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Sammanfattning 

November 2011 genomförde Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, en 

undersökning inom fastigheten Lyrungs 1:2 (f.d. Stånga Annex 1:1) i Stånga sn, Gotland. Målet med 

undersökningen var att utpröva och undersöka lämpligheten av magnetometrisk prospektering på en 

arkeologisk fyndlokal med delvis känd utbredning och stratigrafi (Raä Stånga 48:1 – ett stengrunds-

hus med sekundär, överlagrande vikingatida byggnad). Undersökningen gav mycket goda resultat i 

fråga om utbredning och avgränsning av i ytan svåröverskådliga eller helt osynliga stenkonstruktioner. 

Genom att dessa konstruktioner huvudsakligen består av icke-gotländsk (istransporterad) sten med 

magnetiska egenskaper som avviker från den underliggande kalkberggrunden så avtecknade de sig 

mycket tydligt mot denna. I syfte att undersöka kontextens rent fysiska beskaffenhet utvaldes och 

undersöktes en specifik magnetisk anomali genom att 1 m2 grävdes ner till ett djup av ca 0,2 m. 

Anomali valdes då den var belägen i direkt anslutning till det område av Raä Stånga 48:1 som tidigare 

undersökts arkeologiskt (1975 respektive 1991). Den grävda ytan visade sig vara mycket fyndrik – 

sammanlagt tillvaratogs och registrerades 45 fyndposter. En majoritet av dessa (25 st) utgjordes av 

fragment av keramiska vävtyngder, men även glastesserae (9 st), järnslagg (3 bitar) och mindre tand– 

och benbitar återfanns. Diagonalt genom provytan löpte en klart definierad stenrad i nordvästlig 

riktning. Med ledning av resultaten från de båda tidigare undersökningarna kunde det fastställas att 

det rörde sig om vägglinjen till det sk. vikingatida verkstadshus som identifierats på platsen redan 

1975. Det kunde, med utgångspunkt från vägglinjen, fastlås att en majoritet av fynden sannolikt 

deponerats sydväst om denna, dvs. inuti huset. I stratigrafiskt hänseende uppvisade den undersökta 

ytan tydliga spår av plöjning, bl.a. återfanns en recent skärva (invändigt) glaserad keramik på ett djup 

om 0.17 m nere bland stenarna i vägglinjen; plöjningen kan dock inte ha varit särskilt omfattande då 

även mindre stenar kvarlåg i en position som i princip bör motsvara den ursprungliga.  

I samband med en allmän översyn av närområdet påträffades en malsten (sk. sadelkvarn) i den södra 

vägglinjen till stengrundshuset Raä Stånga 48:1. Stenen hade eroderats fram i det sydligaste 

hjulspåret i den brukningsväg som löper genom fornlämningsområdet och där korsar 

stengrundshuset. Efter samråd med länsstyrelsen inmättes och fotodokumenterades malstenen 

varefter den övertäcktes med jord för att undvika direkt slitage.  

 

This report covers a magnetic survey in 2011 of a monument site (settlement and fields) at Lyrungs in 
Stånga parish on the island of Gotland, Sweden. The survey was followed up by a control excavation 

of 1 m2 at one of the recorded anomalies. The finds mainly consisted of fragmented loom weights, & 

glass tesserae. 
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Inledning 

Geofysisk prospektering har under det senaste decenniet fått en ökad användning inom svensk 

arkeologi. Denna ökning måste dock ses i ljuset av att antalet genomförda prospekteringar 

fortfarande är få i en internationell jämförelse. Många svenska landsdelar kan därmed, fortfarande, 

betecknas som vita fläckar ur geofysisk synvinkel. En av dessa är Gotland där endast ett fåtal 

undersökningar med diskutabelt resultat genomförts. Detta har i sin tur medfört att geofysik som 

metod kommit att betraktas som mindre lämplig på ön. 

Mot bakgrund av detta genomförde Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, ett 

antal mindre geofysiska prospekteringar av kända Gotländska fyndlokaler under november 2011. De 

lokaler som undersöktes var Nygårds i Eke sn (Raä Eke 162), Odvalds 1:15 i Linde sn (Raä Linde 109), 

Tjuls 1:53 i Eskelhem sn (Raä Eskelhem 130) och Lyrungs 1:2 i Stånga sn (Raä Stånga 48:1). Denna 

rapport omfattar endast undersökningarna vid Lyrungs i Stånga. 

