typ av analyser. Detta medför att de ovan nämnda antropogena aktiviteterna
därför lämnar ett fosfatavtryck i jorden som efter flera tusen år går att upptäcka och analysera.
Eftersom fosfater även förekommer naturligt i jorden så letar prospekteraren efter
förhöjningar av fosfathalten som överstiger den naturliga nivån på platsen. För att kunna göra
detta krävs att referensprover tas utanför det aktuella analysområdet.
Det finns olika sätt att extrahera fosfater ur jordprover. Det är då nödvändigt att skilja på
analyser som genomförs i fält (spot-test metoden samt analysmetoden kallad ”Merck
Reflectoquant phosphate test strips”) samt metoder som genomförs i laboratorier. ”Merck
Reflectoquant phosphate test strips” använder sig av en starkare syra (exempelvis svavelsyra)
för att lösa ut fosfaterna (för ytterligare detaljer om fältmetoderna se exempelvis Arrhenius, B
1990:63ff, Persson 1997). Den metod som används vid Arkeologiska forskningslaboratoriet
(AFL) bygger på användandet av den svagare citronsyran för att lösa ut fosfaterna ur jordprovet. Det bör tilläggas att analyser med starkare och svagare syra har renderat både goda
och dåliga resultat vilket innebär att ingen metod ännu kan göra anspråk på att vara bättre än
den andra. Det som dock har stor betydelse är tillgången på tid, finansiella medel samt de
frågeställningar som skall besvaras. Jag instämmer därför med Holliday & Gartner som
kommer till slutsatsen att det inte egentligen spelar så stor roll vilken metod som används,
bara en noggrann redovisning av resultaten sker så att tolkningen underlättas för läsaren
(2007:327).
Provtagning sker enklast under pågående utgrävning då bäst resultat uppnås med prover tagna
från samma lager. Den insamlingsmetod som använts för denna undersökning är sticksond.
Detta provtagningssätt har den bristen att det inte går att vara säker på att samtliga prover har
tagits i samma lager.
Fosfatanalysen som genomförts inom ramen för denna uppsats gick till på följande sätt:
1 g torkad och malen jord skakades på skakbord med 5 ml citronsyralösning under en natt.
Blandningen fick sedimentera varefter 0,5 ml av den klara lösningen pipetterades över till en
e-kolv. Till lösningen tillsattes 2 ml molybdensvavelsyralösning och 0,5 ml natriumsulfithydrokinonlösning. Efter detta tillsattes avjoniserat vatten upp till 50 ml. Kolvarna
omskakades och placerades sedan 6 timmar i 50 graders värme. Därefter fick de stå i
rumstemperatur under natten varefter lösningen mättes vid 630 nm i en spektrofotometer mot
tre standardlösningar med känt fosfatinnehåll. Avjoniserat vatten användes som blank.

5.4 ELEMENTANALYS
Det finns en rad inneboende problem med fosfatanalysen som innebär att det enbart är möjligt
att konstatera om ett organiskt material har deponerats på en plats. De kan alltså röra sig om
bränt organiskt material, avfallshögar, avföring, preparering av mat, förvaring av organiskt
material samt även organiskt hantverk av exempelvis ben och trä etc. (Middleton 2004:53f).
Detta innebär även att de slutsatser som dras utifrån dessa empiriska data blir mycket oprecisa
och problematiska. För att bidra till ökad förståelse och tolkningsprecision kan analys av
fosfater kombineras med användning av elementanalys, eller spårämnesanalys som det även
kallats (se exempelvis Middleton & Price 1996, Wells et al. 2000, Middleton 2004, Terry et
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al. 2004, Wells 2004, Hutson & Terry 2006). Utvecklingen av metoden påbörjades redan
under 1960-talet men fick då inte något egentligt genomslag pga. att tekniken inte var särdeles
användarvänlig. Den var dessutom både tidskrävande och dyr. Det skulle dröja ända till 1980och 1990-talet innan tekniken förenklades så pass att fler forskare motiverades att använda
metoden (för utförligare beskrivning av denna process se t.ex. Middleton 2004:54). Idag
används en rad olika metoder för att utföra elementanalyser. Bland dessa kan nämnas ICP-MS
(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry), ICP-AES (Inductively Coupled PlasmaAtomic Emission Spectrometry) samt AAS (Atomic Absorption Spectrometry som används
vid AFL för att utföra denna typ av analyser (se fig. 7). Vid AFL har elementanalyser
genomförts sedan tidigt 1980-tal (se Isaksson et al. 2000:3).
Metoden innebär att jordprover analyseras efter olika element eller grundämnen som kan knytas till en speciell
aktivitet som utförts på platsen. Det går
alltså att komma längre i tolkningen av
vilka aktiviteter som förekommit på
boplatser utifrån provernas kemiska
karaktär. Långt ifrån alla aktiviteter
avsätter dock mätbara rester. Har en
plats kontinuerligt hållits ren så
kommer inga grundämnen att hinna
avsättas (se exempelvis Wells 2004:75,
Hutson & Terry 2006:397). Ett annat
problem som uppmärksammats rör det
faktum att det är svårt att uttala sig om
när den mätbara aktiviteten avsatt sin
kemiska signatur. Har platsen använts
till olika saker under olika perioder så
är det möjligt att tolkningarna av
resultaten blir felaktiga (Middleton 2004:55). Trots dessa inneboende problem har denna
metod möjliggjort vidare och säkrare tolkningar av analyserade jordprover. Även geofysik har
använts i kombination med elementanalys för att uppnå tillförlitligare resultat (se exempelvis
Andrews & Doonan 2003:42ff).
Figur 7. Modell över AAS. Bilden från Andrews & Doonan
2003.

