
 

 

Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 16 

 

 

 

 

 

Under plogdjup 
 

 

Arkeologiska undersökningar 

inom fornlämning RAÄ 109,  

Linde sn, Gotland 2009 & 2010 
 

 

 

Ny Björn Gustafsson & Andreas Viberg 2011 



 

 

 



3 

 

Innehåll 

 
Bakgrund och tidigare undersökningar ................................................................................................... 5 

Hantverksspår och verkstadslämningar .................................................................................................. 6 

Frågeställningar ....................................................................................................................................... 7 

Genomförande ........................................................................................................................................ 7 

Fynd ..................................................................................................................................................... 7 

Landskap och kartor ................................................................................................................................ 9 

Omgivningar ur antikvarisk synvinkel .................................................................................................... 12 

Fosfatkartering och Geofysisk prospektering........................................................................................ 12 

Fosfatkartering .................................................................................................................................. 12 

Georadar ............................................................................................................................................ 13 

Magnetometerundersökning ............................................................................................................ 14 

Fältundersökning ................................................................................................................................... 15 

Övriga undersökningar .......................................................................................................................... 17 

Sammanlagd fyndspridning ................................................................................................................... 17 

Slutsatser ............................................................................................................................................... 18 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 20 

Referenser ............................................................................................................................................. 21 

Tekniska och administrativa uppgifter .................................................................................................. 23 

Bilaga 1 – Fynd inom RAÄ linde 109 åren 1985-1993 samt från Arkeologiska Forskningslaboratoriets 

undersökningar 2009 & 2010 ................................................................................................................ 25 

Fynd från RAÄ Linde 109, 1985 ......................................................................................................... 27 

Fynd från RAÄ Linde 109, 1990 ......................................................................................................... 29 

Fynd från RAÄ Linde 109:1, 1992 ...................................................................................................... 31 

Fynd från RAÄ Linde 109:2, 1992 ...................................................................................................... 33 

Fynd från RAÄ Linde 109:3, 1992 ...................................................................................................... 35 

Fynd från RAÄ Linde 109:1, 1993 ...................................................................................................... 37 



4 

 

Fynd från RAÄ Linde 109:2, 1993 ...................................................................................................... 39 

Fynd från RAÄ Linde 109:3, 1993 ...................................................................................................... 41 

Fynd från RAÄ Linde 109:1-3, 2009 ................................................................................................... 43 

Fynd från RAÄ Linde 109:1, 2010 ...................................................................................................... 43 

Bilaga 2 – Fosfatkartering ...................................................................................................................... 45 

Bilaga 3 – Magnetometerundersökning ................................................................................................ 51 

Bilaga 4 – Georadar ............................................................................................................................... 53 

Bilaga 5 – Fältundersökning – Dokumentation och anläggningsbeskrivningar ......................................... 57 

Provruta 1 .......................................................................................................................................... 57 

Provruta 2 .......................................................................................................................................... 57 

Bilaga 6 –Urval av föremål återfunna inom Raä Linde 109 under 2009 & 2010 ....................................... 59 

2009 ................................................................................................................................................... 59 

2009, grävningsfynd ............................................................................................................................ 63 

2010, Grävnings-& metalldetektorfynd från AFL:s undersökning ....................................................... 63 

Bilaga 7 – Bestämning av mynt funna 2009 ......................................................................................... 65 

 



5 

 

Bakgrund och tidigare undersökningar 
År 1930 påträffade Karl-Gustav Pettersson, Smiss i Linde sn, en silverskatt vid plöjning i en åker 

väster om Smiss gårdsläge. Fyndet inrapporterades till Riksantikvarieämbetet av Läraren Herman 

Stengård som var sockenombud i Linde och Hemse socknar. I Stengårds brev, daterat 1931-01-

04 redogörs kort för fyndet och fyndplatsen redovisas på en bifogad kartskiss (Fig. 1). Skattfyndet, 

vilket sammanlagt vägde 488 g och bestod av hacksilver, silverringar och mynt (396 + 26 – dvs 

hela mynt + fragment), inlöstes snabbt genom beslut av KVHAA och införlivades i SHM under 

inventarienr 19577 (ATA Dnr 83/31). Huvuddelen av mynten var tyska (369 + 24) men även 

engelska (19 + 1 – Wilhelm I, 1066-87) och danska (2 – Sven Estridsen, 1047-74) mynt fanns 

representerade, liksom 1 romersk denar, 1 svenskt, 2 bömiska, 1 ungerskt och 1 arabiskt mynt. 

Det enda svenska myntet i skatten var medeltida och ansågs av Mårten Stenberger ej höra 

samman med själva skatten. Med utgångspunkt i dess allmänna TPQ anger han en trolig 

deponeringstid till runt 1090 e.Kr. (Stenberger 1946:136). 

  

Figur 1. Herman Stengårds skiss över fyndomständigheterna för SHM 19577. 

Fyndplatsen markerad med rött. ATA 

Under årens lopp kom gården 

Smiss att byta ägare och år 

1977 när Majvor Östergren 

besökte gården för att 

dokumentera fyndomständig-

heterna blev en ungefärlig 

fyndplats på en åker som då 

hörde till enheten Smiss 1:14, 

ca 400 m väster om gårdsläget, 

utpekad av de dåvarande 

ägarna. Det kom sedan att 

dröja fram till april 1985 innan 

platsen efterundersöktes inom 

ramen för RAGU:s sk 

Skattfyndprojekt. Under-

sökning utfördes med 

metalldetektor, men trots 

grundlig avsökning av den 

angivna platsen påträffades 

endast ett ¾-dels arabiskt 

mynt. Myntet återfanns dock 

inte i direkt anslutning till den

föregivna fyndplatsen, utan längre österut i ett område som i RAGU:s rapport beskrivs som en 

koncentration av ”bronsslagg”. Skattfyndplatsen skulle istället ha legat i den sydöstra utkanten av 

en 60x30 m stor mörkfärgning i åkerjorden, men där återfanns endast ett dubbelkoniskt viktlod 

av bly (SHM 31377, F8). Generellt sett var samtliga fynd på platsen snarare kännetecknande för 

ett utplöjt boplatslager med stora inslag av metallhantverk än för en skattfyndsdepå (Zerpe 1985 

– ATA dnr 1287/86; Östergren 1989:124f. cf. Bilaga 1 – fyndlista 1985). I slutet av oktober 1990 

genomfördes en andra efterundersökning av samma område – vilket då åsatts 

fornlämningsnummer 109 (härefter Raä Linde 109). Vid denna undersökning påträffades 



6 

 

ytterligare 5 vikingatida silvermynt. Av dessa var 2 tyska och 3 + 1 arabiska. Undersökningens 

övriga 62 fynd var, med några undantag för recent inblandade föremål, liksom tidigare starkt 

boplatsrelaterade. Även 1990-års fynd (tillförda SHM under inv 34064) hade ett starkt inslag av 

fynd som kunde knytas till metallhantverk, bl.a. 33 smältor av kopparlegering (Almqvist et al 1990, 

ATA Dnr 321-3604-2004. cf Bilaga 1 – fyndlista 1990). Året därpå – 1991 - gjordes dock ett 

smärre genombrott genom att en medlem i den tidigare ägarfamiljen pekade ut ett område längre 

mot väster för Majvor Östergren. I detta område som kommit att betecknas fyndområde II (Raä 

Linde 109:2) insamlades bl.a. en avbruten synål av kopparlegering (ej fyndfördelade, cf Bilaga 1 – 

fyndlista 1991). Detta nya fyndområde metalldetekterades under september-oktober 1992 varvid 

den ursprungliga skattfyndplatsen slutligen återfanns. Sammanlagt omhändertogs 23 mynt – 21 

tyska och 2 engelska – samt enstaka fynd av kopparlegering. I anslutning till detta genomfördes 

även en metalldetektering av det tidigare kända, mer östliga fyndområdet (f.o.m. 1992 betecknat 

som Fomr. I, Raä Linde 109:1). Där återfanns 23 fynd av liknande karaktär som de tidigare. 

Nordost om Raä Linde 109:2 observerades en upplöjd malsten vilket föranledde en 

provdetektering i dess närområde. Denna resulterade i att ytterligare en – tidigare okänd – 

silverskatt återfanns och att ett fyndområde III kunde avgränsas (Raä Linde 109:3). Den nya 

skatten bestod främst av tyska mynt (29) men även av arabiska (12) och engelska (2 + 1) – inalles 

återfanns 44 mynt och 2 föremål av kopparlegering (Almqvist & Engström 1992 – ATA Dnr 

321-3604-2004. cf Bilaga 1 – fyndlista 1992). I oktober 1993 genomfördes ytterligare en 

efterundersökning – denna gång av samtliga fyndområden (I-III, Raä Linde 109:1-3). 

Undersökningen av Fomr. I företogs inom en yta om ca 150x40 m och resulterade i att 64 

föremål av kopparlegering återfanns, bland dessa intog smältor en särställning (16 st), men även 1 

gjutkon och 1 rembeslag återfanns. Vidare återfanns 4 arabiska silvermynt och 1 plants. De totalt 

11 mynten från Raä Linde 109:1 har samtliga en TPQ runt 890 e.Kr och kan möjligen härröra 

från en mindre, utplöjd skatt. Inom Raä Linde 109:2 undersöktes en yta om ca 30x25 m. Totalt 

återfanns 4 tyska silvermynt, 1 plants och 1 bit hacksilver. De nya mynten i skatten påverkade 

inte den uppskattade dateringen av depån – ca 1090 e.Kr. kvarstod. Inom Raä Linde 109:3 

undersöktes en yta om ca 50x40 m. Totalt återfanns 33 tyska, 8 arabiska, 2 engelska och 1 

böhmiskt mynt tillsammans med 7 mindre icke-daterbara föremål av kopparlegering. Med 

utgångspunkt i TPQ bedömdes skatten inom Raä Linde 109:3 ha deponerats ca 990 e.Kr.  

