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Här följer en kort introduktion till fältarbetet och dokumentationssystemet vi använder
på institutionens fältkurser. Det finns ungefär lika många olika formulär och databaser
som det finns grävningar och det här är bara en variant i mängden. Det som avgör
vilken nivå och strategi man väljer att använda beror på de aktuella förhållanden och
vilka frågeställningar man har. Att exempelvis en stenåldersgrävning och en
medeltidsgrävning skiljer sig i fråga om inriktning och detaljnivå är kanske inte så
konstigt, men det kan även förekomma stora skillnader mellan två likvärdiga lokaler på
grund av att frågeställingarna är olika. Många tror att arkeologer gräver likt Indiana
Jones för att finna fina fynd, men i verkligheten försöker man i görligaste mån att
undvika att gräva. I princip får man inte tillstånd att gräva om man inte kan argumentera
för att den nya kunskapen som genereras motiverar att de förhistoriska spåren grävs
bort. Detta krav gäller såväl yrkesversamma arkeologer som universitetens
seminariegrävningar.
Riktlinjerna för detta dokumentationssystem är att vi inte registrerar mer data än vi tänkt
använda, vilket ger en förhållandevis enkel och snabb registrering i fält och som
förhoppningsvis är lätt att bemästra även som nybörjare. Det går annars inte nog att
betona vikten av dokumentation i fält, det är ju det enda vi har kvar vid sidan om fynd
och prover efter att vi grävt bort spåren av förhistorien. Arkeologiskt fältarbete är i
princip en destruktiv procedur som inte går att göra om ifall man gjort fel eller glömt att
dokumentera vad man sett. I idealfallet skulle man kanske vilja dokumentera så mycket
som möjligt och planrita/fotografera varje centimeter, men det är naturligtvis absurt om
man vill hålla en rimlig arbetstakt. I regel anpassar man både dokumentationsnoggrannhet och grävteknik efter de frågeställningar man har för platsen.
Kompendiet inleds med en kort bakgrund till grävningarna i Ytterby (1). Därefter följer
en allmän diskussion kring arkeologisk fältmetod och tänkande (2), en beskrivning av
dokumentationsarbetet i fält (3) samt om fyndbearbetning och rapportarbete (4). Sist i
kompendiet finns exempel på de olika registrerings-formulären samt en lathund för
plan- och profilritning i fält (5).





1. Bakgrund

Foton från Sarauws grävningar på gravfältet Västa Porten-Smällen 1919. Överst t. v. Syns en kantkedja, t.
h. treudden och nedan: skeppssättningen.





Kort information om grävningarna i Ytterby
De senaste åren har institutionens fältkurs varit förlagd till Ytterby strax utanför
Kungälv. Platsen ligger nedanför Västra Porten/Smällen (RAÄ 22) som är ett av
Bohusläns största gravfält. Det rör sig om drygt 130 gravhögar och stensättningar
belägna på ett långsträckt höjdområde och utmed dess södra sluttning. Gravfältet är
delvis undersökt av Georg Sarauw 1919 och Johan Alin 1925. Vid dessa grävningar
framkom bland annat brända djur- och människoben samt keramikkärl daterade till
yngre järnålder. Gravfältets storlek indikerar att en större järnåldersbosättning bör ha
legat i området, men var denna en gång varit belägen är ännu okänt.
Seminariegrävningarna i Ytterby sker i samarbete med Kungahällaprojektet, vars
målsättning är att identifiera en vikingatida kungsgård som enligt medeltida källor bör
ha legat i området. Projektet leds av Kristina Bengtssson och har sedan 2004 grävt på ett
flertal platser i området vilket resulterat i många spännande fynd.
Institutionens seminariegrävningar är
dock förlagda till en speciell yta strax
nedanför gravfältet (se den röda pilen
på kartan). Området är gammal
jordbruksmark och innehåller rikligt
med keramik, brända ben och flinta
samt
stolphål,
härdar,
rännor,
nedgrävningar och kanske även gravar.
Ett
antal
C14-dateringar
och
keramiken tyder på att området varit
nyttjat från äldsta delen av järnålder
fram till medeltid och bör därför under
någon period varit relaterad både till
gravfältet och nämnda bosättning. Hittills har institutionen grävt på platsen i
sammanlagt fem omgångar sedan 2005 och för varje säsong framkommer nya ledtrådar
till platsens förhistoria.
Långhus, kulthus eller verkstad?
Platsen för seminariegrävningarna domineras av en konstruktion av ovanligt slag med få
kända paralleller. Spåren av den består av två par av parallella rännor som innehåller
rikligt med kol och bränd lera i ytan. Det rör sig om en 18 x 9 m stor anläggning som
kan varit en hantverksplats, en hägnad för spannmålsförvaring eller kanske ett
palissadliknande ’kulthus’. Rännor av olika form är vanliga vid järnåldersboplatser och
tolkas generellt som spår av väggsystem i långhus-konstruktioner. Det kan röra sig om
indirekta spår i form av dropprännor och dagvattenavledare eller rester av syllplankor
och väggstockar. Vallenboplatsen är ett exempel från Göteborgstrakten med dubbla
rännpar som visat sig vara rester av två olika hus. Man har helt enkelt byggt ett nytt hus
på samma plats som det förra, fast något förskjutet, vilket resulterat i dubbla ‘par’ av
rännor.
Problemet med konstruktionen på RAÄ 22 är dock att endast ett begränsat antal
stolphål framkommit och märkligt nog inga spår av kraftigare takbärande stolpar.
Konstruktioner med väggar utan tydliga spår av överbyggnad är ovanliga, men ett
liknande exempel finns i Vastad, Eftra Sn. strax norr om Halmstad. Byggnaden i Vastad
består endast av enkla rännor, men dess dimensioner (19,5x7,5m) är i samma
storleksordning som konstruktionen på RAÄ22. Vastad har tolkats på olika sätt:




Makrofossilanalyser antyder att byggnaden kan ha använts som fähus, eller för
förvaring av spannmål. En annan hypotes är att det skulle röra sig om något slags
kulthus. Den sistnämnda tolkningen baseras på konstruktionens undanskymda
topografiska läge samt att dess väggar bör ha varit relativt kraftiga och höga, likt en
palissadhägnad.
Vilket av dessa tolkningsförslag som är aktuellt för
konstruktionen vid RAÄ 22
kan inte klargöras ännu.
Närheten till gravfältet
talar möjligtvis för en
rituell tolkning. Å andra
sidan antyder de många
nedgrävningarna
med
bränd lera i området att
byggnaden snarare kan
associeras med hantverk
och/eller boyta. I det senare
fallet kan man tänka sig att
hantering av eld är något
som man undviker i det
centrala bosättningsområdet och hellre förlägger i utkanten av den samma. Byggnaden
kan tänkas ha haft ett omgivande dike som representeras av de bägge yttre rännorna och
haft relativt enkla väggar tätade med lera. Väggarnas höjd går inte att uttala sig om, men
avsaknaden av större stolphål tyder på att den antingen varit helt utan tak eller
möjligtvis klädd med en lättare tältliknande konstruktion. Det är under alla
omständigheter en spännande konstruktion att gräva och nya pusselbitar kring dess
funktion kommer fram för varje säsong.
Nedgrävda kärl och möjliga gravar
Strax sydväst om byggnaden finns ett område med ett antal stolphålsliknande
nedgrävningar som kanske kan hjälpa till att tolka platsens primära funktion. Hur de
olika nedgrävningarna skall tolkas är ännu osäkert, de flesta innehåller enstaka
keramikfragment, men två av dem verkar ha innehållit ursprungligen hela kärl. En av
dessa anläggningar är en 40 cm djup nedgrävning som innehöll en stor mängd keramik
från en kruka med flat botten. Kärlets speciella form indikerar att den kan dateras till
Romersk Järnålder, men kanske mer troligt till Vikingatid med tanke på godsets hårda
bränning. I nedgrävningen fanns även ett metallfragment, skörbränd sten, en bit kvarts
samt två fragment av brända ben. Den andra av de nedgrävda kärlen innehöll även den
ett antal mindre bitar av skörbränd sten i det övre skiktet tillsammans med rester av ett
nedgrävt bikoniskt kärl som kan dateras till äldre järnålder. Något annat innehåll kunde
dock inte konstateras. Förekomsten av brända ben i den ena av dessa anläggningar kan
antyda att det rör sig om en enkel urnegrav, men enligt en okulär besiktning av en
osteolog är dock benen sannolikt inte från människa. Andra typer av nedgrävningar i
området är ett antal gropar med bränd lera som kan vara rester av hantverk eller
möjligtvis matlagning. De innehåller inga fynd förutom bränd lera och kol och har
preliminärt tolkats som rester av gropar tätade med lera vilken har brännts när man eldat




i dem. Avsaknaden av daterbara fynd gör dock dess relation till övriga anläggningar
osäker.
Fynden
Fyndmaterialet domineras av keramik, följt av flinta, bränd lera och brända ben. En
preliminär bedömning ger vid handen att det rör sig om blandat material från större
delen av järnåldern. En stor del av materialet är grov hushållskeramik utan vidare
diagnostiska element, men vissa kärl går dock att rekonstruera. Flintmaterialet är
huvudsakligen av allmän karaktär, det vill säga vad som är brukligt att finna på
järnålderslokaler, men även några neolitiska redskap som en dubbelspånskrapa och
retuscherade spån har framkommit.

Några olika fynd från RAÄ 22: Vikingatida pärla, bikonisk keramik, silvermynt och en gammal moped.

Det finns även material från historisk tid på platsen, bland annat en del glas och keramik
från modern tid, men även ett par plomber av bly som sannolikt är medeltida. Till de
mer udda fynden hör ett silvermynt daterat till 1607 och som är präglat för den danske
kungen Kristian IV i Köpenhamn eller Helsingborg (valör 8 Skilling). Myntet
påträffades i en djurgång i en av rännorna. Även guldfynd har gjorts på platsen! 2005
fann en student ett guldörhänge i sin provgrop. Örhänget hade dock en kattfotstämpel
och är troligtvis ca 100 år gammalt.
Att hitta hit
Man tar sig till platsen med lokaltåg eller buss till Ytterby station och promenerar en
kort sträcka söderut alternativt med bil via Marstrandsvägen (se kartor på nästa sida).





Hur man tar sig til grävplatsen: Tåg stannar vid Ytterby station, Buss vid Folkets hus. Åker du
bil kan du parkera på p-platsen ca 30m från grävningen, det är inte tillåtet att köra ända fram.





2. Fältarbete





Lite om själva grävmomentet
Det har sagts att ”om man gräver med huvvet får man lera mellan öronen”. Med det vill
man antyda att fältverksamhet är mer av ett hantverk än en intellektuell syssla. Det är
dock alltid viktigt att ha klart för sig varför jag gräver just denna grop på just denna
plats och vad jag förväntas att finna just här. En rutinerad fältarkeolog kan alltid anpassa
sin grävteknik och hastighet (noggrannhet) beroende på vad syftet är. Om vi exempelvis
i första hand gräver för att finna anläggningar kan vi gå igenom ploglagret snabbt.
Ibland väljer man tom att bana av dethelt med maskin eller skotta upp det med spade.
Det säger sig självt att man med sådana metoder inte finner de minsta fynden. Arkeologi
handlar dock inte bara om fynd, på sätt och vis handlar det oftare om stratigrafi och
olikfärgad jord, vilket ibland kan säga oss mer om livet under förhistorien än vad
ytterligare några flintor skulle kunna. Eftersom vi sällan kan gräva allt med högsta
noggrannhet måste vi göra prioriteringar i fält. För att gräva ’rätt’ är det därför viktigt
att alltid ha klart för sig vad det primära syftet är med just den grop du för närvarande
gräver och anpassa hastighet, metod och dokumentation efter det.
Generellt sett finns det några olika strategier att gräva efter. Man kan bl a välja mellan
att gräva efter kontext, i lager eller i stick. Den sk single-context metoden går i korthet
ut på att man försöker dokumentera spåren av enstaka händelser för sig. Ett sådant
förfarande kan vara nödvändigt när man gräver komplexa miljöer som exempelvis
medeltida stadslager. Vanligast inom förhistorisk arkeologi är dock lager eller
stickgrävning. Gräver man i lager skiljer man fynden från de olika lagren åt. Om lagren
är svåra att skilja åt eller om man vill uppnå en finare dokumentationsnivå kan man
välja att skilja på fynd från olika stick i samma lager. Dessa stick är ’lagom’ indelningar
på exempelvis 10cm, vilket ger 5 stick på 0.5m jord och som ger oss möjlighet att skilja
på fynd på olika nivå i samma lager. I Ytterby gräver vi generellt sett lager för lager,
men i undantagsfall kan stickgrävning förekomma.
Ett grundläggande ’problem’ för all arkeologi är att vi aldrig på förhand kan veta vad vi
kommer att finna. Ibland ser vi inte spåren förrän vi grävt bort dem. Detta faktum är inte
mycket att göra åt även om man kan få lite hjälp på vägen genom exempelvis markradar
eller provstick med geologspjut. Har man en hypotes om vad man kan förväntas finna
kan man dock oftast snabbare identifiera spåren innan man grävt bort dem. Ett vanligt
fenomen är exempelvis att anläggningar bara framkommer delvis i kanten eller i ett
hörn av provgropen. Det gör att vi sällan har en full överblick över anläggningen och
kan lätt missa den. Det är därför viktigt att regelbundet lyfta huvudet ur gropen, sträcka
på sig och studera den ur olika vinklar, samt inte minst, se vad grannen har hittat i
gropen bredvid! Kanske det finns ett spår av en ränna som, om den följer samma
sträckning, borde korsa din egen grop i ett hörn.
En stor utmaning för varje fältarbete är att försöka skilja på vad som är nytt och vad
som är gammalt, samt inte minst på vad som skapats via olika naturliga
formationsprocesser och vad som är spår av förhistorisk verksamhet. Innan man sätter
spaden i marken är det därför centralt att man tar sig tid att studera platsens
brukshistoria. Gammalt kartmaterial är ofta informationsrikt; har man tur kan man
förutom moderna kartor även finna skifteskartor och annat som sträcker sig flera hundra
år tillbaka i tiden. I dessa kartor kan man ofta se spår av bebyggelse som nu är borta
samt hur marken har använts vilket kan förklara varför stratigrafin ser ut som den gör.
Att ’läsa’ landskapets historia och mikrotopografi är också viktigt för att förstå vad som
hänt på platsen och hur detta påverkat lagerföljd och spåren från förhistorien