För att knyta en speciell aktivitet till ett specifikt grundämne krävs många studier. Inom detta
område har etnoarkeologiska studier i Sydamerika varit en väg till att uppnå kunskap (se
exempelvis Middleton & Price 1996, Terry et al. 2004 etc.). Även andra forskare har arbetat
med detta spörsmål genom att gräva ut och kemiskt analysera avfallshögar och dess innehåll i
syfte att knyta dessa resultat till specifika aktiviteter (se exempelvis Wells et al. 2000). Några
av de ämnen som anrikas vid antropogen verksamhet tas upp i Isaksson et al. (2000). Dessa
resultat sammanfattas och presenteras i tabell 1 nedan. Givetvis finns det fler ämnen än dessa
som kan ansamlas vid antropogen verksamhet, men de här redovisade ämnena får
exemplifiera metodens användbarhet.
Prospekteraren måste även vara medveten om att de ovan nämnda ämnena även förekommer
naturligt i jorden. Detta innebär att det inte är säkert att de påträffade ämnena härrör från
antropogen verksamhet. Det är därför god rutin att ta referensprover (s.k. off-site control
samples) utanför det aktuella undersökningsområdet (ex. Middleton 2004:50).
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Grundämnen
P (Fosfor)
K (Kalium)
Ca (Kalcium)
Mg (Magnesium)
Fe (Järn)
Cu (Koppar)

Indikativt för t.ex.:
Organiska lämningar
Träaska
Träaska och dekomposterade ben
Platser med långvarig anrikning av avföring samt träaska
Metallhantverk med järn.
Kopparhantverk

Tabell 1. Exempel på grundämnen som kan användas vid elementanalys samt vilken antropogen
verksamhet de kan motsvara. Elementen förekommer dock i flera ursprungsmaterial och är inte på något
sätt unika. Varje plats måste dock tolkas med hänsyn till sin kontext. Tabellen sammanställd efter resultat
presenterade i Isaksson et al. 2000.

Den genomförda analysen gick till på följande sätt:
Initialt vägdes 0,500 g prov in kvantitativt. Detta prov överfördes sedan till en plastbägare i
vilken 10 ml aqua regia tillfördes. Proverna upphettades sedan i en mikrovågsugn till dess att
de uppnått en temperatur av 175°C. Efter avsvalning späddes proverna med avjoniserat vatten
till 25ml. Proverna analyserades sedan med hjälp av en Atomabsorptions spektrofotometer
och jämfördes med standarder som innehöll en känd koncentration av de ämnen som
eftersöktes.

5.5 KARTERING
En kompletterande kartering till den som presenterats i Sander (1996) genomfördes av
författaren under november månad 2006 (se bilaga 1 & 2). Denna syftade framförallt till att
dokumentera de fördjupningar som återfinns i de båda terrasserna vid RAÄ 108 men även för
att kartera övriga i terrängen synliga strukturer i detta område. Ett underliggande syfte med
denna kartering var även att skapa en grundkarta på vilken jag sedan kunde markera de platser
där jordproverna i ett senare skede skulle samlas in. Karteringen utfördes med hjälp av
millimeterpapper och måttband och presenteras i sin helhet i bilaga 1 & 2.
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6. RESULTAT
I detta kapitel kommer resultaten från de olika mätningar som utförts att redovisas. Själva
undersökningsytorna är 32x12m (yta 1) samt 21x13m (yta 2) (se bilaga 1 & 2) och är
placerade så att de täcker allt det som betecknas som terrass 1 respektive terrass 2 i fig. 2.
Skalorna vid figurerna är således angivna i meter. Resultat och påträffade anomalier redovisas
efter undersökningsyta och metod för att i kapitel 7 sammanföras och diskuteras i sin helhet.

6.1 UNDERSÖKNINGSYTA 1 EM-38
Undersökningsyta 1 prospekterades under oktober månad 2006 med slingram (EM-38). Ytan
undersöktes en gång i quadrature mode (elektrisk konduktivitet) samt en gång i inphase mode
(magnetisk susceptibilitet). De anomalier som påträffats redovisas i fig. 8 samt i tabell 3
nedan. För information om hur en dylik undersökning går till se kap. 5.1.
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Figur 8. Resultat från prospektering med EM-38 av undersökningsyta 1. Den elektriska ledningsförmågan
redovisas ovan till vänster och den magnetiska susceptibiliteten redovisas ovan till höger. De områden
som bedömts vara av särskilt intresse finns markerade i kartbilderna ovan. Se även tabell 3.

6.2 UNDERSÖKNINGSYTA 1 GEORADAR
Undersökningsyta 1 undersöktes under november månad 2006 med en georadar från Malå
Geoscience. Syftet var initialt att jämföra resultaten mellan två antenner med olika frekvens.
(500 & 800MHz) Dessvärre visade det sig att 800MHz antennen, som storleksmässigt är
mycket liten, var mycket instabil i den terräng som råder på de båda undersökningsytorna.
Detta medförde att antennen ideligen välte vilket ledde till obrukbara resultat. Ytorna kom
därför enbart att undersökas med 500MHz antennen. Till denna antenn kopplades även ett
undersökningshjul (survey wheel) med vars hjälp antennen samlade in mätvärden var 3:e
centimeter. Avståndet mellan varje profil som undersökts är 0,5 meter. I fig. 9 och 10 samt
tabell 3 redovisas resultaten från denna undersökning. Informationen presenteras med hjälp av
ovan diskuterade time slices med de intressanta anomalierna utmärkta. Dessa time slices är
framtagna med hjälp av programmet GPR process.
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En av fördelarna med georadarenheter är att prospekteraren genom att mäta tiden som det tar
för radarpulsen att färdas från sändarantennen till mottagarantennen (two-way travel time) kan
beräkna ungefärliga djup för de anomalier som påträffas. Prospekteraren bör dock vara
medveten om att detta djup endast är ett uppskattat djup baserat på så kallad
hyperbelpassning. Med hjälp av denna metod är det möjligt att i efterhand uppskatta vilka
egenskaper som materialet i den undersökta ytan har, och på vilket sätt detta påverkar
radarvågens hastighet då den färdas genom detta material. Felaktiga bedömningar av dessa
parametrar medför att de beräknade djupen blir inkorrekta vilket kan orsaka missförstånd om
geofysik till exempel genomförs innan en utgrävning. På grund av denna risk har djupen i
denna undersökning enbart angivits i nanosekunder (ns).
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Figur 9. Time slice (20-25 ns) visandes distribution av radaramplituder från prospektering av
undersökningsyta 1 med georadar (500MHz). Figuren till vänster är presenterad i form av en
isaritmkarta medan figuren till höger är presenterad i form av en shaded relief map. De områden som
bedömts vara av särskilt intresse finns markerade i kartbilden ovan. Se även tabell 3.
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Figur 10. Resultat från prospektering med georadar (500MHz) visandes distribution av radaramplituder
för undersökningsområde 1. De områden som bedömts vara av särskilt intresse finns markerade i
kartbilden ovan. Se även tabell 3.
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6.3 UNDERSÖKNINGSYTA 1 FOSFATKARTERING
Provtagningen av jord till fosfatanalys utfördes med hjälp av sticksond under november
månad 2006. Själva analysen utfördes under januari månad 2007 med hjälp av
citronsyrametoden (se metodbeskrivning ovan). Resultatet presenteras i fig. 11 i form av en
isaritmkarta samt i tabell 3.
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Figur 11. Resultat från fosfatkartering av undersökningsyta 1. Kryssen i figuren markerar platsen för
analyserade prover. De områden som bedömts vara av särskilt intresse finns markerade i kartbilden
ovan. Se även tabell 3.

