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lingen av kärlgodset samt kärlens dekor visar att 
det rör sig om kärl tillverkade av specialister. Ty-
pologisk datering av keramiken visar det finns en 
del förromersk keramik i materialet men de allra 
flesta kärlen kan dateras till romersk järnålder. 
Det finns troligen också en del keramik från yng-
re folkvandringstid. 

Det framkom ett relativt stort antal vävtyngder 
fördelade på två anläggningar. Det indikerar att 
även textilhantverk har förekommit på platsen.
 Den brända leran har till en del kunnat hänfö-
ras till ugnskonstruktioner. I två fall har bläster-
skydd kunnat identifieras. Flera delar har utsatts 
för värme över 1050ºC, vilket stödjer tolkningen 
av att smideshantering skett på platsen. 
 Metallfynden utgörs av föremål, fragment och 
slagg. Metallsammansättningen visar på ett högt 
drivet smideskunnande. Råmaterialet verkar hu-
vudsakligen komma från det regionala omlandet. 
Ett föremål, en kniv, kan hänföras till ett ursprung 
på kontinenten. Även ett spänne har troligen sitt 
ursprung utanför regionen. Såväl primär- som 
sekundärsmide kan beläggas på platsen.
 De naturvetenskapliga dateringarna visar att 
platsen varit i bruk från romersk järnålder fram 
till vikingatid. Av 18 utförda dateringar hör 12 till 
romersk järnålder. Av de daterade smidesrela-
terade anläggningarna hör de flesta till romersk 
järnålder. De fem sädeskorn som daterats hör till 
perioden yngre romersk järnålder till vendeltid. 
Detta antyder en förändrad användning av plat-
sen över tid.
 Greby utgör mot denna bakgrund en plats där 
storskalig handel och hantverk har bedrivits un-
der romersk järnålder. På platsen har specialister 
inom metallhantering och troligen också keramik-
tillverkning varit verksamma under denna period.

RAÄ Tanum 1885 i Tanum socken och kommun, 
Västra Götalands län  
Arkeologisk delundersökning av en handel-  
och hantverksplats från äldre järnålder

Sammanfattning
Delundersökningen av Tanum 1885 genomför-
des under slutet av april till mitten av maj 2015. 
Undersökningen utfördes som en forsknings-
undersökning med medel från Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, med inriktning på anlägg-
ningar knutna till hantverksaktiviteter.
 Efter avbaning hade närmare 400 anläggningar 
framkommit, av dessa undersöktes knappt 100. 
Av de som undersöktes utgjordes tolv av kokgro-
par, tio av ugnar och fyra av härdar. Övriga under-
sökta anläggningar utgjordes av gropar och stolp-
hål. Av kokgroparna har sju tolkats som relaterade 
till matberedning, i fyra fall kanske i form av rost-
ningsugnar. En av kokgroparna tolkas som relate-
rad till någon form av hantverk, möjligen smides-
hantering. En av kokgroparna kan möjligen asso-
cieras med keramiktillverkning. Bland ugnarna 
kan fyra, eventuellt fem, tolkas som smidesässjor. 
Fyra, eventuellt sex, andra kan tolkas som kera-
mikugnar. En har tolkats som rostningsugn. Fyra 
av groparna har analyserats så att det är möjligt 
att spekulera i deras funktion. Även om de i slut-
fasen kommit att användas som avfallsgropar kan 
deras primära funktion ha varit en annan. Förslag 
på tolkning av dessa är att de utgör rester av rost-
ningsugnar men eventuellt även att man här ut-
fört smidesrelaterade aktiviteter.
 Fynden från ytan utgörs huvudsakligen av ke-
ramik, bränd lera och metall. Keramiken omfat-
tar 560 fynd med en vikt av 2 885 gram, bränd lera 
1009 fynd med en vikt av 3 739 gram och metall 30 
fynd med en vikt av 434 gram. Dessutom förekom 
fynd av säd, ben, flinta och bergartsföremål.
 Keramiken utgörs till mer än 20 % av fint bear-
betad keramik, vilket är en relativt hög andel och 
visar att platsen haft en särskild roll i samhället. 
Den höga kvaliteten och den likartade behand-
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Illustration 1. Grebbestadsområdet med fornlämningar. Fornlämningar omnämnda i texten är namngivna i kartan. Undersöknings-
området är blåmarkerat.
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DEL 1: BAKGRUND 
Syfte
Kulturlandskapet har på uppdrag av Läns-
styrelsen i Västra Götalands län utfört en 
arkeologisk delundersökning av fornlämning 
Tanum 1885, inom fastigheten Grebbestad 
2:468. Tanum 1885 är registrerad som boplats, 
men de förundersökningar som tidigare berört 
undersökningsområdet visar att denna del 
snarare varit en yta för hantverksaktiviteter 
och kanske handel, än en egentlig gårdsplats. 
Undersökningen utfördes i syfte att fördjupa 
resultaten av tidigare utförda undersökningar 
av denna och liknande platser.

Undersökningens bakgrund
Detaljplanearbete för flerfamiljsbostäder föran-
ledde att en arkeologisk utredning genomfördes 
2013 inom ovan nämnda fastighet. Utredningen 
omfattade enbart den södra delen av fastighe-
ten då Länsstyrelsen bedömt att den norra delen 
utgjorde förundersökningsområde för Tanum 
1885. Ett beslut om förundersökning planera-
des dock tas efter genomförd utredning. Dess-
utom ville Länsstyrelsen avvakta resultaten av 
den schaktningsövervakning som beslutats ske 
inom delar av Tanum 1885 norr om detaljplane-
området (beslut 431-931-2013 med anledning av 
planerat VA). 

 Detaljplanen antogs 2014-06-16 utan att be-
slut om förundersökning hade fattats av Läns-
styrelsen. På uppdrag av Länsstyrelsen gjordes 
därför en begränsad förundersökning 2014 (be-
slut 431-15052-2014) där kostnaden delades mel-
lan fastighetsägaren och Länsstyrelsen. Resulta-
ten visade att fornlämningen Tanum 1885 hade 
en utsträckning in i planområdet. 

Mot denna bakgrund beslutades att fastig-
hetsägaren befriades från kostnaden för arkeo-
logisk undersökning, vilken istället erlades av 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Undersök-
ningen har genomförts som en forskningsun-
dersökning av Kulturlandskapet till specialtaxa. 
 Förutom de medel som ställts till förfogande 
genom Länsstyrelsens försorg har bidrag för 
naturvetenskapliga analyser samt bearbetning 
av resultaten erhållits från följande fonder:

• Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornmin-
nesfond

• Magnus Bergvalls Stiftelse 
• Lennart J Hägglunds Stiftelse 
• Hildebrandska fonden/Svenska fornmin-

nesföreningen

Vi är mycket tacksamma för samtliga dessa bi-
drag utan vilka vi inte hade kunnat genomföra 
det analysarbete, som visar vilken komplex och 
mångfacetterad plats Greby varit under förhis-
torien.

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet ligger i norra delen av 
Grebbestad och 400 meter sydväst om Greby 
gravfält, Tanum 734:1, illustration 1. Platsen ligger 
i en svag nordsluttning ned mot Falkerödsvä-
gen, som gränsar till områdets norra del. Denna 
grusväg leder till hembygdsgården med naturre-
servat och längre åt öster Falkerödstjärnen. 
 Den undersökning som rapporteras här gäller 
en delundersökning av fornlämningen Tanum 
1885, det vill säga den sydligaste änden av en be-
tydligt större boplats. Den ingår i samma gräns-
bestämda område som Greby gravfält, Tanum 
734:1. Som närmast är det bara 50 meter mellan 
boplats och gravfält. Från här aktuellt undersök-
ningsområde till gravfältet är det dock över 300 
meter.
 Kring Greby gravfält består omgivningarna 
främst av gräs- och ljungbevuxen moränmark, 
medan det närmaste området intill undersök-
ningsytan består av åkermark och bebyggelse. 
Själva undersökningsytan utgjordes av gräsbe-
vuxen före detta odlingsmark. 
 Matjordslagret varierade i tjocklek från 0,25 
meter i sydost till 0,60 meter i norr. Under detta 
fanns sand, vilken i varierande grad även inne-
höll sten. I övergången mellan matjorden och 
sandlagret fanns inom nästan hela ytan ett kraf-
tigt kulturpåverkat lager. Detta utgjordes av en 
närmast sotsvart, sandig humus, som bland an-
nat innehöll fynd av keramik, bränd lera, skärv-
sten samt ben.
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Illustration 2. Greby gravfält tecknad av Gustaf Brusewitz 1873 på uppdrag av Oscar Montelius. Bild från Göteborgs Stadsmuseum.

Illustration 3. Fynd från Oscar Montelius undersökning av Greby gravfält 1873. Illustrationer ur Bidrag till kännedom om Göteborgs 
och Bohusläns fornminnen och historia, andra bandet, 1879-83.
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Kulturmiljö
Två av de största järnåldersgravfälten i Tanums 
kommun ligger i Grebbestad. De är Greby, Ta-
num 734:1, samt Gissleröd, Tanum 719 m fl, och 
har innehållit minst 219 respektive 60 gravar 
vardera. Dessutom finns vid Siljevi, cirka 600 
meter sydost om undersökningsområdet, ytter-
ligare ett gravfält om 30 gravar från samma tid. 
Rösen, stensättningar, resta stenar och högar vi-
sar ytterligare att området runt Grebbestad va-
rit befolkat under såväl järnåldern som tidigare 
perioder. Labyrinten i Ulmekärr, den trekantiga 
stensättningen på Gissleröd II och treuddarna i 
Sövall är exempel på mer ovanliga gravtyper från 
järnåldern i området. 

Bosättningar från denna tid är mindre kända. 
Oftast krävs en undersökning för att kunna klar-
göra om bosättningen är från järnåldern eller ej, 
detta eftersom lämningarna inte är synliga ovan 
mark. Förutom Tanum 1885 finns tre undersökta 
boplatser med järnåldersdateringar i Grebbe-
stadsområdet, Tanum 1892, 1893 samt 2207. 

Tidigare undersökningar
Några av de arkeologiska undersökningar som 
genomförts och de fynd som gjorts vid Greby 
tillhör arkeologihistorien, illustration 2 och 3. Det 
gäller naturligtvis undersökningen av gravfältet 
men också fynden av guld och inte minst fyndet 
av ben från garfågel.

Oscar Montelius: Greby gravfält, Tanum 734:1
Greby gravfält omfattar i dagsläget 219 kända 
gravar och består av högar, långhögar, runda och 
ovala stensättningar samt enstaka resta stenar, 
illustration 1 och 2. Gravfältet beskrevs tidigt och 
till det har en betydande mytbildning knutits. 
Av de tidiga beskrivningarna är Oedman (1746) 
och Holmberg (1876) relativt utförliga.1 Oedman 
beskriver särskilt de resta stenarna och redogör 
kortfattat för den myt som är kopplad till Greby 
gravfält, nämligen att gravarna är resta över en 
här av invaderande skottar som ska ha bese-
grats här. Även Holmberg redogör för historien 
om skottarna. I förundersökningsrapporten 
från gravfältet vid Gissleröd II, Tanum 1892 och 

1 Oedman 1746/1983, Holmberg 1876/1979

1893, behandlas skottemyten.2

 År 1873 undersökte Oscar Montelius elva av de 
då 157 kända gravarna. När Montelius publice-
rade materialet från 1873 års grävning, beskrev 
han gravfältet på följande sätt: ”Detta storartade 
fornminne (...) har redan varit föremål för upp-
märksamhet icke blott inom närliggande trakt 
utan äfven inom fornforskarnes krets”.3 Monte-
lius nämner kort att Holmberg beskriver platsen 
som en ”valplats”, ett slagfält. I övrigt utgörs rap-
porten av en koncis beskrivning av gravfältet, 
undersökningsmetodik och resultaten av de en-
skilda undersökta högarna. I sammanfattning-
en påpekar Montelius särskilt att det inte fanns 
spår av vapen i gravarna. Greby bör därför ses 
som den fredliga bondebefolkningens viloställe. 
Utan att problematisera frågan hänvisar han till 
att delar av fyndmaterialet inte tidigare har på-
träffats i Sverige men har likheter med brittiskt, 
tyskt och danskt material. 
 Några år senare publicerar Montelius en 
grundligare tolkning av undersökningen på Gre-
by gravfält.4 Här tar han upp myten om skottar-
na betydligt utförligare genom att citera långa 
stycken ur Oedmans och Holmbergs beskriv-
ningar och sedan argumentera mot denna myt. 
Med hjälp av det material som fanns insamlat på 
1870-talet kan han se att gravfält från järnåldern 
är gårds- eller möjligen bygravfält för den lokala 
befolkningen. I tolkningen av fynden poängte-
ras åter avsaknaden av vapen i gravarna – detta 
är typiskt för äldre järnålderns gravfält i norden 
och Tyskland, enligt de undersökningar som då 
genomförts. Vad gäller keramiken kvarstår jäm-
förelsen med vissa keramiktyper i brittiskt, tyskt 
och danskt material. Dessutom poängteras de 
stora likheterna med norskt material i denna ar-
tikel. Det gäller den vanliga gravkeramiken med 
en mindre skål med hank, illustration 3, och det 
speciella kärlet med en glasbit i botten.
 Montelius undersökte sju avlånga och fyra 
runda “högar” – han benämnde samtliga gra-
var på gravfältet högar och definierade således 

2 Swedberg & Östlund 2007
3      Montelius 1873
4 Montelius 1879-83
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Illustration 4. Gravurna från Gissleröd I grav 16, fyndnummer  48574:5. Detta är en så kallad buckelur-
na som brukar dateras till yngre romersk järnålder, men kan även förekomma under folkvandringstid.

Illustration 5. Fynd av keramik från undersökningen av Gissleröd II 2007: resterna av en gravurna 
samt brända ben från människa.



11

inga stensättningar.5 Alla utom en bestod av ett 
röse av stenar i ett lager, täckta av sand och jord. 
Under stenarna fanns i sin tur ett lager av starkt 
kolblandad jord med inslag av brända ben, var-
för Montelius tolkar detta som rester efter grav-
bålet. De flesta ben har dock lagts i en gravurna, 
och urnan har placerats i lagret under stenarna, 
utan omgivande stenkista eller dylikt. En av hö-
garna saknade inre stenröse. 

Fynden utgjordes av keramik, glaspärlor, de-
lar av benkammar samt sländtrissor. Kerami-
ken utgjordes både av mer eller mindre intakta 
kärl och enstaka skärvor, och var av varierande 
kvalitet, från grovt och löst bränt till av mycket 
hög kvalitet. I två av de gravar som undersök-
tes fanns krukskärvor men inga eller mycket få 
ben. Dessa två gravar innehöll inte heller några 
andra gravgåvor. Inga gravar innehöll djurben. 
Ett kärl, placerat intill en urna som innehöll de 
brända benen och täckt av en flat sten, innehöll 
endast “något jord”, vilket skulle kunna tyda på 
någon slags föda som gravgåva. Efter under-
sökningarna av de elva gravhögarna återställ-
des dessa. Delvis på grund av detta men även på 
grund av att Montelius inte publicerat någon rit-
ning, vet vi inte vilka gravar som undersöktes. 
 Montelius daterar gravfältet till fjärde år-
hundradet efter vår tideräknings början, främst 
baserat på lerkärlens form. (För orientering: Se 
tidsaxel längst bak i rapporten, på omslagets in-
sida.)

Gravfältet vid Siljevi, Tanum 765:1
Vid Siljevi, öster om Grebbestads samhälle, 
finns resterna efter ytterligare ett stort gravfält, 
Tanum 765:1. Delar av det undersöktes i slutet 
av 1800-talet, men det har inte varit föremål 
för antikvariska åtgärder sedan dess, och nå-
gon rapport finns inte. Det har funnits minst 30 
runda stensättningar, och enligt uppgift ska det 
även ha funnits boplatslämningar. Gravfältet är 
svårt skadat av grustäkt och kan ursprungligen 
ha varit större.6

 En möjlig datering, mot bakgrund av gravar-
nas utseende, är yngre järnålder, möjligen med 

5 Montelius 1879-83
6 Olsson m fl 2010

en början i slutet av romersk järnålder. Vid un-
dersökningen av gravfältet år 1890 insamlades 
här keramik från gravurnor vilka då daterades 
till äldre järnålder (SHM inv. 12050).7

Gravfältet vid Gissleröd: Tanum 719:1 med flera
Gravfältet Tanum 719:1 utgör – tillsammans med 
stensättningarna Tanum 737:1-3 samt den resta 
stenen Tanum 718:1 – de sista resterna av Giss-
leröd I, ett gravfält som ursprungligen innehöll 
minst 54 gravar. En av de gravar som finns kvar 
inom 719:1 utgörs av en domarring. Gravfältet 
vid Gissleröd I beskrevs första gången 1890 el-
ler 1891, då Emil Ekhoff bedrev undersökningar 
i Grebbestad. Gravfältet undersöktes därefter 
successivt mellan 1903 och 1948 av i tur och ord-
ning Otto Frödin, Nils Niklasson och Åke Fred-
sjö, tills endast dagens 11 gravar återstod.8 Inga 
av dessa undersökningar har rapporterats.
 Förutom de ovan nämnda utgjordes gravarna 
av runda och ovala högar, mellan 0,15 och 0,35 
meter höga. En hög avviker och var hela 0,65 
meter hög.9 Fredsjö kom fram till att av de 54 
gravarna var fem försvunna och tre ej under-
sökta, det vill säga 46 gravar undersöktes ge-
nom åren.10 Av de undersökta högarna innehöll 
33 en stenpackning eller ett kärnröse. Liksom på 
Greby gravfält identifierades endast högar, inga 
stensättningar. 

I dessa 46 undersökta gravar gjordes fynd i 
36. Fynden utgörs förutom av kol också av brän-
da ben, lerkärl och keramikskärvor, delar av 16 
kammar, pärlor (av glas, brons och bergskris-
tall), järnföremål (spikar, nitar, beslag, en sax, 
en pilspets med holk, ett bleck, en remsölja, två 
nålar, en kniv, en saxsprint), bronsföremål (en 
ten, ett hänge, ett spänne, två remändebeslag, 
två remsöljor, två bleck), enstaka flinta (bland 
annat en spånpilspets), djurtänder, björnfalang-
er, en hartstätning, två sländtrissor av täljsten 
och tre av bränd lera samt brynen, illustration 4. 
Det nämns även en korsformig fibula, en nål och 
ett spänne, men det framgår inte i vilket mate-

7 Olsson m fl 2010 och däri anförda källor
8 Olsson m fl 2010 och däri anförda källor
9 Eriksson 2004
10 Olsson m fl 2010



Illustration 6. Karta över den del av schaktningsövervakningen 2014 som berörde Tanum 1885. FUS anläggning 10 finns längst norrut. 
En fullständig redovisning av undersökningsresultaten finns i Kulturlandskapet rapport 2014:12. Som framgår av kartans nedre del 
framkom ett flertal anläggningar i anslutning till den del av fornlämningen som senare undersöktes.