Vi människor tenderar att lättare upptäcka saker som följer ett organiserat mönster,
vilket innebär att vi har svårt att se halva eller trasiga strukturer som inte har någon
tydlig form. Paradoxalt nog tenderar vi även att förenkla verkligheten och strukturera
även det otydliga och diffusa. Arkeologiska lämningar är ofta oformliga på grund av
naturliga och kulturella formationsprocesser och det kan ibland vara svårt att
dokumentera vad man faktiskt ser och inte vad det ’borde’ se ut eller vara. Ett exempel
på detta illustreras bland annat av Joan Geros studie av arkeologers beteende i
fältarbetet. Hon har främst fokuserat på skillnader mellan män och kvinnor och studerat
både hur de tolkar och hur deras tolkningar uppfattas av andra. Ett intressant fenomen
hon identifierade var att männens planskisser ofta var distinkta med klara tydliga
avgränsningar av mörkfärgningar medan kvinnornas tenderade att vara mindre tydliga
och oformliga (och sannolikt bättre överensstämmande med faktiska förhållanden).

Geros exempel på en planritning av Juan (t.v.) repektive Liliana (t.h.). Juans visar tydliga mörkfärgningar
medan lilianas är mer ’tveksam’ och mindre tillrättalagd. Notera även att två av Juans möjliga
anläggningar återfinns i ett hörn respektive en kant av provgropen!

Det är inte helt självklart vilken nivå man bör lägga sig på vid dokumentationen.
Naturligtvis skall man sträva efter att i största möjliga mån beskriva ’som det ser ut’.
Men oavsett hur objektiva vi än försöker vara är en ritning alltid en tolkning av något
och oftast är det bättre att inte ta med uppenbara störningar som exempelvis djurgångar.
Förvisso är mycket av det arkeologiska visuellt, vi registrerar mestadels vad vi ser, men
man bör även vara uppmärksam på andra mer subtila skillnader. Exempelvis kan spår
av anläggningar och aktivitet visa sig genom att jorden är olika hård packad. Exempel
på detta kan vara hyddbottnar eller rester av lertegel (i medelhavsområdet). Även lukt
kan i vissa fall vara signifikant.





Att gräva en provgrop
Provgropar brukar ofta grävas 50x50cm eller 1x1m stora, men undantag förkommer när
omständigheterna påkallar det. Ofta utgår man från en punkt och med hjälp av tumstock
mäter man fram de andra tre hörnen som markeras med koordinatpinnar. Lättast är att
grovt mäta upp 1m mellan pinnarna och sedan kontrollera genom att mäta upp
diagonalen att gropen verkligen är rektangulär. Diagonalen får man fram genom
Pytagoras sats och är 1.41m för en 1x1m rektangel. Tänk på att mäta utifrån pinnarnas
inre hörn vilket ger den faktiska ytan som grävs. När de fyra hörnpinnarna är i rätt läge
hugger man upp kanterna av grässvålen med spade ca 5-10cm ned. Man vill kunna lyfta
större kokor av grässvålen för att efter att gropen är färdiggrävd och dokumenterad
kunna fylla igen den och återställa grässvålen på ytan. För att kunna lyfta kokorna
behöver de oftast delas in i mindre rutor á ca 20x20cm.

Grässvålen lyfts bort i lagom stora kokor (ca 20x20cm). Ofta lägger man jorden på en
pressenning eller plast för att all jord sedan skall kunna läggas tillbaka.

Förutom att hålla ögonen öppna efter fynd när du börjar gräva i provgropen är det några
andra saker man bör förhålla sig till. Var t ex noga med att hålla profilkanterna i gropen
raka och lodräta, de behöver ofta justeras några centimerter då och då under arbetets
gång. Detta är viktigt för att inte kanterna skall gradvis börja slutta inåt och därmed göra
gropen allt mindre ju djupare man kommer. En annan viktig sak är att sträva efter att
gräva plant och hela tiden hålla gropen ren från lös jord. Detta är extra viktigt eftersom
det är först när gropen är plan och rensad som man kan upptäcka anläggningar, fynd
eller övergången till ett nytt lager. Av samma orsak bör man aldrig sitta så att fötterna
hamnar i gropen och stör sikten eller förstör lagerföljden.
Ha för vana att alltid ett kladdblock vid sidan av och anteckna allt av intresse som
framkommer under grävarbetet. Rita gärna små skisser som markerar eventuella
mörkfärgningar eller i vilket hörn fynd och annat kom ifrån, det kan visa sig ovärderligt
när man skall tolka spår på en djupare nivå i gropen.





Lite om fynd och artefakter
I Ytterby domineras det förhistoriska materialet av keramik, följt av flinta, bränd lera
och brända ben. En preliminär bedömning ger vid handen att det rör sig om blandat
material från större delen av järnåldern. En stor del av materialet är grov
hushållskeramik utan vidare diagnostiska element, men vissa kärl går dock att
rekonstruera. Flintmaterialet är huvudsakligen av allmän karaktär, det vill säga vad som
är brukligt att finna på järnålderslokaler, men även några neolitiska redskap som en
dubbelspånskrapa och retuscherade spån har framkommit. Det finns även material från
historisk tid på platsen, bland annat en del tegel, glas och keramik från modern tid, men
även ett par plomber av bly som sannolikt är medeltida. Till de mer udda fynden hör en
bit av en vikingatida glaspärla som framkom i ploglagret i en av groparna.
Ett fenomen som man som nybörjare råkar ut för är problemet att se något för första
gången. Fynden är ju ofta små och exempelvis keramikskärvor är ibland mörka i färgen
och svåra att urskilja från jorden. Dessvärre tenderar ögonen och hjärnan att ’ställa in
sig’ på att se vissa typer av föremål och färger och har problem med att identifiera
ofullständiga eller endast delvis synliga strukturer. Eftersom de vanligaste fynden flinta,
ben, keramik, bränd lera ser olika ut i färg och form är de lätta att missa om ögonen inte
är inställda på dem. Ofta består svårigheten i att finna det första flintavslaget, därefter
har man större förutsättningar att finna flera. Det är därför bra att regelbundet ta en
vända och se vad de andra funnit i form av anläggningar och fynd.

Exempel på förhistorisk keramik (foto: GAM).

Keramiken kan se ut på många olika sätt och är kanske det svåraste att se för en
nybörjare. Keramik kan tjock eller tunn och växla i färg från nästan vit till svart emedDn
den oftast är gråbrun till svagt orange. Oputsad brukskeramik är ofta grå och kan vara
svår att se när den ligger i jorden. Det som ofta avslöjar den är de släta ytter- och
insidorna. Det är dock inte ovanligt att keramiken spaltats upp och därmed bara har en
slät sida. Det brukar dock vara ganska enkelt att se vad det handlar om genom att
studera brottytorna. Majoriteten av all keramik har nästan alltid synlig magring i form
av små korn, vilket skiljer den från exempelvis olika typer av naturlig lera eller
’lersten’.