6.4 UNDERSÖKNINGSYTA 1 ELEMENTANALYS
Samma jordprover som analyserats efter fosfathalt har även med några undantag genomgått
elementanalys. De undantag som åsyftas ovan avser prov nummer 4, 14, 16, 17, 18, 23 samt
34 som utgår på grund av otillräcklig jordmängd för elementanalys. Prov nummer 34 var
dessutom referensprovet för yta 1 vilket ytterligare försvårar tolkningen av de resultat som
uppnåtts. Det kan även nämnas att elementanalys endast genomförts på proverna från den
första ytan eftersom det förmodade boningshuset bedömts vara intressantare att studera. De
ämnen som jag valt att analysera är, bly, järn, kalcium, kalium, koppar, magnesium, mangan
samt zink. Resultaten har i programmet STATISTIKA™ genomgått en hierarkisk klusteranalys där proverna placerats i ett flerdimensionellt rum. I rummet utgör varje variabel en
dimension. Proverna delas sedan in i grupper beroende på hur nära de ligger varandra i det
flerdimensionella rummet. Prover i samma grupp uppvisar alltså både likhet och närhet. Den
hierarkiska klusteranalysen kan visa om det finns signifikanta samband mellan olika prover.
Även medelvärden och standardavvikelser har beräknats för proverna i dessa grupper.
Resultatet av analysen presenteras i figur 12, tabell 2 samt bilaga 3.
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De påträffade anomalierna studerades även med hjälp av isaritmkartor producerade i
programmet SURFER 8. Den rumsliga relationen mellan dessa anomalier analyserades sedan
med hjälp av programmet ArcGIS 9. De uppnådda resultaten redovisas i fig. 13 samt tabell 3.

Figur 12. Resultaten av den hierarkiska klusteranalysen. Provgruppen 1a & 1e är vanligast
förekommande på undersökningsyta 1.

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för de analyserade elementen efter grupper (gruppindelning
genomförd med hjälp av hierarkisk klusteranalys).
Grupp
1a
1b
1c
1d
1e
2a
2b
3
4
5

Cu
7,7±0,7
4,5±0,01
9,5±0
11,5±0
9,8±2,4
14±1,6
18±0
14,5±0
14,5±0
22±0

Fe
31315±2261
23976±37
22325±0
36300±0
29600±4337
47125±4632
37351±0
30777±0
13875±0
57346±0

K
3915±465
2487±134
2468±0
3573±0
3336±433
5441±91
4594±0
4415±0
2098±0
8924±0

Ca
991±120
920±7,5
713±0
960±0
943±97
1115±18
1004±0
1195±0
660±0
1307±0
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Mg
643±19
707±2,5
718±0
655±0
673±31
563±24
603±0
635±0
730±0
386±0

Mn
508±111
247±11
308±0
453±0
325±43
465±18
418±0
919±0
238±0
476±0

Pb
55±3,5
52±3,6
50±0
50±0
65±4,1
62±3,6
77±0
65±0
65±0
65±0

Zn
84±9,7
97±15
170±0
170±0
168±12
167±0,7
197±0
160±0
201±0
174±0
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Figur 13. Isaritmkartor som beskriver spridningen av de analyserade ämnena. Kryssen i figuren
markerar platsen för analyserade prover. De områden som bedömts vara av särskilt intresse finns
markerade i kartbilden ovan. Se även tabell 2 & 3.

Tabell 3. Sammanställning av intressanta anomalier påträffade i undersökningsyta 1 samt förslag på
möjliga tolkningar.
Anomali

Beskrivning

1A

Linjär anomali ca
3,5x1,5m

1B
1C

Linjär anomali ca 8m
Linjär anomali ca
12x1,5m

Synlig med:
Radar 0-5 ns, Magnetisk
susceptibilitet samt synlig i
terrängen.
Magnetisk susceptibilitet samt
synlig i terrängen.
Radar 0-5 ns samt synlig i
terrängen.
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Möjliga tolkningar
Stensträng med möjligt inslag av
magnetithaltiga stenar.
Stensträng med möjligt inslag av
magnetithaltiga stenar.
Skogsstig

1D

Radar 15-20 ns, elektrisk
ledningsförmåga (EM-38), delvis
även magnetisk susceptibilitet
(EM-38) samt delvis synlig i
Linjär anomali ca 23m terrängen.

1E

Ellipsoid anomali ca
5x8m

1FI

Oregelbunden anomali Fosfatanalys

Trolig terrasskant med möjligt inslag av
magnetithaltiga stenar samt förhöjd
elektrisk ledningsförmåga vilket
indikerar ett förhöjt organiskt innehåll.
Område med hög ledningsförmåga samt
avvikande fosfatvärden. Påverkat av
dränering, påverkat av
hushållsaktiviteter, område med hög
halt av våt lera (?)
Deposition av avfall med organiskt
innehåll. (?)

1FII

Fosfatanalys samt elektrisk
Oregelbunden anomali ledningsförmåga (EM-38)

Deposition av avfall med organiskt
innehåll (?)