Efter dessa år av relativt återkommande undersökningar kom det att dröja till 1999 innan 

området åter efterundersöktes. Då hade marken skiftat ägare och samtliga fyndområden hamnat 

under enheten Odvalds 1:15. 1999 års undersökning utfördes av Numismatiska 

forskningsgruppen, Stockholms universitet och omfattade alla tre fyndområden. Marken låg då 

sedan länge i vall och fyndmaterialet blev därför begränsat – 8 silvermynt, varav 1 arabiskt från 

Raä Linde 109:1, och 9 fynd av övrig metall, många sannolikt från samma område. Ett fynd som 

särskilt sticker ut är 1 stor klump bly (Jonsson, Manus – fynden ej rapporterade eller fördelade).  

Hantverksspår och verkstadslämningar 
Fokus för de tidigare undersökningarna vid Smiss (som genomgående kommer att användas som 

benämning på fyndområdet i denna rapport, den nuvarande fastighetsbeteckning till trots) har 

tvivelsutan legat på att omhänderta och dokumentera fynden av ädelmetall. Vid den 

sammanställning som gjordes vid SHM i samband med att 1990-1993 års fynd från de tre 

fyndområdena accederades (som SHM 34064, 34077 och 34067 – Fomr. I/Raä Linde 109:1; 
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SHM 34065 och 34078 – Fomr. II/Raä Linde 109:2; SHM 34066 och 34079 – Fomr III/Raä 

Linde 109:3) kom även de för gotländska förhållanden stora mängderna av smältor, slagg, 

härdvägg, gjutkoner och hackbrons inom Fomr. I att uppmärksammas. Som en del i Ny Björn 

Gustafssons avhandlingsarbete i arkeologi med laborativ analys valdes därför Smiss i Linde ut för 

en djupare studie av förhållandet metallhantverk – boplats. Studien indelades i ett antal delar 

- Materialstudier, dvs okulära och laborativa analyser av föremålsgrupper med koppling till 

metallhantverk. 

- Arkivstudier, dvs analyser av tidigare kända aspekter av antikvariskt intresse (t.ex. 

landskapanalys, äldre kartor och flygfotografier) 

- Geofysisk prospektering, (georadar och magnetometer) och Fosfatkartering 

- Fältundersökningar 

Frågeställningar 
Förutom att kartlägga fyndområdena vid Smiss fanns en för de i denna rapport rapporterade 

undersökningarna central frågeställning:  

Återstår några som helst fysiska rester av hantverksområdet inom Raä Linde 109:1 i ursprunglig kontext? 

Detta mot bakgrund i de uppgifter som förekommer i rapporterna från Skattfyndprojektets 

undersökningar om att en tidigare markägare skulle ha använt alvuppluckrare vid 

markbearbetning inom det aktuella området (Almqvist et al 1990). En alvuppluckrare är ett 

jordbruksredskap som, vilket namnet antyder, bryter upp alven, dvs det lager i markstratigrafin 

som befinner sig under normalt plogdjup (ca 30-40 cm). En alvuppluckrare når ner till ca 50 cm 

djup vilket medför att den i normalfallet trasar sönder alla strukturer som eventuellt kan ha 

bevarats under ploglagret. 

En andra viktig fråga var att utreda möjligheterna till att sammanställa fynden och 

fyndspridningen från tidigare fynd för att om möjligt avgränsa och tolka de tre fyndområdena på 

en mer grundlig nivå. 

Genomförande 
Med början våren 2009 utreddes området vid Smiss i Linde utifrån de delstudier som uppställts 

ovan. Dessa kommer att redovisas i de följande avsnitten och sammanfattas i en avslutande 

slutsats. 

Fynd 

Fram till 1999 hade 356 fyndposter rapporterats och omhändertagits vid Smiss, 212 inom Raä 

Linde 109:1 (varav 11 vikingatida mynt, TPQ ca 890), 45 inom Fomr. Raä Linde 109:2 (varav 28 

vikingatida mynt, TPQ ca 990) och 99 inom Raä Linde 109:3 (varav 88 vikingatida mynt, TPQ ca 

1090). Ur ett verkstadsperspektiv ger fynden från Raä Linde 109:1 anledning till ett förhöjt 

intresse. Av de 212 fyndposterna är 109 registrerade som smältor, 3 av dessa av bly eller blyhaltig 

legering medan resterande 106 består av kopparlegering. Smältor behöver i sig inte automatiskt 
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indikera metallhantverk – i många fall kan de istället härröra från smälta dräktsmycken i 

brandgravar. Då så är fallet brukar detta i de flesta fall kunna avgöras av fyndsammansättningen, 

även i de överplöjda och omrörda ploglagerkontexter som i princip är kännetecknande för många 

gotländska fornlämningar (eg. Östergren 1989:155). Fynden från Smiss pekar dock i riktning mot 

att ett tämligen omfattande metallhantverk bedrivits på platsen. Förutom smältorna finns 4 

gjutkoner registrerade. Dessa koner av kopparlegering svarar mot inloppskanalen i en gjutform – 

ingötet – medan de gjutna föremålen i sin tur svarar mot formens huvuddel. Under gjutningen 

fyller ingötet och gjutkonen en rent tekniskt viktig funktion genom att ombesörja att den smälta 

metallen dels leds ner i gjutformens huvuddel och dels, genom sin omvända konform, utöva ett 

tryck neråt i formen så att metallen fördelas till alla delar av denna. När det gjutna föremålet 

stelnat och svalnat tas formen isär eller slås helt enkelt sönder eftersom majoriteten av alla 

gjutningar på Gotland utförts i engångsformar av uppmagrad lera. Gjutkonen har då fyllt sitt 

syfte och avlägsnas från det gjutna föremålet. För dåtidens hantverkare bör en avhuggen gjutkon 

knappast ha representerat mer än sin egen vikt som råmetall till nya gjutningar, men ur ett 

arkeometallurgiskt perspektiv utgör förekomsten av gjutkoner på en plats en mycket stark 

indikation på att metallhantverk förekommit. Samtliga gjutkoner från Smiss är små och härrör 

med andra ord från gjutning av mindre föremål. Vidare finns en grupp fynd som registrerats 

som ”bronsslagg” i 1985 års rapport (Zerpe 1985). Denna föremålstyp som stundtals betraktats 

som gåtfull har, omväxlande kallad ”koppar-” och ”bronsslagg”, inrapporterats från diverse 

gotländska fyndlokaler sedan 1920-talet. Från tid till annan har man fört fram att det skulle kunna 

vara en restprodukt från en tidig lokal kopparframställning. Nya studier av en mängd fragment av 

denna ”slagg” har dock visat att det bortom all tvivel rör sig om rester av hårdbränd härdvägg 

eller ässjeinfodring som av olika anledningar kommit att få mer eller mindre synliga inklusioner 

av kopparlegering. Metallinnehållet har sedan varit en förutsättning för att fragmenten skall vara 

möjliga att återfinna vid metalldetektering (för en mer ingående analys och sammanfattande 

diskussion se Gustafsson in press). Från Smiss fanns ursprungligen 4 fragment av sådan 

metallbemängd härdvägg (SHM 31737 F 12-15) men enligt rapporten kunde två tydliga 

koncentrationer av ”bronsslagg” iakttas i ploglagret 1985 – ett område var beläget ca 140 meter ut 

i åkern räknat från dess östra kant, och en andra koncentration återfanns i den södra delen av den 

mörkfärgning som omnämnts ovan och där man enligt de uppgifter som fanns initialt även 

trodde att silverskatten SHM 19577 ursprungligen hade varit deponerad (Zerpe 1985). Av oklar 

anledning insamlades alltså endast 4 fragment från dessa båda koncentrationer. Flera av de 

smältor som senare återfunnits inom Raä Linde 109:1 har dock vidsittande rester av härdvägg 

(inalles 6 smältor). Ytterligare en fyndkategori med koppling till metallhantverk brukar en smula 

slentrianmässigt klassificeras som ”hackbrons”. Vid undersökningarna mellan 1985-1993 

insamlades totalt 40 föremål som klassificerats som hackbrons. Alla dessa behöver naturligtvis 

inte vara råmaterial för metallhantverk, men en försvarlig del har säkerligen anhopats inom Raä 

Linde 109:1 av just den anledningen. En sista kategori med direkt koppling till metallhantverk är 

slagg av olika typer. 3 bitar slagg har påträffats, varav 2 bitar smidesslagg från järnsmide. Här bör 

dock en viss försiktighet iakttas då gården Smiss förutom till själva namnet – Smiss är en 

genitivform av Smed och bör utläsas som ”Smedens gård”(Olsson 1984:66) – även var den 

faktiska platsen för en gårdssmedja som ännu finns bevarad sammanbygd med den äldre 

huvudbyggnaden. I samband med schaktdragning över gårdsplanen kunde stora mängder 

smidesslagg dokumenteras (Pettersson 2005:12). Fynden från Raä 109:1 kan alltså mycket väl 

härröra från den sentida gården. 
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Sammantaget finns alltså en rad tydliga indikationer på att ett omfattande metallhantverk inriktat 

mot bearbetning av icke-järnmetaller förekommit vid Raä Linde 109:1. 