Till vänster: Exempel på bränd lera (foto: GAM), Till höger: experiment med lerklinad vägg
(Foto: Vitlycke museum).

Den brända leran skiljer sig från keramik genom att den sällan har rundade släta ytor,
men framförallt genomn att den sällan har spår av magring. Bränd lera är oftast en
biprodukt av förhistorisk aktivitet. Det kan exempelvis röra sig om lerklining (lera som
applicerats på ett flätverk i väggar) som endast bevaras om huset har brunnit. Har man
tur kan man faktiskt se spår av flätverket i form av kvistintryck i den brända leran. Lera
kan även komma att brännas på andra sätt, exempelvis vid en härd eller i samband med
metall- eller glastillverkning. Bränd lera uppträder oftast i form av små fragment från
några millimeter till ett par centimeter. De kan oftast skiljas från modernt tegel som är
mer orange i färgen och mycket hårdare bränd.

Exempel på flintavslag i olika form och färger (foto: GAM).

Flintan brukar vara lättast att finna. Den kan visserligen se väldigt olika ut och vara
alltifrån vit, grå, brun, gul till svart i färgen, men den sticker ofta ut från jorden på ett
helt annat sätt än exempelvis keramik. Fynd av flinta behöver dock inte alltid innebära
spår av mänsklig aktivitet. Många flintor är naturliga på det viset att de ’slagits’ av
plogen, krossats eller frostsprängts. Huvudprincipen är att vi bara sparar på de flintor
som visar tydliga spår av kulturell påverkan oavsett om det rör sig om biprodukter eller
regelräta verktyg. Det kan vara värt att påpeka att flintorna under järnåldern ofta är
mycket grövre tillhuggna och verkar mest vara av karatären av engångsvertyg än
stenålderns betydligt elegantare redskap. En ytterligare kategori av indirekt





kulturpåverkad flinta vi registrerar är fragment av bränd flinta. Ytan på bränd flinta är
ofta krackelerad och färgen går från vit mot blåaktig.

Brända ben (foto: GAM). I bilden t.h. syns porerna i benet.

Ben är också relativt lätt att finna. Även denna kategori finns i två huvudkategorier av
bränt och obränt. Rent principiellt kan man säga att de obrända ben som ibland
framkommer i Ytterby sannolikt är ganska recenta. Det kan vi säga eftersom obränt ben
inte bevaras många år i den typ av mark och jord vi arbetar i. Brända ben kan dock
bevaras riktigt länge trots lågt pH i marken och det är dessa vi sparar och registrerar.
Brända ben är oftast liksom flintan vit till blåaktig i ytan och sticker lätt ut mot den
mörka jorden. Man bör dock vara uppmärksam på att det även förekommer
kalkavlagringar som bildats rund vissa växters rottrådar som ibland kan se förvillande
likt brända ben. Ett destruktivt med relativt säkert sätt att skilja ut ben är att nafsa det
lite i kanten och se om man kan finna spår av de porer eller kanaler som finns i de flesta
däggdjursben.

Olika typer av ’recenta’ fynd, glas, kapsyler och en strålkastare (Foto: Maria Persson).

Till dessa ovanstående vanliga kategorier av förhistoriska fynd kan många andra
tilläggas beroende på vilken region och tid man gräver. På boplatsytor kan man finna
allt från guldgubbar till skörbränd sten samt inte minst sk recenta fynd som modern
keramik, tegel, järnskrot mm. Den sista kategorin av moderna fynd har oftast ansetts
vara i vägen och ett störningsmoment, men på senare tid har vikten av denna kategori




fynd uppmärksammats inom den sk nutids- eller samtidsarkeologin. Moderna fynd kan
säga oss mycket om platsens mer nutida brukshistoria, men även historier ur vårt nära
förflutna som inte är hågkommet eller nedskrivet. Dessa moderna rester har dock inget
skydd i lagstiftningen på samma vis som fornfynd har och arkeologer har ingen
skyldighet att samla och registrera dem. Inom ytterbyprojektet spar vi i princip inte på
material från de sista hundra åren, detta delst för att det skulle vara alltför omständligt
att processa och lagra, dels för att projektet förnärvarande inte har något uttalat syfte att
studera samtidsarkeologiskt material. Den kanske främsta orsaken är dock pedagogisk
eftersom det förhistoriska och tidig historiska materialet är tillräckligt komplext att
hantera vis en första arkeologisk seminariegrävning. Detta är dock ett förhållande som
med tiden kan komma att föskjutas mot ett större intresse även för modern materiell
historia.





Hantering av anläggningar
Anläggningar är de spår vi kan identifiera som rester av förhistoriska aktiviteter. Det
kan vara en grop, en grav, en härd, ett stolphål eller ränna mm som bedömts som
förhistorisk. Många anläggningar är ofta indirekta, om vi undantar härdar, kokgropar,
gravar och andra mer komplexa anläggningar, indikerar exempelvis ett stolphål resterna
av en rest stolpe. Ibland består anläggningarna helt eller delvis av sten, men de flesta
enkla anläggningar på RAÄ 22 visar sig ofta som regelbundna mörkfärgningar mot den
ljusa alven. Problemet är ofta att det är svårt att veta på förhand vad man har att göra
med. Våra vänner gnagarna och andra smådjur har under årens lopp grävt sina gångar
och byggt bo. Påfallande ofta har de grävt igenom anläggningarna och gjort dem
oformliga då de för med sig dess mörkare jord i sina gångar. Med tränat öga brukar det
dock oftast gå relativt lätt att skilja på vad som är kulturellt och vad som är naturligt.
Huvudregeln när det gäller anläggningar är att de alltid friläggs i ytplan innan
man går vidare med dem (vilket ofta innebär att provgropen behöver utvidgas med ett
antal decimeter i någon riktning). Att frilägga är centralt eftersom man gärna vill veta så
mycket som möjligt om anläggingen för att kunna bedöma ett lämpligt ingrepp.
Misstänker man att anläggningen är ett enkelt stolphål brukar man testa hypotesen
genom att snitta det. Man gräver helt sonika ut häften i en halvcirkelformad
’amfieteaterliknande’ grop som gör att vi kan studera nedgrävningen i profil (se fig). I
vissa arkeologiska Tv-program som exempelvis Time Team, gräver man dock ofta
anläggningar kontextuellt. Man gräver helt enkelt ut hela eller en halva av anläggningen
så dess ursprungliga form blir tydlig. En kontextuell grävt stolphål resulterer ofta i en en
grop i sanden där hela dess innehåll av mörkare jord grävts bort. Denna form av
grävteknik ställer dock höga krav på arkeologens skicklighet att kunna avgöra när
anläggningen faktiskt slutar och processen är ofta tidskrävande.
Oavsett vilken metod man använder brukar formen (eller i arkeologiska termer:
profilen) på anläggningen kunna avslöja om det rör sig om spår av förhistorisk aktivitet
eller ett naturligt fenomen som exempelvis djurgång/håla eller rot från ett träd. Mer
komplexa anläggningar kan man välja att endast snitta en tårtbit av vilket ger två
profiler att studera. I bland väljer man även att fortsätta att gräva i plan (hela
anläggningen eller ett snitt av den). Vilken metod man väljer beror helt på
omständigheterna och vad som man tror ger mest information.