1FIII
1G
1H
1I
1J

Fosfatanalys samt elektrisk
ledningsförmåga (EM-38)

Oregelbunden anomali Fosfatanalys, radar 20-25 ns
Radar 20-25 ns samt magnetisk
Cirkulär anomali
susceptibilitet (EM-38)
Parvis cirkulära
anomalier
Radar 20-25 ns
Kraftig ellipsoid
Magnetisk susceptibilitet
anomali

1K

Tom rektangulär yta
Oregelbundna
anomalier

1L

Linjär anomali ca
5x1,5m

1M

Cirkulär anomali

Elektrisk ledningsförmåga (EM38) samt synlig i terrängen
Elementanalys: Ca, Cu, Fe, K,
Mn, Zn.

1N

Cirkulär anomali

Elementanalys: Ca, Mn

1O

Cirkulär anomali

Elementanalys: Cu, Pb, Zn

1P
1Q
1R

Cirkulär anomali
Cirkulär anomali
Cirkulär anomali

Elementanalys: Ca
Elementanalys: Fe, K
Elementanalys: Fe, K

1S

Ellipsoid anomali

Elementanalys: Mg

1T
1U
1V

Ellipsoid anomali
Mg
Cirkulär anomali
Zn
Oregelbunden anomali Zn

Deposition av avfall med organiskt
innehåll samt inslag av sten. (?)
Magnetithaltig sten, stolphål, härd eller
en metallbit (?)
Stolphål
Magnetithaltig sten, del av terrass (?)

Radar 25-30 ns

Möjlig utbredning av huset

Radar 20-25 ns

Eventuella stolphål (?)
Dräneringsränna (?)
Eventuell avfallshög (?)
Ackumulering orsakad av antingen in
situ eldning, träaska eller
dekomposterade ben. Mn vanligt i avfall
som rester efter växter och djur.
Eventuella spår av hantverk (?)
Ackumulering orsakad av antingen in
situ eldning, träaska eller
dekomposterade ben.
Ackumulering orsakad av eldning (?)
Ackumulering orsakad av eldning (?)
Plats med långvarig anrikning av
avföring eller indikator för träaska
Plats med långvarig anrikning av
avföring eller indikator för träaska
(?)
(?)
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6.5 UNDERSÖKNINGSYTA 2 EM-38
Undersökningsyta två undersöktes även den under november månad 2006. De påträffade
anomalierna redovisas i fig. 14 samt i tabell 4.
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Figur 14. Resultat från prospektering med EM-38 av undersökningsyta 2. Den elektriska
ledningsförmågan redovisas ovan till vänster och den magnetiska susceptibiliteten redovisas ovan till
höger. De områden som bedömts vara av särskilt intresse finns markerade i kartbilden ovan. Se även
tabell 4.

6.6 UNDERSÖKNINGSYTA 2 GEORADAR
Undersökningsyta 2 prospekterades under samma dag och på samma sätt som
undersökningsyta 1 i november 2006. Informationen är presenterad med hjälp av time slices i
fig.16 samt ett utsnitt ur dessa i fig.15. Se tabell 4 för förslag på tolkningar.
Figur 15. Time slice (15-20 ns) visandes distribution av
radaramplituder från prospektering av undersökningsyta 2 med georadar (500MHz). De områden som bedömts vara av särskilt intresse finns markerade i kartbilden
ovan. Se även tabell 4.
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Figur 16. Resultat från prospektering med georadar (500MHz) visandes distribution av radaramplituder
för undersökningsområde 2. De områden som bedömts vara av särskilt intresse finns markerade i
kartbilden ovan. Se även tabell 4.
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6.7 UNDERSÖKNINGSYTA 2 FOSFATKARTERING
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Figur 17. Resultat från fosfatkartering av undersökningsyta 2. Kryssen i figuren markerar platsen för
analyserade prover. De områden som bedömts vara av
särskilt intresse finns markerade i kartbilden ovan. Se
även tabell 4.
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Tabell 4. Sammanställning av intressanta anomalier påträffade i undersökningsyta 2 samt förslag på
möjliga tolkningar.

Anomali Beskrivning

2A

Linjär anomali

2B

Linjär anomali

2C
2D

2E
2F

2G

2H
2I

Synlig med:
Magnetisk susceptibilitet
(EM-38), elektrisk ledningsförmåga (EM-38), fosfater, radar 5-10 ns samt synlig i terrängen.
Magnetisk susceptibilitet
(EM-38) samt synlig i terrängen.

Möjliga tolkningar
Stensträng. Delar av anomalin
kan orsakas av bergrunden
som efter den vänstra kanten
är synlig som berg i dagen.

Stensträng
Stolphål?, område med hög
Elektrisk ledningsförmåga elektrisk ledningsförmåga
(EM-38) samt synlig i ter- vilket indikerar ett förhöjt
Kraftig cirkulär anomali rängen.
organiskt innehåll (?)
Elektrisk ledningsförmåga
Linjär anomali
(EM-38)
Terrasskant (?)
Två mätvärden med högre
elektrisk ledningsförmåga
Elektrisk ledningsförmåga vilket indikerar ett förhöjt
Oregelbunden anomali (EM-38)
organiskt innehåll.
Deposition av avfall, urin,
Oregelbunden anomali Fosfatanalys
avföring eller gödsel (?)
Deposition av avfall, urin,
Fosfatanalys samt radar avföring eller gödsel samt
inslag av sten (?)
Ellipsoid anomali
15-20 ns
Område med hög elektrisk
ledningsförmåga vilket
Elektrisk ledningsförmåga indikerar ett förhöjt organiskt
Kraftig cirkulär anomali (EM-38)
innehåll. Knuten till 2D?
Deposition av avfall, urin,
Cirkulär anomali
Fosfatanalys
avföring eller gödsel (?)
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7. DISKUSSION
De resultat som presenteras ovan kommer i detta kapitel att diskuteras i sin helhet. De
anomalier som bedömts vara mest osäkra har utelämnats ur denna diskussion men finns
dokumenterade i tabell 3 & 4. Vid en jämförelse av de olika metoder som använts i denna
uppsats ställs den som skall tolka inför många försvårande omständigheter. Dessa svårigheter
bör diskuteras innan ett förslag på tolkning kan presenteras.