Landskap och kartor 

Som ovan beskrivits befinner sig Raä Linde 109 till sin helhet inom fastigheten Odvalds 1:15 

sedan ett antal år. Dessförinnan hörde området till fastigheten Smiss 1:14, vilket också är den 

fastighetsbeteckning fynden registrerats under hos SHM. Intressant nog finns dock en äldre 

koppling mellan de tre fyndområdena och gården Odvalds – något som kommer att beröras mer 

ingående nedan. Rent geografiskt befinner sig Raä Linde 109 på krönet av den sluttning som 

åstadkoms av att Ancylussjöns strandvall här löper diagonalt över åkern i nordvästlig riktning. 

Vallen sluttar här – för gotländska förhållanden – tämligen brant och skapar en topografi som 

uppenbarligen utnyttjades redan under yngre järnålder. Åkern kan närmast indelas i tre delar – en 

relativt flack sydlig del med styvare lera, därefter själva sluttningen upp mot ancylusvallen och 

 

 
Figur 2. Nutida ortofotografi över omgivningarna väster om gården Smiss i Linde sn. Notera de ljusare mönstren  

i gräset till vänster i bilden. Kartunderlag: © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0094 

därefter, på krönet av denna, lätt sluttande mot norr, en platå ca 500 m lång och 300 m bred. Det 

är på den sistnämnda platån som samtliga delar av Raä Linde 109 befinner sig. Vidare visar en 

enkel okulärbesiktning av flygfoton över området att jorden uppe på ancyllusvallen och i ett stråk 

söderut nedför dess sluttning är betydligt mörkare än på de omgivande delarna av åkern. I denna 

mörkfärgning kan ett antal tydliga sk crop marks iakttas (Fig. 2). Den första kartan över området 

runt Smiss upprättades år 1703 (Skattläggning Linde sn). På denna kan stora delar av dagens 

topografi tydligt igenkännas, även om ägogränser naturligtvis ändrats (Fig. 3). 
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Figur 3. Detalj från 1703 års geometriska karta. Smiss gård till höger i bild 

Av kartan framgår att delar av den moderna åkern med Raä Linde 109:2, 109:3 och hälften av Raä 

109:1 då befann sig på mark som tillhörde Odvalds gård vars gårdsläge återfinns vid Linde kyrka, 

ca 1,5 Km norr om Smiss. En förflyttning 150 år framåt i tiden visar – med hjälp av ett montage 

av kartor daterade mellan 1814 och 1852 – att så  

 

 
Figur 4. Sammanläggning av utsnitt från kartor upprättade 1814-52. Smiss gård till höger i bild 

fortfarande var fallet år 1852 (Fig 4). Det är först i och med 1864 års laga skifteskarta som hela 

området kom att ligga på mark under Smiss. Av samma karta framgår även att större delen av det 

moderna odlingslandskapet hade grundlagts vid denna tid (Fig. 5). 
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Figur 5. Utsnitt ur karta över 1864 års laga skifte. Smiss gård till höger i bild 

De äldre kartorna ger också svar på många frågor runt varför området vid Raä Linde 109 ser ut 

som det gör i dag. Den via ortofotografiet synliga mörkfärgningen kan t.ex. direkt sättas i 

samband med äldre odlingssystem (Fig. 6). Flera av de crop-marks som syns härrör från äldre 

åkergränser och nu bortodlade hägnadssystem. Detta bortförklarar dock inte att man allt sedan 

1600-talet, sannolikt även tidigare, valt att lägga just boplatsläget under plogen. Att marken uppe 

på ancyllusvallen är lättare och bättre dränerad är naturligtvis ett skäl men sannolikt har man 

tidigt noterat att boplatsområdet med dess humusrika jord erbjudit goda förutsättningar för 

odling (se vidare nedan under avsnittet om fosfatkartering).  

 

 
Figur 6. Nutida ortofotografi med överlägg av det tidiga 1800-talets ägogränser. Kartunderlag: © Lantmäteriet Gävle 2011. 

Medgivande I 2011/0094 
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Omgivningar ur antikvarisk synvinkel 
Det ursprungliga skattfyndet gjordes som ovan nämnts år 1930. Som på så många andra platser 

på Gotland finns dock en rik och varierad fornlämningsmiljö i närområdet. Denna har redovisats 

ingående av Majvor Östergren i den del av hennes avhandling som berör Smiss. Därför följer här 

endast en kort sammanfattning 

-Raä Linde 85 (ca 450 m åt nordost): Fyndplats för dosformigt spänne (SHM 19115), 

tillsammans med spännet följde även en doppsko till svärd och ett skopformigt hänge funna i 

samma åker – allt av kopparlegering. 

-Raä Linde 77 (ca 500 m åt nordost från fyndplatsen räknat): Boplatsområde med bortodlade 

stengrunder 

-Raä Linde 78:1 & 2 (ca 700 m mot öster): Ungefärlig fyndplatser för 1) grav och 2) skattfynd 

(SHM 394 – TPQ ca 1010 e.Kr). 

- Raä Linde 83 (Smiss gårdsplan): Plats för nu förkommen slipskåresten 

- Raä Linde 119 (Smiss gårdsplan): Rester av smidesverksamhet (slagg) – från nyare tid 

- Raä Linde 84 (söder om Smiss ladugård): Fyndplats för 4 vikingatida skelettgravar (SHM 

14527) 

- Raä Linde 85 (ca 300 m åt söder): Ungefärlig fyndplats för holkyxa och djurhuvudformigt 

spänne (SHM 13587) – båda av kopparlegering 

- Raä Linde 117 (ca 400 m mot nordost): Fyndplats för silverskatt 

Gravarna invid Smiss gård tilldrar sig ett särskilt intresse i sammanhanget då de via dräktsmycken 

och deras sammansättning kan dateras till 900-tal och 1000-tal. 

Fosfatkartering och Geofysisk prospektering 
För att skapa en god bas för fortsatta undersökningar inom Raä Linde 109 genomfördes en rad 

undersökningar som ansågs lämpliga: fosfatkartering enligt citronsyrametoden, 

georadarundersökning och magnetometrisk undersökning. Fosfatkartering är en sedan länge 

etablerad metod både på Gotland och i övriga Sverige men en viktig del av undersökningen var 

också att försöka klarlägga dels hur väl lämpade de två senare metoderna är för gotländska 

förhållanden och dels om de, och då framförallt magnetometri, kan vara till hjälp vid identifiering 

av verkstadslägen i sedan länge sönderplöjda boplatslager. 

Fosfatkartering 

Totalt insamlades 358 jordprover från ett område mitt på den moderna åkern. Detta omfattade 

alla Raä Linde 109:s tre delar. Proven togs var 10:e meter i ett rutsystem med 5 meters 

förskjutning mellan raderna. Resultaten visar att den allmänna fyndspridningen från 1985-1993 

års metalldetektorundersökningar korresponderar relativt väl mot de områden som uppvisar 

förhöjda fosfatvärden (jmf Bilaga 2 – Fosfatkartering). Det område som uppvisade högst 

fosfatvärden befann sig dock i undersökningsområdets östligaste del, relativt långt från 
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fyndområdena. En möjlig tolkning kan vara att de förhöjda fosfatvärdena åstadkommits av att 

man här haft ett upplag av stallgödsel i väntan på spridning över åkerytan. 

Georadar 

En georadar är ett elektromagnetiskt instrument som skickar en elektromagnetisk puls ned i 

marken från en sändarantenn. En mottagarantenn mäter sedan tiden tills denna puls återkommer 

efter reflektion mot lagergränser eller objekt i marken. 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 kraftigast om den reflekterande strukturen och den omgivande marken 

har mycket olika elektromagnetiska egenskaper (Conyers and Goodman 1997:27). Prospekteraren 

får med andra ord en bild av hur den undersökta ytan ser ut stratigrafiskt. Resultaten redovisas i 

så kallade radargram där ett radargram motsvarar ett vertikalt snitt genom marken längs en 

undersökt linje. Går prospekteraren dessutom i tätt placerade parallella profiler kan data 

sammanfogas och horisontella kartbilder över det aktuella undersökningsområdet skapas. 

Visualisering av georadardata i form av kartbilder, så kallade georadartidsskivor eller 

georadardjupskivor, underlättar den arkeologiska tolkningsprocessen (Fig. 7). De horisontella 

djupskivorna representerar mindre utsnitt ur en större datafylld kub och de ger därför en mer 

lättillgänglig information om undersökningsytornas egenskaper på olika djup. Även den 

tredimensionella datafyllda kuben kan användas för att på ett lättolkat sätt studera de 

underliggande lagrens egenskaper samt de olika påträffade anomalierna. Ett ytterligare 

tolkningsredskap kan vara att använda de producerade horisontella djupskivorna för att skapa en 

animation eller en film där varje bildruta består av en ny djupskiva. 

                      

Figur 7. Georadardata: från enskilda profiler till djupskivor. 
 

Hur stor djuppenetration som kan uppnås beror på frekvensen på den använda antennen och på 

jordens sammansättning, dvs. vilken elektrisk ledningsförmåga och magnetisk permeabilitet 

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 ett mått på hur enkelt ett material 

blir magnetiserat när det kommer i kontakt med ett elektromagnetiskt fält. Hög magnetisk 

permeabilitet leder till sämre förutsättningar för mätningar med georadar.  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 and Goodman 1997:40 ff). Går det sedan 

att bedöma med vilken hastighet pulsen färdas genom marken så är det även möjligt att bedöma 
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på vilket djup de begravda lämningarna ligger. Djupet beräknas utifrån georadarsignalens löptid 

under användning av en uppskattad eller mätt signalhastighet.  

