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Skalunda i monumentens tid

Inledning

På åsen i Skalunda ligger Västsveriges största gravhög, Skalundahögen. Men den ligger inte som
ett ensamt fenomen, utan där finns också andra manifesta lämningar så som ytterligare en storhög, domarringar och runstenar samt indikationer på att det där en gång funnits storhögar och
bautastenar som idag är borta. I den södra delen av byn har metalldetektoravsökningar genererat
ett mycket rikt fyndmaterial med bland annat exklusiva dräktspännen, handelsvikter samt en romersk figurin som möjligen utgör en gudabild. Fynden och påträffade anläggningar visar på en
långvarig bosättning som sträcker sig från år 0, genom järnåldern till medeltiden, men med vissa
nedslag även i sten- och eventuellt bronsålder. Fyndmaterialet är av sådan art att dess motsvarigheter återfinns på de mest kända skandinaviska järnåldersbosättningarna. Fynden ger, tillsammans
med platsens stora gravmonument, en tydlig bild av en storgård – ett hövdingasäte – där rikedomar ansamlades och som även bör ha utgjort arenan för viktiga sociopolitiska och kanske även
religiösa förehavanden.
Fornlämningarna och fynden placerar Skalunda i relation till andra platser som har varit speciella
och där monumentaliseringen maximerats genom till exempel anläggandet av flera storhögar,
skeppssättningar och processionsvägar i en och samma miljö (jfr t ex Gamla Uppsala i Uppland,
Borre i Norge och Jelling i Danmark: Ljungkvist 2013; Myhre 1992; Pedersen 2017). De stora
monumenten bör uppfattas som socialt exklusiva fenomen som var verksamma i elitens praktiker
för att uppnå dominans och ställning. Projektet vill studera hur detta fungerade också i
Västsverige, utifrån undersökningar av en av områdets viktigaste järnåldersboplatser – Skalunda.
Forskningen om den yngre järnåldern i Västsverige har varit relativt begränsad, sett i ett skandinaviskt perspektiv, och ny forskning är därför både angelägen och efterfrågad. Monumenten i
Skalunda har potential att vidga kunskapen om en komplex tidsperiod i Västergötlands och Skandinaviens historia och om hur bland annat gravmonument var integrerade i det samhälle som
växte fram under yngre järnålder.

Problem

Projektets fokus hamnar under ett övergripande problemområde som rör variabilitet i maktstrategier i den yngre järnålderns Skandinavien, ett tema som är väl utforskat i vissa delar av Skandinavien, men mindre i andra. I det arkeologiska materialet märks en statusskillnad i så väl gravar som
i byggnader från den aktuella tiden, vilket indikerar ett stratifierat samhälle. Samhällsstrukturer
och social stratifiering i yngre järnålderns Skandinavien har utifrån olika material och olika nedslag diskuterats av flera forskare så som Arwill-Nordbladh (1998), Carlsson (1997), Fabech och
Ringtved (1995), Hedeager (1990), Lamm (1973), Ljungkvist (2013), Ljungkvist och Frölund
(2015), Näsman (1984), Ramqvist (1990), Skre (1998) och Solberg (2000), men tydligt är att ny
och utvidgad forskning om storhögar, monument och monumentaliserade platser som viktiga
delar i det västsvenska järnålderssamhället behövs. Projektet i Skalunda har möjlighet att fylla en
lucka inom detta forskningsfält genom att ge ny kunskap om utvecklingen i Västsverige under
yngre järnålder, och att skapa ett empiriskt underlag för viktiga diskussioner om variationer olika
regioner emellan.
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Syfte och målsättning

Projektets syfte är att studera hur samhällseliterna strategiskt verkade på den sociopolitiska arenan
och hur de uttryckte samt upprätthöll (förhandlade, bekräftade och omförhandlade) maktpositioner i en tid före riksbildningar och kungamakter i vardande. Målsättningen är att öka kunskapsläget kring den yngre järnålderns begravningspraktiker och monumentalitetsskapande, med fokus
på manifesta storhögar och elitära boplatser, samt hur materiella objekt kunde bli delaktiga och
spela en roll i det högre samhällsskiktets sociala och politiska strategier.
Projektets övergripande frågeställningar är:






Hur har den monumentaliserade miljön i Skalunda sett ut under yngre järnålder?
Vilka och hur många monument går det att identifiera i Skalunda?
Är de anomalier som markradarundersökningen visat alldeles invid kyrkan i Skalunda kraftiga
stolphål i en speciell byggnad (ex ett kulthus)?
Vilka sociopolitiska strategier ingick storhögarna i och vad uppnåddes med strategierna?
Hur såg storgårdsmiljön ut i Skalunda? Hur användes boendemiljöerna i sociala och politiska
sammanhang?