7.1 UNDERSÖKNINGENS BEGRÄNSNINGAR
•
•

•

•

•

Den insamlade mängden jord räckte inte till för att kunna göra elementanalys på alla
prov från yta 1. Yta 2 genomgick på grund av tidsbrist inte elementanalys.
Det finns alltid en osäkerhet om huruvida prover med sticksond är hämtade från
jämförbara lager. Läsaren bör vara medveten om den subjektiva bedömning som
ligger till grund för insamlandet av dessa prover.
Vid jämförande analyser mellan geofysiska och geokemiska metoder uppstår det
problem eftersom jordproven är insamlade från ett visst djup medan de geofysiska
mätvärden som insamlats kan mäta situationen på ett annat djup. Georadarn är i det
här fallet den mest flexibla enheten. Slingramen (EM-38) har som jag nämnt ovan ett
optimalt mätdjup på cirka 75 cm. Prospekteraren behöver vara medveten om dessa
faktorer för att kunna tolka sitt material på ett korrekt sätt.
När en georadar inte förs framåt på en plan yta utan dras över en hög, en vall eller
genom en svacka så förändras även riktningen på de radarvågor som sänds ut. Radarn
tror dock fortfarande att den dras över en plan yta vilket kan påverka resultaten. När
radarn i denna undersökning förts över de fördjupningar som är synliga i terrass 1 och
som innan tolkats vara stolphål kan en viss tippning ha skett vilket kan ha förändrat
resultaten marginellt. Fenomen av denna typ bör dock tas i beaktning.
Ett problem med fosfater är att de kan vara påverkade av senare användning. Om den
plats prospekteraren undersöker under långa perioder under medeltiden använts som
betesområde för djur så kommer de anomalier som är orsakade den förhistoriska
aktiviteten inte kunna skiljas från de anomalier som är orsakade av de betande djurens
avföring och urin.

7.2 YTA 1
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Denna yta bedöms täcka det boningshus som legat här under förhistorisk
tid. Huset bedöms utifrån okulärbesiktning samt företagna undersökningar
vara 25-30 meter långt. De fördjupningar i terrassen som under tidigare
undersökningar (Sander 1996:16) bedömts vara lämningar efter
takbärande stolpar har med hjälp av georadarmetodik kunnat bekräftas.
De parvis placerade anomalier som påträffats och som redovisas i fig. 9
(1H) överensstämmer mycket väl med de fördjupningar som är synliga i
terrängen. Stolphålen är dessutom även synliga i radarprofilerna (se fig.
19 för exempel). Dessa stolphål är troligtvis ca 1 meter i diameter och har
en bockbredd på ca 1,5 meter. Bocklängden dvs. avståndet mellan de
olika stolpparen har utifrån både de fördjupningar som är synliga i
terrängen och de radardata som finns att tillgå bedömts vara mellan 4 och
6 m. Bredden på huset är dessvärre svår att uppskatta efter som inga
vägglinjer kunnat identifieras i radarundersökningen.
Trots detta så rör det sig utifrån bockbredden definitivt
Figur 18. Korrelationen mellan
inkarterade stolphål och stolphål
om ett underbalanserat hus. Dessa hus uppkom under
påträffade med georadar 25-30 ns.
yngre romersk järnålder och kännetecknas som jag
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10
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nämnt ovan av ett mycket smalt mittskepp mellan 1,3-2,8m (Göthberg 1995a:70ff). Att
bocklängden varierar beror troligtvis på att det rör sig om ett flerfunktionshus som var vanliga
under denna tidsperiod. Ytan på vilken huset en gång legat är troligtvis synlig i fig. 10
(anomali 1J). Hus med liknande utseende och konstruktion har påträffats bland annat i
Odenslunda i Fresta socken samt hus 1 i Darsgärde. Dessa hus har genom 14C datering
daterats till romersk järnålder – folkvandringstid. Långhuset i Odenslunda kännetecknas av en
bockbredd mellan 1,5-1,7 meter samt skiftande bocklängd. I de stolphål som påträffats efter
de takbärande stolparna fanns i många fall en kraftig stenskoning (Olausson 2005). I det
påträffade långhuset (hus 1) i Darsgärde är bockbredden mellan 1,5-2,0m och bocklängden
mellan 1.9-6,0m. I stolphålen för de takbärande stolparna påträffades rikligt med träkol samt i
några fall förkolnade rester efter de ursprungliga stolparna (Göthberg et al. 1995b).

Figur 19. Radarprofil som visar ett av de påträffade stolphålen på yta 1.

Att stolphålet ser ut som det gör i radarprofilen ovan beror troligtvis på att det i stolphålet
finns någon form av högreflekterande material. Detta material kan göra att en stor del av
radarvågen reflekteras från detta material och tillbaka mot ytan medan den resterande delen
fortsätter igenom föremålet och till underliggande lager. En del av radarvågen kan även tränga
in i det påträffade föremålet och reflekteras mellan dess ytterväggar. Ju längre tid det tar innan
radarvågen slutar att reflekteras (eller mottagarantennen slutar lyssna) desto fler hyperblar ser
vi staplade på varandra eftersom mottagarantennen kommer att tro att dessa reflektioner
kommer från ett större djup. Detta mönster syns tydligt i fig. 19. Radarvågen kommer givetvis
att försvagas under denna resa vilket blir synligt genom att de reflekterade hyperblerna blir
svagare och svagare med ökat djup. För ytterligare genomgång av detta fenomen (se
exempelvis Conyers 2004:54f). Dessa anomalier kan ha orsakats av exempelvis en kraftig
stenskoning med magnetithaltiga stenar eller genom att rester av förkolnade stolpar finns kvar
in situ (se ovan).
Den anomali som benämns 1G i fig. 8 & 9 tolkas som varandes antingen ett stolphål, en härd,
en metallbit eller en magnetithaltig sten. Det kan noteras att den staplade effekt som även
kunde noteras i det ovan nämnda stolphålet kan skönjas även här (fig. 20). Det verkar dock
som att denna anomali är orsakad av något som ligger längre ned i marken än vad som skulle
verkar vara ett rimligt djup för ett stolphål. En ytterligare intressant iakttagelse är att det
horisontella lager som passerar denna punkt verkar bilda en gropliknande fördjupning med
något högreflekterande material i botten (se markering i fig. 20). Det är möjligt att detta skulle
kunna tala för att det vi ser är en härdgrop med något högreflekterande material i botten. Detta
får dock enbart anses vara en av många möjliga tolkningar.
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Figur 20. Radarprofil som visar anomalin 1G (se text för diskussion).