13

rial dessa är gjorda. I keramikmaterialet finns 
grova dåligt brända kärl såväl som finare gods, 
bland annat skärvor från tre buckelurnor och två 
spannformade kärl. Det noteras även skärvor 
från ett blanksvart kärl ornerat med horisontella 
linjer, skärvor ornerade med stämpelintryck el-
ler linjer, skärvor från en “fatformig urna” samt 
skärvor från tre kärl med hank. En av gravarna 
på gravfältet utgörs av en skelettgrav.11

 Åke Fredsjö daterade gravarna till perioden 
sen folkvandringstid – vikingatid, och Carl-Axel 
Moberg tillägger att det också finns gravar som 
kan härröra från äldre förromersk järnålder. Er-
iksson gör bedömningen att gravfältets västra 
delar främst pekar på en datering till romersk 
järnålder – folkvandringstid, medan den östra 
delen hellre kan dateras till främst vendeltid – 
vikingatid. Gravfältet Gissleröd I kan därmed 
mot bakgrund av gravarnas form och fyndens 
beskaffenhet dateras från romersk järnålder till 
vikingatid.12

Tanum 1892 och 1893, grav- och boplatsområde
Under 2006 och 2007 undersöktes gravar och 
boplatslämningar vid Tanum 1892 och 1893, norr 
om Gissleröd I. Lämningarna var svårt skadade 
av grustäkt.13 Helt säkert har här funnits minst 
tre gravar, varav en trekantig stensättning och en 
hög, men det är inte otänkbart att det ursprung-
ligen funnits fler – tidigare beskrivningar näm-
ner fem till åtta gravar. Gravfältet fick tidigt be-
teckningen Gissleröd II för att skilja det från Giss-
leröd I. Såväl fyndmaterial som anläggningar vi-
sar emellertid att ytan använts både som boplats 
och till gravläggning.
 Några av gravarna och anläggningarna un-
dersöktes redan 1903-1904 av Otto Frödin, och 
inte heller i det här fallet publicerades någon 
rapport.14 Vid dessa undersökningar framkom få 
fynd, bland annat ett bränt hasselnösskal (SHM 
inv. 12050). Vid undersökningarna som utfördes 
2006-2007 framkom främst keramik, men även 

11 Eriksson 2004
12 Eriksson 2004 och däri anförd litteratur
13 Olsson m fl 2010
14 Olsson m fl 2010 och däri anförd litteratur

brända ben, flinta och bränd lera.15 Keramiken 
utgörs av såväl grovt och dåligt bränt gods som 
kärl av finare kvalitet, och framkom både i grav-
kontext (som benbehållare) och i andra typer av 
anläggningar. Den keramik som framkom date-
ras till äldre järnålder. Brända ben framkom i nio 
anläggningar, men endast en (en grav) innehöll 
ben från människa, illustration 5. I övrigt kunde 
benen bestämmas till däggdjur och i ett fall till 
får/get. Slagen flinta framkom över hela ytan, 
bland annat spån, ryggspån och en spånpilspets, 
vilket visar på aktiviteter under mellanneoliti-
kum. Den brända leran kommer troligtvis från 
någon slags ugnskonstruktion.
 Totalt 17 14C-dateringar gjordes. Dessa förde-
lar sig från 1440-1190 f Kr till 770-980 e Kr, det 
vill säga från äldre bronsålder till vendeltid/vi-
kingatid, dock med en tyngdpunkt i äldre järn-
ålder, från vår tideräknings början till cirka 500 
e Kr. De tre säkra gravarna på platsen daterades 
till övergången mellan yngre bronsålder/förro-
mersk järnålder samt till förromersk järnålder.

Boplats Tanum 1885
Tre undersökningar har de senaste åren berört 
Tanum 1885. Två exploateringar planerades som 
båda på olika sätt berörde fornlämningen – dels 
ny VA-ledning, dels nya bostäder. 
 En utredning gjordes i juni 2013 strax söder 
om Tanum 1885. Här framkom omrörda lager 
och påförda massor.16 Enstaka fynd av kera-
mik och andra förhistoriska fynd med datering 
till järnålder och stenålder framkom i mindre 
fickor av bevarat kulturlager. Exploateringsytan 
sträckte sig norrut mot Tanum 1885, och mellan 
utredningsområdet och Tanum 1885 fanns en 
ängsyta som bedömdes ha potential att ha beva-
rade kulturlager.
 Mellan december 2013 och april 2014 utfördes 
en förundersökning i form av en schaktningsö-
vervakning vilken bland annat berörde delar 
av Tanum 1885.17 Under Falkerödsvägen fanns 
ett fyndförande kulturlager, illustration 6. Här 
framkom relativt rikligt med keramik samt en 

15 Olsson m fl 2010
16 Swedberg & Toresson 2013
17 Swedberg 2014
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Illustration 9. Greby gravfält från undersökningsområdet, april 2014. Foto mot nordost.

Illustration 7. Guldten funnen vid Greby Sörgård på 1870-talet. 
Källa:SHM

Illustration 8. Guldten funnen vid Greby Nordgård på 1870-talet. 
Källa:SHM
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gul glaspärla och en guldten, se illustration 66. 
Bränd lera förekom i riklig mängd, en del av den 
var hårt bränd och har troligen ingått i ugns-
konstruktioner. Övriga fynd bestod av slagen 
flinta, järnslagg och järnföremål. Inom en yta på 
knappt 70 m² framkom 12 anläggningar, bestå-
ende av härd, kokgropar och ugnar. Dessutom 
framkom gropar och stolphål. Analyser visar att 
det förekommit järnbearbetning på platsen. Det 
använda järnet är troligen av lokal härkomst. 
Även längs med väg 163 framkom anläggningar 
och fynd. Dateringar visar att platsen varit an-
vänd under romersk järnålder, folkvandringstid 
och vikingatid.
 I oktober 2014 utfördes en förundersökning 
mellan utredningsytan i söder och Falkerödsvä-
gen i norr.18 Här framkom ett flertal anläggning-
ar, bland annat ugnar, kokgropar och stolphål. 
Platsen tolkades som en aktivitetsyta snarare än 
en egentlig boplats. Fynd av keramik och bränd 
lera gjordes över hela ytan.
 Resultaten från dessa undersökningar ledde 
fram till den undersökning som presenteras i 
denna rapport.

Boplats Tanum 2207
Söder om Grebbestad, 3 kilometer sydost om Gre-
by gravfält och Tanum 1885, finns ytterligare en 
delundersökt boplats, Tanum 2207. Platsen upp-
täcktes vid en utredning 2009 inför planerad ny 
VA-ledning, och 2010 utfördes en förundersök-
ning i form av en schaktningsövervakning inom 
berörd yta.19 Vid förundersökningen framkom 14 
anläggningar bestående av bland annat stolphål, 
en husränna och en härd. Tre av stolphålen och 
husrännan tolkades som den sydvästra änden av 
ett hus. Fynden utgjordes av övrigt slagen flinta 
samt keramik. Kolprover från bland annat hus-
rännan daterades till romersk järnålder.
Lösfynd
I Grebbestad har också gjorts ett antal lösfynd 
som är av intresse för oss. Särskilt intresserade 
är vi av Tanum 1687:1, alldeles i anslutning till 
den nu undersökta ytan. RAÄ-numret rymmer 

18 Ihr 2014
19 Grahn-Danielson m fl 2009, Grahn-Danielson m 
fl 2010

ett antal olika fynd, varav en guldten (SHM inv. 
7150) vilken hittades vid gården Greby Sörgård 
utmed “allmänna landsvägen” det vill säga nu-
varande väg 163, illustration 7. Här tas också upp 
ett par keramikskärvor (GAM inv. 4619). Ett fynd 
bestående av en granitskiva med slipad ränna, 
med spår av guld i den slipade rännan, är något 
av ett mysterium, då den inte omnämns under 
det inventarienummer som anges (SHM inv. 
12050). Troligtvis rör det sig om något slags 
misstag begånget i något skede. Huruvida detta 
fynd verkligen gjorts här är i nuläget omöjligt att 
veta. Ett antal fynd är inte beskrivna i FMIS, men 
bör med största sannolikhet hänföras till plat-
sen. Det rör sig om keramikskärvor från minst 
12 kärl, hälften av en benkam, samt kreatursben, 
alla beskrivna av Montelius.20 Montelius räknar 
upp obrända djurben från nöt, svin, får/get samt 
ett ben från garfågel. Detta stämmer alltså inte 
med vad som anges i FMIS. Däremot omfattar 
SHM inv. 5567 minst 10 keramikskärvor, del av 
en benkam samt djurben av bland annat garfå-
gel, funna på Greby ägor. Det går dock inte att 
hitta en fyndplats i FMIS som stämmer med 
detta. En karta i Montelius artikel visar fynd-
platsen, vilken i stort bör sammanfalla med Ta-
num 1687:1.
 Också Tanum 1688:1 är ett lösfynd, bestående 
av “en trind, i mycket liten spiral hoprullad guld-
ten” funnen i en grusbacke på Greby Nordgår-
dens ägor (SHM inv. 4979), illustration 8.

Frågeställningar
Inför undersökningen ställdes följande fråge-
ställningar upp:
 1) Platsen är belägen nära Greby gravfält och 
bara 1 kilometer från Gisselrödsgravfältet, illustra- 
tion 9. Båda gravfälten har bedömts vara använ-
da under en stor del av järnåldern. Det är därför 
intressant att studera brukningskontinuiteten 
inom undersökningsområdet. Detta kan göras 
genom 14C-datering av anläggningar samt genom 
typologisk keramikdatering.
 2) Den typologiska dateringen av keramik kan 
eventuellt också utvärderas om keramik före-

20 Montelius 1879-83



Illustration 10. Karta över undersökningsområdet. Anläggningarnas kategorisering anges i teckenförklaringen. Schaktet från schakt-
ningsövervakningen vid nedläggning av VA-ledning under Falkerödsvägen är beläget norr om undersökningsytan. Vi den undersökningen 
registrerades inga stolphål. 
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kommer i kontexter som är möjliga att datera 
naturvetenskapligt. Om så, kan undersökningen 
även bidra till en bättre dateringstypologi för ke-
ramik i Bohuslän.
 3) Boplatsen kan bidra till förståelse av det om-
givande landskapet genom att studera innehåll i 
anläggningar genom makrofossilanalys, utökad 
vedartsanalys samt osteologisk analys av ben-
material.
 4) En betydande hantverksproduktion kan för-
modas ha förekommit på platsen. Vilka typer av 
föremål och material har tillverkats? Möjligen 
kan undersökningen även visa på omfattningen 
av denna. Detta kommer att kunna studeras ge-
nom förekomst och sammansättning av fynd, 
genom 14C-dateringar samt genom mark- och 
geokemiska studier.
 5) Boplatsens interna struktur (intra-site), 
exempelvis olika aktivitetsytor, hus etc, stude-
ras genom fyndfördelning samt genom mark- 
kemiska analyser och makrofossilanalyser. Ge-
nom att markkemiskt provta såväl anläggning-
ar som stratigrafiska marklager kommer ett för 
forskningen viktigt grundmaterial för en kom-
plex boplatsmiljö att produceras. Detta kommer 
att kunna användas i tolkningen av denna plats 
men även i tolkningen av framtida undersök-
ningsresultat.
 Sammanfattningsvis torde platsens läm-
ningar ha potential att ge information om:  

• Platskontinuitet/diskontinuitet
• Keramikdatering
• Landskapsutnyttjande
• Hantverksproduktion

Metod
Undersökningen genomfördes under tre veckor 
mellan 28 april och 13 maj 2015. Undersöknings-
området framgår av karta illustration 10. Våren 
var kall och blåsig med en dygnsmedeltempera-
tur på 7,6 grader, att jämföra med genomsnittet 
för de senaste fyra åren på 9,7 grader. Vädret var 
omväxlande med mer regn än normalt. Det drä-
nerande underlaget gjorde dock att regnandet 
inte påverkade undersökning i alltför hög grad, 
den kalla vinden var ett större problem. Det 

pressade tidsschemat påverkade dock metoden, 
vilket beskrivs nedan.
 Undersökningen inleddes med att matjords-
lagret banades av med schaktmaskin. Massorna 
transporterades bort med dumper. Under mat-
jorden fanns ett kulturlager, vilket till viss del 
torrsållades. Mindre partier sparades samt en 
profilbänk vilken delade undersökningsytan i en 
nordlig och en sydlig del. Därefter banades även 
kulturlagret av ner till anläggningsnivå. Den av-
banade ytan avsöktes med metalldetektor. Un-
dersökningsytan fotograferades översiktligt före 
och under undersökningen.
  Anläggningar mättes in med RTK-GPS, foto-
graferades och beskrevs innan delar av dem un-
dersöktes, illustration 11. Anläggningar snittades. 
Den del som undersöktes togs bort med grävslev. 
I vissa fall grävdes snittet med single context-me-
tod. En ugn, A292, grävdes ut i sin helhet enligt 
single context-metod. En anläggning, A901, snit-
tades med maskin, eftersom den var djup och 
stor i omkretsen, illustration 12. Ytterligare två 
anläggningar maskinsnittades, A81 och 113. Det-
ta var dock inte ett led i undersökningen av dessa 
utan för att förstå omgivningens kontexter, det 
vill säga marklager och förhållande till omgivan-
de anläggningar. Stolphål grävdes ut till hälften 
med spade, för att kontrollera att de verkligen 
var stolphål och i så fall hur djupa. Av de knappt 
400 anläggningar som framkom undersöktes 97. 
Vid urvalet av anläggningar prioriterades olika 
typer av eldstäder framför andra anläggningsty-
per. Eldstäder inom en undersökning kan grovt 
delas in i härdar, kokgropar och ugnar. Dessa är 
dock svåra att definiera  i ett initialt skede och 
ibland även efter att den arkeologiska dokumen-
tationen är genomförd varför denna samlings-
beteckning användes i fält om en mer exakt de-
fintion inte kunde ges.
 De fynd som samlades in vid sållning av kul-
turlagret hänförs till respektive delyta. Fynd in-
samlade vid anläggningsgrävning relaterades till 
respektive anläggning samt till lager i några fall. 
Dessutom samlades fynd in i samband med me-
talldetektering samt framrensning av struktu-
rer. Dessa mättes in som fyndpunkter. Därutö-
ver har fyra lösfynd tagits in utan annan kontext 



18

Illustration 12. Maskinsnittning av anläggning 901. Stig och Annika konfererar medan Andreas och Tommy studerar grävmetodiken. 
Foto mot sydväst. 

Illustration 11. Översikt över den norra delen av undersökningsytan med hela fältpersonalen: Annika, som undersöker anläggning 233, 
Marianne, som undersöker anläggning 26. Anna har precis tömt en hink med fyllningsmaterial från anläggning 143 och Stig mäter in 
anläggning 245. Foto mot nordost.
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än undersökningsytan. Av benmaterialet har de 
fynd som var relaterade till marina djur tagits 
tillvara. Eftersom inga medel för konservering 
har ställts till undersökningens förfogande har 
metallfynden använts som analyspreparat.
 En systematisk provtagning ur anläggnings-
fyllningar utfördes på 22 anläggningar. I dessa 
togs 1-3 prov för makrofossilanalys samt 3-8 
prover för markkemisk analys. I anslutning till 
ett urval av dessa anläggningar togs ett antal 
markkemiska prover ur intilliggande marklager. 
Urvalet av anläggningar baserades på frågeställ-
ningarna och vilka typer av anläggningar som 
bäst skulle kunna besvara dessa. Därutöver har 
enstaka prov för vedarts- och makrofossilanalys 
tagits ur några anläggningar.  
 I de fall anläggningar innehöll cirka 5 liter 
skärvsten eller mer volymmättes denna. Stenar-
na separerades på stor pespektive liten skärvsten 
för att ett värde på fraktionsgraden hos stenen 
skulle fås.  
 Makrofossil-, markkemi- och vedartsanalys 
har utförts av Miljöarkeologiska laboratoriet i 
Umeå (MAL). Keramiska analyser har utförts av 
Kontoret för keramiska studier (KKS i Lund). Me-
tallurgiska analyser har utförts av Heimdal arca-
eometry i Danmark. 14C-dateringar har utförts 
av CEDAD, Lecce, Italien. Osteologisk analys har 
utförts av Leif Jonsson Osteology, Göteborg.

Källkritik
För att kunna klargöra platsens formationspro-
cesser hade en yttäckande markkemisk provtag-
ning varit önskvärd. Detta bedömdes dock som 
en av de åtgärder som fick strykas i och med den 
bantade budgeten. Markkemiresultaten från an-
läggningsprover visar dock en intensiv mänsklig 
aktivitet med förhöjda fosfathalter, vilket borde 
innebära ovanligt goda bevarandeförhållanden 
för att vara i Bohuslän. Den rikliga förekomsten 
av obrända ben bekräftar också detta.
 Anläggningarna är skadade men merparten av 
anläggningarna är ändå till stor del intakta. Den-
na ”normala” påverkan på materialet genom his-
toriskt markanvändning stöds också av iakttagel-
serna vid keramikanalysen: Någon större sekundär 
påverkan på fyndmaterialet efter att det deponerats har 

sannolikt inte skett.21 Det omfattande kulturlagret 
beror således troligen på att platsen använts in-
tensivt och med mycket eldrelaterade aktiviteter 
under förhistorisk tid, och att någon större på-
verkan av (djup) plöjning därefter inte skett.
 En mycket liten del av kulturlagret har sållats, 
enbart cirka 100 liter. Det kan ifrågasättas om 
det är tillräckligt för att uppnå en representati-
vitet för det omfattande materialet. Det är defi-
nitivt för lite för att kunna jämföra fyndmängd i 
kulturlagret mot den i anläggningar. Å andra si-
dan framkom inga fynd vid sållningen som avvek 
från iakttagelserna vid anläggningsgrävning.
 Två anläggningar har 14C-daterats både genom 
säd och kolprov från ved. I båda fallen avviker 
dateringarna mellan de respektive provmate-
rialen markant. Det är därför viktigt att fundera 
över vad detta betyder i formationshänseende. 
En möjlig förklaring till dessa avvikelser skulle 
kunna vara att en ny anläggning tas upp i ett 
område med ett äldre kulturlager, eller i en äldre 
anläggning, och att materialen därigenom blan-
das. Datering av material från olika delar skulle 
därigenom ge olika resultat.
 Direkt i fält dömdes en del anläggningar ut 
efter att de snittats. I några fall för att de up-
penbarligen var recenta. I de flesta fall för att de 
bedömdes som svårtolkade/naturliga fördjup-
ningar. Detta förfarande kan delvis förklaras 
av att fältpersonalen kände tidspress och ville 
skapa klarhet i det stora antalet anläggningar på 
ytan. Många av de anläggningar som dömdes ut 
i fält borde förmodligen dokumenterats och in-
gått i anläggningslistan som någon form av kul-
turskapad fördjupning som återfyllts med kul-
turlager. I anläggningslistan finns även mindre 
kulturlager och gropar som snarast kan tolkas 
som fördjupningar efter användningsslitage, 
troligen kunde fler sådana anläggningar ha re-
gistrerats.

Förmedling
Förmedling var en av de delar av undersökningen 
som bantades i kostnadsberäkningen. Ingen an-
nan förmedling än manusarbete för denna rap-

21 Brorsson bilaga 3a
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Illustration 13. Översikt delyta 1 i norr. Marianne, i blått regnställ, står mellan anläggning 26 och 24. Anna, i grönt regnställ, står 
vid anläggning 143.  Foto mot nordväst.



21

port beräknades. Då undersökningen väckte stort 
intresse har dock förmedlingsinsatser utförts 
dels inom ramen för kostnadsberäkningen men 
också genom att Kulturlandskapet skjutit till egna 
medel och egen finansierad tid för detta. Denna 
rapport färdigställs under vår 2018 och finns 
både i tryckt och digital version.

Guidningar
Den 7 maj 2015 förmedlades kunskap om platsen 
för arkeologistudenter, med lektorer, från Göte-
borgs universitet. Den 8 maj 2015 arrangerades 
en visning av platsen för allmänheten. Vid detta 

tillfälle kom ett 40-tal besökare och en journalist, 
vilket resulterade i en tidningsartikel. Guidning-
arna hölls av Anna Ihr.

Föredrag
Kulturlandskapet presenterade undersöknings-
resultaten vid Västsvensk arkeologidag i Göte-
borg 2016. Dessutom har föredrag hållits efter 
beställning från Föreningen Gamla Grebbestad 
2016-02-16, PRO Tanum 2016-04-15 samt Vit-
lycke museum 2016-07-27. Samtliga föredrag 
hölls av Stig Swedberg.

Illustration 14. Översikt delyta 2 i söder. Nederst i bild syns kokgroparna 246 och 260. I övre högra delen av bilden syns härden 332 
och kokgropen 328.  Foto mot sydväst.
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Illustration 16. Större grop, anläggning 255, 35 cm djup. Foto mot nordväst.