Metod och urvalskriterier 

Undersökningen inom Lyrungs 1:2 utfördes genom prospektering med magnetometer. En 

magnetometer är ett passivt geofysiskt instrument som med stor detaljrikedom mäter jordens 

magnetfält. Instrumentet och metoden har med stor framgång applicerats på många platser i Sverige 

och i övriga världen (se t.ex. Becker 1995; Neubauer 2001; Trinks & Biwall 2011; Viberg 2012). 

Jordens magnetfält skyddar oss primärt från skadlig strålning från solen men utnyttjas även vid 

navigation med kompasser samt vid prospektering efter vissa typer av begravda strukturer och 

föremål i marken då dessa kan förorsaka avvikelser i jordens magnetfält som är möjliga att mäta med 

magnetometerinstrumentet. För arkeologins vidkommande är metoden lämplig för att detektera t.ex. 

ferromagnetiska föremål samt områden som eldpåverkats, t.ex. härdar och ugnar (Aspinall et al 

2008). När ett område påverkas av eld inträffar två saker som är viktiga att förstå för att kunna tolka 

magnetometerresultat. I ett första skede ökar den magnetiska susceptibiliteten, vilket är ett mått på 

hur magnetiskt ett material blir när det utsätts för ett magnetfält, i det eldpåverkade området. Det 

skapar lokala förhöjningar av den magnetiska susceptibiliteten och upprepad eldpåverkan och 

långvariga bosättning kan således öka det översta jordlagrets magnetiska susceptibilitet och vara 

indikativt för arkeologiskt intressanta aktivitetsområden (Le Borgne 1960; Aspinall et al. 2008). Andra 

typer av vanligt förkommande arkeologiska lämningar, som t.ex. gropar och diken, kan också 

detekteras med en magnetometer då dessa ofta återfyllts med material av avvikande magnetisk 

susceptibilitet. I ett andra skede kan det, om det eldas i temperaturer som överstiger den så kallade 

Curiepunkten, skapas karakteristiska anomalier i magnetometerdata genom att det eldpåverkade 

området blir termoremanent magnetiserat (se t.ex. Gaffney & Gater 2003). 
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Figur 1. Försters magnetometer (DLG 4.032) som använts vid  

undersökningarna i Lyrungs, Stånga socken, Gotland. 

 

Den magnetometer som använts vid dessa undersökningar är en så kallad gradiometer, tillverkad av 

företaget Förster (Fig. 1), där två sensorer placerade vertikalt ovanför varandra på 0,65 m avstånd, 

mäter den vertikala komponenten av jordens ständigt fluktuerande magnetfält. De båda sensorerna 

påverkas i samma omfattning av jordens magnetfält men den undre sensorn påverkas i högre grad av 

de lämningar som finns begravda under mark. Genom att mäta differensen mellan den övre och 

undre sensorn kan således jordens magnetfält räknas bort och de begravda lämningarna lyftas fram. 

Vid undersökningen samlades data in varje decimeter i gångriktningen och avståndet mellan de 

undersökta profilerna var 0,5 m. För ytterligare diskussion om magnetometern som arkeologiskt 

prospekteringsredskap se t.ex. Viberg 2012. Data har filtrerats och bearbetats i programmet 

Data2Line och tolkning av de magnetiska data samt produktion av kartor har utförts i ArcMap 9.3.  

Undersökningen genomfördes som en del av Ny Björn Gustafssons avhandlingsarbete i laborativ 

arkeologi. Detta omfattade huvudsakligen olika aspekter av gotländskt metallhantverk under sen 

järnålder (jmf Gustafsson 2013; Gustafsson & Viberg 2012). Lyrungs 1:2, med fornlämning Raä Stånga 

48:1 inkluderades i studien mot bakgrund av de fynd som gjorts på platsen vid tidigare arkeologiska 

undersökningar (1975 & 1991 – jmf Carlsson 1976; Huttu 1996). Dessa indikerade att ett 

verkstadshus funnits på platsen under järnålderns senare del. Bland fynden fanns ett större antal 

tesserae – små kuboida bitar glasfluss som ursprungligen varit avsedda för mosaiker men som när de 

återfinns i skandinaviska kontexter brukar kopplas till produktion av glaspärlor. Då glashantverk 

räknas till sk högtemperaturhantverk bedömdes det som mycket sannolikt att lämningar som avsats 

genom sådana aktiviteter skulle finnas på platsen och därmed vara möjliga att lokalisera genom 

magnetometerprospektering. 
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Platsbeskrivning 

Fastigheten Lyrungs 1:2 – tidigare Stånga Annex 1:1 – innefattar en hel rad fornlämningar från 

tidigaste järnålder till tidig medeltid. Den till ytan mest omfattande av dessa är ett system av fossila 