Exempel på en frilagd stenpackning ur vilken en fjärdedel grävts (t.v.) samt ett snittat stolphål (t.h.).





Schematiska exempel på olika typer av stolphål.

Exempel på ’kontextgrävt’ stolphål (med
Stenskoning).



Exempel på snittad ’grop’.



Något om jord och färg i fält:
Många upplever det besvärligt att beskriva jordart och färg i fält, viket kanske mest
beror på att våra vardagsord inte riktig fungerar i arkeologiska sammanhang. ’jord’
används exempelvis inte som term när vi registrerar lager och fyllning. Det vi till
vardags kallar jord är egentligen oftast sand med humöst inslag, dvs organiskt material i
olika grad av nedbrytning. De olika jordarterna bestäms av kornstorleken enligt tabellen
nedan.
Ler
<0.002mm

Silt

Sand

Grus

(fin/mellan/grov)

(fin/mellan/grov)

(fin/mellan/grov)

0.002-0.06mm

0.06-2mm

2-60mm

Sten

Block

0.06-0.2m

>0.2m

Kornstorlek enligt SGF 1981 (reviderat 2004).

I äldre litteratur förekommer även begrepp som mo och mjäla vilka numera ersatts med
’silt’. Ett annat exempel på en problematisk term är ’lera’ (ler) som mindre ofta än vad
man kan tro framkommer vid arkeologiska undersökningar. Det som vi dagligt tal
benämner ’lera’ är oftast vattensjuk silt. I Ytterby är jorden relativt homogen och består
vanligtvis av ’humös sand’ i olika färger.
Även om man vanligtvis använder sig
av jordarter förekommer ibland även
beteckningar på jordmån. Det senare
är beskrivande termer för olika skikt i
de övre lagren av jorden; exempelvis
talar man om grässvålen, markytans
första skikt som består av gräs och
rötter. Under detta kommer oftast ett
skikt som kan kallas matjord eller
ploglager. Längst ned finns den sterila
sanden som kallas alv. Denna sand är avlagrad under istiden och innehåller i regel inte
något kulturellt material eftersom inga människor (vad vi vet) fanns vid dessa
breddgrader vid den tiden. Det finns dock exempel på överlagring där vatten eller vind
påfört ett sand- eller gruslager ovanpå ett äldre kulturlager. Detta skikt kan lätt
missuppfattas som att man nått den sterial alven. Man bör därför alltid avsluta sin
provgrop med att gräva ner en bit i sanden för att vara säker på att man nått botten.
Att beskriva färgen på jorden (den humösa sanden) i olika lager brukar också upplevas
som komplicerat i början. Färg är ju delvis något subjektivt och den påverkas mycket av
ljusförhållanden och fuktighet. Till hjälp kan man ha en Munsellkarta, en
färdigdefinierad mall där olika nyanser har ett unikt nummer, men i de flesta fall behövs
inte den typen av noggrannhet. I stort handlar det om fyra nyanser av brunt.
Beteckningen ’Svart’ används exempelvis nästan uteslutande för mycket kolhaltig jord,
riktigt mörk jord är oftast mörkbrun, inte svart. På samma vis är sällan något vitt i
naturen, riktigt ljus jord är oftast i någon nyans av grått.
I Ytterbyområdet består oftast ploglagret av mörkbrun humös sand. I vissa områden
finns även ett tunnare av plogen orört fyndförande lager som är något ljusare och
betecknas vanligtvis som brun humös sand. I botten av groparna finns den sterila
sanden som huvudsakligen är ljusgul i färgen, ibland med mörka prickar och fläckar.




Prickarna kommer av insekter och rötter som fört upp och ned material från olika lager.
Ofta ser man även mörkare spår av djurgångar och repor av plogen som gått ned för
lång.
Eftersom platsen tidigare varit åker och därmed har varit plogad innebär det att den
mesta jorden ovanför alven är omrörd. Fynden ligger inte in situ utan äldre föremål kan
ligga ytligt medan modernt material kan hamna ganska långt ner. Att jorden är plogad
innebär även att alla spår av anläggningar (gropar, stolphål, rännor etc) är borta i detta
skikt. Det är först när man kommer ned till alven som dessa kan avteckna sig som
mörka fläckar mot den gula sanden. Fläckarna kommer antingen av att organiskt
material som stolpar har förmultnat eller att man vid ifyllandet av en grop fyllt på med
humös sand i botten.

De bägge parallella rännorna avtecknar sig tydligt mot den gula sanden. De mindre ’avstickarna’ är
sannolikt djurgångar som kommer av att sorkar och andra gnagare råkat få med sig mörkare jord när de
grävt sina gångar.





3. Dokumentation i fält





Dokumentation i fält
Under fältarbetet förvaras registreringsformulären under var sin avdelning i
dokumentationspärmen och skall helst aldrig plockas ur. Fältdokumentationen består av
tre olika formulär:
-

Provgropsregistrering
Anläggningsregistrering
Fotolista

Exempel på dessa registreringsformulär finner i appendixet i slutet på detta
kompendium. Till dessa tillkommer även en översiktlig situationsplan samt plan- och
profilritningar för anläggningar och gropar.

Provgropsregistrering
Varje provgrop vi gräver skall dokumenteras enligt ett gemenamt system och har alltid
ett unikt provgropsnummer (pg nr). Provgropsnummer på denna yta börjar alltid på
10000 där tredje siffran anger vilken delundersökning det gäller (grävningarna hösten07 börjar exempelvis alltid med 10200). Utgångspunkten är oftast en 1x1m stor ruta
som vi gräver i botten en bit ner i den sterila sanden. Ibland behöver den dock utvidgas
för att frilägga möjliga anläggningar och regeln är att om utvidgningen är mindre än
50cm räknas den till samma provgrop, är den större än 50cm får den ett nytt
provgropsnummer. För att undvika dubbleringar börjar man alltid med att plocka fram
den första tomma blanketten i pärmen och fyller i ett provgropsnummer som är steget
högre än det sist ifyllda i pärmen. Man visar att detta nummer nu är ’taget’ genom att
även fylla i datum och signatur. Registreringsformulären lämnas kvar i pärmen i
nummerordning och fylls inte i förrän gropen är färdiggrävd.
Eftersom en grop kan ta rätt lång tid att gräva är det viktigt att man hela tiden
antecknar och skissar i ett kladdblock vid sidan om. Man kan anteckna allt ifrån
skillnader i jordens hårdhet och färg, om vissa områden eller lager innehåller fragment
av kol eller annat. Notera gärna var och på vilket djup speciella fynd framkommit mm
mm. Anteckna allt som kan vara av intresse. Denna dokumentation kommer ni sedan att
använda när ni fyller i registreringsformulären.
Förklaringar till de olika punkterna i formuläret:
(exempel på provgropsformulär finner du slutet av kompendiet).