Den största skillnaden mellan georadar andra geofysiska prospekteringsmetoder är 

georadarutrustningens förmåga att producera högupplösta bilder. Instrumentet har möjlighet att 

samla in mätvärden mycket tätt (oftast var tredje centimeter) och beroende på hur tätt 

prospekteraren väljer att gå så kan olika hög upplösning uppnås. För forskningsprojekt är det 

viktigt att undersöka platsen så noggrant det bara går. Det innebär att avståndet mellan 

mätprofilerna måste vara 0,5m eller mindre för att tillräckligt hög upplösning skall skapas 

(Leckebusch 2003:216, Neubauer, et al. 2002:155). Insamlingsstrategin samt hur tätt 

prospekteraren väljer att samla in data styrs även i högsta grad av storleken på de objekt som skall 

identifieras. För att de påträffade anomalierna skall kunna tolkas korrekt krävs att de passerats 

minst två gånger av georadarantennen. Det innebär att undersökningar med ett profilavstånd på 

0,25m skapar förutsättningar för att identifiera och korrekt tolka strukturer och lämningar som är 

0,5m i diameter eller 0,5m stora. Det optimala profilavståndet för att korrekt identifiera och tolka 

även mindre objekt, vilka inte är ovanliga inom svensk arkeologi, bör alltså vara under 1 dm. 

Datakvaliteten blir även högre om profilavståndet minskas och om datainsamlingen kombineras 

med korrekt positionering av de insamlade mätvärdena (se t.ex. Grasmueck & Weger 2003; Novo 

et al. 2008). 

Vid georadarundersökningen inom Raä Linde 109:1 användes ett X3M system från Malå 

Geoscience tillsammans med en 500MHz antenn. Avståndet mellan de insamlade profilerna var 

0,25m. Avståndet mellan de insamlade mätvärdena i gångriktningen var tre centimeter. 

Databearbetning och filtrering har genomförts med REFLEXW 2D/3D. Fältarbetet 

genomfördes den 9 juni 2009. Datainsamling genomfördes inom ett 50x50m stort område som 

positionerades med hjälp av en totalstation. För korrekt positionering inom undersökningsytan 

vid pågående undersökning användes linor utspända varje meter. Georadarundersökningen och 

efterföljande databearbetning utfördes av Andreas Viberg, Arkeologiska forskningslaboratoriet, 

Stockholms Universitet. 

En av mätningarnas mer intressanta resultat var att en anomali kunde observeras i den inmätta 

rutans sydöstra hörn (jmf de redovisade djupskivorna i Bilaga 3 – Georadar). En jämförelse med 

1985 års fältskiss visade att den till form och position starkt påminde om den 1985 observerade 

östliga koncentrationen av ”bronsslagg”. På grund av vissa oklarheter i inmätningen har detta 

tyvärr inte kunnat verifieras (se nedan). En kompletterande återundersökning med georadar bör 

därför utföras men en sådan faller av tidsskäl utanför ramen för denna rapport. 

Magnetometerundersökning 

Magnetometerundersökningar genomförs inom arkeologi för att spåra arkeologiska lämningars 

påverkan på jordens magnetfält (se t.ex. Becker 1995; Aspinall et al. 2008). Jordens magnetfält har 

i Sverige en styrka på ca 50 000nT men varierar mellan ca 30 000-60 000nT beroende på vart på 

jordklotet du befinner dig. Jordens magnetfält är kraftigast vid polerna och svagast vid ekvatorn 

(Reynolds 2007:134). 

Arkeologiska lämningar kan tack vare en rad olika faktorer påverka jordens magnetfält i olika hög 

grad och denna påverkan kan mätas med hjälp av en magnetometer. Olika material har olika 
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magnetiska egenskaper vilka också kan påverkas t.ex. genom upphettning. Vid eldning där 

temperaturer når över materialens så kallade Curiepunkt så kan de olika magnetiska egenskaperna 

i området förstärkas. Därigenom kan det vara möjligt att spåra platser där människan har eldat 

någon gång under förhistorien (t.ex. för matlagning eller hantverk). Le Borgne (1955) visade även 

på att det översta jordlagret har starkare magnetiska egenskaper (högre magnetisk susceptibilitet) 

än underliggande jordlager och att eldning troligtvis har varit en viktig del i processen. Tack vare 

det så är det även möjligt att spåra t.ex. diken eller andra strukturer som grävts ned i de 

underliggande lagren men som blivit återfyllda med det mer magnetiska övre jordlagret. Eldning 

är dock inte den enda mekanismen som kan orsaka förhöjda magnetiska värden. Även områden 

som inte påverkats av eld kan vara möjliga att spåra med hjälp av en magnetometerundersökning 

(se Fassbinder et al. 1990; Fassbinder & Stanjek 1993). Exempel på föremål som kan spåras med 

en magnetometer inkluderar även järnföremål, bränd lera (tegel) samt vissa typer av skörbränd 

sten. 

Vid magnetometerundersökningar används oftast två sensorer, (i det här fallet av fluxgatetyp) 

konfigurerade som en gradiometer i vilken de båda sensorerna placeras ovanför varandra (oftast 

med ett avstånd på mellan 0,5-1m). Båda sensorerna påverkas av jordens magnetfält. Den undre 

sensorn påverkas dock i högre grad av de begravda lämningarna på platsen och genom 

subtraktion mellan värdena från de båda sensorerna uppnås ett mått på styrkan av magnetfältets 

vertikala komponent (eller gradient) på olika platser inom undersökningsytan. På det här sättet 

kan även fluktueringar i jordens magnetfält räknas bort eftersom de båda sensorerna, i lika hög 

grad, påverkas av jordens magnetfält. 

Mätningarna utförs sedan genom att magnetometern förs fram och tillbaka över ett mätområde 

längs förutbestämda stråk, i det här fallet med 50 cm.mellanrum. Magnetometern samlar under 

tiden in data efter ett förutbestämt intervall i gångriktningen, i det här fallet var 10 cm. I likhet 

med en georadarundersökning så styrs dessa intervall av storleken på det som skall lokaliseras 

samt vilken upplösning som önskas. Orienteringen inom undersökningsytan underlättas, precis 

som vid georadarundersökningar, av utspända siktlinor. Det är även möjligt att koppla ihop 

utrustningen med en RTK-GPS som i realtid förser varje mätvärde med en koordinat i rikets nät. 

På marknaden finns flera typer av fluxgategradiometrar tillgängliga. Vid undersökningarna vid 

Raä Linde 109:1 användes ett instrument av märket Förster Ferex 4.032 DLG i 

enkanalsutförande. Två undersökningsområden om 20x20 m positionerades med hjälp av 

totalstation. I denna rapport redovisas endast resultaten av undersökningen och ingen reell 

tolkning (en sådan kommer att ingå i en kommande rapport från AFL med magnetometer-

prospektering som enda fokus), det kan dock påtalas att flera intressanta anomalier observerades 

inom de båda ytorna (Jmf Bilaga 4 - Magnetometerundersökning). Ingen av dessa har dock 

undersöks närmre arkeologiskt. 

Fältundersökning 
11-13 september 2009 genomfördes en första omgång fältarbeten inom Raä Linde 109. Dessa 

bestod primärt i att större delen av den moderna åkerytan mättes in med RTK-GPS för att 

åstadkomma en överskådlig terrängmodell. Med god hjälp av Jan Larsson, ägare till Smiss gård, 
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återfanns två gränsrör mellan Odvalds 1:15 och Smiss 1:15, vilka mättes in för att fungera som 

fixpunkter vid fortsatta undersökningar. 

I samband med detta upptogs även två provrutor om 1 m2 vardera (se Fig. 8). Ruta nr 1 grävdes 

ner till 35 cm djup där vad som genom sondning bedömdes vara kulturellt opåverkat grus vidtog. 

I ploglagret återfanns bl.a. ordovicisk flinta, 1 liten bit sydskandinavisk flinta, flera benfragment 

(varav 1 bränt) och 1 bit glaserad keramik av sentida datering. Mest intressant för utredningen var 

dock 2 bitar hårt bränd lera med ytlig förglasning. Den ena biten uppvisade dessutom små fläckar 

av grönoxiderad koppar eller kopparlegering. Med stor sannolikhet härrör fragmenten från en 

ugns- eller ässjekonstruktion. Då alla spår av kulturlager hade plöjts bort lades provrutan igen 

efter inmätning. Ruta nr 2 togs upp ca 10 m nordost om ruta nr 1. Även här bestod det övre 

lagret av ploggång vilken grävdes ner till ca 30 cm djup. Där vidtog ett lerinblandat lager med 

inslag av träkol. I och under detta lager återfanns två större, flata kalkstenar i rutans västra och 

nordvästra del. Dessa vilade på vad som bedömdes vara kulturellt opåverkat grus med 

inblandning av gulaktig lera. I rutans mellersta del, i princip i nord-sydlig riktning, löpte ett stråk 

av vitgrå lera utan steninblandning och i rutans nordöstra hörn återfanns en mörkfärgad 

nedgrävning av mullhaltig jord. Nedgrävningens största djup uppmättes till 54 cm under 

markytan. Möjligen kan de båda flata kalkstenarna och nedgrävningen som med viss reservation 

kan tolkas som ett stolphål ha ingått i någon form av väggkonstruktion. Ruta nr 2 var i övrigt helt 

fyndfri. Ytterligare en provyta, 3, längre mot nordost torvades av och påbörjades, men pga. av 

tidsbrist avbröts grävningen på ca 10 cm djup. Liksom i Ruta nr 1 återfanns dock flera bitar 

ordovicisk flinta.  