Illustration 15. Mindre grop, anläggning 1, endast 5 cm djup. Foto mot väst.
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DEL 2: RESULTAT
Anläggningar
Totalt mättes 395 anläggningar in vid undersök-
ningen, av dessa utgjordes 20 av anläggningar 
som framkommit vid förundersökningen, bilaga  
1 samt illustration 10. De fördelade sig på följande 
kategorier före undersökning, illustration 13 och 14:

Brunn   1 
Eldanläggning    34
Grop  123
Härd   5
Kokgrop    15
Kulturlager    16
Ränna    1
Stolphål    152
Ugn   6

Av det totala antalet anläggningar kom 97 att 
undersökas. I undersökningsskedet avskrevs 15 
av dessa som recenta eller kulturlagerfyllda för-
djupningar. Efter undersökning och utvärdering 
av analyser fördelar sig kvarvarande 82 anlägg-
ningar på följande kategorier:

Grop  27
Härd  4
Kokgrop   12
Stolphål   29
Ugn   10

 Den omvärdering som skett efter undersök-
ning rör främst de generella kategoriseringarna 
eldanläggningar och kulturlager, men även brun- 
nen, A901, har blivit omvärderad. Tolkningen 
har ändrats från brunn till kokgrop baserat på 
resultaten från markkemi- och makrofossilana-
lys. Bedömningen kan jämföras med att anlägg-
ningen vid förundersökningen bedömdes som 
en eldanläggning eventuellt ugn.

Gropar
Dessa kan grovt delas in i två grupper. Den ena 
består av mindre anläggningar som är mellan 0,2 
och 0,6 meter stora som störst, illustration 15. Den-
na grupp omfattar 18 anläggningar. Många av 

dessa har ursprungligen tolkats som stolphål men 
djupet eller formen i övrigt motsäger denna tolk-
ning. Den andra gruppen består av nio anlägg-
ningar. De utgörs av till ytan större anläggningar, 
mellan 0,8 och 1,7 meter som störst, illustration 16. 
De är också oftare djupa, cirka 0,4 meter är ett 
vanligt djup. Av dessa har anläggning 73, 255, 294, 
317 och 912 tolkats som avfallsgropar. Fyllningen i 
samtliga gropar anges som mer eller mindre kul-
turlagerpåverkad. Endast i anläggning 133 och 317 
har några nämnvärda mängder kol framkommit. 
I anläggning 73, 143 och 912 fanns en del skärv-
sten, dock inte i sådan mängd att den mättes. 
 I elva gropar framkom fynd. Oftast bestod 
dessa av keramik och/eller bränd lera. I A106 
framkom en del av en vävtyngd, i A294 mycket 
keramik och sintrad lera, troligen delar av en 
ugnskonstruktion, samt ett järnfragment. Även 
i A317 framkom ugnsdetaljer i form av sintrad 
lera samt relativt mycket keramik, i båda dessa 
anläggningar (294 och 317) fanns delar av bläs-
terskydd. I A292 fanns sintrad lera. Keramiken i 
groparna kan grovt daterats till äldre järnålder. 
 I fyra av anläggningar har ben kunnat bestäm-
mas till nötkreatur. Det gäller A1, 11, 294 och 912. 
Även i A106, 254, 255 och 317 framkom ben men 
dessa har inte kunnat artbestämmas.
 Fyra av anläggningarna har analyserats mark-
kemiskt, A255, 294, 317 samt 912. 

Härdar
De fyra undersökta härdarna är runda eller när-
mast runda, mellan 0,45 och 0,70 meter stora. 
Djupet varierade mellan 0,06 och 0,22 meter. 
Samtliga innehöll skärvsten men endast i min-
dre mängd, fyllningen bestod av mörkfärgad 
sand. I A332 fanns en större sten vilken verkade 
vara en del av konstruktionen, illustration 17. Kol 
framkom i A18, 97 och 332, men inte i A142.
 Endast en mindre mängd fynd framkom i två 
av härdarna. Fynden utgjordes av keramik vil-
ken kan dateras till yngre bronsålder och äldre 
järnålder. I fyllningen av A332 hittades en märla. 
Benmaterial framkom endast i A332 och utgjor-
des av nötkreatur samt obestämbara ben.
 Ingen av härdarna har analyserats markke-
miskt.
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Illustration 17. Härd anläggning 332. Foto mot nordost.

Illustration 18 (ovan vänster). Kokgrop anläggning 901. Foto 
mot öst. Illustration 19 (ovan). Kokgrop anläggning 16. Foto mot 
nordväst. Illustration 20 (vänster). Kokgrop anläggning 246. 
Foto mot väster.
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Kokgropar 
Tolv kokgropar undersöktes. Storleken i ytan på 
kokgroparna varierar mellan 0,8 till 2 meter, alla 
utom tre är cirka 1-1,5 meter stora. Djupet är nor-
malt cirka 0,2 meter med fyra undantag, dessa 
är från 0,06 till 0,75 meter djupa. Volymen på 
kokgroparna varierar från 0,03 till 3,09 m³. Re-
sultaten visar att det rör sig om förhållandevis 
små kokgropar, med undntag för A901 och A291. 
Den största kokgropen är A901, vilken har tol-
kats både som ugn och brunn under arbetet, med 
måtten 2,06 x 2,0 x 0,75 meter, illustration 18. Fyll-
ningarna beskrivs som sotig sand med kol, med 
undantag för A16 där materialet beskrivs som 
lera och sot, illustration 19. I flera kokgropar fanns 
förkolnad ved i stora bitar i botten. 

Skärvsten fanns i alla kokgropar. I fem av 
dessa volymmättes skärvstenen, volymen varie-
rade mellan 9 och 28 liter, tabell 1. Förhållandet 
mellan små och stora skärvstenar varierar mel-
lan 23 och 71%. Volymen på de kokgropar där 
skärvsten mättes varierade mellan 0,2 och 0,4 
m³.  På denna plats utgör de normalstora kok-
gropar. Fragmenteringsgraden är i allmänhet 
hög och visar att det fanns mycket små skärv-
sten i anläggningarna, vilket tyder på upprepad 
användning och/eller hög värme. A328 har den 

klart lägsta fragmenteringsgraden med 23%, vil-
ket kan indikera en annan användning. 
 Fynd av keramik framkom i åtta av kokgro-
parna. I sex av dem har den daterats till äldre 
järnålder. I A253 har den daterats till förromersk 
järnålder och i A260 till yngre bronsålder-förro-
mersk järnålder. Sintrad lera från ugnsdetaljer 
framkom i A16, 246, 291 och 334, illustration 20. I 
A253 framkom ett knivblad och i A901 en järnnit.
 Benmaterial framkom i nio av kokgroparna. I 
det fall de kunde bestämmas till art fördelade de 
sig på: 

Nötkreatur   A16, 260, 291, 334 och 901
Får/get   A246, 260 och 291
Svin   A901
Makrill   A253
Långa   A291
Gråhaj   A291

Nio av kokgroparna har analyserats mark-
kemiskt.

Stolphål
Storleken i ytan på stolphålen varierar mellan 
0,25 och 0,6 meter. Merparten är mellan 0,25 och 
0,35 meter stora. Djupet har i två fall inte angi-

1 Skärvsten

Sida 1

16 0,77 0,77 0,22 0,13 - - - -
167 1,2 1,2 0,1 0,14 - - - -
246 1,4 0,9 0,18 0,23 14 10 24 71%
253 1,2 1 0,22 0,26 10 5 15 50%
260 1,3 1,1 0,22 0,31 20 8 28 40%
264 0,78 0,6 0,06 0,03 - - - -
268 1,2 0,9 0,22 0,24 - - - -
291 1,3 1,16 0,38 0,57 - - - -
328 0,9 0,9 0,25 0,2 17 4 21 23%
334 1,4 1,2 0,23 0,39 6 3 9 50%
901 2,06 2 0,75 3,09 - - - -
908 0,95 0,95 0,17 0,15 - - - -

Anlägg-
ning nr

Längd 
m

Bredd 
m

Djup 
m

Volym 
m³

Skärvsten 
S

Skärvsten 
L

Skärvsten 
T

Skärvsten 
F

Tabell 1. Skärvstenar
Storleksuppgifter för kokgropar samt redovisning av uppmätning av skrävstenar i fyllningen. Skärvste-
nen har sorterats i kategorierna stor (S), liten (L), totalt (T) samt fragmenteringsgrad (F). Fragmente-
ringsgraden är uttryckt i hur stor procent liten skärvsten utgör i förhållande till stor.



Illustration 21. Stolphål anläggning 238. Foto mot väst. Illustration 22. Stolphål anläggning 139. Foto mot syd.

Illustration 23. Ugn, anläggning 26, vilken innehöll kol och skrävsten som framförallt var koncentrerade till den östra delen. Anlägg-
ningen är snittad och grävd enligt single -context metod. I bakgrunden är anläggningarna 2 och 24 redan undersökta. Foto mot norr.
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Illustration 24. Karta över det nordvästra undersökningsområdet samt delar av schaktningsövervakningsområdet. (Anläggningar 
från denna har förleden FUS framför anläggningsnumret.)
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Illustration 25. Ässjestenar i anläggning 24. Foto mot väst.

Illustration 26. Ugn anläggning 288. Ugnen består uppenbarligen av två delar. Det kan inte uteslutas att delarna inte är samtida men 
intrycket efter undersökning var att de förmodligen har haft ett funktionellt samband. I nedre högra hörnet syns vad som troligen är 
en nedgrävd  gång för lufttillförsel. Foto mot öst.
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Anläggningstypen är förhållandevis fyndrik. 
I A24 och 64 hittades ässjeslagg från primär- 
smide, i A26 ett metallfragment. Bränd lera 
framkom i samtliga ugnar. Sintrad lera och de-
lar av ugnskonstruktioner framkom i A2, 17, 26, 
64 och 292. Hammarsten/knacksten hittades i 
A26 och 288. Keramik framkom i samtliga an-
läggningar förutom A288, typologiskt hör all 
keramik till äldre järnålder. I några fall har ke-
ramiken kunnat typbestämmas mer exakt: för-
utom keramik från äldre järnålder förekommer 
i A26 såväl förromersk som romersk keramik, i 
A2, 17 och 24 enbart förromersk och i A76, 233 
och 293 enbart keramik från romersk järnålder. 
En vävtyngd hittades i A64 och i A292 hittades 
flera, illustration 28.
 Benmaterialet i denna grupp är i likhet med 
det från kokgroparna relativt stort. Det före-
kommer ben i nio av anläggningarna. De artbe-
stämda fördelar sig på:

vits, i övrigt varierar det mellan 0,14 och 0,4 me-
ter, illustration 21 och 22. Majoriteten var runt 0,3 
meter djupa. Fyra av stolphålen har angivits som 
stenskodda, A175, 183, 257 och 275. Fyllningen 
har beskrivits som humös sand, i de allra flesta 
fall med kulturlagerfyllning. 
 Endast några få fynd gjordes i stolphålen. I 
A66 framkom bränd lera och en knacksten/ham-
marsten, i A154 och 183 framkom keramik som 
kan dateras till äldre järnålder. Även i A179 och 
318 framkom keramik från äldre järnålder men 
även bränd lera.
 Benmaterial framkom endast i två stolphål, 
A179 och 280. Endast de i A179 kunde bestämmas 
till nötkreatur.
 Ett stolphål, A318, har analyserats markkemiskt.

Ugnar
Ytstorleken på ugnarna varierar mellan 0,9 och 
4,5 meter. Det är dock endast en, A26, som är 
över 2 meter. Det anges tydligt i beskrivningen 
att anläggningen är tvådelad och omges av kul-
turlager, illustration 23. Det finns således likhe-
ter mellan denna och A2 och 24 vilka var belägna 
intill varandra och bildar en liknande struktur. 
Även A64 utgjorde en tvådelad anläggning, il-
lustration 24. Den var även störd av en annan 
anläggning, nära centrum av A64 fanns en grop, 
A182, med en annan fyllning. 
 Djupet på ugnarna är mellan 0,22 och 0,35 me-
ter med undantag för A292 där djupet uppgår till 
0,6 meter. De anläggningar som tolkades som 
ugnar redan i fält uppvisade mycket kol, bränd 
sintrad lera samt oftast även skärvstenar och röd-
bränd sand. I några fall förekom också stenar vil-
ka kunde tänkas ingå i en ässjekonstruktion eller 
utgöra rena städstenar, detta gäller A24, 26, 64 och 
292, illustration 25. I beskrivningarna av A2, 24, 64 
och 288 framgår att det finns gångar/kanaler som 
tolkats som rester av strukturer för lufttillförsel. 
Beskrivningen av A288 och 292 antyder att det är 
fråga om leruppbyggda kupolugnar, illustration 26 
och 27. I båda fallen är det troligen fråga om två 
anläggningar/delar. De respektive anläggning-
arna alternativt delarna kan ha ett funktionellt 
samband, vad gäller A288 är detta troligt. 

Illustration 27. Ugn anläggning 292. Foto mot syd.

Illustration 28. Vävtyngder i ugn 292. Foto mot syd.
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Illustration 33. En keramikbit med fingerintrycksdekorerad kant, 
i sandmagrat gods, fynd 192, se bilaga 2. Illustration av Zanna 
Friberg.

Illustration 29. Täljstensmagrat gods fynd 29, funnet i anlägg-
ning  24, se bilaga 2. Illustration av Zanna Friberg.

Illustration 30. Keramik med rosettmönster fynd 38, funnen i  
anläggning 26, se bilaga 2. Denna keramik påminner om den 
funnen i Ytter Restad. Illustration av Zanna Friberg.

Illustration 31. Naturlig magring, exempel från A292, en ugn, fynd 109 respektive 111, se bilaga 2. Även dessa kan sägas vara av Ytter 
Restad-typ. Illustration av Zanna Friberg.

Illustration 32. Bergartsmagrad keramik från ugn, anläggning 
2, fynd 7b, se bilaga 2.

0
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Svin   A2 och (troligen) 233
Nötkreatur   A17, 24, 26 och 233
Får/get   A26, 76, 233 och 288
Sill   A292
Säl   A292

Nio av ugnarna har analyserats markkemiskt.

Utgått
Av de undersökta anläggningarna har 15 inte 
kunnat tolkas som förhistoriska anläggningar. 
Två av dessa bedömdes som recenta. Av de öv-
riga hade bedömningen innan undersökning 
klassat nio som stolphål, två som gropar och en 
som kulturlager.

Fynd
Fyndmaterialet utgörs huvudsakligen av kera-
mik, bränd lera och obrända ben, bilaga 2. Där-
utöver finns ett visst material av metall, berg-
artsföremål samt slagen flinta. 

Fynd har samlats in från undersökta anlägg-
ningar, vid framrensning av anläggningar och 
vid metalldetektering. Därutöver har även fynd 
av speciellt intresse mätts in som fyndpunkter. 
Fynd från sållning av kulturlagret eller rena lös-
fynd har också samlats in, fyndnummer 182-
194. För dessa anges endast att de kommer från 
undersökningsytan, och ibland dess norra eller 
södra del. I redogörelsen för fynden nedan har 
dessa inte bearbetats vidare. Det innebär dock 
inte att dessa fynd är utan intresse, exempelvis 
finns det ugnsdetaljer, delar av keramiken är av 
Ytter Restad-typ och andra keramikbitar har or-
ganisk beläggning.

Keramik 
Totalt samlades knappt 3 kg keramik in. Det ma-
terial som bearbetats vidare väger 2,4 kg. Det är 
fördelat på 62 olika insamlingsenheter och medel-
värdet per enhet är 38 gram medan medianvärdet 
bara är 17 gram. Fragmenteringsgraden i hela ma-
terialet är 4,9 gram per skärva/fragment och för 
det bearbetade materialet 7,4 gram. Bedömning-
en att materialet är normaldeponerat22, förstärks 
alltså om bara det bearbetade materialet beaktas. 

22 Brorsson bilaga 3a

 Keramiken har daterats typologiskt av Tor-
björn Brorsson, KKS. I princip all keramik som 
kan dateras hänförs till förromersk eller romersk 
järnålder. Det finns också bitar som kan vara 
från yngre bronsålder, fynd nr 77, 100-103, 105 
samt 146. Endast i ett fall har keramik daterats 
till järnålder i allmänhet men möjligen vikinga-
tid, fynd nr 165. Fynd nr 29 utgörs bland annat 
av en mynningsskärva från ett täljstensmagrat 
kärl, troligen från ett spannformigt kärl, illustra-
tion 29. Dessa dateras traditionellt till folkvand-
ringstid men datering av en gravkontext i Skee, 
där ett liknande kärl framkom, resulterade i ro-
mersk järnålder.23 Övriga kärlformer som kun-
nat identifieras är diverse koppar och bägare. De 
kan troligen dateras till romersk järnålder eller 
folkvandringstid.24

 De flesta keramikskärvorna var glättade, hela 
78%. Dessutom var cirka 20% av keramiken po-
lerad eller fint glättad. Detta sammantaget visar 
på en hög andel finkeramik i materialet. Däre-
mot var endast 22 skärvor ornerade. Dekoren 
utgjordes av linjer, streck och fåror samt ett ro-
settliknande mönster. Den sistnämnda, på fynd 
nr 38, påminner om den dekor som finns på flera 
kärl från Ytter Restad-gravfältet25, illustration 30. 
 Åtta keramikbitar har analyserats avseende 
godsets kemiska sammansättning, så kallad ICP-
analys. En av dessa, fynd nr 29, utgjordes av ett 
täljstensmagrat gods. Analysen visade på en lik-
het, men inte total överensstämmelse, med jäm-
förelsematerial från norra Bohuslän. Troligen är 
krukan regionalt tillverkad. Av de övriga bitarna 
uppvisar sju stor överensstämmelse och bör ha 
tillverkats lokalt. Den åttonde keramikbiten ut-
gjordes av en mynningsbit med streckdekor, 
fynd nr 166. Den avviker i kemisk sammansätt-
ning och kan vara tillverkad utanför regionen.26

 Med hjälp av 91 skärvor har kärlstorleken på 
ett antal kärl uppskattats. Mellanstora kärl utgör 
55% av detta mateial. Små kärl, eller finkärl, ut-
gör 43% och resterande kärl var stora. Slutsatsen 
av detta är att keramiken inte utgör ett normal-

23    Lönn 2009

24 Brorsson bilaga 3a, Lönn 2009
25 Brorsson bilaga 3a
26 Brorsson bilaga 3b
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Illustration 34. Vävtyngd med fingerintryck fynd 58, funnen i an-
läggning 64, se bilaga 2.

Illustration 35. Blästerskydd fynd 123, funnen i anläggning 294, 
se bilaga 2.

Illustration 36. Blästerskydd fynd 135, från anläggning 317, se 
bilaga 2.

Illustration 37. Detalj av anläggning 292 med sintrad lera och 
stående sten (till höger) Foto mot syd.
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fördelat boplatsmaterial. I ett sådant bör ande-
len stora förråds- och brukskärl uppgå till minst 
20% istället för som här 2%. 
 Keramiken har i princip tillverkats med tre 
olika magringsmedel. Dels har en naturlig lera 
utan magringsmedel använts till finkeramiken, 
främst den polerade, illustration 31. Sedan har ett  
gods framställts med hjälp av bergartsmagrad 
lera, illustration 32. Huvudingrediens är granit 
men även diabas förekommer. Kornstorleken är 
dock fin och sällan över 3 mm vilket innebär att 
magringen troligtvis har siktats. Detta har gjort 
det möjligt att skapa kokkärl som på ett bra sätt 
kunde fördela de spänningar som upphettning 
framkallar. Slutligen har sandmagring använts 
till flera kärl, vilket ger ett gods som påminner 
om det medeltida rödgodset, illustration 33. Sam-
mantaget visar den homogena magringstekni-
ken på ett specialiserat keramikkunnande.27

Vävtyngder
Vävtyngderna är tillverkade av lera och har en 
diameter på cirka 8 centimeter. En av tyngderna, 
fynd nr 58, har dekorerats med fingerintryck, il-
lustration 34. Denna närmast intakta vävtyngd vä-
ger 107 gram, vilket är en låg vikt för vävtyngder. 
Materialet i övrigt utgörs av några närmast hela, 
fynd nr 114, samt flera fragmenterade. Totalt sam-
lades 61 fragment in. Av dessa framkom 59 i A292. 