åkrar (Raä Stånga 48:4). I den nordvästra delen av detta system finns tre stengrundshus på en låg 

terrassering (Raä Stånga 48:1-3). Området delundersöktes på 1970-talet som en del av Dan Carlssons 

avhandlingsarbete runt kulturlandskapets utvecklig på Gotland. Via schakt som drogs över de tre 

stengrunderna kunde det konstateras att de överlagrade odlingsmark från äldsta järnålder som 

senare under Romersk järnålder använts för järnframställning – under två av husen återfanns 

järnugnar. Området används sedan länge endast som betesmark och redan innan utgrävningen av 

den nordvästligaste stengrunden (Raä Stånga 48:1) inleddes kunde en rektangulär, ca 5x3 m 

koﾐstruktioﾐ sköﾐjas soﾏ ’crop ﾏark’ i gräset iﾐﾐaﾐför de låﾐgsträckta ytterﾏurarﾐa. Deﾐﾐa visade 
sig vara en mindre byggnad från sen järnålder. Initialt, 1975, undersöktes 17 m2 via ett meterbrett 

schakt som omfattade stengrundens båda långväggar och den sekundära byggnaden (se Fig. 6). 1991 

upptogs ytterligare ett meterbrett schakt om 13 m2 intill det äldre schaktet. Vid AFL:s undersökningar 

2011 kunde både 1975- och 1991 års schakt tydligt ses som flacka, långsträckta svackor över 

stengrunden. Dessvärre visade detta också tydligt att schaktens inbördes placering i Huttu 1996 (sid. 

8) är felaktig – 1991 års schakt drogs i verkligheten sydost om 1975 års schakt. 

I de djupare lagren återfanns, förutom de ovannämnda spåren av odling och järnframställning, 

främst lämningar från stengrundshuset. I de övre lagren fanns lämningar från aktiviteter i den 

sekundära byggnaden. Trots att endast en begränsad del av denna, ca. 5 m2 i det sydöstra hörnet, 

berördes av schakten återfanns en stor mängd fynd. Majoriteten av dessa utgjordes av 

fragmentariska vävtyngder av bränd lera. Bland de övriga fynden utmärkte sig opakt vita och 

gulaktiga glastesserae (totalt 98 st), en bipolär järnvikt med plätering av kopparlegering och ett 

fragment av ett arabiskt silvermynt (Abbasidisk dirhem 749-833 e.Kr.). Fyndens sammansättning 

föranledde redan från början en tolkning av byggnaden som ett verkstadshus (Carlsson 1976). I 

samband med 1991 års undersökning upptogs även ett schakt om 5 m2 (schakt 8) norr om Raä Stånga 

48:1. Med utgångspunkt i de fynd som påträffades, bl.a. en stor mängd lerklining (14 Kg, jmf. Huttu 

1996:15) tolkades lämningarna i schakt 8 som en byggnad med lerklinade väggar. I schaktet återfanns 

även en armring och en kedjelänk av kopparlegering samt ett nålbryne. Dessa fynd antyder att den 

förmodade byggnaden kan dateras till yngre järnålder (Huttu 1996:15). 

Direkt öster om fornlämningskomplexet Raä Stånga 48 återfinns platsen för den förmodade 

medeltida ödegården Hållgårds (Raä Stånga 157). 

Magnetometerprospektering 

Undersökningarna genomfördes inom ett område som mätte 30x40 m. Placeringen av 

undersökningsytan valdes så att delar av ytan tangerade det förmodade verkstadshus som påträffats 

vid tidigare utgrävningar på platsen (Fig. 2). Ytan inkluderade även stengrundshuset i Syd samt ett 

område som inte bedömts innehålla några manifesta arkeologiska strukturer i Nord som referens. 

Undersökningsytan var även placerad under en luftburen elledning vilket inte verkat påverka data 

nämnvärt (Gaffney & Gater 2003:81 f) men omöjliggjorde nästan helt undersökningar med 

metalldetektor. 
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Figur 2. Raä Stånga 48:1 fotograferat från sydväst. Undersökningsområdet i rött.  

Raä Stånga 48:2 i förgrunden. 