 
Figur 8. Översiktlig plan för grävda områden 
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I samband med magnetometerundersökningarna 8-9 oktober 2010 (se ovan) grävdes ytterligare 

ett område om 3 m2 inom det totalstationsinmätta och georadarundersökta område som enligt 

från 2009 skulle uppvisa en större anomali. Strax under ytan hittades 1 pärla av kalksten, men 

tyvärr återfanns inga som helst rester av kulturellt opåverkade lager under det 35 cm djupa 

ploglagret. Sondning i det närmaste området runt schaktet gav ett lika magert resultat – inom 

detta område var alla rester av kulturlager bortplöjda. Att inga rester av den med georadar 

observerade anomalin återfanns kan sannolikt förklaras i bristande samstämmighet mellan 2009 

års inmätningar med totalstation respektive RTK-GPS. På grund av tidsbrist grävdes inte fler ytor. 

Samtidigt med grävningen undersöktes området runt schaktet med metalldetektor (Minelab x-

Terra 705). Marken var vid tillfället täckt av relativt hög stubb, varför förutsättningarna för 

detektektering var begränsade. Detta till trots återfanns 1 bit hackbrons och 1 smälta av 

kopparlegering med vidsittande rester av grovt magrad lera – sannolikt ugns- eller ässjevägg/-

infodring. Båda fynden inmättes (se Fig 9). 

Övriga undersökningar 
I samband med GPS-inmätningen 2009 påträffades 1 silvermynt på markytan mellan Raä Linde 

109:2 och 109:3 (Fnr 1, Bilaga 1 – Fynd 2009, se även Bilaga 7). Att myntet påträffades väl synligt 

direkt på markytan är i sig anmärkningsvärt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det 

återfunnits vid olaglig metalldetekering nattetid och sedan tappats (Muntl. kommentar Majvor 

Östergren). Genom samverkan med Länsstyrelsens projekt ”Ett plundrat kulturarv” 

genomfördes även en ny efterundersökning med metalldetektor av dessa båda fyndområden 

(Carlsson 2010:101 ff). Förutsättningarna var inte de bästa då en del av åkerytan låg i hög stubb 

och den övriga i hårdvall. Detta till trots återfanns 12 föremål – bl.a. ytterligare 2 silvermynt, ett 

fragmentariskt djurhuvudformigt spänne och ett antal smältor. Av den relativa fyndfattigdomen 

inom de områden som R-markerats i Ekonomiska kartan drogs dock slutsatsen att platsen 

sannolikt plundrats någon gång efter 1993. 

Våren 2010 utfördes ytterligare en efterundersökning med metalldetektor inom Raä Linde 109. 

Vid detta tillfälle hade marken plöjts och ett stort antal föremål återfanns inom alla tre 

fyndområden (undersökningen ännu ej rapporterad). 

Sammanlagd fyndspridning 
Genom att digitalisera och lägga samman koordinaterna för fynden från alla undersökningar vid 

Smiss, utom 1992 av Raä Linde 109:1 och 1999 års undersökningar där fyndkoordinater saknas, 

kan en tämligen god bild av fyndspridningen inom boplats- och aktivitetsytorna framställas (Fig. 

9). Att föremål nu upphittas längre söderut, i åkerns mindre branta parti är intressant men kan, 

förutom god detektionsskicklighet vid undersökningen, även bero på att föremål från det högre 

liggande fyndområdet ren fysiskts plöjts nedför sluttningen.  
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Figur 9. Fyndspridning av föremål återfunna vid metalldetektering 1985-2010. Kartunderlag: © Lantmäteriet Gävle 2011. 

Medgivande I 2011/0094 

Slutsatser 
Undersökningarna inom Raä Linde 109 har avsiktligt kommit att omfatta en rad olika delar. Detta 

tack vare områdets lämplighet vad beträffar tillgänglighet, fyndmängd och undersökningstäthet. 

Redan från 1985 stod det klart att någon form av metallhantverk utförts på platsen. Detta 

verkade då främst vara knutet till två områden – dels det som i rapporten kallas fyndområde i 

åkerns östra del och dels den sydligare delen av det som i samma rapport kallas fyndområde II 

(Zerpe 1985). Båda dessa uppvisade ansamlingar av sk bronsslagg. Genom mer moderna studier 

har det, som ovan beskrivits, varit möjligt att omtolka denna fyndtyp. Istället för områden med 

utspridd slagg så bör det istället ha varit frågan om rester av ässjor. Huruvida dessa rester rensats 

ur och deponerats på någon nu utplånad dumphög eller motsvarande redan under yngre järnålder 

eller om de plöjts sönder i senare tid är sannolikt omöjligt att besvara. Faktum kvarstår dock att 

det rör sig om två väldefinierade hantverksytor. I diskussioner runt tidigt metallhantverk 

förekommer termen smedja frekvent, och då ofta i sin relativt sentida betydelse av en mindre, 

högst specialiserad byggnad i utkanten av en typisk gårdmiljö. Här skall tillfället tas att lyfta ett 

varningens finger mot detta bruk. Flera studier har under senare år kunnat visa att många av de 

byggnader som använts vid metallhantverk – och därför enligt gängse tradition skulle kallas 

smedjor – innehåller rester från utövande av flera andra hantverk. Ben- och benhornsspill liksom 

vävtyngder till varptyngda vävstolar förekommer på flera platser (Gustafsson & Söderberg 2007, 

Andersson 2004). Förklaringarna till detta har varierat men ofta verkar tanken på den 

specialiserade metallverkstaden, smedjan, ha varit svår att släppa. Vid undersökningarna av en 

senvikingatida verkstad i Viborg Søndersø på Jylland, Danmark, har det tack vare föredömlig 
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fältdokumentation och grundligt utförda laborativa analyser varit möjligt att konstatera att 

verkstadshuset brukats till flera olika aktiviteter utspritt över tid (Jouttijärvi et al 2005:297-318). 

Metallhantverk som gjutning och järnsmide har förekommit frekvent, men även hornhantverk. 

Mellan de olika aktiviteterna har byggnaden städats och försetts med nya lager sand på golvet. 

Sannolikt är det så man bör betrakta många verkstadslämningar även i Sverige och på Gotland – 

som funktionshus som användes till det som man för stunden behövde dem till. Om 

metallhantverket vid Smiss i Linde försiggått inne i sådana byggnader eller under enklare 

förhållanden kan idag inte avgöras. Det eventuella stolphålet och de möjliga väggresterna som 

återfanns i Provruta nr 2 inom Raä Linde 109:1 bör inte, försåvitt det verkligen rör sig om en 

byggnad, tas som en garant för att man arbetat under tak. Moderna försök med exempelvis 

bronsgjutning har visat att det går utmärkt att uppnå den värme som krävs även utomhus 

(Söderberg 2002:259). Ytterligare en aspekt som bör hållas i åtanke – och då särskilt vid analysen 

av byggnader med spår av flera olika hantverk – är att sk heta hantverk, dit t.ex. järnsmide, 

glashantverk och bronsgjutning räknas, lämnar omisskänneliga spår som är lätta att återfinna och 

uttolka även långt efter att en plats övergivits. Slagg, bränd lera och teknisk keramik är tämligen 

motståndskraftiga fynd som det, enkelt uttryckt, krävs en mindre istid för att avlägsna från en 

fyndplats. Ett slaggfynd gör således inte en smedja och även om en mängd indicier pekar mot att 

ett område särskilt använts för metallhantverk så behöver denna inte ha spelat mer än en 

marginell roll. En byggnad eller en aktivitetsyta kan, likt det danska exemplet ha utnyttjats för 

ändamål som avsätter betydligt mindre identifierbara lämningar, t.ex. vävning, i åratal utan att 

detta för den skull behöver lämna några avgörande spår. En enda session med bronsgjutning kan 

dock avsätta mängder av lämningar som kan locka till överilade tolkningar runt byggnadens 

generella funktion. 

Området vid Smiss bör sannolikt, detta till trots betraktas som en plats för högt driven 

produktion av föremål av kopparlegering och – sannolikt – silver. Andelen indikerande fynd är 

som ovan beskrivits överväldigande men för att få en fullständig bild av vad som producerats 

uppe på ancyllusvallen saknas tyvärr en viktig pusselbit: gjutformar. Dessa är i allmänhet, till 

skillnad från övriga metallurgiskt renderade fyndgrupper, sköra och har dåliga chanser till 

överlevnad ens i relativt orörda fyndsammanhang. Gjutformar av sten förekommer på Gotland, 

liksom i övriga delar av den skandinaviska kultursfären, men inga sådana ha inrapporterats från 

området runt Smiss. En möjlig medelväg skulle vara om några felgjutna föremål eller några 

uppenbara gjutmodeller kunde identifieras bland metalldetektorfynden. Så har tyvärr ännu inte 

varit fallet. 

En del av studien som resulterat i arkeologiskt tillfredställande resultat är fynden från Provruta nr 

2 vilka tydligt visade att i vart fall delar av boplatslämningarna inom Raä Linde 109:1 finns 

bevarade under normalt plogdjup, ca 35 cm. Detta gör att det, om tillfälle och ekonomiska 

förutsättningar erbjuds vid en senare tidpunkt, är möjligt att återfinna potentiellt viktiga 

lämningar vid en utökad grävning i fyndområdet.  
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Sammanfattning 
Under 2009 och 2010 har en rad arkeologiska undersökningar genomförts inom fastigheten 

Odvalds 1:15 i Linde sn, Gotland. Huvudsyftet med dessa var att dokumentera och utvärdera 

platsen ur ett arkeometallurgiskt perspektiv och att undersöka huruvida orörda kulturlager fanns 

bevarade under plogdjup inom området. Arbetet koncentrerades främst till den fasta 

fornlämningen Raä Linde 109:1 då det där – allt sedan 1985 varit möjligt att iaktta och återfinna 

spår efter metallhantverk. I kronologisk ordning genomfördes fosfatkartering, undersökning med 

georadar, inmätning med RTK-GPS, metalldetektering, grävning och magnetometerundersökning. 