Vävtyngderna framkom i tre anläggningar. 
Anläggningarna utgörs av två ugnar, A64 och 292, 
och en grop, A106. I sammanhanget kan det vara 
värt att påpeka att det finns en diskussion om 
att blästerskydd kan ha haft en utformning som 
påminner om vävtyngder.28 Frågan om funktion 
för vävtyngderna på Greby har ställts till såväl 
ansvarig för keramikanalys som till ansvarig för 
metallurgiska analyser. Båda anser att det bör 
röra sig om vävtyngder.29 Vävtyngder visar på att 
även textilhantverk förekommit på platsen.

27 Brorsson bilaga 3a
28 Exempelvis Lindahl m fl 2002, Aspeborg m fl 
2013,.
29 Muntlig kommunikation Brorsson respektive 
Jouttijärvi 2017.

Bränd lera
Den brända lera som samlades in vid undersök-
ningen vägde 3,7 kg, av dessa utgjorde 0,9 kg 
lösfynd. Materialet har delats in i tre grupper: 
Lerpackning (grov lera utan organiskt material), 
lerklining och övrig bränd lera. En stor del av den 
övriga brända leran har bedömts vara ugnsväg-
gar. Denna lera var sintrad och smält, vilket visar 
på temperaturer över 1050ºC.30 Även lerpack-
ningarna har utsatts för höga temperaturer men 
troligen inte lika höga. Möjligen representerar 
de olika typerna olika delar av ugnskonstruktio-
ner. Två fynd som ytterligare visar på höga tem-
peraturer är delar av blästerskydd, fynd nr 123 
och 135, illustration 35 och 36. 
 Den brända leran kan, förutom lösfynd, för-
delas på 35 olika insamlingsenheter med en to-
talvikt på 2,8 kg och ett medelvärde på 85 gram 
per enhet och ett medianvärde på 12 gram. För-
delningen mellan de olika typerna, exklusive lös-
fynd, är:

Bränd lera   2 kg
Lerpackning   0,7 kg
Lerklining   0,1 kg

Den brända leran och lerpackningen framkom 
framförallt i ugnsanläggningar men förekom-
mer även i kokgropar och gropar. Speciellt gro-
parna A255, 294 och 317 samt kokgropen A291 
innehåller mycket material, illustration 37. De 
enda fynden av lerklining framkom i och intill 
A63 respektive 64. Dessa anläggningar utgörs av 
en grop, som ej har undersökts, och en ugn.

Ben 
Det bearbetade benmaterialet bestod av 303 de-
lar med en total vikt av 2,18 kg, exklusive de två 
fårskelett som framkom i A291. De som kunnat 
artbestämmas fördelade sig på:

Nötkreatur  45 st
Får/get  11 st
Säl  2 st
Svin  1 st
Häst   1 st

30 Brorsson bilaga 3a
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Illustration 38. Järnföremål, fynd 196. 201, 215 , från A68, A300 
och A901.

Illustration 39. Malsten fynd 195, lösfynd.

Illustration 40. Hammarstenar fynd 50 och 63, från A26 respektive A66.
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Gråhaj   1 st
Sill   1 st
Långa   1 st
Makrill  1 st

Anmärkningsvärt är fyndet av två, till stora de-
lar intakta, fårskelett samt fyndet av gråhaj, det 

första subfossila fyndet i Sverige.31 Merparten av 
benen utgörs av däggdjursben men det marina 
inslaget är noterbart, mot bakgrund av att denna 
typ av ben inte eftersöktes speciellt. Merparten av 
fiskbenen framkom i makrofossilprover.

31 Johnson bilaga 4

2 Bränd lera

Sida 1

Enhet Nr Typ Ugnsdetaljer Annat fynd

A 292 Ugn 874 500 Ugnsvägg Vävtyngd, keramik, säd
A 26 Ugn 470 264

A 317 Grop 378 73 Keramik, säd

A 294 Grop 247 100 Metallfragment, keramik, säd

A 291 Kokgrop 212 34 Ugnsvägg Keramik, säd
A 255 Grop 126 46 - -
A 2 Ugn 119 83 Ugnsvägg Keramik
A 75 Ugn 64 23 Lerpackning Keramik
A 318 Stolphål 62 9 - Keramik
A 76 Ugn 57 39 Lerpackning Keramik
A 1 Grop 55 20 Ugnsvägg Keramik
A 24 Ugn 52 38 Lerpackning Slagg, keramik
A 901 Kokgrop 45 7 - Nit, spik, keramik, säd
A 334 Kokgrop 44 13 Ugnsvägg Keramik, säd
A 143 Grop 35 12 - Keramik
A 17 Ugn 27 18 Ugnsvägg Keramik
A 11 Grop 23 15 - Slagg, keramik
A 63 Grop 12 1 Lerklining Keramik
A 912 Grop 11 5 - Keramik, säd
A 246 Kokgrop 10 1 Ugnsvägg Keramik
A 260 Kokgrop 7 2 - Keramik
A 233 Ugn 7 17 - Keramik, säd
A 16 Kokgrop 6 6 Ugnsvägg Keramik
FP 3 - 6 1 Ugnsvägg Keramik
FP 28 - 4 1 Ugnsvägg Keramik
A 57 Stolphål 3 8 Lerpackning -
A 19 Grop 3 2 - Keramik
A 325 Grop 1 1 - Slagg, keramik
A 306 Stolphål 1 1 - Keramik
A 298 Kulturlager 1 1 - Keramik
A 179 Stolphål 1 1 - Keramik
A 106 Grop 1 1 - Vävtyngd
A 73 Grop 1 1 - Keramik
A 66 Stolphål 1 3 - Knacksten/Hammarsten
A 64 Ugn 1 1 - Slagg, vävtyngd, keramik, säd

TOTALT 2967 1348

Bränd 
lera gr

Bränd lera 
antal

Ugnsvägg, 
lerpackning

Knacksten/Hammarsten, 
metallfragment, keramik, säd

Ugnsvägg, 
blästerskydd
Ugnsvägg, 
blästerskydd

Tabell 2. Bränd lera per enhet
Fynd av bränd lera sorterad per gram. Kolumnen Enhet anger fyndenhet som kan vara anläggning (A) eller 
fyndpunkt (FP). Kolumnen Annat fynd omfattar hela fyndmaterialet i anläggningen exklusive ben.



Illustration 41. Karta som visar var de olika metallfynden gjordes. Kartan visar på en tydlig funktionsdelning av ytan där slaggen 
finns i den nordvästra delen medan föremålen dominerar inom den södra delen.
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Metall 
Metallfynden utgörs av järnföremål förutom 
fynd nr 210 som är ett blyfragment. Järnföre-
målen var totalt 30 stycken, varav sex fragment 
framkom vid sållning på den norra delen av un-
dersökningsytan. De föremål som har en insam-
lingsenhet angiven fördelas på sex fragment, en 
knapp (eventuellt ett spik- eller nithuvud), två 
knivblad, en metkrok, en märla, två nitar, fem 
slaggdelar, fem spikar samt ett spänne, illustra-
tion 38. Av dessa har tio föremål och tre slagg-
stycken analyserats metallurgiskt. Resultaten av 
denna analys presenteras utförligare under Ana-
lysresultat nedan.

Sten 
Fyndmaterialet består av två material: Berg-
art och flinta. Bergartsmaterialet utgörs av tre 
knack-/hammarstenar, en slipsten samt en mal-
sten, illustration 39 och 40. De framkom i ugnar, 
A26 och 288, samt ett stolphål A66. Stolphålet är 
i sin tur beläget mindre än två meter ifrån A64, 
en annan ugn. Flintan utgörs av tio fynd och 
huvudsakligen av avslag. Det finns en, möjligen 
två, skrapor samt en spets. Ett av avslagen har re-
tusch. Föremålen kan inte sägas vara daterande.

Fyndspridning
Fynden och de olika fyndkategorierna fördelas 
ojämnt över ytan varför vissa antaganden om de-
ponering och aktiviteter kan göras. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att endast en fjärdedel av 
alla anläggningar undersöktes varför det påver-
kar analysen av fyndspridningen. 

En annan aspekt som påverkar är att ytan 
avsökts med metalldetektor vilket innebär att 
metallfynden förmodligen är de mest represen-
tativa vad gäller fördelning över hela den avba-
nade ytan, illustration 41. Föremålen och fragmen-
ten av metall förekommer också över hela ytan 
men med en kraftig tyngdpunkt på den södra 
sidan. Slaggerna däremot framkom i den västra 
och centrala delen. Med ett undantag är slagg-
fynden relativt koncentrerade till det nordvästra 
hörnet och till de fynd som framkom vid schakt-
ningsövervakningen, inom en yta som är knappt 
15 x 15 meter stor. Fynden av slagg har också en 

uppenbar närhet till anläggningarna A2, 24, 26 
och 64 vilka definierats som ugnar. Likaså är 
närheten uppenbar till de ugnar som framkom 
vid schaktningsövervakningen. Däremot saknas 
metallfynd i direkt anslutning till ugnarna A75, 
76 och 233. Även A288 och 292 saknar anknyt-
ning till slaggfynd medan det finns fragment 
och föremål inom 2-4 meter från de sistnämnda 
anläggningarna. Det finns en viss överensstäm-
melse i spridningen mellan fragment av metall 
och slagger. I det nordvästra hörnet framkom de 
förra i anslutning till fynd av slagger, och där-
med även ugnar. I den södra delen av området 
framkom ett fragment i anslutning till slaggen i 
detta parti. Detta och ett annat fragment finns 
även i närhet av de två ugnarna A288 och 292. 
De två resterande fragmenten har ingen uppen-
bar koppling till någon ugn eller fynd av slagg. 
Föremål av järn förekommer över hela den södra 
delen. Den sydöstra delen utmärker sig genom 
att det endast finns fynd av föremål men varken 
slagg eller fragment. Det finns endast två kniv-
blad i materialet varför deras placering kan vara 
slumpmässig men de förekommer båda i den 
sydöstra delen av undersökningsytan, cirka 10 
meter från varandra, illustration 41. 
 Den brända leran visar ett liknande mönster. Det 
vill säga att det finns mycket bränd lera i det nord-
västra området där metallslaggen också återfinns. 
Det finns måttligt till rikligt med bränd lera i samt-
liga ugnskonstruktioner förutom A288. Intressant 
att notera är att flera gropar och kokgropar inne-
håller bränd lera i liknande omfattning. I en del fall 
kan det bero på att de är placerade nära ugnar och 
att materialet hamnat i dem sekundärt. Det finns 
några fall där denna förklaring är, om inte orimlig 
så i varje fall inte speciellt trolig. Det gäller främst 
förekomsten av rikligt med bränd lera i A255, 126 
gram. Det finns ingen ugnsanläggning i närhe-
ten, och närliggande anläggningar är undersök-
ta. Rimligen utgör leran en del av anläggningen. 
Även i A334 och 901 förekommer bränd lera, fast 
här måttligt, bara 44 respektive 45 gram. Det finns 
dock ingen annan uppenbar källa till den brända 
leran. Intilliggande undersökta anläggningar har 
inga fynd. Vi kan även jämföra förekomsten med 
några av de anläggningar vilka tolkats som ugnar, 



Illustration 42. Karta över keramikspridning per ytbehandling. Det är uppenbart att det finns en koppling mellan ugnar (rosa) och 
fint glättad keramik. I denna redovisning har inte fynd från schaktningsövervakningen bearbetats.  
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A17, 24, 75 och 76. De innehåller 27, 52, 64 respek-
tive 57 gram bränd lera. Förhållandet är lite annor-
lunda med gropen A317 och stolphålet A318 vilka 
innehåller rikligt respektive måttligt med bränd 
lera. De omges av anläggningar vilka inte under-
sökts men som bedömts som eldstäder eller kul-
turlager vid registreringen. Flera av ugnarna har 
initialt också givits någon av dessa benämningar 
innan de undersöktes. I dessa fall kan det därför 
inte uteslutas att det rör sig om sekundär depone-
ring, tabell 2. 
 Fyndspridningen av keramik kan studeras dels 
utifrån ytbehandlingsteknik och dels utifrån 
mängd/vikt, illustration 42. Ytbehandlingen har 
delats in i fyra typer: rabbad, glättad, fint glättad 
och polerad keramik. Den fint glättade och polera-
de keramiken utgörs främst av delar från bägare 
och koppar. Denna typ av keramik förekommer 
i huvudsak inom två områden, ett centralt i den 
södra delen och ett i den västra halvan av den 
norra delen. Det kan också uttryckas så att ke-
ramiken förekommer i sju ugnar, vilket är mer 
än hälften av de anläggningar som bedömts som 
ugnar. Därutöver finns den i fem gropar, exem-
pelvis A294 och 317, samt i ett stolphål A305/306. 
Ytterligare fem fyndpunkter med keramik av 
denna typ stärker spridningsmönstret. Glättad 
keramik har ett bredare spridningsmönster. Den 
förekommer i åtta ugnar, sju gropar, sju stolp-
hål, fem kokgropar och en härd. Dessutom har 
den samlats in från två ej undersökta kulturlager 
samt från tio fyndpunkter. Trots detta stärker 
den det tidigare mönstret att keramiken fram-
förallt har deponerats centralt i söder och åt 
väster i den norra delen. Den rabbade keramiken 
förekommer i två kokgropar, A260 och 291, ett 
stolphål, A85, samt en härd, A18. Fynden av rab-
bad keramik är därmed spridda över hela ytan, 
illustration 42. 
 Fördelningen av keramik per vikt visar att fyn-
denheter där vikten överstiger medeltalet fördelar 
sig på likartat sätt. I den nordvästra och centrala 
södra delen förekommer de flesta. Dock visar det 
sig att keramikfynden i den sydöstra delen är på-
tagligt stora. I denna del utgörs fynd-enheterna 
med mer än medelvikt av två kokgropar, A253 och 
260, samt två fyndpunkter, 10 och 11, tabell 3.  

 Ben förekom spritt i hela kulturlagret och 
samlades främst in vid anläggningsundersök-
ning, en mindre del samlades in vid sållning. 
Även benen har en fördelning till den nordvästra 
samt den centrala södra delen men dessutom en 
stor del inom den sydöstra delen av undersök-
ningsytan. Benen förekommer främst i gropar 
och kokgropar, men även i ugnar. Förekomsten 
i ugnar kan delvis förklaras av att flera av ug-
narna omgavs av relativt omfattande kulturla-
ger varför en del av benen kanske snarare är att 
hänföra till omgivande kulturlager. Fynden av 
fiskben kommer från två intilliggande anlägg-
ningar i den centrala södra delen, A291 och 292, 
en kokgrop och en ugn. Det är möjligt att benen 
i ugnen är sekundärt deponerade. Får/getbenen 
fördelas på fyra anläggningar i den södra delen 
och två i den norra delen. Nötbenen har en lik-

Tabell 3. Keramik medelvikt per enhet
Tabell över insamlingsenheter med en keramikvikt över 
medelvärde sorterade per gram. Kursiverade namn 
är ej undersökta eller efter undersökning bedömda 
som mindre kulturlagerrester. Kolumnen Enhet  anger 
fyndenhet som kan vara anläggning (A) eller fyndpunkt 
(FP). De fyra sista kolumnerna hänvisar till typologisk 
datering av keramiken utförd av Torbjörn Brosson. 3 Keramik medelvikt

Sida 1

Nr Typ

A 26 Ugn 358 64 1 1 1
A 260 Kokgrop 152 22 1 1 1
A 24 Ugn 144 37 1 1
A 317 Grop 140 15 1 1
A 2 Ugn 128 27 1 1
A 253 Kokgrop 109 49 1
FP 12 - 88 3 1
A 291 Kokgrop 80 11 1
A 64 Ugn 77 4 1
A 292 Ugn 75 24 1 1
A 76 Ugn 68 8 1 1
A 297 Kulturlager 63 5 1
A 294 Grop 61 21 1 1
A 306 Stolphål 59 3 1 1
A 4 Stolphål 51 6 1
A 11 Grop 50 5 1 1
FP 1 - 49 7 1 1
FP 10 - 46 2 1
A 16 Kokgrop 41 14 1
A 332 Härd 41 2 1 1
FP 11 - 40 20 1

TOTALT 1920 349 19104 2

En-
het

Keramik 
gram

Keramik 
antal

Ä 
jå
FR 
Jå
R 
jå
Brå
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nande fördelning med åtta i den södra delen och 
tre i den norra.
 Om vi ser på dessa observationer tillsammans 
kan vi konstatera att det framförallt är den norra 
delens östra och centrala del som saknar fynd i 
större mängd. Det är däremot uppenbart att om-
rådet i nordväst har varit aktivt ur samtliga as-

pekter som behandlats i detta avsnitt. Detsamma 
gäller det centrala södra området. Det är också i 
dessa områden som vi hittar de flesta ugnarna. 
Fördelningen av ben över ytan ser lite annorlun-
da ut. Då det fanns ben i det överlagrande kul-
turlagret kan det finnas en viss sekundär depo-
neringseffekt för benen. Då även dessa saknas i 

4 Vedart

Sida 1

MAL nr Anläggning nr Vikt mgTaxa

16_0002_001 1 Ugn A64, Norra Gran 42
16_0002_002 2 Ugn A2 Hassel 68
16_0002_003 3 Ugn A24, lager 1 Al 30
15_0017_001 6 Ugn A26 Ek 39
15_0017_003 8 Grop A912 Hassel 26
15_0017_004 11 Ugn A292 Hassel 30
15_0017_006 22 Kokgrop A253 9
15_0017_011 47 Ugn A288 Al 80
15_0017_012 57 Grop A255 Inget material
15_0017_013 61 Kokgrop A246 Al 40
15_0017_015 80 Kokgrop A291 10
15_0017_016 81 Kokgrop A291 Al 40
15_0017_018 96 Kokgrop A334 21
15_0017_019 97 Kokgrop A908 Al 20
15_0017_021 116 Grop A294 Inget material
15_0017_022 117 Grop A294 Al 20
15_0017_027 153 Grop A317 Ek 38
15_0017_028 154 Grop A317 Al 40
15_0017_028 154 Grop A317 12
15_0017_030 177 Ugn A64, Norra 8,5

15_0017_030 177 Ugn A64, Norra Tall 33
15_0017_031 178 Ugn A64, Norra Björk 25
15_0017_032 183 Ugn A76 Ek 60
15_0017_035 196 Kokgrop A16 Ek 25
15_0017_036 205 Ugn A75 Ek 95
15_0017_037 206 Kokgrop FUSA10‐ 10,5
16_0002_010 210 Ugn A17 Ek

16_0002_011 211 Härd A18 Hassel 44
16_0002_012 212 Ugn A24, lager 3 Ask 55
16_0002_016 216 Ugn A75 Ek

16_0002_017 217 Ugn A64, östra Al 76
16_0002_019 219 Ugn A233, ytligt Al 30
16_0002_020 220 Ugn A233 Gran 53
16_0002_023 223 Kokgrop A260, ytligt Sälg / Asp 56
16_0002_025 225 Kokgrop A268, 0,02 dj Al 58
16_0002_026 226 Ugn A288, 0,12 dj Tall 90
16_0002_031 231 Ugn A292, botten 30

16_0002_032 232 Kokgrop A901, 0,33 dj Al 39
TOTALT 1353

Prov 
nr
Anläggning 
typ

Material för 14C

Picea
Corylus
Alnus
Quercus
Quercus, Corylus, Alnus
Corylus

Skalkorn (Hordeum vulgare var. Vulgare)
Quercus, Alnus

Alnus
Skalkorn (Hordeum vulgare var. Vulgare)

Quercus, Alnus
Indet.