Resultat 

Resultaten från magnetometerundersökningen visar att det stengrundshus som fanns inom 

undersökningsytan framträder mycket väl (Fig. 3) Det beror troligtvis på att huset konstruerats med 

hjälp av stenar med ferromagnetiskt innehåll. Även den terrasskant, ovanför vilken huset är placerat, 

är konstruerad med liknande stenmaterial vilket gör att även den är synlig i de geomagnetiska 

mätningarna. Stenarna i dessa konstruktioner är troligtvis deponerade här av det tillbakadragande 

istäcket under den senaste istiden.  I de norra delarna av undersökningsområdet finns det, som 

befarat, inte lika många arkeologiska strukturer. Det är dock intressant att notera att 

magnetometern verkar spåra närvaron av en, ej tidigare dokumenterad, övertorvad stensträng som 

löper in mot stengrundshuset och som förmodligen ansluter till det stensträngssystem som finns 

dokumenterat norr om undersökningsytan (Carlsson 1979:72 fig. 51). För övrigt finns ett antal 

punktanomalier med mycket höga mätvärden. De uppvisar en mycket karakteristisk termoremanent 

respons och är troligtvis orsakade av enstaka järnföremål. Tolkningen bekräftades via en 

kontrollgrävning där ett ca 1 dm långt armeringsjärn framkom på denna plats. Det kontrollerade 

armeringsjärnet bedöms utgöra origo i koordinatsystemet för 1975 och -91 års utgrävning. 

Det är dock intressant att notera det inte finns några tydliga bevis för närvaron av ett mindre 

verkstadshus i magnetometerdata. Dock finns i området där verkstadshuset befarats ligga spår efter, 

vad som verkar vara, eldpåverkade strukturer. Dessa bedömdes med hjälp av en djupberäkning (half-

width rule) ligga mycket ytligt på ca 1dm djup. Se Kvamme (2006:223) för definition av begreppet. En 

av dessa bipolära anomalier valdes ut för arkeologisk kontrollundersökning och resultaten från denna 

undersökning redovisas i följande avsnitt. 
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Figur 3. (vänster) Resultat från gradiometermätningar I Lyrungs, Stånga socken, Gotland. Gråskala: -10 nT vit till 
+10 nT svart. (höger) Tolkning av de större arkeologiska strukturer från Lyrungs, Stånga socken, Gotland. 
Koordinater i Sweref99 TM. 

Kontrollundersökning 

En tydlig magnetisk anomali inom undersökningsområdet utvaldes för kontrollundersökning. Denna 

låg ca 0,5 m från 1975 års schakt och detta möjliggjorde att provytan – totalt 1 m2 – kunde anslutas 

direkt till detta schakt. När grästorven avlägsnats kunde kanten på det äldre schaktet tydligt ses längs 

hela provytans sydöstra del, ca 5 cm in. Direkt under grästorven vidtog ett tydligt genomplöjt lager 

med spridda fynd. Efter ca 10 cm övergick detta i ett mer orört lager som tydligt avdelades genom en 

diagonalt mot nordväst löpande rad av stenar med en längd mellan 10 och 20 cm (Fig, 4). Detta lager 

var mycket fyndrikt, särskilt i området runt stenraden. Liksom vid de tidigare grävningarna 

dominerade fragment av vävtyngder och glastesserae (Fig. 5, 9 & 11). Särskilt vävtyngdsfragmenten 

förekom i tydliga kluster. Provytan grävdes ner till ca 20 cm djup och det kunde konstateras att den 

magnetiska anomalin möjligen kunde knytas till just ett av de större klustren av vävtyngdsfragment 

invid stenraden alternativt en av stenarna i denna. Sedan schaktplanen i Huttu 1996 anpassats till de 

verkliga förhållandena vid Raä Stånga 48:1, d.v.s. att 1991 års schakt lagts sydost om 1975 års schakt, 

framgick det tydligt att stenraden i 2011 års provyta motsvarade de övre delarna av den mindre 

byggnadens stensyll (jmf Fig. 6). Den nya totala schaktplanen visade även att byggnaden inte verkar 

ha varit orienterat efter det äldre stengrundshusets grundplan utan mer mot nord-nordost.  

På ett mer generellt plan kunde inga direkta spår av glassmältning identifieras vid 2011 års 

undersökning. Sannolikt krävs att de övriga delarna av det s.k. verkstadshuset undersöks för att 

fastställa om sådana aktiviteter faktiskt förekommit i byggnaden. 
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Figur 4. Provytan grävd ner till ca. 20 cm djup 

 
Figur 5. Fyndspridning, jmf. fyndlistan, Bilaga 1 
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Figur 6. Jämförelse mellan tolkningen av magnetometerdata och tidigare utgrävningar vid Lyrungs, Stånga 

socken, Gotland. Resultaten visar undersökta stenstrukturer från utgrävningarna 1975, 1991 och 2011. 