Utöver dessa anomalier så är givetvis stensträngarna och den skogsstig som passerar rakt över
yta 1 synliga med geofysiken (se anomali 1A-1C i tabell 3). Även terrassen på vilken huset är
uppfört kan skönjas med hjälp av dessa metoder (se anomali 1D i tabell 3). En möjlig del av
den dräneringsränna som tidigare uppmärksammats (Sander 1996:16) är även synlig (se
anomali 1L i tabell 3).
Anomalin 1E som representeras av hög ledningsförmåga (EM-38) kan även identifieras i den
första radarprofilen. Den kännetecknas där av att radarvågen försvagas på grund av det
konduktiva materialet i jorden vilket leder till minskad djuppenetration (se fig. 21). Det kan
noteras att detta troligtvis inte är orsakat av närvaron av organiskt material eftersom
fosfatvärdena på denna plats är relativt låga (se anomali 1E fig. 12). Det är istället möjligt att
det rör sig om våt lera som är ett mycket konduktivt material.

Figur 21. Anomali 1E har hög konduktivitet och försvagar därför radarvågens djuppenetrationsförmåga.

Anomalin 1 FII karaktäriseras av höga fosfatvärden samt hög elektrisk ledningsförmåga (EM38). Detta kan vara en möjlig avfallshög. Dock visar inte något av de analyserade elementen
på någon egentlig förhöjning. De övriga förhöjda fosfatvärdena kan inte heller de kopplas
direkt till de anomalier som är synliga i de analyserade elementen. Detta gör att en rättvis
tolkning av dessa områden är svåra att göra.
När det gäller de prover som genomgått elementanalys så visade den hierarkiska
klusteranalysen att många prover uppvisar samband. De tydligaste sambanden finns inom
grupp 1e (fig. 12). Gruppen karakteriseras jämfört med de andra grupperna av genomgående
medelvärden. Gruppen förekommer även på olika platser över terrassen. Det skulle kunna
bero på att det vi här kan studera är ytans naturliga egenskaper. Grupp 1a uppvisar också
liknande egenskaper. Här rör det sig dock troligtvis inte om ytans naturliga egenskaper
eftersom gruppen endast förekommer på en del av terrassen samt att de har högre värden än
grupp 1e i tabell 2.
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De övriga grupperna består av antingen ensamma prover
eller grupper om två prover. Dessa har generellt sett värden
som sticker ut mycket tydligare. Ett exempel på det kan
vara grupp 5. Den benämns även 1M. Detta prov visar på
förhöjda värden av Ca, Cu, Fe, K och till viss del även Mn
och Zn. Det skulle i det här fallet möjligtvis kunna röra sig
om en plats där avfall är deponerat. Det verkar dock inte ha
någon anknytning till köket eftersom provet kännetecknas
av låga fosfatvärden. Möjligen finns en koppling till
metallhantverk på grund av förhöjda Fe- och Cu-värden.
Denna plats är även synlig i den första radarprofilen som
en horisontellt stigande och sjunkande anomali (fig. 22).
Om dessa mätvärden härrör från samma källa som de
Figur 22. Anomalin 1M som
förhöjda elementvärdena är svårt att säga. För övriga
även kännetecknas av förhöjda
gruppers egenskaper se tabell 2.
värden hos vissa element (se text
för tolkning).
De övriga anomalierna är svårtolkade. Det är möjligt att
Cu, Fe, K, Pb och Zn har en tyngdpunkt mot vänster. En
stor del av dessa anomalier ligger mellan det som bedöms vara huset och den kraftiga
stensträngen som passerar på denna sida. En ytterligare tendens som kan anas är att Ca, K, Fe
och Mn har en större tyngdpunkt i den norra delen av byggnaden medan Pb och Zn har sin
tyngdpunkt i ett stråk längre söderut. Om detta indikerar en rumsindelning är svårt att avgöra
utan kompletterande utgrävningar och fyndspridningsanalyser. Det är i alla fall tydligt att det
föreligger en skillnad vad gäller elementens spridning mellan dessa områden.

7.3 YTA 2
Yta två kännetecknas av att det finns mycket sten i terrassen (se de två översta lagren i fig.
16). Detta gör att det är svårt att urskilja andra anomalier i dessa lager. Den östra delen av
byggnaden är placerad på en kraftig stenterrass ca 0,75-1m hög. Terrassen har säkerligen
antropogent ursprung. Det är troligt att människorna som var bosatta här var tvungna att
jämna ut den sluttande markytan med sten och annat fyllnadsmaterial innan någon byggnation
av något förmodat hus kunnat initieras. Den ursprungliga markytan skulle kunna vara synlig i
profilen nedan som det sluttande lager som är markerat (fig. 23). Men detta får anses vara
mycket osäkert eftersom denna anomali lika gärna skulle kunna orsakas av den dokumenterat
ytliga bergrunden som framträder på terrassens vänstra kant. Denna berggrund orsakade
exempelvis problem då de första jordproverna på terrassen skulle samlas in.