Dessa undersökningar resulterade i att fler spår efter metallhantverk kunde säkras inom området 

och att det via provgrävningar kunde konstateras att delar av platsens kulturlager fanns bevarade 

under plogdjup (ca 35 cm). Dessa resultat är viktiga, inte minst för att de bidrar till att öka 

förståelsen av en plats med som det förefaller relativt omfattande metallhantverk, till trots att 

själva fyndplatsen överplöjts sedan åtskilliga hundra år tillbaka. 

Undersökningarna har möjliggjorts genom frikostigt stöd från Berit Wallenbergs stiftelse och Helge 

Ax:son Johnsons stiftelse. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
Landskap: Gotland 

Kommun: Gotland 

Socken: Linde 

Fastighet: Odvalds 1:15 (fd. Smiss 1:14) 

Fastighetsägare: Heidi och Erik Niklasson, Linde Odvalds 405, 623 57 HEMSE 

Fornlämningsnummer: Raä 109 

Undersökningstid: 2009 och 2010 

Undersökt yta 5 m2, fördelad på 2 provgropar och 1 schakt.  

Koordinater (SWEREF 99): Provruta 1 (1 m2)– N 6352396, E 703875; Provruta 2 (1 m2)– N 

6352405, E 703881; Provschakt 1 (2m2 – endast avtorvad): N 6352414, E 703896; Provschakt 2 

(3 m2): N 6352378, E 703933 

Länsstyrelsens dnr och datum för beslut: dnr 431-1967-09 – 2009-04-16, dnr 431-728-10 – 2010-

04-12 

Deltagare: Ny Björn Gustafsson, Andreas Viberg, Erika Åberg (2009), Tove Eriksson (2009), 

Petra Nilsson (2009) 
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Bilaga 1 – Fynd inom RAÄ linde 109 åren 1985-1993 samt från 

Arkeologiska Forskningslaboratoriets undersökningar 2009 & 

2010 
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Fynd från RAÄ Linde 109, 1985 

Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

31737 1 Smiss 1:14 mynt arabiskt   silver 1 

31737 2 Smiss 1:14 nål dräktnål   cu-leg 1 

31737 3 Smiss 1:14 kula     tennlegering 1 

31737 4 Smiss 1:14 gjutkon     cu-leg 1 

31737 5 Smiss 1:14 smälta     blylegering 1 

31737 6 Smiss 1:14 smälta     blylegering 1 

31737 7 Smiss 1:14 ten hacksilver   silver 1 

31737 8 Smiss 1:14 vikt viktlod   blylegering 1 

31737 9 Smiss 1:14 nit     cu-leg 1 

31737 10 Smiss 1:14 beslag rembeslag   cu-leg 1 

31737 11 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 12 Smiss 1:14 härdmaterial     cu-leg, 
bränd lera 

1 

31737 13 Smiss 1:14 härdmaterial     cu-leg, 
bränd lera 

1 

31737 14 Smiss 1:14 härdmaterial     cu-leg, 
bränd lera 

1 

31737 15 Smiss 1:14 härdmaterial     cu-leg, 
bränd lera 

1 

31737 16 Smiss 1:14 gjutkon     cu-leg 1 

31737 17 Smiss 1:14 föremål     cu-leg 1 

31737 18 Smiss 1:14 knapp     cu-leg 1 

31737 19 Smiss 1:14 plåt     cu-leg 1 

31737 20 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 21 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 22 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 23 Smiss 1:14 hackbrons plåt   cu-leg 1 

31737 24 Smiss 1:14 hackbrons bleck   cu-leg 1 

31737 25 Smiss 1:14 hackbrons bleck   cu-leg 1 

31737 26 Smiss 1:14 hackbrons bleck   cu-leg 1 

31737 27 Smiss 1:14 hackbrons bleck   cu-leg 1 

31737 28 Smiss 1:14 hackbrons band   cu-leg 1 

31737 29 Smiss 1:14 hackbrons     cu-leg 1 

31737 30 Smiss 1:14 förarbete nitbricka   cu-leg 1 

31737 31 Smiss 1:14 föremål     cu-leg 1 

31737 32 Smiss 1:14 hackbrons bleck   cu-leg 1 

31737 33 Smiss 1:14 hackbrons     cu-leg 1 

31737 34 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 35 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 36 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 37 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 38 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 
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Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

31737 39 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 40 Smiss 1:14 hackbrons     cu-leg 1 

31737 41 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 42 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 43 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 44 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 45 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 46 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 47 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 48 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

31737 49 Smiss 1:14 kniv   fragment järn 1 

31737 50 Smiss 1:14 kniv   fragment järn 1 

31737 51 Smiss 1:14 föremål     järn 1 

31737 52 Smiss 1:14 beslag     järn 1 

31737 53 Smiss 1:14 kniv     järn 1 

31737 54 Smiss 1:14 nit/spik     järn 1 

31737 55 Smiss 1:14 kärl   hankfäste järn 1 

31737 56 Smiss 1:14 föremål     järn 1 
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Fynd från RAÄ Linde 109, 1990 

Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

34064 1 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34064 2 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34064 3 smiss 1:14 mynt engelskt   silver 1 

34064 4 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34064 5 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34064 6 smiss 1:14 mynt dirhem fragment silver 1 

34064 7 smiss 1:14 stamp sigillstamp   silver, brons 1 

34064 8 smiss 1:14 beslag     cu-leg 1 

34064 9 smiss 1:14 spänne/rem-
sölja 

  nål/torne cu-leg 1 

34064 10 smiss 1:14 rembeslag remdelare remfäste cu-leg 1 

34064 11 smiss 1:14 armbygel   ändstycke cu-leg 1 

34064 12 smiss 1:14 spänne djurhuvudform-
igt spänne 

bottenplatta cu-leg 1 

34064 13 smiss 1:14 spänne ryggknapp-
spänne 

nålfäste, nål cu-leg 1 

34064 14 smiss 1:14 spänne ryggknapp-
spänne 

nålfäste cu-leg 1 

34064 15 smiss 1:14 nyckel   skaft cu-leg 1 

34064 16 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 17 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 18 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 19 smiss 1:14 hackbrons bleck fragment cu-leg 1 

34064 20 smiss 1:14 hackbrons   fragment cu-leg 1 

34064 21 smiss 1:14 hackbrons bleck fragment cu-leg 1 

34064 22 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 23 smiss 1:14 smälta     cu-leg, träkol 1 

34064 24 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 25 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 26 smiss 1:14 smälta     cu-leg, träkol 1 

34064 27 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 28 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 29 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 30 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 31 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 32 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 33 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 34 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 35 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 36 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 37 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 
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Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

34064 38 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 39 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 40 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 41 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 42 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 43 smiss 1:14 smälta/slagg     cu-leg, slagg 1 

34064 44 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 45 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 46 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 47 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 48 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 49 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 50 smiss 1:14 smälta     cu-leg, slagg 1 

34064 51 smiss 1:14 nit     cu-leg 1 

34064 52 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 53 smiss 1:14 hackbrons/ 
smälta 

    cu-leg 1 

34064 54 smiss 1:14 beslag   fragment cu-leg 1 

34064 55 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34064 56 smiss 1:14 hackbrons band   cu-leg 1 

34064 57 smiss 1:14 beslag   fragment cu-leg 1 

34064 58 smiss 1:14 klump     bly 1 

34064 59 smiss 1:14 knapp     cu-leg 1 

34064 60 smiss 1:14 smälta     bly-leg 1 

34064 61 smiss 1:14 nit     järn 1 

34064 62 smiss 1:14 fragment     järn 1 

34064 63 smiss 1:14 härdmaterial härdvägg   cu-leg, 
bränd lera 

1 

34064 64 smiss 1:14 härdmaterial härdvägg   slagg 1 

34064 65 smiss 1:14 plast bränd plast   plast 1 

34064 66 smiss 1:14 slaggbit järnslagg   slagg 1 

34064 67 smiss 1:14 slaggbit järnslagg   slagg 1 

34064 68 smiss 1:14 rör dräneringsrör  fragment tegel 1 
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Fynd från RAÄ Linde 109:1, 1992 

Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

34077 1 Smiss 1:14 fragment     cu-leg 1 

34077 2 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 3 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 4 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 5 Smiss 1:14 fragment     cu-leg 1 

34077 6 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 7 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 8 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 9 Smiss 1:14 fragment band   cu-leg 1 

34077 10 Smiss 1:14 fragment band   cu-leg 1 

34077 11 Smiss 1:14 fragment platta   cu-leg 1 

34077 12 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 13 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 14 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 15 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 16 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 17 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 18 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 19 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 20 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 21 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34077 22 Smiss 1:14 fragment plåt   aluminium 1 

34077 23 Smiss 1:14 slaggbit     slagg 1 
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Fynd från RAÄ Linde 109:2, 1992 

Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

34065 1 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 2 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 3 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34065 4 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 5 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 6 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 7 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 8 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 9 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 10 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 11 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 12 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 13 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 14 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 15 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 16 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 17 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 18 Smiss 1:14 mynt engelskt   silver 1 

34065 19 Smiss 1:14 mynt engelskt   silver 1 

34065 20 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 21 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 22 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 23 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34065 24 Smiss 1:14 rembeslag remändebeslag   brons 1 

34065 25 Smiss 1:14 hackbrons ten fragment cu-leg 1 

34065 26 Smiss 1:14 hackbrons band fragment cu-leg 1 

34065 27 Smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34065 28 Smiss 1:14 sked   blad blylegering 1 

34065 29 Smiss 1:14 sked     blylegering 1 

34065 30 Smiss 1:14 moder-
modell 

oval spänn-
buckla, p 52 

horn blylegering 1 

34065 31 Smiss 1:14 slaggbit     slagg 1 
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Fynd från RAÄ Linde 109:3, 1992 