Mått: här fyller ni i gropens slutgiltiga mått, ofta 1x1m, men tänk på att få med
eventuella utvidgningar!
Foto nr: här fyller ni i nummer på alla foton som tagits under grävningen.
Anl. Nr: Om provgropen innehåller en anläggning skall dess nummer angivas här.
Ritning: ringa in om gropen har ritats i plan och/eller profil
Procent grävd: är gropen grävd helt och hållet ner till den sterila sanden skriver ni
100%. Om delar eller hela gropen inte grävts färdigt (oftast pga att man stött på en
möjlig anläggning) uppskattar ni i procent ungefär hur mycket som grävts.




Sållad?: Här anger ni om jorden sållats eller ej.
Lagerbeskrivning:
Här beskriver ni de olika lager ni kan identifiera i någon av gropen fyra profiler. Ni
mäter från markytan (i centimenter) nedåt och beskriver jordens färg och art samt om
vissa lager innehåller exempelvis kol eller är ’grusigt’, etc. Exempel:
0-23 Mörkbrun humös sand
23-26 Brun humös sand med inslag av kol
26-30 Ljusgul humös sand
Det sista måttet (30) anger gropens maxdjup och visat att man gävt några centimeter ner
i den sterila sanden för att utesluta eventuella överlagrade spår.

Stratigrafiska observationer:
Här kan ni anteckna allt av intresse som rör stratigrafin i gropen. Exempelvis om det
skiljer sig mycket mellan de olika profilväggarna eller kanske att fynden gjordes främst
i övergången mellan lager 1 och 2. Man kan anteckna om det finns en kol- eller sandlins
vid en viss nivå mm.
Beskrivning av fynd:
Här beskriver ni kortfattat typ och antal av fynd som gjorts (Ex: 3 slagna flintor och fyra
bitar grov keramik, en komplett bronslur). Anteckna gärna från vilket lager de är funna i
etc. Ni kan även ange om gropen innehållit mycket recenta fynd eller kanske antal bitar
flinta som inte visar spår av att ha varit slagna och därmed inte plockas med in bland
övriga fynd.
Antal fyndpåsar: Hur många fyndpåsar ni fått från gropen. Vi blandar exempelvis
aldrig sten med keramik och ben utan skiljer på dessa i olika påsar.
Prover tagna: här anger ni om ni tagit jord- eller kolprover etc.
Övriga kommentarer: Här kan ni skriva ner andra iakttagelser som inte passar in
någon annanstans. På baksidan kan ni även rita skisser över gropen som inte ansetts
vara viktigt nog att rita på ritfilm.
Exempel på provgropsformulär finner du slutet av kompendiet.





Anläggningsregistrering
En anläggning kan vara en grop, en grav, en härd, ett stolphål eller ränna mm som
sannolikt kan bedömas som förhistorisk. Ibland kan den bestå av flera olika mindre
delanläggningar som tillsammans utgör en sammansatt konstruktion, men oftast rör det
sig om enkla spår av förhistorisk aktivitet. Anläggningsdokumentationen liknar i stort
den om provgropar. Anläggningsnummer på denna yta börjar alltid på 11000 där tredje
siffran anger vilken delundersökning det gäller (grävningarna hösten-07 börjat
exempelvis alltid med 11200).
För att undvika dubbleringar börjar man alltid med att plocka fram den första
tomma blanketten i pärmen och fyller i ett anläggningssnummer som är steget högre än
det sist ifyllda i pärmen. Man visar att detta nummer nu är ’taget’ genom att även fylla i
datum och signatur. Registreringsformulären lämnas kvar i pärmen i nummerordning
och fylls inte i förrän anläggningen är färdiggrävd.
Förklaringar till de olika punkterna i formuläret:
(exempel på anläggningsformulär finner du slutet av kompendiet).

Mått: här fyller ni i anläggningens mått. Är det ett runt stolphål anger ni diametern och
största djup.
Foto nr: här fyller ni i nummer på alla foton som tagits på anläggningen.
Pg. Nr: Här anger ni numret på den provgrop anläggningen framkommit i.
Typ av anläggning: Ange om det rör sig om grop, grav, stolphål etc. Om ni är osäkra
kan ni lägga till ett frågetecken (stolphål?).
Ritning: ringa in om anläggningen har ritats i plan och/eller profil
Utgrävningsmetod: Ange om ni grävt i plan eller snitt.
Procent grävd: är anläggningen grävd helt och hållet skriver ni 100%. Om delar eller
hela anläggningen inte grävts färdigt (oftast snittar man anläggningen och gräver bara
hälften) uppskattar ni i procent hur mycket som grävts.
Sållad?: Här anger ni om jorden sållats eller ej
Beskrivning av fyllning:
Här beskriver ni anläggningens fyllning eller de olika lager ni kan identifiera. Ni
beskriver jordens färg och art samt om vissa lager/djup innehåller exempelvis kol eller
sten, etc. Anteckna allt av intresse som rör stratigrafin. Exempel:
Mörkbrun humös sand med inslag av bränd lera. Ett antal skörbrända stenar
återfanns i stolphålets mitt mellan 24-28cm.
Beskrivning av fynd:
Här beskriver ni kortfattat typ och antal av fynd som gjorts. Anteckna vilken nivå och
kontext de är funna i etc. Ex:
Ett flintavslag vid 23cm och två bitar keramik vid 28ch djup i anläggningens
botten. En kollins var synlig längs stolphålets NÖ sida.





Antal fyndpåsar: Hur många fyndpåsar ni fått från anläggningen. Vi blandar aldrig
sten med keramik och ben utan skiljer på dessa i olika påsar. Det är viktigt att alla fynd
från anläggningen skiljs från de övriga från provgropen och läggs i olika påsar.
Prover tagna: här anger ni om ni tagit jord- eller kolprover etc.
Övriga kommentarer: Här kan ni skriva ner andra iakttagelser som inte passar in
någon annanstans. På baksidan kan ni även rita skisser över anläggningen som inte
ansetts vara viktigt nog att rita på ritfilm.
Exempel på anläggningsformulär finner du slutet av kompendiet.

Fotodokumentation:
Allt av intresse, eventuella anläggningar, profiler fynd etc fotograferar vi med
institutionens kamera. Varje bild måste ovillkorligen beskrivas i fotodokumentationen
för att det skall vara möjligt att skilja olika gropar och anläggningar från varandra. Här
är ett exempel på hur det kan se ut:
01 PG 234, möjlig anläggning, djup 23cm, foto taget från vsv (västsydväst)
02 Anl 323, profil mot öst
Sedan fyller ni i datum och signatur. Ni får gärna fota med egna kameror, men bara som
komplement, all viktig fotodokumentation måste göras med institutionskameran. Tänk
på att rensa området som skall fotograferas från hinkar och skräp och sträva efter en rak
horisont. Använd gärna en tumstock eller dylikt som storleksreferens i bilden. Innan du
fotograferar ett snitt eller en provgrop måste man rensa ytan från lös torr jord och annat
småskräp. Detta gör man genom att metodiskt skrapa lätt med skärsleven över ytan från
ena kanten till den andra i samma rikting. På detta vis får man en slät yta där gränserna
mellan olika mörkfärgningar framträder tydligt. Processen bör gå ganska snabbt så att
ytan hinner fotograferas innan jorden torkar på nytt. Tänk även på hur skuggorna faller
på det som skall fotograferas; ibland får man vänta tills solen gått i moln eller få hjälp
med att skugga området.
Exempel på fotoformulär finner du slutet av kompendiet.