Quercus, Alnus

Alnus
Quercus
Alnus

Skalkorn (Hordeum vulgare var. Vulgare)
Emmer / spelt 
vete

(Triticum dicoccum/spelta)

Pinus
Betula, Corylus
Quercus
Quercus
Quercus

Skalkorn (Hordeum vulgare var. Vulgare)
ej 

lämpad
Quercus

Alnus, Corylus
Fraxinus

ej 
lämpad

Quercus

Alnus
Alnus
Picea
Salix/Populus
Alnus
Pinus

Fragment av 
lövträd

Alnus

Tabell 4. Vedart
Tabell över vedartsbestämda prover och säd utplockad för datering. Tabellen är sorterad efter provnummer.  
Anläggningar med förleden FUS framkom vid schaktningsövervakningen 2014.
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den nordöstra och centrala delen kan vi nog ändå 
räkna med att effekten är begränsad. Förutom i 
ovan nämnda fyndrika områden har vi relativt 
frekventa fynd av ben i den sydöstra delen av om-
rådet. De förekommer här i kokgropar och gro-
par. Denna fyndspridning sammanfaller å andra 
sidan med fördelningen av järnföremål och, i viss 
mån, av keramik.

Analysresultat
Vid urval av prover för analys har de anläggning-
ar som bedömts som ugnar och kokgropar prio-
riterats. Ett mindre antal gropar och stolphål har 
analyserats för att skapa ett jämförelsematerial. 
I texten nedan används medianvärdet för kali-
brerade dateringar, om inget annat anges. Det 
är dock viktigt att känna till att det kalibrerade 
dateringsresultatet är en statistisk beräkning av 
den sannolika dateringen. Resultatet är en inter-
vall inom vilken dateringen finns. Sannolikheten 
för att dateringen befinner sig inom intervallen 
uttrycks i procent, oftast 65% eller 95%. Vi har 
använt oss av 95% sannolikhet vilket ofta resul-
terar i en dateringsintervall på cirka 200 år, ta-
bell 5. Medainvärdet uttrycker var sannolikheten 
är störst. Genom att använda medianvärdet vill 
vi förtydliga de följande kronologiska resone-
mangen.  

Vedartsanalys
Vedartsanalys har utförts på 33 prover, dessutom 
har utplock av sädeskorn för 14C-datering gjorts 
ur ytterligare tre prover, tabell 4. Materialet kom-
mer från tio ugnar, tio kokgropar, fyra gropar 
samt en härd. En av kokgroparna vars prov ana-
lyserats undersöktes i samband med schakt-
ningsövervakningen. 
 Al förekom i tolv prover, ek i elva prover och 
hassel i fem. Därutöver fanns mindre förekom-
ster av ask, björk, gran, sälg/asp samt tall. I ug-
narna dominerar eken som förekommer i fem av 
anläggningarna. Al förekommer i fyra, gran, has-
sel och tall förekommer i två vardera medan björk 
och ask förekommer i en vardera. Ask, björk, gran 
och tall framkom enbart i ugnsanläggningar. I 
kokgroparna är al det dominerande träslaget. Det 
förekommer i fem av kokgroparna, ek förekom i 

tre och sälg/asp i en. I groparna framkom al i tre, 
ek i två och hassel i en. I den enda härden som ana-
lyserats avseende vedart framkom al och hassel. 

Det är uppenbart att träslag har valts ut för 
respektive typ av anläggning utifrån dess egen-
skaper. Alen har ett gott värmevärde och har an-
vänts i samtliga eldstäder. Att den varit grunden 
i värmesystemet kan bero på att det förmodligen 
varit det vanligaste energieffektiva trädslaget i 
närområdet. I ugnarna där extra hög värme ef-
tersträvats har det kompletterats med energief-
fektiva träslag som ek men också ask och björk. 
Förekomsten av tall och gran i ugnarna indikerar 
att det kan ha skett kolning på platsen. 

14C-analys
Dateringar har utförts på 14 prover, i tillägg till 
dessa redovisas även de fyra prover som datera-
des i samband med schaktningsövervakningen. 
Totalt blir det 18 dateringar. Av dessa är fem ut-
förda på sädeskorn och resterande på vedarts- 
bestämda kolprover. Prover från ugnar och kok-
gropar har prioriterats vid datering av anlägg-
ningar. De sädeskorn som daterades utgjordes 
av fyra skalkorn och ett emmer/speltvete. De 
kom från tre kokgropar, en grop och en ugn. De 
fem sädeskornen har daterats för att förtydliga 
perioder av odling, vilket i en del fall innebär att 
vissa anläggningsfyllningar daterats med såväl 
kol som säd.

Samtliga dateringar faller inom järnålder 
och merparten inom romersk järnålder. Sett 
till medianvärdet av kalibrerade dateringar är 
kolproverna daterade till mellan 34 och 842 e Kr 
medan sädeskornen är daterade till mellan 306 
och 664 e Kr. 
 Dateringarna av de respektive anläggnings- 
typerna visar att ugnarna dateras till 34-649 e Kr. 
Den sena dateringen till vendeltid är från ett 
sädeskorn. Om den räknas bort är daterings- 
intervallen för ugnar 34-401 e Kr. Kokgroparna är 
daterade till 149-842 e Kr. 
 De två anläggningar som daterats med både 
säd och kol uppvisar båda skillnader i dateringar 
mellan de båda materialen. I A64 har två kol-
prover daterats till 34 respektive 113 e Kr, medan 
sädeskornet har daterats till 649 e Kr. I A10 från 
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schaktningsövervakningen har kol daterats till 
842 e Kr, medan säden daterats till 664 e Kr. I 
det förra fallet är det uppenbart att sädeskornet 
inte hör till den primära anläggningsfyllningen. 
I det senare fallet är det också tveksamt om det 
hör till den primära fyllningen men teoretiskt 
sammanfaller delar av dateringsintervallet var-
för proverna kan representera en samtida akti-
vitet, se tabell 5 prov nr 206 respektive 1324P6. 
Under romersk järnålder finns det en tendens till 
kronologisk uppdelning av ytan. De äldsta date-
ringarna dominerar i den norra delen medan de 
yngre dominerar i den södra delen. Från senare 
tider är dateringarna så få att ingen tydlig bild 
framträder annat än att hela den undersökta 
ytan varit aktiv även under dessa perioder men 
inte med samma intensitet. 

Makrofossilanalys
Totalt har 38 makrofossilprover analyserats från 

22 olika anläggningar.32 Dessa utgörs av fyra 
gropar, nio kokgropar samt nio ugnar. Träkol 
framkom i 35 av proverna och i samtliga analy-
serade anläggningar. Ben förekom i 28 prover,  
och enbart i A75 finns inga ben registrerade. Säd, 
ogräsfrön och betesmarksindikerande fröer fö-
rekom i 25 prover, tabell 6. I nio anläggningar fö-
rekom inget makrofossilt material. Dessa utgörs 
av fyra ugnar, A2, 75, 76 och 288, fyra kokgropar, 
A16, 246, 260 och 334, samt en grop, A255. 
 Hela och fragmenterade sädeskorn framkom 
i tolv anläggningar, med en total mängd av 123 
stycken. Nästan hälften framkom i anläggning-
arna A64 och 291, en ugn och en kokgrop. Vad 
gäller A64 skiljer sig dateringen av säden avse-
värt från kolproverna varför förekomsten av säd 
möjligen inte ska hänföras till tolkningen som 
ugn. De båda proverna skiljer sig också åt vad 

32 Ericsson m fl bilaga 5 a och b

Tabell 5. Dateringar
Dateringsuppgifter sorterade efter ålder. I tabellen anges dateringsresultatet i BP-värden, alltså kol-14 år före 1950 e Kr, 
samt som sannolik (95,4% säkerhet) dateringsintervall och slutligen som ett medianvärde av den kalibrerade dateringen. 
Den potentiella säkerheten i en datering efter kalibrering varierar men ligger generellt på cirka 200 år, även om såväl min-
dre som större tidsomfång förekommer i detta material. Anläggningar med förleden FUS framkom vid schaktningsöver-
vakningen 2014. 5 Datering

Sida 1

Δ13C (‰)

LTL16358A 1 Gran 1965 ± 45 -29.4 ± 0.3 87 f Kr-131 e Kr 34
LTL16359A 2 A2 1921 ± 45 -24.7 ± 0.2 35 f Kr-215 e Kr 83
LTL14637A 1324P9 FUS A14 Ek 1899 ± 50 -31.5 ± 0.5 3-236 e Kr 109
LTL16360A 217 Al 1894 ± 45 -26.8 ± 0.2 21-235 e Kr 113
LTL16362A 223 1866 ± 45 -27.3 ± 0.4 30-250 e Kr 149
LTL16361A 220 A233 Gran 1863 ± 45 -23.6 ± 0.8 52-251 e Kr 153
LTL14635A 1324P2 FUS A3 Al 1825 ± 45 -31.3 ± 0.1 80-326 e Kr 189
LTL16363A 225 Al 1787 ± 45 -29.1 ± 0.2 126-380 e Kr 240
LTL16364A 226 Tall 1735 ± 45 -32.6 ± 0.5 145-408 e Kr 303
LTL16852A 22 A253 1732 ± 45 -27.9 ± 0.2 172-412 e Kr 306
LTL16365A 231 1731 ± 45 -32.0 ± 0.7 174-413 e Kr 307

LTL16853A 80 A291 1730 ± 45 -26.2 ± 0.2 175-414 e Kr 308
LTL14638A 1324P19 FUS A23 Ek 1648 ± 45 -27.6 ± 0.4 258-538 e Kr 401
LTL16854A 154 A317 1588 ± 45 -26.7 ± 0.2 384-573 e Kr 477
LTL16855A 177 1381 ± 45 -26.7 ± 0.2 575-764 e Kr 649

LTL16856A 206 FUSA10‐ 1360 ± 45 -23.3 ± 0.4 601-768 e Kr 664
LTL16366A 232 Al 1216 ± 45 -26.6 ± 0.2 680-941 e Kr 807
LTL14636A 1324P6 FUS A10 Al 1179 ± 40 -30.1 ± 0.3 721-970 e Kr 842

Cedad nr Prov nr Anläggning 
typ

Anläggning nrMaterial för 14CResultat BP OxCal 4.2 (95,4%)
2016-11-29

Median-
värde e Kr

Ugn A64, Norra 
Ugn Hassel
Ugn
Ugn A64, östra
Kokgrop A260, ytligt Sälg/Asp
Ugn
Kokgrop
Kokgrop A268, 0,02 dj
Ugn A288, 0,12 dj
Kokgrop Skalkorn
Ugn A292, botten Fragment av 

lövträd
Kokgrop Skalkorn
Ugn
Grop Skalkorn
Ugn A64, Norra Emmer / 

speltvete
Kokgrop Skalkorn
Kokgrop A901, 0,33 dj
Kokgrop
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gäller övrigt innehåll. I båda anläggningarna 
framkom korn/skalkorn, men emmer/speltvete 
endast i A64. A64 innehåller 31 sädeskorn/frag-
ment och fyra ogräsfröer medan A291 innehåller 
30 sädeskorn/fragment och 35 ogräsfröer. Det 
förefaller alltså som om materialet från A64 ut-
görs av rensad säd medan A291 innehåller oren-
sad. Slutligen kan påpekas att även dateringen 
av de respektive sädeskornen skiljer sig åt. Skal-
kornet i A291 är daterat till 308 e Kr och vetet i 
A64 till 649 e Kr. 
 I övriga anläggningar är förekomsten av säd 
och övriga fröer så liten att det är svårt att disku-
tera eventuella skillnader mellan anläggningar. 
Möjligen kan förhållandet sex sädeskorn/frag-
ment och inga övriga fröer i A10 från schakt-
ningsövervakningen indikera rensad säd. Date-
ringen av ett skalkorn från denna anläggning till 
664 e Kr visar att säden är i princip samtida med 
vetet från A64.  

 Fröerna indikerar gödslade åkrar men också 
våtmark vilket är giltigt för platsen än idag.

Metallurgisk analys
Den metallurgiska analysen har utförts av Heim-
dal archaeometry, och har omfattat bränd lera i 
form av ugnsdetaljer, järnföremål och fragment 
samt järnslagger33, tabell 7. Den omfattar också 
en jämförelse med den översiktliga analys som 
gjordes i samband med schaktningsövervak-
ningen. 34

 Analysen visar att det skett såväl primär- som 
sekundärsmide (se sidan 60) på platsen. De to-
talt fem slagger som analyserats härstammar 
alla från den lokala regionen södra Norge/södra 
Sverige. Vissa av järnföremålen kan i sin sam-
mansättning knytas till de enskilda slaggerna. 
Samtliga analyserade föremål och fragment, 
utom fynd nr 198, kan knytas till samma region 
som slaggerna. Fynd nr 198 utgjordes av ett kniv-
blad, det har troligen tillverkats i norra Tyskland 
eller Polen. 
 De flesta analyserade objekt har varit fram-
ställda av högkvalitativt stål. Sammansättning-
en av råmaterialet är så homogent att det bör 
vara tal om en lokal järnekonomi. Troligtvis har 

33 Jouttijärvi 2016 bilaga 6
34   Swedberg 2014

Illustration 43. Del av ugnsvägg  från anläggning 292. Fynd nr 116.

6 Säd

Sida 1

Anläggning typ Säd Ogräs

291 Kokgrop 31 14 17
64 Ugn 31 3 1
901 Kokgrop 18 1
253 Kokgrop 9
292 Ugn 7 4 3
912 Grop 6 1
Fus A10 Kokgrop 6
294 Grop 5 3
233 Ugn 3 4 1
317 Grop 3 1 1
26 Ugn 2
328 Kokgrop 1 1
Fus A26 Ugn 1
908 Kokgrop 1
255 Grop
16 Kokgrop
246 Kokgrop
260 Kokgrop
334 Kokgrop
318 Stolphål
2 Ugn
75 Ugn
76 Ugn
288 Ugn

TOTALT 123 32 24

Anlägg-
ning nr

Äng bete / 
våtmark

Tabell 6. Säd
Sammanställning av makrofossilt innehåll i prover. Tabel-
len är sorterad utifrån sädförekomst. Anläggningar med 
förleden Fus framkom vid schaktningsövervakningen 2014.
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råvarorna kommit från samma källa.
 Det är utifrån anläggningsbeskrivning och 
fyndspridning möjligt att anläggningarna A2, 
26 och 292 utgjort ässjor, illustration 43. Analyser 

av bränd lera antyder, men kan inte säkert visa, 
att järnutvinning eller förarbete inför smide 
har skett på platsen. Detta har i så fall troligen 
skett vid A26, 246 och 294.

8 Markkemi

Sida 1

Typ

2 Ugn 272 90 84 94
26 Ugn 243 83 71 86
64 Ugn 234 53 51 96
75 Ugn 132 92 86 93
76 Ugn 146 68 62 91
233 Ugn 208 105 105 100
288 Ugn 135 69 113 164
292 Ugn 165 131 125 95
318 Stolphål 294 32 58 181
16 Kokgrop 416 127 124 98
246 Kokgrop 345 124 137 110
253 Kokgrop 426 104 108 104
260 Kokgrop 548 112 117 104
291 Kokgrop 338 107 139 130
328 Kokgrop 280 123 125 102
334 Kokgrop 482 42 62 148
901 Kokgrop 439 114 117 103
908 Kokgrop 538 101 359 355
255 Grop 424 87 73 84
294 Grop 287 107 136 127
317 Grop 332 46 66 143
912 Grop 406 108 110 102

Anlägg-
ning nr

Cit-P 
medelvärde

MS 
medelvärde

MS 550 
medelvärde

MS / MS 
550 %

Tabell 8. Markkemi
Medelvärdet av de markkemiska  
resultaten. Det högsta respektve 
lägsta värdet har uteslutits vid be-
räkningen för att eliminära slump-
visa felkällor. I A246, 260 och 292 
togs dock enbart tre mark-kemiska 
prover varför samtliga provresultat 
räknats med i medelvärdet för dessa 
anläggningar. Tabellen är sorterad på 
anläggningtyp.

Tabell 7. Metaller
Sammanställning av metallurgisk analys. Kolumnen Hemvist anger fyndenhet, som kan vara anläggning (A) eller fyndpunkt (FP).7 Metaller

Sida 1

Metall Undertyp Hemvist Typ Lager Antal

31 slagg A24 Ugn 3 1 14 A1B 143, 197, 208 2

59 slagg A64 Ugn - 1 77 A1A - -

143 slagg  A325 Grop 1 178 A1B 31, 197, 208 2

197 Stål nit - A241 Grop 1 10 A1B 31, 147, 208 2
198 kniv - A253 Kokgrop Fyllning 1 21 C3 - -

200 fragment - A294 Grop Fyllning 1 3 A1B - 1

203 krampa - A332 Härd Fyllning 1 5 A1B - 1

204 Järn spik - A901 Kokgrop 1 7 A1B - 1
205 - FP18/S del - - 1 1 A1B - 1

206 Stål 0,8 % kol fragment - A26/FP20 Ugn 1 1 A1B - 1
208 Stål, härdat kniv - FP26/S del - - 1 6 A1B 31, 147, 197 2
209 Stål 0,8 % kol spänne - FP27/S del - 1 12 A2 - 1
213 Järn nit - FP17/S del - 1 8 A1B - -

TOTALT 13 343

Fynd 
nr

Sakord Vikt 
(g)

Område 
analys

Liknar fynd
Ref Heimdal

Multivariat 
analys grupp

Järn, 
primärsmide

fragment, 
ässjeslagg

Järn, 
primärsmide

ässjeslagg

Järn, 
primärsmide

ässjeslagg Rensfynd

Rensfynd
Järn/stål smitt av 
tre-fyra lag och 
härdat
Stål, hastigt kylt 
men ej härdat
Stål 0,7-0,8 % 
kol. Relativt 
långsamt kyld

Rensfynd
Stål 0,8-0,9 % 
kol. Ej härdad

knapp / 
spik

Rensfynd

Rensfynd
Rensfynd
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Markkemisk analys
Inom ramen för projektet utfördes 159 markke-
miska analyser avseende fosfat, Cit-P, organisk 
halt, LOI, magnetisk susceptibilitet, MS, samt 
magnetisk susceptibilitet efter oxidativ för-
bränning, MS550.35 Dessutom har de 38 makro-
proverna analyserats avseende de två parame-
trarna Cit-P och MS.36 Observera att prov 83-87 
(MAL nr 15_0016_083-87) samt prov 97 (MAL nr 
15_0017_019) var felmärkta, proven härstammar 
från A908. Analyserna har utförts av MAL.
 Inledningsvis kan det konstateras att acku-
mulationen av oorganiska fosfater är hög och ett 
resultat av de aktiviteter som ägt rum på platsen. 
Det finns enstaka höga värden runt eller till och 
med över 1000 fosfatgrader. Normalt ligger dock 
värdena mellan 100-600 fosfatgrader. Däremot 
är den organiska halten i många av proverna låg 
vilket påverkar resultatet av den oxidativa för-
bränningen, MS550. Trots det är det tydligt att 
materialet i många fall är värmepåverkat. Re-
sultaten från MS-analysen visar att det även här 

35 Ericsson m fl bilaga 5b
36 Ericsson m fl bilaga 5a

finns enstaka höga värden, men normalvärdena 
ligger inom intervallet 40-180. Vid den följande 
redovisningen används inte högsta och lägsta 
värdet inom en provtagningsserie för att und-
vika tillfälliga felkällor.
 Ett syfte med den markkemiska analysen var 
att bättre kunna funktionsbestämma anlägg-
ningar. Utifrån gräviakttagelser hade A2, 24, 288 
och 292 bedömts som ugnar och A26 och A64 
hade bedömts som ugn/kulturlager respektive 
ugn/härd, se tabell 8 och illustration 44. De sam-
manvägda resultaten av Cit-P, MS och MS550 
visar att antagandet om en likartad funktion 
för A2, 288 och 292 är riktigt. Cit-P i A288 och 
292 har ett genomsnittsvärde på 135 respektive 
165 fosfatgrader och värdet i A2 är 272, illustra-
tion 45. Den högre fosfathalten i A2 kan förklaras 
med att anläggningen grävdes som en del i ett 
kulturlager. De högsta värdena är också de ytli-
gaste. Även anläggning A26 och 64 uppvisar en 
relativt höga fosfathalter med ett genomsnitt på 
243 respektive 234 fosfatgrader. Också dessa an-
läggningar var omgivna av ett omfattande kul-
turlager. 