Invnr Fyndnr Lokal Sakord Typ Del Material Antal 

34066 1 smiss 1:14 hänge dirhem   silver 1 

34066 2 smiss 1:14 hänge dirhem   silver 1 

34066 3 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34066 4 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34066 5 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34066 6 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34066 7 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34066 8 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34066 9 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34066 10 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34066 11 smiss 1:14 mynt engelskt   silver 1 

34066 12 smiss 1:14 mynt engelskt   silver 1 

34066 13 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 14 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 15 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 16 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 17 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 18 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 19 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 20 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 21 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 22 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 23 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 24 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 25 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 26 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 27 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 28 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 29 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 30 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 31 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 32 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 33 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 34 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 35 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 36 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 37 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34066 38 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34066 39 smiss 1:14 mynt engelskt   silver 1 

34066 40 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 41 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 
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Invnr Fyndnr Lokal Sakord Typ Del Material Antal 

34066 42 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 43 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 44 smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34066 45 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34066 46 smiss 1:14 hackbrons   fragment cu-leg 1 
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Fynd från RAÄ Linde 109:1, 1993 

Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

34067 1 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34067 2 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34067 3 smiss 1:14 mynt dirhem   silver 1 

34067 4 smiss 1:14 mynt dirhem fragment silver 1 

34067 5 smiss 1:14 plants     silver 1 

34067 6 smiss 1:14 rembeslag hjärtformigt   cu-leg 1 

34067 7 smiss 1:14 spänne ringspänne nål cu-leg 1 

34067 8 smiss 1:14 dräktnål   överdel cu-leg 1 

34067 9 smiss 1:14 mynt 1/12 skilling   cu-leg 1 

34067 10 smiss 1:14 knapp     cu-leg 1 

34067 11 smiss 1:14 knapp     cu-leg 1 

34067 12 smiss 1:14 knapp     cu-leg 1 

34067 13 smiss 1:14 knapp     cu-leg 1 

34067 14 smiss 1:14 beslag   fragment cu-leg 1 

34067 15 smiss 1:14 hackbrons     cu-leg 1 

34067 16 smiss 1:14 hackbrons   fragment cu-leg 1 

34067 17 smiss 1:14 gjutkon     cu-leg 1 

34067 18 smiss 1:14 ten     cu-leg 1 

34067 19 smiss 1:14 smälta     cu-leg, bränd 
lera 

1 

34067 20 smiss 1:14 gjutkon     cu-leg 1 

34067 21 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 22 smiss 1:14 hackbrons felgöt   cu-leg 1 

34067 23 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 24 smiss 1:14 hackbrons felgöt   cu-leg, bränd 
lera 

1 

34067 25 smiss 1:14 smälta     cu-leg, bränd 
lera 

1 

34067 26 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 27 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 28 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 29 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 30 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 31 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 32 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 33 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 34 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 35 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 36 smiss 1:14 härdmater
ial 

    cu-leg, bränd 
lera 

1 

34067 37 smiss 1:14 härdvägg kuppelations-
härdvägg 

  bränd lera, 
ben, bly 

1 
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Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

34067 38 smiss 1:14 smälta     cu-leg, bränd 
lera 

1 

34067 39 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 40 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 41 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 42 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 43 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 44 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 45 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 46 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 47 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 48 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 49 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 50 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 51 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 52 smiss 1:14 smälta/pä
rla 

    cu-leg 1 

34067 53 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 54 smiss 1:14 smälta     cu-leg, bränd 
lera/slagg 

1 

34067 55 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 56 smiss 1:14 smälta     cu-leg 1 

34067 57 smiss 1:14 bleck     cu-leg 1 

34067 58 smiss 1:14 bleck   fragment cu-leg 1 

34067 59 smiss 1:14 hackbrons bleck   cu-leg 1 

34067 60 smiss 1:14 hackbrons
/ smälta 

    cu-leg 1 

34067 61 smiss 1:14 hackbrons   fragment cu-leg 1 

34067 62 smiss 1:14 hackbrons   kantfrag-
ment 

cu-leg 1 

34067 63 smiss 1:14 hackbrons band   cu-leg 1 

34067 64 smiss 1:14 fragment     cu-leg 1 

34067 65 smiss 1:14 hackbrons   fragment cu-leg 1 

34067 66 smiss 1:14 hackbrons   fragment cu-leg 1 

34067 67 smiss 1:14 hackbrons   fragment cu-leg 1 

34067 68 smiss 1:14 hackbrons bleck fragment cu-leg 1 

34067 69 smiss 1:14 härdmater
ial 

    cu-leg, bränd 
lera 

1 

34067 70 smiss 1:14 härdmater
ial 

    cu-leg, bränd 
lera 

1 
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Fynd från RAÄ Linde 109:2, 1993 

Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

34078 1 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34078 2 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34078 3 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34078 4 Smiss 1:14 mynt tyskt   silver 1 

34078 5 Smiss 1:14 plants     silver 1 

34078 8 Smiss 1:14 knapp     cu-leg 1 

34078 6 Smiss 1:14 ten hacksilver   silver 1 

34078 9 Smiss 1:14 hackbrons band   cu-leg 1 

34078 7 Smiss 1:14 dräktnål skålnål   cu-leg 1 

34078 10 Smiss 1:14 hackbrons band fragment cu-leg 1 

34078 11 Smiss 1:14 smälta     bly-leg 1 
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Fynd från RAÄ Linde 109:3, 1993 

Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

34079 1 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 2 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 3 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 4 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 5 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 6 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 7 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 8 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 9 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 10 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 11 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 12 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 13 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 14 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 15 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 16 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 17 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 18 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 19 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 20 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 21 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 22 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 23 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 24 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 25 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 26 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 27 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 28 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 29 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 30 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 31 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 32 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 33 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 34 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 35 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 36 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 37 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 38 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 39 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 40 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 41 Smiss 1:14 mynt     silver 1 
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Invnr Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

34079 42 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 43 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 44 Smiss 1:14 mynt     silver 1 

34079 45 Smiss 1:14 hackbrons band   cu-leg 1 

34079 46 Smiss 1:14 hackbrons bleck fragment cu-leg 1 

34079 47 Smiss 1:14 hackbrons bleck fragment cu-leg 1 

34079 48 Smiss 1:14 hackbrons bleck fragment cu-leg 1 

34079 49 Smiss 1:14 hackbrons bipolär vikt fragment cu-leg 1 

34079 50 Smiss 1:14 hackbrons   fragment cu-leg 1 

34079 51 Smiss 1:14 hackbrons ten/nål fragment cu-leg 1 

34079 52 Smiss 1:14 sked   skaft bly-leg 1 

34079 53 Smiss 1:14 kärl   fragment keramik 1 
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Fynd från RAÄ Linde 109:1-3, 2009 

Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

1 Odvalds 1:15 mynt* tyskt   silver 1 

2 Odvalds 1:15 smälta     cu-leg 1 

3 Odvalds 1:15 föremål   fragment cu-leg 1 

4 Odvalds 1:15 hackbrons   fragment cu-leg 1 

5 Odvalds 1:15 mynt* tyskt   silver 1 

6 Odvalds 1:15 bleck     cu-leg 1 

7 Odvalds 1:15 mynt* tyskt   silver 1 

8 Odvalds 1:15 smälta     cu-leg 1 

9 Odvalds 1:15 ring     vitmetall 1 

10 Odvalds 1:15 smälta     cu-leg 1 

11 Odvalds 1:15 spänne djurhuvudformigt överdel cu-leg 1 

12 Odvalds 1:15 smälta     cu-leg 1 

Jmf. Carlsson 2010:101 ff;     * = se Bilaga 7 

 

 

Fynd från RAÄ Linde 109:1, 2010 

Fyndnr Fastighet Sakord Typ Del Material Antal 

1 Odvalds 1:15 pärla    kalksten 1 

2 Odvalds 1:15 ugnsvägg     bränd lera, cu-leg 1 

3 Odvalds 1:15 smälta   fragment cu-leg 1 
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Bilaga 2 – Fosfatkartering 
Under ett antal tillfällen under år 2009 insamlades inalles 358 jordprover. Dessa analyserades av 

Ny Björn Gustafsson, AFL, med hjälp av citronsyrametoden. Nedan redovisas samtliga prov 

enligt en uppställning baserad på provplats och uppmätta fosfatgrader. Provplatserna i tabellerna 

redovisas från öst till väst och nord till syd. De uppmätta resultaten redovisas i kartform nedan. 