Figur 23. Sluttande anomali samt anomali benämnd 2G (se text för diskussion)
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Inga urskiljbara stolphål kan identifieras i fig. 16. Det beror sannolikt på dels det höga
steninnehållet i terrassen samt det faktum att stolphålen inte verkar innehålla något
högreflekterande material. Det gör det svårt att identifiera stolphålen med hjälp av enbart
radarmetodik. På ytan verkar mätningarna av den elektriska ledningsförmågan (EM-38) rönt
större framgång. Ett förmodat stolphål är synligt som anomali 2C i fig. 14. Att en sådan
slutsats kan dras beror på att anomalin sammanfaller exakt med ett av de inkarterade
stolphålen som är synligt i terrängen. Det är troligtvis det organiska innehållet i stolphålet som
orsakar detta kraftiga utslag. Att inte fler stolphål syns kan bero på att inget av dessa har
sammanfallit exakt med positionen för slingramens mätvärden eller så innehåller inte de andra
stolphålen lika mycket ledande material. Det får dock betecknas som spekulationer. Ett av de
stolphål som är synliga i terrängen (dvs. det som inte har någon parkamrat på yta 2 i bilaga 2)
bör betecknas som osäker då denna fördjupning var mycket ringa. Om det inte är något
stolphål kan det innebära att det förmodade uthuset inte sträckt sig ända fram till
terrasskanten. Dock kan vi förmodligen anta att de övriga fördjupningar som är väl synliga i
terrassen bör härstamma från faktiska stolphål i likhet med väl korrelerande resultat från yta 1.
Hus fyra från Darsgärde i Skederid sn. är då en möjlig parallell (se Göthberg et al. 1995b för
planritningar). Denna byggnad har efter utgrävning identifierats som ett uthus. Den ligger
dessutom i vinkel med Hus 1. Detta gör Darsgärde till en mycket god parallell
(utseendemässigt) till de båda husen som studerats i uppsatsen.
De båda stensträngar som är synliga på terrassen är även synlig med hjälp av den magnetiska
susceptibiliteten (EM-38) samt den utförda fosfatkarteringen (se anomali 2A samt 2B i fig. 14
& 17).
Den anomali som benämns 2G och som framträder med en cirkulär form i fig. 16 är även
synlig i radarprofilen (fig. 23) som en svagt stigande lagerliknande anomali. Vad 2G är
orsakat av är svårt att avgöra men det bör tilläggas att fosfatprovet som togs i detta område (nr
32) även visar på ett förhöjt värde. Detta skulle kunna vara en indikation på anomalins
ursprung. Samtliga områden med förhöjda fosfatvärden är lokaliserade utanför det som
tidigare i texten bedömts vara gränsen för uthuset. Anomali 2I (fosfatkartering) sammanfaller
även väl med ett område med förhöjd ledningsförmåga (2E) vilket indikerar ett organiskt
innehåll.

7.4 RAÄ 108
Utifrån genomförd prospektering samt litteraturstudier inom ramen för detta arbete kan jag
konstatera att de tidigare antagandena rörande dateringen för terrass 1 bör vara riktiga. Den
har troligtvis konstruerats under perioden yngre romersk järnålder – folkvandringstid. Detta
stämmer även överens med de 14C dateringar som finns från de stensträngar som undersökts i
närområdet. Detta indikerar att både hus och vissa stensträngar härrör från samma period.
Under denna period blev det individuella ägandet vanligare. Trots den framväxande
individualismen hade de olika gårdarna ett gemensamt ansvar för upprätthållandet av de
omfattande hägnadssystemen. Jag anser därför att det är möjligt att likna denna organisation
vid en bygemenskap. Eftersom bebyggelselämningar från yngre perioder inte är synliga kan
det antas att gårdsläget förmodligen övergivits någon gång efter perioden romersk järnålder folkvandringstid (som många andra gårdar från detta område och denna period. Se t.ex.
Göthberg 1998:107). En möjlig tolkning skulle då vara att bosättningen under denna period
flyttades från det förhistoriska läget till de historiskt kända bytomterna. I detta fall flyttade
rimligtvis bosättningen norrut till Odenslunda där vi på kartmaterial från 1636 kan se platsen
upptecknad som ett torp. Vad som hände mellan dessa tidpunkter går svårligen att avgöra. Jag
finner därför inget genom prospekteringen som stöder tanken att RAÄ 108 skulle sträcka sig
in i tidig medeltid som Werthwein tidigare framhållit (2004:10). Dock finner jag det rimligt
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utifrån 14C dateringar av en stensträng i området att området kring RAÄ 108 varit i bruk under
perioden 1160-1373 e.Kr. (se ovan) då även en möjlig nybyggnation och en återanvändning
av stensträngar troligtvis förekommit. Det är rimligt att området då använts för betesdrift
innan torpet etableras. Än idag räknas detta område genom fastighetsbeteckningen till
Odenslunda (1:29).