Illustration 44. A26 arbetsyta runt anläggning, troligen sekundärt fylld av kulturlager från platsen. Foto mot nordväst.
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Illustration 45. Grafisk redovisning av resultaten för fosfater (Cit-P) och magnetisk susceptibilitet före och efter för-
bränning (MS respektive MS550) i anläggningar vilka tolkats som ugnar. Fosfathalten vid A2 är påtagligt högre än de 
övriga, vilket kan förklaras med att anläggningen omgavs av ett kulturlager.

Illustration 46. Grafisk redovisning av resultatet för kokgroparna, A246, 253 och 328, med genomsnittliga fosfatvär-
den under 400 fosfatgrader. I redovisning har även provtagningen av ett förmodat kulturlager mellan A253 och 254 
redovisats. Resultaten från detta överensstämmer väl med resultaten från fyllningen av A253. Det är troligt att en stor 
del av fyllningen utgörs av omgivande kulturlager. Generellt är provresultaten homogena och kan antyda en likartad 
funktion.
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Om vi analyserar markkemiresultaten ytter-
ligare kan vi se att även A75, 76 och 233 uppvisar 
liknande fosfathalter, med ett genomsnitt på 
132-208 fosfatgrader. Vid jämförelse med övriga 
analyserade anläggningar uppvisar samtliga ug-
nar de lägsta genomsnittliga fosfatvärdena. MS-
resultaten är för de flesta ugnsanläggningar låga 
medan merparten av kokgroparna samt några 
av groparna har betydligt högre värden, i några 
fall mer än dubbelt så höga. Avseende ugnarna 

korresponderar förhållandet MS och MS550 väl 
mot ett värmepåverkat material, med undantag 
av A288 vilken avviker radikalt. Anläggningen 
beskrivs som tvådelad och en del har troligen va-
rit en kupolugn. Möjligen avspeglar resultatet en 
annorlunda funktion än övriga ugnar.
 Stolphålet A318 har ett fosfatvärde på 292 gra-
der vilket svarar ganska väl för genomsnittsvär-
det av alla prover, 318. Stolphålet har det lägsta 
MS- och det näst lägsta MS550-värdet. Förhål-

Illustration 47. Grafisk redovisning av resultatet för kokgroparna, A16, 260 och 291, med genomsnittliga fosfatvärden över 400 
fosfatgrader. Till skillnad från resultaten för kokgropar med fosfathalt under 400 fosfatgrader är provresultaten ohomogena och 
kan antyda en diversifierad eller över tid förändrad funktion.

Illustration 48. Grafisk redovisning av resultatet för groparna A255, 294 och 317. Observera den avvikande skalan för A255 (på 
grund av ett enstaka högt fosfatvärde). Gropar är svårtolkade och inte minst varifrån fyllningen kommer, detta återspeglas i 
resultatet.
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landet MS/MS550 är bland de högsta. Resultatet 
kan tolkas som att materialet består av ett se-
kundärt deponerat material med en lokal påver-
kan från kulturlagret. Alltså ett för platsen för-
hållandevis genomsnittligt material avseende 
fosfater men i stort sett opåverkat av eld. 

Ser vi vidare på fosfatvärdena är det förutom 
alla ugnar en grop, A294, och en kokgrop, A328, som 
har lägre fosfatvärden än stolphålet. Inom gruppen 
kokgropar finns också skillnader. Den tydligaste 
utgörs av kokgropar med fosfatvärden över eller 
under 400 fosfatgrader, illustration 46 och 47.
 Kokgroparna har alltså genomgående högre 
fosfatvärden än ugnarna, vilket stämmer bra 
med en tolkning till matlagning, med genom-

snittliga värden från 280-548 
fosfatgrader. Även MS-värdena 
är i stort högre än för ugnarna. 
Här utmärker sig dock A334 
med mycket låga värden, det 
kan finnas anledning att fun-
dera på funktionen i detta fall.

Inom kategorin kokgropar 
finns också skillnader mellan 
anläggningar. Det finns uti-
från fosfatvärden två grupper 
av kokgropar, med värden un-
der respektive över 400 fosfat-
grader. Gruppen med värden 
under 400 fosfatgrader, A246, 
253 och 328, har värdena ho-
mogent samlade mellan 300-
400 fosfatgrader. De med hö-
gre värden, A16, 260, 291, 334, 
901 och 908, har däremot också 
punkter med lika låga fosfat-
värden som den förra grup-
pen. För kokgroparna varierar 
också kvoten MS/MS550. Dock 
är medelvärdena tämligen lik-
artade varför anläggningsfyll-
ningen torde bestå av i huvud-
sak värmepåverkat material. 
Det finns anledning att tro att 
markkemiresultaten återspeg-
lar skillnader i funktion mellan 
olika typer av kokgropar.

Bara fyra gropar har analyserats. Fosfatinne-
hållet påminner om kokgroparnas, mellan 287 
och 424 fosfatgrader. MS-värdena varierar och 
två av groparna uppvisar tydligt värmepåver-
kade resultat, A255 och 912, men skillnaden är 
liten inom gruppen, illustration 48. Det kan indi-
kera en funktionsskillnad, möjligen bör de tolkas 
som kokgropar. Vad gäller A294 och 317 innehål-
ler båda ugnsdetaljer varför det skulle kunna 
vara fråga om ugnskonstruktioner. Skillnaden i 
fosfatgrader mellan säkra ugnsanläggningar och 
dessa gropar är dock betydande. Det kan möjli-
gen förklaras med att anläggningarna återfyllts 
med fosfathaltigt innehåll efter primär använd-
ning.

Illustration 50. Ässja, från schaktningsövervakningen anläggning FUS 23. Foto mot 
nordväst.

Illustration 49. A 292. En stående sten i anläggningsgropen. Detta kan vara en ässjesten 
in situ eller nervält i anläggningen efter avslutad användning. Foto mot sydost.
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även fyllningen till stor del av kulturlagret. Det 
vill säga en stor del av anläggningarna utgörs 
troligen av arbetsytan runt den centrala anlägg-
ningen. Speciellt tydligt är detta vid A26, illustra-
tion 44. A64 liknade närmast en kokgrop med en 
arbetsyta invid. I området som kan tolkas som 
arbetsyta fanns en sten, vilken kan ha utgjort 
en ässjesten. Förutom slagg framkom även en 
vävtyngd i anläggningen. A292 ger intryck av att 
vara en kupolugn i ytan. Under ett närmast cir-
kelrunt ytlager som var fyllt med bränd lera och 
vävtyngder framkom en stor sten lämpad för en 
ässja, varför det kan vara fråga om två anlägg-
ningar ovanpå varandra eller en delvis lerväggs-
försedd ässja, illustration 49. Speciellt A64 liknar 
mycket en av de ässjor som framkom vid schakt-
ningsövervakningen, FUS A2337, illustration 50.
 Det finns rester av en kupolugn, A288, och 
eventuellt ytterligare en om A292 också tolkas 
som det, illustration 51. De är också belägna all-
deles intill varandra vilket möjligen talar för en 
liknande funktion. Det som talar mot en lik-

37 Swedberg 2014

Tabell 9. Ugnar
Sammanställning av resultaten från undersökningen av ugnar, sorterat på anläggningsnummer.9 Ugnar

Sida 1

Fynd Kommentar

2 272 90 84 94 Endast träkol -

17 - - - - - Keramik, ugnsvägg Ej analyserad

24 - - - - - Ej analyserad

26 243 83 71 86 2 obestämbara fröer -

64 234 53 51 96 -

75 132 92 86 93 Endast träkol -

76 146 68 62 91 Endast träkol -

233 208 105 105 100 -

288 135 69 113 164 Endast träkol -

292 165 131 125 95 -

Anläggning 

nr

Cit-P MS 

medelv

MS 550 

medelv

MS / MS 

550  %

Makrofossil

Keramik, bränd lera, 

ugnsvägg

Bränd lera, lerpackning, 

slagg

Keramik, ugnsvägg, 

lerpackning, knack- / 

hammarsten

4 skalkorn, 3 emmer/spelt 

vete, 24 obestämbara 

cerealia, 3 ogrösfröer, 1 

starrfrö

Keramik, bränd lera, 

slagg, vävtyngd

Keramik, lerpackning

Keramik, lerpackning

3 obestämbara cerealia, 4 

ogräsfröer, 1 gräsfrö

Keramik, bränd lera, 

slagg, vävtyngd

Knack- / hammarsten

1 havre, 6 obestämbara 

cerealia, 4 ogräsfröer, 2 

starrfröer, 3 obestämbara 

fröer, 1 hassenötskal

Keramik, ugnsvägg, 

bränd lera, vävtyngd

DEL 3: TOLKNINGAR
Anläggningarna
Vi har inledningsvis kategoriserat anläggningar 
i ugnar, kokgropar, gropar, stolphål och kulturla-
ger. Nu ska vi se om vi kan göra en noggrannare 
funktionsindelning. 

Ugnar
Bland ugnarna finns det flera skillnader vad 
gäller fosfathalten i fyllningen, förekomsten av 
brända ben, ugnsmaterial av lera och metaller 
samt makrofossilt material, tabell 9. 

Vi kan tolka några av ugnarna som ässjor med 
en viss säkerhet. I fyra anläggningar, A24, 26, 64 
och 292, förekommer stenar av en storlek och ett 
utseende som antyder funktionen av ässjesten. 
I två av dem, A24 och 64, framkom slagg. I A26 
finns bränd lera som härstammar från en ässja. 
Även ugnsmaterialet i A292 är så starkt värme-
påverkat att det bör vara tal om rester från en äs-
sja. Rent utseendemässigt skiljer sig dock dessa 
fyra anläggningar åt. A24 och 26 var svåravgrän-
sade och omgavs av kulturlager. Troligen bestod 
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artad funktion är den metallurgiska analysen 
som visar på förhöjda järnoxidvärden på bränd 
lera i A292 och i de omgivande anläggningarna 
A291 och 294 men inte i A288.38 I A288 visar MS/
MS550-kvoten att det provtagna materialet tro-
ligen inte utsatts för värme. Anläggningsfyll-
ningen uppvisar dock tvärtom det motsatta. Om 
vi detaljgranskar resultaten kan vi se att det är 

38 Jouttijärvi 2016 bilaga 6

den östra delen av anläggningen som innehåller 
ett material som inte uppvisar värmepåverkan 
medan proverna i den västra delen gör det.39 Re-
sultaten kan då anses stödja en tolkning att det 
rör sig om en avancerad ugnskonstruktion med 
värmekälla separerad från själva ugnen, alltså en 
kupolugn lämpad att framställa finkeramik. I 
anläggningen hittades en knack-/hammarsten.

39 Ericsson m fl bilaga 5b

Illustration 51. Rekonstruerad kupolugn efter etnografiska förebilder. Foton och teckningar ur  Lindahl m fl 2002.
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Slutligen har vi ytterligare fem ugnsanläggning-
ar, A2, 17, 75, 76 och 233. A17 är inte analyserad 
men i den, och A2, gjordes fynd av sintrad lera 
som tillhört en ugnskonstruktion varför den 
med viss reservation tolkats som ugn. De övriga 
uppvisar höga (A2), medel (A233) till låga (A75 och 
76), fosfatvärden och tydligt värmepåverkad fyll-
ning. A2, 17, 75 och 233 kan till form och fyllning 
beskrivas som kokgropar, och om inte analyser 
utförts hade de också bedömts som det, illustra-
tion 52. De markkemiska resultaten pekar dock 
på att de haft en ugnsfunktion. Resultaten är lik-
artade även för A76, illustration 53. Denna anlägg-
ning är dock grundare och innehåller flera ste-
nar som snarare för tankarna till A24 och 26. Det 
saknas fynd som direkt indikerar ugnsfunktion 
i A75, 76 och 233. Markkemiresultaten antyder 
trots dessa skillnader en likartad funktion. Det 
är möjligt att denna inte är knuten till metall-
hanteringen. Istället kan andra funktioner, som 
keramiktillverkning, vara tänkbara.
 Fynd av keramik kanske kan svara på frågan 
om vissa anläggningar har använts för keramik-
bränning. I sex av anläggningarna förekommer 
polerad eller glättad keramik med en samman-
lagd vikt som överstiger medeltalet. Det är A2, 

24, 26, 64, 76 och 292. Av dessa har A24, 26 och 64 
tolkats som metallhanteringsanläggningar med-
an A2 och 76 tolkats som keramikugnar. Funk-
tionen för A292 innefattar möjligen båda funk-
tionerna. Det kan noteras att A24 och 26 omgavs 
av, och att fyllningen huvudsakligen utgjordes 
av, ett kulturlager. Det är också dessa två anlägg-
ningar som innehåller mest finkeramik sett till 
vikten, 144 respektive 391 gram. Av de mer slutna 
anläggningarna innehöll även A2 relativt mycket 
finkeramik, 128 gram, medan A64, 76 och 292 
innehöll cirka 70 gram vardera. I de anläggning-
ar där det framgår var i anläggningen materialet 
framkommit kan det slås fast att minst hälften 
av keramiken framkommit i fyllningen. Även om 
det finns anledning att misstänka att A24 och 26 
varit fyllda av kulturlagermaterial så är det up-
penbart att finkeramik i hög grad kan associeras 
till anläggningar av ugnstyp. Frågan är om det 
innebär att ugnarna varit flerfunktionella i vissa 
fall. Det är möjligt men lite svårförklarligt att 
relativt typiska smidesässjor, speciellt A24 och 
64, skulle användas också till keramikbränning. 
Kan det istället vara så att keramiken använts i 
anslutning till anläggningarna?
 Det finns sädeskorn och ogräsfröer i fyra av 

Illustration 52. Anläggning 75, en ugn. Foto mot nordost.



Illustration 54. Anläggning 233, en ugn. Foto mot väst.

Illustration 53. Anläggning 76, en ugn. Foto mot väst.
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ugnarna, A26, 64, 233 och 292. Från både A64 och 
292 har det analyserats två makroprover vardera 
med olika resultat. All säd och nästan samtliga 
fröer kom från ett av proverna i vardera anlägg-
ningen. Det kan tolkas som sekundär påverkan, 
eller en skillnad i funktion mellan olika delar av 
anläggningarna. I A64 finns det genom datering 
av säd anledning att förmoda att säden inte kan 
hänföras till den primära anläggningsfyllningen. 
När det gäller A292 blir det alltmer uppenbart att 
förklaringen bör sökas i att detta egentligen är 
två olika anläggningar som råkat anläggas unge-
fär på samma plats. A26 är som tidigare påpekat 
troligen fylld av ett sekundärdeponerat kultur-
påverkat material. Däremot är fynden från A233 
definitivt från den primära fyllningen av anlägg-
ningen. Den skulle alltså kunna haft rostning av 
säd som funktion, helt eller delvis. Denna anlägg-
ning har mycket skärvsten, vilket kan associeras 
med denna funktion, illustration 54. Den innehål-
ler också den minsta mängden finkeramik av alla 
ugnarna, långt under genomsnittsvärdet. 

Fyra ugnsanläggningar innehöll inget makro-
fossilt material, endast träkol. De var A2, 75, 76 
och 288. Det kan innebära att de har använts för 

keramiktillverkning eller smidesrelaterade akti-
viteter. I beskrivningarna av A2, 75, 233 och 288 
framgår att de innehåller stora bitar förkolnad 
ved i botten. Detta tyder på en medveten process 
av bränning med reducerad syretillförsel, vilket 
skulle stärka dessa tolkningar. 

Kokgropar
Som vi kunde se ovan har en del av de 
anläggningar som vi kategoriserat som ugnar 
drag som gör dem svåra att skilja från kokgropar, 
tabell 10. Vi ska nu se närmare på dessa. 

Även bland kokgroparna förekommer det in-
bördes skillnader. En skillnad vi redan behandlat 
är den avseende fosfathalten. Vi kan grovt dela in 
kokgroparna i anläggningar med hög respektive 
låg fosfathalt. Till anläggningar med lågt värde 
kan vi räkna A246, 291 och 328. Ett högt värde 
har A260, 334, 901 och 908. Anläggningarna A16 
och 253 ligger i ett mellanläge. Vad gäller MS/
MS550-kvot visar de flesta kokgroparna på ett 
värmepåverkat material. A291 och 334 avviker 
dock något och resultatet för A908 visar på ett 
mer opåverkat material. Om vi ser på de enskil-
da provresultaten för dessa anläggningar finns 

Tabell 10. Kokgropar
Sammanställning av resultaten från undersökningen av kokgropar, sorterat på anläggningsnummer.10 Kokgrop

Sida 1

Cit-P

16 416 - 127 - 124 98 -

167 - - - - - - - - - Ej analyserad
246 345 384 124 122 137 110 -

253 426 694 104 90 108 104 -

260 548 590 112 107 117 104 -
264 - - - - - - - - - Ej analyserad
268 - - - - - - - - - Ej analyserad
291 338 - 107 - 139 130 -

328 280 268 123 96 125 102 -
334 482 602 42 126 62 148 -

901 439 460 114 104 117 103 -

908 538 - 101 - 359 355 - -

Anlägg-
ning nr

Cit-P 
primär

MS 
medelv

MS 
primär

MS 550 
medelv

MS / MS 
550 %

Makrofossil Makro från x-
fyllning

Fynd Kommentar

Endast träkol Sekundär Keramik, ugnsvägg  

Endast träkol Primär Keramik, ugnsvägg  

3 korn, 1 skalkorn, 5 obest 
cerealia, 4 obest frö

Primär Keramik, kniv

Endast träkol Primär Keramik, br lera 

1 havre, 4 korn, 1 skalkorn, 25 
obest cerealia, 2 måror, 1 
pilört, 3 kavelhirsar, 1 
åkerspergel, 7 våtarv, 6 
starrar, 1 svartkämpe, 10 
gräs, 1 hasselnötsskal, 3 
obest frö

Primär/ 
sekundär?

Keramik, bränd 
lera, ugnsvägg  

1 obest cerealia, 1 starrfrö Primär Keramik  
Endast träkol Primär? Keramik, bränd 

lera, ugnsvägg  
1 korn, 11 obest cerealia, 1 
starr, 2 hassenöt, 1 frö

Primär Keramik, bränd 
lera, spik, nit

1 svinmålla, 2 obest frö Primär/ 
sekundär?
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Illustration 56. Anläggning 291 efter provtagning med prov 80 till höger i bild. Foto mot nordost.

Illustration 55. Anläggning 291. Två delar av anläggningen som bestod av tre delar. Till vänster (i den smalare rännan) fanns benen 
från två får. Höger därom en mer ordinär kokgrop. Foto mot nordost.
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det tendenser till värmepåverkan i vissa prover 
i A291 men troligen är stora delar inte utsatt för 
kraftig värme. Det är också i denna anläggning 
som obrända ben av två får påträffades. Det är 
troligt att anläggningen egentligen består av två 
delar med olika funktion. A334 däremot har två 
prover som visar på opåverkat material medan 
de övriga tyder på att materialet är värmepåver-
kat. För A908 är det också två prover som avviker 
medan anläggningen i övrigt är värmepåverkad. 
Det är möjligt att detta representerar en funk-
tionsskillnad inom anläggningen. 
 Fosfatvärderna i kokgroparna tyder på att de 
använts till matlagning av fisk och kött. I A291 
framkom flest ben och även det mest varierade 
materialet. Förutom de två fåren förekommer 
nöt och svin samt ben från långa och gråhaj, il-
lustration 55. Övriga kokgropar med många ben 
är A16, 334 och 901. Det finns alltså ingen uppen-
bar korrespondens mellan mycket ben och högt 
fosfatinnehåll. Frågan är då om många ben i en 
anläggning snarare representerar ett sekundärt 
fyllningsmaterial. 