Fyndpåsar:
Det är viktigt att ni så snart ni lagt ett fynd i en fyndpåse genast fyller i alla nödvändiga
data. Använd bara blå kulspetspenna och var noga med att skriva på den ’vita’ sidan av
påsen. På de tre raderna skriver ni följande:
RAÄ 22 Ytterby Sn. (Fastighet)
Pg/Anl nummer
Ev.lager
Typ av fynd, Sign, Datum
Ha för vana att ha en gemensam stor fyndpåse för
provgropen/anläggningen, i denna lägger ni de
korrekt ifyllda mindre påsarna med fynd. I slutet
av varje dag lägger vi alla fynd påsar i en speciell
hink som fältledaren tar med hem. Fyll aldrig i en
fyndpåse på förhand innan ni hittat fynd att lägga i
den. Lägg heller inga fynd i påsar innan en lärare
har ’godkänt’ dem eller om ni är säkra på att det
är ett material värt att spara. Möjliga ’kandidater’
till fynd kan tillfälligtvis läggas vid sidan om
gropen eller i en skopa och gå igenom dem med
lärare vid lämpligt tillfälle. Känsliga fynd kan
läggas i små papplådor. Tänk på att låta keramiken ’andas’, dvs ha alltid en glipa öppen
på påsar med keramik och undvik att exponera dem för solen. Keramik från jorden
innehåller mycket fukt som kondenseras i en stängd påse och kan i värsta fall lösa upp
den.





Ritningar
I vissa lägen kan det vara lämpligt att utöver
foto även rita vad man ser på en viss nivå.
Detta görs i skala på millimeterfilm. Av
tradition brukar man använda skala 1:20, men
storleksförhållandet avgörs främst av vilken
noggrannhet
man
vill
ha
på
sin
dokumentation. Plan- och profilritningar av
provgropar och anläggningar gör vi oftast i
skala 1:10 (1m i verkligheten blir 1 dm på
ritningen). Var noga med att använda vattensäker blyerts när ni ritar på film. Vanligtvis
brukar man samla olika profilritningar på samma A3 film och planritningar på andra.
Tänk på att lämna plats för eventuella utvidgningar och följ alltid checklistan i mallen
för ritningar (finns längst bak i kompendiet). Liksom fyndpåsarna skall varje ritfilm
märkas i nedre vänstra hörnet med följande uppgifter:
RAÄ 22
Ytterby Sn.
Planritningar

Vt-2008

Enklast är om man är två vid ritningen; en som ritar och en som mäter. Gäller det en
planritning utgår man från en tumstock som läggs längs en av kanterna från vilken man
vinkelrät med en annan tumstock mäter in några väl valda punkter i kanten av det som
skall ritas in. Efter att ett lagom
antal punkter prickats in på
ritfilmen kan man fylla i mellanrummen på frihand. Vid profilritning spänner man upp ett
snöre mellan två pinnar som görs
vågrätt med hjälp av ett speciellt
vattenpass som går att hänga i
snöret. En tumstock läggs längs
snöret och man mäter djupet från
snöret (ej markytan) exempelvis
var 5e centimeter (se bilden till
höger).
Exempel på mätpunkter:
Vågrät tumstock: 0 5 10 15 20 25 30 35
Lodrät mått:
0 2 4 7 6 4 2 0

Inmätning av profil: observera den liggande tumstocken
och det röda vattenpasset på snöret.

Skalor: Här är en liten omvandlingstabell för de vanligaste skalorna.
Skala

i verkligheten

På ritningen

1:10
1:20
1:50

1m
1m
1m

1dm
5cm
2cm

I övrigt hänvisas till lathunden för olika typer av arkeologiska ritningar i slutet av
kompendiet.





4. Fynd- och dokumentationsarbete





Rapportarbetet
Efter att fältveckan är avslutad följer nästa steg i arbetet på institutionen. I korthet går
det ut på följande moment:
Överföring av digitala mätdata: Datafiler från totalstation eller GPS överförs och
bearbetas för att kunna importeras till ett GIS-program som exempelvis ArcView.
Fyndtvätt: Alla fynd skall rensas från jordrester med pensel. Flinta och annan sten kan
tvättas i ett durkslag. Keramik och ben bör absolut inte tvättas!
Fyndanalys: Med hjälp av sk komparanda, dvs publicerade bilder och skisser av
keramik och flinta. försöker vi typ och funktionsbestämma alla diagnostiska fynd och
eventuellt datera dem.
Fyndregistrering: Alla fynd registreras i databasen (se längre fram).
Renritning: All dokumentation (plan- och profilritningar) skall renritas. För att
ritningarna skall kunna scannas digitalt överför vi dem till plastfilm utan
millimeterrutor. Här kan man även snygga till fältritningarna och eventuellt komplettera
med uppgifter som saknas (vilket det naturligtvis inte gör :).
Digitalisering av fotolista: fotolistan digitaliseras i ett word- eller exceldokument
Digitalisering av provgrops- och anläggningsformulär: Alla uppgifter formaliseras
efter en given mall och skrivs in i ett worddokument. Se exempel nedan:
Anläggning 204: Stolphål
Diameter: 28cm, djup: 15cm
PG 209/216
Fyllning:

Mörkbrun humös
sand.
Flintavslag på 8cm.

Anläggning 205: Nedgrävning
Diameter: 38cm, djup: 22cm
PG 211
Fyllning:

Mörkbrun humös
sand med inslag av
kol och bränd lera.
En mynningsbit
framkom vid 12cm
djup.

Anläggning 206:.....

Provgrop 201
100x100x40 cm
Lager 1
0-20cm
Lager 2
21-26 cm
Lager 3
26-40 cm
Fynd:

Brun humös sand.
Ljusgul humös
sand.
Recent material
kol, flinta, keramik,
ben.

Provgrop 202
100x150x42 cm
Lager 1
0-26cm
Lager 2
26-42 cm
Fynd:



Mörkbrun humös
sand.

Mörkbrun humös
sand.
Ljusgul humös
sand.
-



Att diagnostisera fynd
Med hjälp av sk komparanda, dvs publicerade bilder och skisser av keramik och flinta,
försöker vi typ- och funktionsbestämma alla diagnostiska fynd och eventuellt datera
dem. Keramiken kan man bestämma mer
eller mindre exakt med hjälp av exempelvis
dess färg, godstjocklek och magring. Råkar
skärvan dessutom komma från mynningen
eller botten kan man ofta få fram form och
diameter. Har dessutom fragmentet spår av
dekor (som i exemplet nedan) kan man ofta
datera det relativt noggrannt.
Bland flintan kan man ofta datera delar
eller hela redskap som exempelvis
tvärpilar, skrapor, sticklar. Vissa av dessa
kan bestämmas ganska detaljerat, medan
andra får en grovare datering (mesolitisk, neolitisk etc). Det finns komparanda för de
mest skilda typer av föremål från glaspärlor till kritpipor, men naturligtvis kan de inte
användas slaviskt. Det finns oftast en relativt stor regional och stilistisk variabilitet hos
de flesta material.