7.5 SLUTSATS
Den metodik som kunnat uppvisa de mest lovande resultaten för prospektering är
georadarutrustningen. Möjligheten finns att med metodiken upptäcka enskilda stolphål i
marken, vilket som vi sett ovan även kan underlätta vid en grov datering. Det är dock av
största vikt att sätta in dessa resultat i en arkeologisk kontext. Endast genom kombinationen
prospektering och litteraturstudier kunde en uppskattning av gårdens användningsperiod
göras. Resultaten från yta 1 visar på en hög korrelation mellan de inkarterade stolphål som är
synliga i terrängen samt de stolphål som påträffats med georadarutrustningen. Resultaten från
yta 2 visar även att förutsättningarna för att hitta stolphål är mycket skiftande och att en
garanterad identifikation inte alltid är möjlig. Varje stolphål är unikt vilket även försvårar en
enhetlig kategorisering av deras utseende i radarprofiler. Om stolphålen är eldpåverkade och
lämningar av detta kan återfinnas i stolphålen förbättras möjligheterna för identifikation med
georadar markant. En kombination av en rad olika metoder är dock att rekommendera.
Slingramen kan genom sin förmåga att identifiera kraftigt konduktiva jordar säkerligen
förutsäga om en georadarundersökning skulle kunna vara lämplig i ett visst område. Ett svar
på denna fråga skulle kunna spara både tid och pengar åt uppdragsgivaren. Slingramens
resultat kan vidare användas för att underlätta tolkningen av georadarresultaten när dessa väl
genomförts. Slingramen har även gett utslag över ett av de stolphål som var synligt i terrängen
på yta 2. Vad det beror på är svårt att avgöra. Att inte fler identifierats med metodiken kan
bero på att slingramens mätpunkter inte överensstämt med placeringen av något av de andra
stolphålen som var synliga på den andra terrassen. Detta är dock tveksamt vilket kan innebära
att just detta stolphåls fyllning kan ha haft särskiljande egenskaper vilket lett till en positiv
identifiering med hjälp av slingramen.
Vad gäller aktivitetsytor så har ytor med avvikande fysisk och kemisk karaktär kunnat identifieras. Vilka aktiviteter dessa härrör från kunde dock inte exakt fastslås men det är troligt att
resultaten indikerar lämningar efter antropogen verksamhet kopplade till gården RAÄ 108 och
dess brukande. Det som kan konstateras är att de jämförande analyser mellan geofysik och
geokemi som använts i detta arbete har givit goda resultat. Om goda förutsättningar råder så
är dessa metoder mycket lämpliga för undersökningar av liknande lämningar i framtiden.
Mycket forskning behöver dock genomföras för att en säkrare identifiering av specifika
lämningar skall kunna göras. Annan metodik som troligtvis skulle ha kunnat tillfört denna
undersökning en ytterligare dimension är magnetometri.
Trots metodernas begränsningar så kommer prospektering att bli allt viktigare framöver. När
kraven på kostnadseffektivitet ökar så kommer även efterfrågan på prospektering bli större.
Redan idag kan vi se ett ökat intresse för metodiken samt en stor förståelse och uppskattning
för dess potential. Arkeologiska undersökningar kommer dock fortfarande att vara viktiga.
Dessa utgrävningar är och kommer att förbli det enda sättet att validera resultat som erhållits
med prospekterande metoder. Dessutom kommer utgrävningar förmodligen alltid att rendera
mer information än någon prospekterande metod någonsin kommer att kunna göra.
Prospektering kommer däremot på grund av sina ickeförstörande egenskaper att vara ett gott
alternativ till utgrävning, om en sådan inte är nödvändig. De prospekterande metoder som
diskuterats i denna uppsats kommer därför att vara en viktig del av framtidens forntid.
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8. SAMMANFATTNING
Syftet med uppsatsen har varit att genom geofysisk och geokemisk prospektering av
lämningarna efter en järnåldersgård, (RAÄ 108) i Fresta socken i Uppland, utröna huruvida
geofysik och geokemi genererar gångbara resultat som kan motivera dess användning vid
undersökningar av liknande slag i framtiden. Detta gäller såväl forskningsundersökningar som
exploateringsundersökningar.
De frågeställningar som stått i fokus har varit:
•
•

•

Vilka konstruktionsdetaljer eller andra spår efter en stolpburen byggnad är synliga med
hjälp av georadar i moränmark?
Vilken bild kan skapas av de båda husgrunderna genom en prospektering med slingram
(EM-38), georadar, fosfatkartering samt elementanalys och går det med hjälp av denna
information att skapa en bild av hur gården använts under sin aktiva period?
Hur kan de båda stolpburna husen dateras?

Två undersökningsytor från denna järnåldersgård prospekterades med georadar, slingram &
fosfatanalys. Jordproverna från undersökningsyta 1 genomgick även elementanalys efter
ämnena bly, järn, kalcium, kalium, koppar, magnesium, mangan samt zink. Undersökningsytorna placerades över två husterrasser som låg i vinkel mot varandra inom ett omfattande
stensträngsområde. Parvis placerade fördjupningar på dessa terrasser markerade platserna för
takbärande stolpar från de långhus som legat här under förhistorisk tid. Dessa fördjupningar
samt andra iögonfallande strukturer karterades in under hösten 2006.
Den metod som genererade de mest lovande resultaten var georadarmetodiken som visade sig
kunna identifiera enskilda stolphål i en av de prospekterade terrasserna. Dessa radaranomalier
kunde sedan valideras gentemot de inkarterade fördjupningarna som var synliga i terrängen.
Undersökningar med georadar är dock beroende av gynnsamma förhållanden i marken för att
generera goda resultat. Jordar som består av våt lera eller som har ett högt organiskt innehåll
kan ofta vara mycket konduktiva (har hög elektrisk ledningsförmåga). Dessa jordar gör att en
undersökning med georadar blir mycket svår att genomföra med goda resultat eftersom
georadarns djuppenetrationsförmåga då försämras kraftigt. Där visade sig slingramen (EM38) vara ett användbart komplement genom att kunna identifiera dessa kraftigt konduktiva
jordar. Det innebär att en inledande undersökning med slingramen därför kan spara både tid
och pengar. Slingramen var dessutom till stor hjälp vid tolkandet av de radarprofiler som
samlats in och lyckades även ge ett utslag som överensstämde med ett av de i terrängen
synliga stolphål som konstaterats på den andra undersökningsytan
De geokemiska metoderna genererade även de några goda resultat. En rad anomalier med
förhöjda element- och fosfatvärden har identifierats på de undersökta terrasserna. De kan
exempelvis vara orsakade av närvaron av avfallshögar av olika karaktär eller härröra från
aktivitetsytor kopplade till gården och dess användning. Trots det så är användningen av dessa
metoder i prospekterande syfte belagd med svårigheter. Vid insamlandet av jordprover
användes en sticksond. Detta medförde att en stor osäkerhet har präglat hela tolkningsprocessen om huruvida proverna insamlades från jämförbara lager.
Alla dessa analysmetoder är beroende av sin arkeologiska kontext för att frambringa goda
resultat. Det är därför nödvändigt att komplettera prospekteringen med jämförande
litteraturstudier av liknande objekt samt djupgående analyser av det aktuella fornlämningsområdet för att kunna dra några slutsatser. Ser jag till alla dessa faktorer för RAÄ 108 så kan det
bekräftas att gårdens etablering skett under perioden romersk järnålder-folkvandringstid vilket
också varit den rådande åsikten i den forskning som fram till idag berört denna plats.
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BILAGA 1
Kartering över den första undersökningsytan vid RAÄ 108. Platser för insamlade jordprover
utmärkta. Kartering utförd av Andreas Viberg 2006.
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BILAGA 2
Kartering över den andra undersökningsytan vid RAÄ 108. Platser för insamlade jordprover
utmärkta. Kartering utförd av Andreas Viberg 2006.
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BILAGA 3
Resultaten av den hierarkiska klusteranalysen. Diagrammen ligger till grund för den
gruppindelning av de undersökta proverna som använts i uppsatsen.
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