Som vi påpekat tidigare finns det i analyssva-
ren indikationer på att A291, 334 och 908 inne-
håller material som är sekundärfyllning. Troli-
gen kan detta tolkas som att även A16 och 901 är 
helt eller delvis bestående av sekundärt fyllnads-
material. Om vi jämför detta mot beskrivningen 
av fyllningen borde vi kunna se om den är intakt 
efter senaste användningen eller ej. I A291 och 
908 finns det förmodligen såväl primär- som 
sekundärfyllning. Vad gäller A908 framgår det 
inte tydligt var provet är taget utifrån beskriv-
ning eller foto. Däremot är det uppenbart från 
inmätning och foto att makroprovet i A291 med 
säd och frö, prov 80, kommer från den sydligaste 
anläggningen. Denna innehöll förhållandevis 
lite ben men fosfathalten var hög, illustration 56. 
Vad gäller A901 är det tydligt att benmaterialet 
mestadels inte kommer från den primära fyll-
ningen. När det gäller A334 går det inte tydligt 
att avgöra. Det mesta talar därmed för att före-
komsten av obrända ben i kokgropsfyllningarna 
är sekundära. Det är också troligt att A16 utgörs 
av en sekundär fyllning samt att det är osäkert 
vilken fyllning som provtagits i A291 och 908.

 Säd och ogräsfröer förekommer i fem av kok-
groparna, A253, 291, 328, 901 och 908. I det senare 
fallet förekommer säden i såväl primär- som se-
kundärfyllning. I A253 och 334 är fosfatvärdena i 
makroprovet klart högre än i anläggningen i öv-
rigt. Detta indikerar att hantering av fosfathaltigt 
material har varit en del i den primära processen. 
Både är relativt fyndfattiga anläggningar där det 
förekommer keramik i båda samt ett knivblad 
i A253 och bränd lera, bland annat i form av en 
ugnsvägg, i A334. Båda dessa anläggningar kan 
karaktäriseras som ganska vanliga kokgropar, 
låt vara något grunda. De innehåller rikligt med 
hårt bränd skärvsten och kol. De skulle kunna 
tolkas som rostningsugnar om det inte vore för 
det höga fosfatinnehållet, och i A253:s fall kanske 
även storleken. Även A260 och 291 kan beskrivas 
som ordinära kokgropar med medelhögt fosfat-
innehåll. Huvudsaklig funktion kan vara knuten 
till beredning av mat men lika troligt är att den 
är knuten till hantverk som i sin process hante-
rar fosfater. Det skulle kunna vara bearbetning av 
hudar eller kokning av lim för att nämna några 
exempel. A328 är något mindre än A253 och har 
ett förhållandevis lågt fosfatinnehåll, varför såväl 
rostningsfunktion som beredningar av anima-
liska produkter verkar tveksamma som tolkning. 
 Anläggning A901 har under förundersökning 
och undersökning givits olika tolkningar. An-
läggningen är stor och djup med stensatta kan-
ter. En rimlig tolkning, från fält, är att det är en 
brunn. Det skulle förklara stensättningen. En 
annan förklaring till stensättningen kan vara att 
den använts som ugn. Det finns minst en möjlig-
het till: det skulle vara att det är en kolningsgrop. 
Smidesverksamheten har troligen krävt kol till 
eldstäderna. Vi har inte funnit några traditionel-
la kolningsgropar inom ytan. Om anläggningen 
använts till någon av dessa funktioner bör hela 
fyllningen utgöras av sekundärt återfyllt mate-
rial. Vid undersökningen gjordes bedömningen 
att det gick att skilja mellan en primär och en se-
kundär fyllning. Tillsammans med markkemire-
sultat, fynd och övrig fyllningskaraktäristik har 
ändå kokgrop ansetts som troligaste kategori.
 Det är möjligt att förekomst av enbart träkol i 
makroprov från tre av de kokgropar där ugnsde-
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Illustration 57. Karta över  den sydöstra ytan, där flest kokgropar framkom. På kartan redovisas även metallfynd, förekomst av säd 
samt keramikens ytbehandling.
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taljer framkom kan indikera en speciell använd-
ning. Detta gäller A16, 256 och 334, men avseende 
A16 är det tveksamt om fyllningen är primär. Då 
återstår i så fall bara A246 och 334. De mark- 
kemiska resultaten visar dock inte på en enhetlig 
funktion. Det finns möjligen en relation mellan 
fosfatinnehåll och förekomst av säd, även om 
den är svag. De tre kokgroparna med högst fos-
fatvärden, A260, 334 och 908, har enbart träkol 
i makroproverna. De två kokgropar med lägst 
fosfatvärde, A291 och 328, uppvisar förekomst av 
säd och andra fröer.

Det som är tydligt är dock fördelningen av 
kokgropar över ytan, illustration 57. Tio är beläg-
na på den södra delen och nio av dem i det syd-
östra hörnet. Det är rimligt att karaktärisera den 
sydöstra ytan som en hantverksplats för bear-
betning av organiska produkter. I denna process 
bör minst följande anläggningar ha ingått: A246, 
253, 260, 334 och 908 samt troligen 255 och 912, se 
tabell 12 samt vidare nedan om de senare. 

Gropar
Gropar är lite av en slaskkategori. Kan 
funktionen inte förklaras eller förstås blir det 
en grop, tabell 11. I materialet består groparna 
av två typer formmässigt. Två av groparna 
påminner om kokgropar i formen, A255 
och 912, illustration 58. Fyllningen bestod av 
kolpåverkad sand men inte i lika hög grad som 
kokgroparna. Båda anläggningarna innehåller 
dock värmepåverkat material. Det fanns relativt 
mycket skärvsten i A912 men nästan ingen i 
A255. A255 innehåller mycket bränd lera men 
inget annat medan A912 innehåller lite bränd 
lera och lite keramik. Fosfatinnehållet i båda 
anläggningarna är likartat och påminner även 
det om resultatet för kokgropar. Båda innehåller 

obränt ben. A912 innehåller säd och ogräsfrö. Vid 
undersökningen ansågs båda anläggningarna 
vara svårbedömda men troligen inte kokgropar. 
Vad gäller A255 ligger den alldeles intill en annan 
kokgrop, A253, och kan ha ingått i ett system 
för uppvärmning tillsammans med denna. I 
det sammanhanget är det intressant att A253 
innehöll säd. Möjligen kan anläggningarna 
utgöra delar i sädberedningen, vad gäller A255 
då tillsammans med A253. Funktionen är svår 
att bedöma utifrån resultaten men på grund av 
deras placering är det inte omöjligt att de ingått 
i ovannämnda hantverksaktivitet och/eller 
utgjort rostningsanläggningar. Matlagning kan 
inte uteslutas.
 De två andra groparna, A294 och 317, består av 
tvådelade anläggningar vilka i sin tur påminner 
mycket om varandra, illustration 59. Det är båda 
djupa, cirka 0,45 meter, och relativt spetsiga i 
formen. De skulle kunna tolkas som stolphål men 
ytmåttet på närmare en meter i diameter motsä-
ger det. Markkemiskt liknar de kokgropar i fyll-
ningen. Förekomsten av obrända ben är ganska 
riklig i båda. I A294 finns det mycket bränd lera, 
bland annat i form av ugnsvägg och blästerskydd. 
Det finns också relativt gott om finkeramik. Ett 
metallfragment framkom också i anläggningen. 
Fyllningen från A317 innehöll mycket bränd lera 
och ett blästerskydd, samt mycket finkeramik. 
Makroanalysen visar att såväl säd som ogräsfrö-
er förekom i fyllningen i båda anläggningarna. 
Det är svårt att tolka anläggningarna då formen 
inte ger några ledtrådar. Endast lite skärvsten 
har framkommit. Det finns däremot större ste-
nar i båda anläggningarna som skulle kunna 
tolkas som ässjestenar. Förekomsten av ugnsde-
taljer i båda skulle stödja en tolkning som ugnar. 
Även förekomsten av finkeramik verkar kunna 

Tabell 11. Grop
Sammanställning 
av resultaten från 
undersökningen av 
gropar, sorterat på 
anläggningsnummer.

11 Grop

Sida 1

Fynd

255 424 87 73 84 Endast träkol Bränd lera

294 287 107 136 127

317 332 46 66 143

912 406 108 110 102 1 korn, 3 obestämbara fröer Bränd lera, keramik

Anlägg-

ning nr

Cit-P 

medelv

MS 

medelv

MS 550 

medelv

MS / MS 

550  %

Makrofossil

5 obestämbara cerealia, 3 

ogräsfröer, 2 obestämbara 

fröer

Ugnsvägg, blästerskydd, 

bränd lera, keramik

1 skalkorn, 2 obestämbara 

fröer, 1 ogräsfrö, 1 rubusfrö

Blästerskydd, bränd lera, 

keramik
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Illustration 58. Anläggning 912, en grop. Foto mot nordost.

Illustration 59. Anläggning 294, två gropar, som på ett karaktäristiskt sätt även påminner om anläggning 317. Anläggningarna är 
svårtolkade men på grund av den likartade formen bör de haft samma eller liknande funktion. Möjligen är de en form av flerfunktio-
nella ugnar. Foto mot väst.
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associeras till ugnar. Den markkemiska analysen 
stödjer dock inte den tolkningen, fosfatvärdena 
avviker från övriga ugnsanläggningar. Möjligen 
kan detta förklaras med att dessa relativt djupa 
anläggningar återfyllts med boplatsmaterial och 
genom detta har markkemin förändrats gent-
emot en normal ugnsanläggning, se tabell 12.

Aktiviteter
De aktiviteter vi således kan se på platsen är smi-
desverksamhet, A24, 26, 64 och 292 samt möjligen 
294 och 317, keramiktillverkning, A2, 75, 288 och 
292 samt möjligen 17 och 76, och beredning av säd, 
A233 samt möjligen 291, 328 och 912. Troligen har 
även andra hantverksaktiviteter så som vävning 
samt matlagning skett på platsen även om vi i det-
ta läge inte kan påvisa vad den bestod i, A16, 246, 
253, 255, 260, 291, 334, 901 och 912 samt möjligen 
294 och 317, tabell 12.

Smidesverksamhet 
Järn började förmodligen framställas i Skandi-

navien runt 1 200 f Kr. Det är dock först under 
romersk järnålder som järnframställning får ett 
stort genomslag i samhället.40

 Järnframställning är en komplex process med 
flera olika steg. Under äldre järnålder användes 
troligen främst myr-/sjömalm som råvara. Mal-
men rostades varefter den reducerades i bläs-
terugnar. Processen skapade mycket reduktions-
slagg och en del järn. I botten av ugnarna sam-
lades järnet i en klump som kallas bottenskålla. 
Bottenskållan bearbetades sedan vidare, slaggen 
som bildades i denna process kallas fällslagg. 
Denna del av processen kallas för primärsmide. 
Resultatet av denna process – järn – användes  
sedan som råmaterial i smidesprocessen, vilken 
i sin tur resulterade i föremål som exempelvis 
nitar och knivblad. Denna avslutande del kallas 
för sekundärsmide. Gränsen mellan dessa steg 
är inte självklar. Det finns områden med bläster-
ugnar som uppvisar fällstenar, en sorts ässjes-

40 Welinder 2009

Tabell 12. Tolkning
Tolkningsförslag på de analyserade 
anläggningarna.

12 Tolkning

Sida 1

Typ Tolkning Möjlig tolkning Alternativ tolkning

2 Ugn Keramikugn Ässja

17 Ugn Keramikugn

24 Ugn Ässja

26 Ugn Ässja

64 Ugn Ässja

75 Ugn Keramikugn

76 Ugn Keramikugn

233 Ugn Rostningsugn Keramikugn

288 Ugn Keramikugn Kupolugn

292 Ugn Ässja

292 Ugn Keramikugn Kupolugn Rostningsugn

318 Stolphål

16 Kokgrop Beredning av mat

246 Kokgrop Hantverk Smide

253 Kokgrop Beredning av mat Hantverk Rostningsugn

260 Kokgrop Beredning av mat Hantverk

291 Kokgrop Beredning av mat Rostningsugn Keramikugn

328 Kokgrop Rostningsugn

334 Kokgrop Beredning av mat Hantverk

901 Kokgrop Beredning av mat Brunn

908 Kokgrop Beredning av mat Hantverk Rostningsugn

255 Grop Hantverk Rostningsugn

294 Grop Avfallsgrop Smide Rostningsugn

317 Grop Avfallsgrop Smide Rostningsugn

912 Grop Rostningsugn Beredning av mat

Anlägg-

ning nr

Kolningsgrop
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Illustration 60. Vulcan och Aeolus av Piero di Cosimo 1490. Notera de sittande smederna i nedre vänstra hörnet. Wikimedia.

tenar använda vid primärsmide, och fällslagg, 
slagg från primärsmide, men också sådana som 
inte gör det. Det är troligt att bottenskållan i 
en del fall transporterats till smedjan för vidare 
bearbetning där, något som också finns belagt 
historiskt.41 Detta innebar att det utfördes både 
primär- och sekundärsmide på samma plats. 
 Anläggningarna FUS-A23 och A64 kan tolkas 
som relativt typiska ässjor från romersk järnålder. 
Vi kan jämföra planbilder av dessa anläggningar 
med smedjor från romersk järnålder i Danmark 
och Norge. I en smedja i Stenbjerg togs systema-
tiska jordprover som efter analys kan visa på ar-
betsytor och produktionsprocesser, illustration 61. 

41 Forenius m fl. 2007.

Genom analyserna framgår det tydligt var smeden 
har varit placerad. Denna typ av organisering av 
smedjan var vanlig så länge smeden satt på mar-
ken och arbetade, vilket var regel under en stor del 
av järnåldern och är känt under medeltid42, illustra-
tion 60. Vid undersökningarna på Greby togs inte 
den typ av jordprover som behövs för att kunna 
utföra en analys av arbetsytan. Däremot framgår 
tydligt att båda anläggningarna från schaktnings-
övervakningen kan ha varit organiserade på ett 
likartat sätt som de i Stenbjerg. 

Andra anläggningar som genom fynd kan as-
socieras till järnhantverket är inte lika typiska. 
Speciellt gäller det A24 och 26, vilka är relativt 

42 Jouttijärvi 2010.
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grunda anläggningar och kanske snarare utgörs 
av arbetsytor runt anläggningar som anlagts på 
markytan och inte grävts ner genom den. Fyll-
ningen i de två likartade anläggningarna A294 
och 317 tyder på en funktion knuten till järnhant-
verk. De två säkra resterna av blästerskydd har 
framkommit i just dessa anläggningar.
 Anläggningarna som kan knytas till järnhant-
verket är både typiska och atypiska. Det senare 
kanske beror på att denna typ av platser inte så 
ofta blir upptäckta och undersökta. 
 De metallurgiska analyserna från Greby visar 
att det skett såväl primär- som sekundärsmide 
på platsen. Några belägg för järnframställning 
finns dock inte. Råmaterialets sammansättning 
och proveniens tyder på en medvetenhet om 
produktionsprocessen, och möjligen även kon-
troll över densamma.

Keramiktillverkning
Den andra tydligt belagda aktiviteten vid Greby 
är keramiktillverkning. Leran har givits speciella 
egenskaper genom hur den magrats och bränts. 
Keramik har bränts på öppna bål, så kallad oxi-
dationsbränning, och i gropar/ugnar, så kallad 
reduktionsbränning.43 Såväl bål- som gropbrän-
ning kan vara svåra att belägga då anläggningen 
kanske bara använts vid ett tillfälle. En grop som 
återanvänts kan vara svår att tolka då den kan 
ha haft andra funktioner före, efter eller mellan 
användningen som keramikugn. Anläggningar 
som vi tolkar som kokgropar eller härdar kan 
mycket väl vara använda för keramikbränning.44 
Kupolugnar och tvåkammarugnar är lättare att 

43 Lindahl m fl 2002.
44 Lindahl m fl 2002.

Illustration 61. Planskiss av järnålderssmedja, från Jouttijärvi 
2010.

Illustration 62. Översikt med anläggning 288 frilagd. Anna un-
dersöker anläggning 291 och Stig schaktar för provtagning av 
anläggning 317. Foto mot sydväst.
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identifiera även om tolkningen av dessa inte hel-
ler behöver vara självklar.  
 Tre anläggningar har tolkats som keramikug-
nar. En har bedömts som en tvåkammars ku-
polugn, A288, illustration 62. Denna typ av ugn 
innebär att en kontrollerad bränning har kunnat 
genomföras, speciellt lämpad för tillverkning av 
finkeramik. Det är ovanligt med fynd av keramik 
i dessa ugnar.45 De två andra, A2 och 75, utgörs av 
gropugnar, vilka är anläggningar där svartbränd 
keramik kan ha tillverkats, illustration 63. Det 
finns flera andra anläggningar som också kan ha 
använts till keramiktillverkning, exempelvis A17, 
76, 233 och 292. Av dessa anläggningar är det bara 
i A2, 75 och 292 som totalvikten keramik översti-
ger medelvikten.

Merparten av keramikfynden är inte kon-
centrerade till de anläggningar som tolkats som 
keramikugnar/-gropar. De anläggningar som 
innehöll en keramikmängd över medelvikt är 
snarare kopplade till metallhantering. Förutom 
de rena ässjorna, A24, 26 och 64, är anläggning-
ar med fynd av ässjedelar representerade bland 
dessa. Det gäller groparna A294 och 317, kok-

45 Lindahl m fl 2002.

gropen A16 och även gropen A11, vilken innehöll 
slagg.
 Det är kanske troligare att dagens fyndplats 
snarare representerar en plats där keramiken 
använts eller slutligt deponerats efter använd-
ning än en tillverkningsplats. Frågan är då var 
den polerade och fint glättade keramiken fram-
kom och om platsen kan knytas till användning/
deponering eller tillverkning, se tabell 3 och illus-
tration 42. Keramiken framkom främst i ugnar 
och i anläggningar kopplade till smide eller ke-
ramiktillverkning, vilka är i stort samma anlägg-
ningar som innehöll keramik över medelvikten. 
Tillkommer gör ytterligare en ugnsanläggning 
och tre gropar, med enstaka fynd av polerad/
fint glättad keramik. Även om kopparna skiljs ut 
som keramik med en speciell funktion kvarstår 
spridningsmönstret. Det kan delvis förklaras av 
att kopparna utgör en stor del av det polerade 
och fint glättade materialet. Det innebär att vi 
har en stor mängd finkeramik som rimligen inte 
bör ha tillverkats i en smedja. I ett fall framkom 
ett kärl i en av kokgroparna vilket tolkades som 
att det placerats i kokgropen, möjligen för upp-
samling av vätska. Detta kärl var dock enbart 

Illustration 63. Anläggning 2 nästan snittad, trolig tolkning av anläggningen är en ugn för keramiktillverkning, foto mot norr.
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glättat och räknas därmed inte till finkeramiken 
utan just till brukskeramiken. Kan den fina kera-
miken också vara brukskeramik, men använd av 
smederna i samband med smidesprocessen? En 
statuskeramik för ett statushantverk? En annan 
möjlighet att koppla keramiken till smidet skulle 
kunna vara att smidesprocessen var centrum för 
en sammankomst där mat och dryck konsume-
rades. De sammanhang som oftast kopplas till 
finkeramiken är sammanhang där status utövas, 
som begravningar eller vid tempel som i Uppå-
kra.46

 Fyndmaterialet av keramik visar på ett långt 
drivet hantverkskunnande. Det gäller kärlfor-
mer, dekor samt ytbehandling såväl som mag-
ringsteknik. Andelen polerad och fint glättad 
keramik utgjorde 20% av det totala materialet 
vilket är en hög procentandel.47 

Sädberedning
Säd framkom främst i kokgropar eller gropar. 
Även tre ugnar är representerade bland de an-
läggningar som hade säd i fyllningen. En av 
dessa har tolkats som en ugn/rostningsgrop, 
A233. Dessutom framkom det säd i A26, 64 och 
292, vilka tolkats som ässjor respektive ässja/
keramikugn. Det är inte ovanligt med makro-
fossilt material i keramikugnsfyllningar.48 Däre-
mot brukar makrofossilt material inte associe-
ras med ässjor. Förekomsten i A26 kan förklaras 
med att det provtagna materialet egentligen är 
ett kulturlager och inte direkt knutet till ässjan. 
Förekomsten i A64 är kronologiskt skild från kol-
lagret i anläggningen och därmed rimligen ock-
så från funktionen av ässja. Den daterade säden 
är överlag yngre än de flesta av anläggningarna, 
utifrån medianvärdet. Den enda anläggning från 
undersökningen som är uppenbart samtida med 
säden är A292, varför förekomst av säd i denna 
anläggning troligen kan knytas till funktion. Att 
en keramikugn skulle kunna användas för säd-
rostning/torkning är en möjlighet. Kopplingen 
mellan ässjor och sädförekomst är trots allt svag.