Streckad rektangel markerar den tolkade riktningen och storleken på verkstadshuset. 
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Malsten 

I samband med att ytan för magnetometerundersökningen etablerades observerades att en malsten 

– en s.k. sadelkvarn – eroderats fram i ett av hjulspåren i den körväg som genomkorsar 

fornlämningsområdet. Stenen var 65 cm lång, 48 cm bred och ca 15 cm djup. Efter samråd med 

Länsstyrelsen positionsbestämdes (N 635394 E 711570, SWEREF 99 TM) och dokumenterades 

malstenen in situ (Fig. 7) varefter den övertäcktes. Stenens placering i stengrundshusets sydvästra 

långvägg bör vara ursprunglig (Fig. 8). 

 
Figur 7. Nyupptäckt malsten/sadelkvarn vid Raä Stånga 48:1 
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 Figur 8. Malstenens position (markerad med rött) i stengrundshusets sydvästra vägglinje 
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Bilaga 1. Fyndlista 

Fnr Föremål Typ Antal Fragm Material Vikt 

(g) 

Datering Kommentar 

1 slagg  - 1 järnslagg 22 Jäå I ploglagret 

2 ben rörben - 1  2 Jäå  

3 slagg  - 1 Järnslagg 17 Jäå  

4 slagg  - 1 järnslagg 22 Jäå  

5 tesserae  1  glas 1 Jäå I ploglagret 

6 vävtyngd  - 1  25 Jäå  

7 tesserae  1  glas 1 Jäå  

8 tesserae  1  glas 1 Jäå  

9 vävtyngd  - 1 bränd lera 30 Jäå  

10 vävtyngd  - 3  37 Jäå  

11 tesserae?  1  glas?  Jäå Sten, avförd 

12 sten  1  porfyrit(?) 70  I ploglagret 

13 kärl  - 1 keramik 2 nyare tid Invändigt glaserad 

mynningsskärva, 

rödgods 

14 vävtyngd  - 1 bränd lera 29 Jäå  

15 tesserae  1  glas 2 Jäå  

16 tesserae  1  glas 1 Jäå  

17 vävtyngd  - 1 bränd lera 7 Jäå  

18 vävtyngd  - 2 bränd lera 12 Jäå  

19 skärva  - 1 glas 0,5 jäå liten grönaktig 

glasflisa 

20 vävtyngd  - 1 bränd lera 44 Jäå  

21 vävtyngd  - 5 bränd lera 71 Jäå  

22 vävtyngd  - 1 bränd lera 11 Jäå  

23 bryne  1  sandsten 217 Jäå  
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Fnr Föremål Typ Antal Fragm Material Vikt 

(g) 

Datering Kommentar 

24 föremål  - 1 bränd lera 5 Jäå möjligen vittrad 

keramik 

25 vävtyngd  - 3 bränd lera 70 Jäå  

26 vävtyngd  - 1 bränd lera 26 Jäå  

27 vävtyngd  - 1 bränd lera 46 Jäå  

28 vävtyngd  - 1 bränd lera 11 Jäå  

29 vävtyngd  - 1 bränd lera 20 Jäå  

30 vävtyngd  - 1 bränd lera 34 Jäå  

31 vävtyngd  - 2 bränd lera 23 Jäå  

32 vävtyngd  - 1 bränd lera 15 Jäå  

33 tesserae  1  glas 1 Jäå  

34 vävtyngd  - 1 bränd lera 19 Jäå  

35 vävtyngd  - 2 bränd lera 82 Jäå  

36 vävtyngd  - 8 bränd lera 63 Jäå  

37 tesserae  1  glas 1 Jäå  

38 tesserae  1  glas 1 Jäå  

39 vävtyngd  - 1 bränd lera 235 Jäå ¼ vävtyngd 

40 vävtyngd  - 3 bränd lera 30 Jäå  

41 vävtyngd  - 3 bränd lera 27 Jäå  

42 vävtyngd  - 1 bränd lera 21 Jäå  

43 vävtyngd  - 1 bränd lera 10 Jäå i ploglagret 

44 tand  - 3 tand  Jäå i ploglagret 

45 ben  - 5 ben  Jäå i ploglagret, 2 

brända fragment 
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Bilaga 2. Fyndbilder 

 

 
Figur 9. Tesserae (F 5, 7, 8, 15, 33, 37, 38) & glasskärva (F 19). Skala i mm 

 

 

 
Figur 10. Bryne (F 23). Skala i mm. 
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Figur 11. Vävtyngd (del av -, F 39). Skala i mm. 