 

 

 

Kartunderlag: © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0094 
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Provplats Fosfat⁰ 

-110 37,65 

-109 35,29 

-108 44,71 

-107 71,76 

-106 75,29 

-105 45,88 

-104 45,88 

-103 78,82 

-102 61,18 

-101 48,24 

-100 85,88 

-99 61,18 

-98 57,65 

-97 85,88 

-96 88,24 

-95 95,29 

-94 105,88 

-93 77,65 

-92 97,65 

-91 71,76 

-90 67,06 

-89 68,24 

-88 37,65 

-87 54,12 

-86 61,18 

-85 97,65 

-84 50,59 

 

Provplats Fosfat⁰ 

-57 27,06 

-58 15,29 

-59 29,41 

-60 55,29 

-61 110,59 

-62 111,76 

-63 56,47 

-64 48,24 

-65 109,41 

-66 55,29 

-67 100 

-68 70,59 

-69 105,88 

-70 71,76 

-71 84,71 

-72 69,41 

-73 129,41 

-74 88,24 

-75 85,88 

-76 75,29 

-77 102,35 

-78 71,76 

-79 91,76 

-80 69,41 

-81 94,12 

-82 90,59 

-83 61,18 

 

Provplats Fosfat⁰ 

-56 16,47 

-55 35,29 

-54 10,59 

-53 38,82 

-52 42,35 

-51 48,24 

-50 64,71 

-49 41,18 

-48 45,88 

-47 41,18 

-46 50,59 

-45 32,94 

-44 45,88 

-43 58,82 

-42 52,94 

-41 55,29 

-40 92,94 

-39 71,76 

-38 62,35 

-37 27,06 

-36 57,65 

-35 62,35 

-34 40 

-33 35,29 

-32 62,35 

-31 37,65 

-30 47,06 

-29 80 
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Provplats Fosfat⁰ 

-1 17,65 

-2 31,76 

-3 32,94 

-4 48,24 

-5 65,88 

-6 51,76 

-7 54,12 

-8 58,82 

-9 56,47 

-10 65,88 

-11 65,88 

-12 76,47 

-13 57,65 

-14 47,06 

-15 67,06 

-16 90,59 

-17 63,53 

-18 97,65 

-19 67,06 

-20 65,88 

-21 56,47 

-22 48,24 

-23 52,94 

-24 75,29 

-25 54,12 

-26 57,65 

-27 56,47 

-28 58,82 

 

Provplats Fosfat⁰ 

1 60 

2 79,41 

3 86,47 

4 99,41 

5 92,94 

6 88,82 

7 81,76 

8 84,71 

9 80,59 

10 74,71 

11 74,12 

12 86,47 

13 84,71 

14 81,18 

15 86,47 

16 99,41 

17 66,47 

18 100,59 

19 79,41 

20 77,06 

21 91,76 

22 92,35 

23 54,71 

24 59,41 

25 58,82 

26 67,06 

27 55,29 

28 64,71 

29 60 

30 76,47 

31 91,18 

 

Provplats Fosfat⁰ 

66 118,82 

65 127,65 

64 62,94 

63 66,47 

62 72,35 

61 78,24 

60 77,65 

59 74,71 

58 90 

57 86,47 

56 101,18 

55 92,94 

54 97,06 

53 94,12 

52 104,12 

51 102,35 

50 94,12 

49 102,35 

48 91,76 

47 85,29 

46 69,41 

45 77,65 

44 72,35 

43 70,59 

42 87,65 

41 78,24 

40 65,29 

39 72,35 

38 80,59 

37 80 

36 72,94 

35 76,47 

34 94,71 

33 74,12 

32 80,59 
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Provplats Fosfat⁰ 

67 165,29 

68 119,41 

69 104,12 

70 104,71 

71 101,18 

72 90 

73 113,53 

74 111,18 

75 110,59 

76 102,94 

77 123,53 

78 78,24 

79 108,24 

80 110,59 

81 111,76 

82 132,35 

83 117,65 

84 121,18 

85 117,06 

86 97,06 

87 91,76 

88 77,65 

89 95,29 

90 79,41 

91 98,24 

92 84,12 

93 76,47 

94 62,94 

95 70,59 

96 79,41 

97 95,29 

98 94,12 

99 91,18 

100 88,24 

101 92,35 

 

Provplats Fosfat⁰ 

137 162,35 

136 166,47 

135 97,06 

134 47,06 

133 100 

132 63,53 

131 72,35 

130 91,18 

129 82,35 

128 82,35 

127 80,59 

126 94,12 

125 95,29 

124 80,59 

123 102,35 

122 94,12 

121 95,29 

120 120 

119 89,41 

118 96,47 

117 74,12 

116 81,76 

115 70 

114 70 

113 73,53 

112 68,23 

111 74,71 

110 82,35 

109 75,29 

108 80 

107 71,76 

106 71,18 

105 58,82 

104 75,88 

103 78,82 

102 75,29 

 

Provplats Fosfat⁰ 

138 108,82 

139 74,12 

140 101,18 

141 130,59 

142 108,24 

143 130 

144 74,12 

145 79,41 

146 122,35 

147 129,41 

148 80,59 

149 124,12 

150 100 

151 90,59 

152 114,12 

153 124,12 

154 100 

155 107,65 

156 92,94 

157 88,82 

158 74,71 

159 65,29 

160 70,59 

161 100 

162 80,59 

163 81,18 

164 95,29 

165 98,24 

166 93,53 

167 58,82 

168 78,82 

169 74,12 

170 67,06 

171 68,24 

172 82,94 

173 87,06 

174 75,29 
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Provplats Fosfat⁰ 

211 120 

210 42,94 

209 17,06 

208 28,24 

207 35,29 

206 39,41 

205 24,71 

204 44,71 

203 21,76 

202 51,18 

201 71,76 

200 56,47 

199 81,76 

198 67,06 

197 60 

196 66,47 

195 70,59 

194 81,18 

193 85,88 

192 62,94 

191 67,65 

190 84,71 

189 80 

188 73,53 

187 75,88 

186 72,94 

185 71,18 

184 65,88 

183 75,29 

182 68,24 

181 80,59 

180 72,35 

179 77,06 

178 63,53 

177 68,82 

176 67,06 

175 81,77 

 

Provplats Fosfat⁰ 

212 38,24 

213 16,47 

214 10 

215 19,41 

216 22,35 

217 52,35 

218 69,41 

219 56,47 

220 41,76 

221 20 

222 84,71 

223 12,94 

224 30 

225 44,12 

226 48,24 

227 55,88 

228 60 

229 91,76 

230 62,94 

231 57,06 

232 44,71 

233 45,29 

234 50,59 

235 47,06 

236 54,12 

237 57,06 

238 50,59 

239 53,53 

240 62,94 

241 44,12 

242 40,59 

243 63,53 

244 39,41 

245 52,35 

246 41,18 

247 61,76 

248 36,47 

 

 



50 

 



51 

 

Bilaga 3 – Magnetometerundersökning 
 

 

 

Översiktlig placering av de båda provytorna. Kartunderlag: © Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0094 
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Västra provytan, mätvärden mellan -8 och +12 nT presenterade i gråskala (svart: +, vitt: -) 

 
Östra provytan, mätvärden mellan -8 och +12 nT presenterade i gråskala (svart: +, vitt: -) 
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Bilaga 4 – Georadar 

5,8 ns (djup ca 0,17 m) 

 
15,75 ns (djup ca 0,45 m) 
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19,72 ns (djup ca 0,56 m) 

 
27,68 ns (djup ca 0,79 m) 
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41,6 ns (djup ca 1,19 m) 

 
53,54 ns (djup ca 1,53 m) 
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Bilaga 5 – Fältundersökning – Dokumentation och 

anläggningsbeskrivningar 

Provruta 1 

N 6352396, E 703875 Omrört ploglager som på ca 35 cm djup övergår i kompakt grågult grus – dvs 

ancylusvallen. Inga synliga anläggningar eller strukturer 

Provruta 2 

N 6352405, E 703881 Omrört ploglager som på ca 30 cm djup övergår i kulturpåverkat lager (2). 

 
Provruta 2, fotografiet taget från söder mot norr 

 

 
Provruta 2, Lager 2, bevarat lager under ploglager ca 30 cm djup. Skala 1:10 

Anl nr 1) Möjligt stolphål i rutans norra  
hörn. Mörk, humös jord nergrävt i ancy- 
lusvallen intill ett stråk av vitgrå lera. Väl  
avplanad botten. Totalt djup 54 cm,  
bevarat djup (under ploglager): 24 cm.  
Diameter: 33 cm 
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Bilaga 6 –Urval av föremål återfunna inom Raä Linde 109 under 

2009 & 2010 

 

2009 

 
F1 – Mynt, Silver, Tyskland (se Bilaga 7) 

 
F2 – Smälta, kopparlegering 

 
F3 – Föremål/fragment, kopparlegering 



60 

 

 

 
F4 – hackbrons, kopparlegering 

 

 
F5 – Mynt, silver, Tyskland (se Bilaga 7) 

 

 
F6 – Bleck, kopparlegering 
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F7 – Mynt, silver, Tyskland (se Bilaga 7) 

 

 
F8 – Smälta, kopparlegering 

 

 
F9 – Ring, vitmetall 
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F10 – Smälta, kopparlegering 

 

 
F11 – Spänne, djurhuvudformigt spänne Carlssons typ 7, kopparlegering 

 

 
F12 – Smälta, kopparlegering 
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2009, grävningsfynd 

 

 
Provruta 1, ploglagerfynd, Rester av härdvägg 

 

2010, Grävnings-& metalldetektorfynd från AFL:s undersökning 

 

 
F1 – Pärla, kalksten, ploglagerfynd 
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F2 – Härdvägg med vidsittande metallrester, bränd lera, kopparlegering, detektorfynd 

 

 
F3 – Smälta, kopparlegering, detektorfynd 
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Bilaga 7 – Bestämning av mynt funna 2009 

Kenneth Jonsson, Numismatiska forskningsgruppen Stockholms universitet 

RAÄ Linde 109:3, Smiss (Odvalds) III 2009 

 

 

Tyska Riket 
 
 

   NIEDERLOTHRINGEN 

 

   Frisiska området 

 

   Emden 

Fnr 5  Myntherre?  Dbg 1309. Ilisch 1998, 20.4 0.85 

 

 

   SACHSEN 

 

   Niedersachsen 

 

   (Goslar) 

Fnr 1  Otto-Adelheid-Pfennig (990-1025) Hz II, .... Kluge 1990, .... 1.46 

 

 

RAÄ Linde 109:2, Smiss (Odvalds) II/lösfynd 2009 

 

 

Tyska Riket 
 
 

   NIEDERLOTHRINGEN 

 

   Västniederlothringska området 

 

   Maastricht 

Fnr 7    Dbg ... 1.08 
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