46 Brorsson 2008
47 Brorsson bilaga 3a
48 Lindahl m fl 2002.

Kronologi 
Platsens interna kronologi belyses genom na-
turvetenskapliga dateringar på vedprover och 
sädeskorn samt typologisk datering av kera-
mik. I denna jämförelse används även resulta-
ten från schaktningsövervakningen.
 De naturvetenskapliga dateringarna gjorda 
på vedartsbestämda kolprover skiljer sig delvis 
från de gjorda på sädeskorn. Utifrån median-
värde är proverna daterade mellan 34 och 842 e 
Kr, se tabell 5. Se också illustration 65. Dock befin-
ner sig tio av dem mellan 34 och 307 e Kr, en är 
daterad till 401 e Kr och två till 807 respektive 
842 e Kr. Dateringarna av sädeskorn (5 styck-
en) faller inom intervallet 306-664 e Kr. Två da-
teringar, av två skalkorn, är närmast samtida, 
med medianvärde på 306 respektive 308 e Kr. 
Två andra dateringar är också mycket nära var-
andra i tid, 649 och 664 e Kr gjorda på speltvete 
respektive skalkorn. Mellan dem finns även en 
datering av ett skalkorn från 477 e Kr. 

Resultaten ger anledning att fundera över om 
den undersökta platsen ändrat karaktär under 
slutet av äldre järnålder. Dateringsintervallet 
för de anläggningar som tolkats som ässjor, A24, 
26, 64 samt FUS23, är 34-401 e Kr. Daterings- 
intervallet för de anläggningar vilka tolkats som 
keramikugnar, A2, 288 och 292, är 83-303 e Kr.  
Det vill säga att två av de huvudsakliga aktivite-
terna har ägt rum huvudsakligen under äldre ro-
mersk järnålder. Den tredje aktiviteten, sädbe-
redning, påbörjas istället under yngre romersk 
järnålder och avslutas under vendeltid. Två date-
ringar från vikingatid härrör från två kokgropar.
 Även den undersökta ytan låter sig delvis in-
delas kronologiskt, illustration 64. I det norra 
undersökningsområdet är fem av sju dateringar 
från äldre romersk järnålder. Inom den södra 
undersökningsytan är fyra av sju dateringar från 
yngre romersk järnålder. Dateringarna från de 
senare perioderna under järnålder är mer sprid-
da. Kokgroparna från vikingatid är skilda åt med 
125 meter. Den nordligaste kokgropen, FUS A10, 
framkom vid schaktningsövervakningen och 
syns på illustration 6.
 En aktivitet som inträffat i slutet av använd-
ningsperioden av en plats har möjlighet att på-
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Illustration 64. Samtliga dateringar från undersökningen och schaktningsövervakningen, förutom anläggning 10. Den, och förhål-
landet mellan denna och undersökningsytan framgår av illustration 6. Tyngdpunkten i äldre järnålder framträder tydligt. Det finns 
också en tendens till kronologisk uppdelning inom romersk järnålder Inom den norra delen finns fler äldre dateringar än inom den 
södra ytan.
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verka intrycket mer än de äldre. Detta genom att 
det sista som skett är relativt ostört och skapar 
ett tydligare och mer givande tolkningsmaterial. 
Det är påfallande att fyra av dateringarna som 
utförts har ett medianvärde inom fem år, mellan 
303-308 e Kr. Därefter dröjer det nästan hundra 
år innan nästa daterade aktivitet uppträder. En 
spekulation som kan göras är att tiden runt 300 e 
Kr utgör ett slutskede för den omfattande hant-
verksaktiviteten på platsen.

Greby i världen
En tolkning av dessa resultat är att det är de smi-
des- och keramiktillverkningsrelaterade aktivi-
teterna som avsatt det markanta kulturlagret på 
platsen. Aktiviteterna har haft en stor och lång-
varig omfattning för att orsaka en så omfattande 
påverkan på jordlagren. 
Under därpå följande perioder har ytan tydligen 
använts till mer normala gårdsaktiviteter, där 
sädesodling varit ett inslag i ekonomin.
 För att förstå varför detta skedde på Greby ska 
vi återvända till den tidigare kända förhistorien. 
Inom en relativt begränsad yta har vi inte mindre 
än tre gravområden som täcker in större delen 
av järnåldern. De kan ha varit gårdsgravfält till 
tre eller flera gårdar som legat kring en skyddad 
havsvik. Då gravfälten är helt eller delvis under-
sökta, kan vi resonera lite kring användningstid. 
Greby gravfält har daterats till sen romersk järn-
ålder, men då dateringarna utgår från ett fåtal 
undersökta gravar samt typologisk datering av 
fynd, kan den egentliga användningstiden vara 
längre. Gravfältet vid Siljevi har daterats lite sve-
pande till både äldre järnålder och yngre järn-
ålder. Gissleröd I har genom gravarnas form och 
fynden daterats till romersk järnålder-vikinga-
tid, och på Gissleröd II har två gravar 14C-daterats 
till förromersk järnålder och en har baserat på 
gravens form daterats till äldre järnålder. Möjli-
gen sker den första gravläggningen på Gissleröd 
II redan i sen bronsålder. Gissleröd II kan tolkas 
som en föregångare till Gissleröd I, vilket i så fall 
gör att den totala användningstiden sträcker sig 
över hela järnåldern. Under romersk järnålder 
bör hur som helst de tre gravområdena varit i 
bruk samtidigt, vilket visar på förutsättningar 
för en relativt sett stor befolkning i området.

 Om vi gör en sökning i FMIS på “guld” erhålls 
468 träffar fördelade över hela Sverige. I hela 
Bohuslän får man endast sex träffar, men samt-
liga i Tanums kommun. Sökningen ger förvisso 
inte hela bilden men visar ändå på en spännande 
tendens. På Statens Historiska Museums ”Sök i 
samlingarna” kan sökningarna göras med bättre 
träffsäkerhet. Vid sökningar på ”ring + guld” res-
pektive ”ten + guld” i Bohuslän ges 19 träffar.49 
Fynden av guldtenar kommer från ett fåtal loka-
ler i Uddevalla, Munkedal, Tanum och Sotenäs. 
Rolfsered i Udddevalla, vid Tossene kyrka i So-
tenäs och Greby i Tanum är de lokaler där flest 
guldtenar framkommit. Det är lockande att 
bakom de ansamlingar av guldtenar som finns i 
Greby, Tossene och Herrestad se platser som an-
vänts för handelsutbyten, tabell 13.

 Förklaringen till guldfynden från Greby kan 
sökas i de hantverksaktiviteter som blomstrade 
under romersk järnålder, illustration 65. Varför 
just där och då kan vi undra. Kanske fanns det 
råvaror tillgängliga som gick att omsätta. Tro-
ligare är dock att Greby råkade vara precis rätt 
plats i en pågående process bland annat orsakad 
av klimatförändringar. Landhöjningen gjorde att 
Greby kanske blev attraktivt ur mer än en aspekt 
just vid denna tid. Genom landhöjningen om-
skapas strandängarna till brukningsbar mark. 
Den stora förändringen var ändå att sjöpassagen 
vid Edsvik försvann och blev till just ett ed. För 
att undvika en farlig seglats runt Tjurpannan 
kan Greby ha fungerat som omlastningsstation, 

49 SHM 2017-01-10

Tabell 13. Guldtenar
Sammanställning av guldtenar funna i norra Bohuslän. 13 Guldtenar

Sida 1

Plats Socken Antal
Herrestad 6

Vid kyrkan 4
Tanum

Gistad 3
2

Lur 1
1

Rolfsered
Tossene

Greby 3 (inklusive 
nyfyndet av 
en ten 2014)

Tossene
Hög-Edsten Kville
Torbal
Kampstorp Foss



Illustration 65. Sammanställning av dateringar från denna undersökning och från schaktningsövervakning av Tanum 1885.
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hamn, för varor med destination till Tanum/Ta-
numshede, illustration 67. Möjligheten att undvi-
ka Tjurpannan kan även ha lockat mer långväga 
transporter. I det perspektivet skulle Greby då ha 
kunnat fungerat som mer än en hamn, det skulle 
kunna vara en handelsplats. 

Varför denna funktion upphör under eller 
strax efter romersk järnålder kan förmodligen 
sökas i faktorer i omvärlden. Under folkvand-
ringstid sker samhällsomvandlingar som kan 
ha haft återverkningar på handeln. Att Grebys 
karaktär som hamn/handelsplats förändras på 
grund av fortsatt landhöjning är dock troligen 
den stora faktorn. De hantverksaktiviteter vi 
kunnat studera på platsen är förmodligen av se-
kundär betydelse i den mening att de har utförts 
på denna plats för att det fanns ett intresse för 
hantverkarnas produkter här, snarare än att rå-
varorna fanns på platsen. Detta illustreras delvis 
genom proviniensen på järnslagg men även på 
de färdiga föremålen. Merparten av slaggerna 
kan härledas till sydskandinavien men det finns 
inslag av råmaterial från norskt område eller 
Bergslagen. Två föremål har möjligen ett ur-
sprung på kontinenten. Det gäller kniven från 
A253 som troligen har tillverkats i norra Tyskland 

eller Polen och spännet från fyndpunkt 27 vilket 
härstammar från centraleuropa.
 Finns det liknande platser vi kan jämföra 
med? Resultaten från undersökningen av Starr-
kärr 205 i Ale kommun visar att aktiviteterna på 
denna plats kan dateras till yngre romersk järn-
ålder-folkvandringstid. Även här fanns ett rikt 
keramikmaterial som domineras av finkeramik 
och det finns gott om metallfynd, även om inga 
smidesanläggningar kunnat beläggas.50 Platsen 
är belägen längs Göta älv och bör ha kunnat fylla 
en liknande funktion som Greby.  
 Vid undersökningen av Tanum 1856, vid Stora 
Anrås, påträffades slagg och andra restproduk-
ter efter smide, dock inte heller här kunde några 
anläggningar knutna till smidet beläggas. Den 
grop där slagg och ugnsdelar hittades har date-
rats till förromersk järnålder.51 Läget vid Anrås- 
älven, söder om Tanumslätten, skulle även det 
kunna fungera som en hamn för bosättningarna 
vid nuvarande Tanumshede. Rimligen har plat-
sen dock inte fungerat som omlastningsstation 
och kanske därmed inte heller som handelsplats. 
Tre prover från denna undersökning har analyse-
rats markkemiskt, och resultaten är intressanta 
i sammanhanget. De visar att fosfatinnehållet, 
mellan 163-450 fosfatgrader, påminner om resul-
tatet från Greby. Däremot avviker MS-värdena 
tydligt med ett intervall mellan 12-4852, att jäm-
föra med Grebys värden på mellan 32-131. Detta 
understryker ytterligare bilden av Greby som nå-
got mycket mer än en vanlig gård. 

Vidare  bearbetningar – forskningspotential
Denna korta rapport har inte kunnat behandla 
alla aspekter av en så komplex plats som Greby, 
Tanum 1885. Det finns flera frågor obesvarade. 
Några förslag på fördjupningar som bör göras är :
 Säddateringar i förhållande till veddateringar. 
Vi har två exempel där dessa avviker. Säden är ut-
märkt att datera då egenåldern är minimal, men 
om den inte tydligt kan knytas till en anlägg-

50 Lega 2013
51  Öbrink 2009
52   Öbrink 2009

Illustration 66. Guldten framkommen vid schatktningsövervak-
ningen. Foto från Bohusläns museum.
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Illustration 67. Kartan visar ett utsnitt av Tanums kommun runt Greby vid ett vattenstånd på 8,5 meter över dagens havsnivå. Vilket 
är den ungefärliga havsnivån för år 0. Det är då strukturerna vid Greby börjar ta form och sedan utvecklas till hantverksplatsen under 
de följande århundradena, alltså under romersk järnålder.  Sundet vid Edsvik har grundat upp vid denna tidpunkt men Greby kan nås 
från norr. Modern bebyggelse har tagits med för att underlätta orientering. Anrås och Edsvik, vilka nämns i texten, är utmärkta på 
kartan.
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ning kan den inte sägas datera något annat än 
sig själv. Detta medan ett kollager i botten av en 
anläggning tydligt kan knytas till anläggningen. 
För att klargöra den skillnad över tid i aktivitets-
mönster som beskrivits ovan i rapporten, borde 
kompletterande analyser genomföras på anlägg-
ningar som enbart daterats med säd. Eventuellt 
finns det intresse av att förtydliga ett samband 
åt andra hållet, där vi tolkat en anläggning som 
knuten till sädhantering men inte daterat den 
med säd.
 På ett mer storskaligt plan borde även forma-
tionsprocesserna runt säd studeras för att tydli-
gare kunna diskutera detta.  
 En annan avvikelse vi kan se i materialet är 
att den typologiska keramikdateringen ger ett 
resultat som inte stämmer med dateringarna av 
kolprover. En möjlighet här är att komplettera 
typologiska dateringar med veddateringar i de 
fall keramiken kommer från säkra kontexter. Det 
finns även ett keramikmaterial på platsen som 
består av ett finmagrat rött gods, vilket påmin-
ner lite om medeltida rödgods. Det vore önsk-
värt att även datera detta närmare. En datering 
av kolprover kan också kompletteras med date-
ring av keramik med organiska beläggningar el-
ler genom termoluminiscens.
 De utförda analyserna på anläggningsmaterial 
visar på komplexiteten hos många anläggningar. 
Kategorin kokgropar innehåller anläggningar 
som markkemiskt visar samma resultat som ug-
nar och gropar, såväl som  andra anläggningar, 
vilket är unika resultat för kategorin kokgropar.
Utan markkemiska analyser hade flera av ugnar-
na istället tolkats som kokgropar och givit en an-
nan bild av platsens aktviteter. Detta visar vikten 
av denna typ av analyser för att kunna bedöma 
karaktären på en plats. Med ett större användan-
de kommer det också att bli möjligt att jämföra 
platser genom ytterligare parametrar förutom 
de sedvanliga, som fynd och beskrivning.
 Iakttagelsen att finkeramiken har använts i 
anslutning till smidesanläggningar borde un-
dersökas närmare genom jämförande analyser 
med andra platser och fyndmaterial.

Utvärdering av undersökningsplanen
Undersökningsplanen föreslog brukningskonti-
nuitet, bidrag till säkrare dateringstypologi för 
keramik, bidrag till förståelse av det omgivande 
landskapet, innehåll och omfattning av hantver-
ket på platsen samt boplatsens interna struktur 
som huvudsakliga syften med undersökningen. 
Av dessa syften har brukningskontinuiteten 
kunnat klargöras, innehållet och omfattningen 
av hantverket har tydliggjorts och boplatsens in-
terna struktur har i viss mån kunnat diskuteras. 
Frågan om det omgivande landskapet har inte 
diskuterats vidare men undersökningen har bi-
dragit med grundmaterial för vidare forskning. 
Vad gäller keramiktypologin har undersökning-
en understrukit osäkerhetsfaktorerna i denna 
typ av datering. Undersökningen har dock bi-
dragit med grundmaterial som är möjligt att ar-
beta vidare med i denna fråga.
 Fyndinsamlingen skulle prioritera fynd av ke-
ramik, metall och glas. Av övriga fyndmaterial 
insamlades enbart stickprov, det gällde framför-
allt det omfattande materialet av obrända ben 
och bränd lera. Denna strategi genomfördes 
enligt plan. Den begränsade insamlingsstrate-
gin kan ha haft en negativ påverkan på delar av 
tolkningen när denna helt eller delvis baserats på 
materialen bränd lera och obrända ben.

Utvärdering av undersökningsresultaten
Det är viktigt att än en gång påpeka undersök-
ningens begränsningar. Förekomst av exempel-
vis byggnader har inte kunnat utredas. Av de fem 
huvudfrågeställningar som projektet uppställt 
var vi redan under fältperioden tvugna att prio-
ritera ned den femte, det innebar att få stolphål 
undersöktes och ännu färre kom att analyseras 
efter genomförd undersökning. Även planen 
med yttäckande markkemisk provtagning över-
gavs. I rapportskedet har inga försök gjorts att 
diskutera förekomst av byggnader på platsen. 
Det är dock uppenbart att det på platsen stått 
flera byggnader. Fälttiden tillät inte heller att 
mer komplicerade anläggningar kunde under-
sökas mer ingående. Undersökningen inrikta-
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des på eldrelaterade anläggningar och även ana-
lyserna har koncentrerats till anläggningar med 
koppling till dessa. Resultaten av dessa har givit 
nya kunskaper och ett viktigt jämförande grund-
material inför framtida undersökningar av plat-
ser med liknande karaktär. 
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Greby: Handel – Hantverk – Hamn
I anslutning till Greby gravfält finns en ytstor boplats registrerad 
– Tanum 1885. Under åren 2013 till 2015 undersökte Kulturlandska-
pet mindre delar av denna boplats. Här framkom bland annat rika 
kulturlager, rester av olika ugnar, smidesslagg och högklassig kera-
mik, samt en glaspärla och en guldten. I omedelbar närhet till ytan 
hittades under 1800-talet ytterligare två guldtenar.

En betydande hantverksproduktion har förekommit på platsen, 
och nivån på hantverket är genomgående högt. Undersökningarna 
och genomförda analyser visar på att smidesverksamhet – både pri-
märsmide och sekundärsmide – samt keramiktillverkning skett på 
platsen. Även sädberedning i form av rostning har utförts. Flera kok-
gropar och mängder av obrända ben är mer svårtydda. 

De dateringar som gjorts visar att smides- och keramikhantverk 
förekom främst under äldre och yngre romersk järnålder, men att 
sädeshanteringen främst förekommer under yngre romersk järn-
ålder och vendeltid. Resultaten ger anledning att fundera över om 
den undersökta platsen ändrat karaktär under slutet av äldre järn-
ålder. Två dateringar från vikingatid visar på kontinuitet.

Förklaringen till guldfynden i Greby kan troligen sökas i de hant-
verksaktiviteter som blomstrade under romersk järnålder. Varför 
just där och då kan vi undra. Troligaen råkade Greby vara precis rätt 
plats i en pågåede process, bland annat orsakad av klimtförändring-
ar. Landhöjningen gjorde att Greby blev attraktivt ur transportsyn-
punkt. För att undvika en farlig seglats runt Tjurpannan kan Greby 
ha fungerat som omlastningsstation, hamn, för gods med desti-
nation till Tanum/Tanumshede. Möjligheten att undvika Tjurpan-
nan kan även ha lockat mer långväga transporter. Greby skulle då 
ha kunnat fungerat som mer än en hamn, det skulle kunna vara en 
handelsplats. Varför denna funktion upphör under eller strax efter 
romersk järnålder kan förmodligen sökas i faktorer i omvärlden. 
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