En keramikskärva från Ytterby med rund stämpeldekor (nedan, till vänster) som med hjälp av
komparanda sannolikt kan dateras till Vendeltid.





Fynddatabasen
Fynddatabasen består av ett enkelt formulär i Accessformat. Här ser vi till att varje fynd
(eller grupp av fynd) får ett unikt fyndnummer samt väger och räknar antalet fragment.
Det finns även tillfälle att notera diagnostiska element och kanske tom ange referens till
komparanda. Ni arbetar alltid två och två där en väger fynd och skriver på fyndnumret
på fyndasken medan den andre matar in data i programmet. Det är viktigt att ni följer en
strikt arbetsgång där fyndnumret alltid skrivs på fyndasken/påsen i samband med att det
matas in i programmet. Se till att de oregistrerade fynden alltid kommer från vänster och
att de efter registrering placeras till höger i avsedd låda. Spara accessfilen regelbundet
så ni inte tappar data om något går fel.

Förklaringar till de olika fälten i formuläret:
Fnr: Fyndnummer, detta är det unika nummer som fyndet får när det registreras. Det är
viktigt att fylla i detta först, programmet innehåller en säkerhetsfunktion som gör att det
dels inte går att ha dubbletter, dels att det inte går att ändra i efterhand. Var därför noga
med att alltid fylla i data i rätt ordning!
Lager/stick: Här fyller ni i vilket lager eller stick som fyndet kommer ifrån. Står inget
angivet kommer det från ploglagret och ges då numret 1.
Anläggning: Om fyndet är knutet till någon anläggning fyller ni i anläggningsnumret
här, lämna tomt annars.
Pg Nr: Här anger ni från vilken provgrop fyndet kommer ifrån, lämna tomt annars.
Koord ID: Detta fält behöver inte fyllas i.





Fyndfältet:
Här fyller ni i data om fyndet. Ofta blir det bara en rad, men i vissa fall kan det bli flera.
Ett exempel är om ett lager i en provgrop innehöll tre bitar flinta varav en var bränd. Då
låter ni de två obrända samsas på en rad, medan det brända registreras för sig. Observera
att alla tre bitarna får samma fyndnummer! Ett annat exempel kan gälla keramik från ett
lager där två bitar är svårbestämda bukfragment och en är en mynningsbit. Där skiljer vi
ut mynningsbiten på en egen rad och noterar detta i kommentarfältet.
Typ: Här anger ni vilken typ av fynd det gäller (ex: lera, keramik, avslag, övrigt
bearbetad etc etc. Notera att det finns en hjälplista som automatiskt fyller i rätt typord
medan ni skriver. Var noga med att alltid använda stor begynnelsebokstav.
Dekor: här beskriver ni eventuella dekorelement (gäller mestadels keramik)
Material: Här anger ni vilket material fyndet består av. Ex: Lera, Keramik, Flinta.
Notera att keramik anges som keramik även här och inte som lera.
Tillstånd: här anges i princip bara ’obr’ respektive ’br’ vilket står för obränd och bränd.
Detta anges bara för ben och flinta, i övriga fall lämnas fältet tomt.
Antal: här anger ni antalet fragment. Om en provgrop exempelvis innehöll fem bitar
bränd lera från samma lager får samtliga bitar samma fyndnummer.
Vikt: anges i gram. För att slippa plocka ur fynden ur fyndasken kan vågen nollställas
med en tom ask i samma storlek. På det viset kan ni väga asken med alla fynd och ändå
få fram rätt vikt.
Kommentar: Här fyller ni i övriga uppgifter om fynden, gärna preliminär tolkning och
referens till komparanda.
När ni är klara med en post (fyndnummer) klickar ni på pilen med en liten asterisk för
att få fram ett nytt tomt formulär. Observera att den riktiga verktygslisten ibland
’gömmer sig’ och måste skrollas fram längst ned i formuläret.

Sista momentet är sammanställandet av rapporten. Den består av ett antal obligatoriska
stycken som bl a beskriver lokalens topografi och växtlighet, dess brukshistoria och
tidigare forskning samt resultaten från grävningen (se GAM’s handledning för
rapporter). Den färdiga rapporten skickas sedan tillsammans med fältdokumentationen
och fynden till lämplig myndighet för arkivering (oftast ett museum i regionen)
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Registrering av Provgrop/meterruta
Västra porten/Smällen vt-08

Pg. Nr: ………...

Datum: ………...

Signatur: ………...

Mått: …………….…….……………

Foto nr: ………..

Anl. Nr: ………...

Ritning (plan/profil): ……………………
Utgrävningsmetod (grov/fingrävd): …………..… Procent utgrävd: …….. Sållad?: ……
Lagerbeskrivning: (Jordart, färg. inslag etc)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Stratigrafiska observationer: ……………………….………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Beskrivning av fynd: (typ och antal, vilket lager de är funna i etc)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Antal Fyndpåsar: ……………………………... Prover tagna: ………………………..……..
Övriga kommentarer:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ev skisser/ritningar på baksidan!
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Anläggningsregistrering
Västra porten/Smällen vt-08
Anl. Nr: ………...

Datum: ………...

Signatur: ………...

Mått: …………….…….……………

Foto nr: ………..

Pg. Nr: ………...

Typ av anläggning: ………………………………..…
Ritning (plan och/eller profil): ………………………………..…
Utgrävningsmetod (plan/snittgrävd): …………..… Procent utgrävd: …….. Sållad?: ……
Beskrivning av fyllning: (jordart, färg, inslag etc)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Beskrivning av fynd: (typ och antal, nivå och relationer etc)

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Antal Fyndpåsar: ……………………………... Prover tagna: ………………………..……..
Övriga kommentarer:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Ev skisser/ritningar på baksidan!
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Fotodokumentation RAÄ 22 vt-08
Bild Objekt
01

datum

sign

02
03
40
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Liten lathund för profil‐ och planritning
Översiktsplan
Visar platsen i grova drag där nya grävenheter ritas in successivt med
angivande av provgropsnummer.

Planritningen:
Checklista:
Förutse ev utvidgningar
PG nr,
Anl nr
Skala
Norrpil
Ev. snitt
Nivå/djup
Markera ev snitt
Alla olika typer av jord
beskrivna i legend

Profilritning 1:
Checklista:
Förutse ev utvidgningar
PG nr,
Anläggnings nr
Skala
Alla olika typer av jord
beskrivna i legend
Se till att snittet är
markerat på planritning

Profilritning 2:
Checklista:
PG nr,
Anläggnings nr
Skala
Nivå/djup till snittnivån
Alla olika typer av jord beskrivna i legend
Se till att snittet är markerat på planritning
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