Under 2021 låg fokus på följande frågor:



Är de anomalier som markradarundersökningen visat i undersökningsområde 1 spår av gravbottnar?
Finns lämningar av boplatskaraktär inom undersökningsområde 1?

Teoretisk förankring

Projektet tillämpar ett mikroarkeologiskt perspektiv och detta har betydelse för val av analysnivåer och komparativa strategier (Cornell och Fahlander 2002; Fahlander 2008:138–140; Fahlander 2018:6–9). Skalunda utgör det huvudsakliga studieobjektet och det är dit de grundläggande
materialitets- och praktikstudierna kommer att fokuseras. Detta i sig kommer att resultera i kunskaper om järnålderssamhället, men komparativa analyser kommer även att genomföras med
andra lokaler för att fånga det specifika och det gemensamt delade. Att öppna upp studien genom
komparativa analyser gör forskningen intressant i ett vidare skandinaviskt perspektiv.
Fokus ligger på olika aktörers praktiker och handlingsstrategier utifrån materialitetsstudier.
Materialitet handlar om mötet mellan människan och det materiella och hur dessa båda enheter
interagerar med varandra i olika situationer (Conkey 1991:71; Cornell och Fahlander 2002:50 f.,
54 f.; Fahlander 2008:128, 131 f., 135 f., 151; Fahlander 2018:2 f.; Hodder 1982:9–11, 185 f.). Det
som omger människan, så som djuren, tingen, landskapsrummet m.m., är viktiga i sociala sammanhang och inte bara människan själv (jfr Barad 2007:132, 135 och Gell 1998:17–22). Viktigt
för förståelsen av det arkeologiska materialet är att utröna vad som händer i mötet mellan människa och det materiella och vilken social effekt som kommer ut av sådana möten. Genom att identifiera praktiker och studera förhållandet mellan de levande och döda, mellan deponerade kroppar, offrade djur, gravgåvor, monument, landskapsrum och begravningsdeltagare kan vi få en förståelse för hur dessa aktörer ingått som aktiva delar i samhällets utveckling.
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Bakgrund

Skalundahögen är i sig en anmärkningsvärd konstruktion, men traditionen berättar om ytterligare
fyra storhögar på åsen i Skalunda. En av dessa finns 400 m sydost om Skalundahögen och kallas
för Kung Skjolms hög. Muntliga uppgifter och äldre kartor indikerar att fler högar samt bautastenar ska ha funnits, bland annat en möjlig storhög (karta över laga skifte 1832; fig. 1). Under yngre
järnålder har därmed sannolikt tre, men kanske fler, storhögar karaktäriserat Skalunda som plats.
Hösten 2019 genomförde Västsvensk arkeologi en markradarundersökning på platsen för den
eventuellt borttagna storhögen samt i ett område direkt norr om den medeltida kyrkan. Undersökningen visade på ett antal intressanta avvikelser (Rosenklint et al. 2019). Under 2020 inledde
Göteborgs universitet forskningsprojektet Skalunda i monumentens tid i samarbete med Västsvensk
arkeologi. 2020 samt 2021 genomfördes metalldetektorundersökningar i området vid Kung
Skjolms hög, vilka resulterade i ett varierat och spännande fyndmaterial som kronologiskt sträcker sig från äldre järnålder till modern tid. Som nämndes i inledningen är många av dessa fynd exklusiva, tillverkade med hög hantverksskicklighet i ädla metaller och dekorerade med fantasieggande djurornamentik. Metalldetektorundersökningarna visar tydligt att en resursstark storgård
med hantverks- och kanske också handelsverksamhet funnits i Skalunda under järnåldern
(Nitenberg 2021).

Figur 1. Karta över Skalunda Laga skifte 1832. Nummer 108 på kartan är angiven som ”Kulle” på en plats som idag är helt platt.
Karta: © Lantmäteriet.
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Skalunda i Västergötland

Den monumentala Skalundahögen dominerar fornlämningsmiljön i Skalunda (fig. 2). Under
yngre järnålder var den gängse högen i Västsverige under 11 m i diameter (Nitenberg 2019). En
gravhög av Skalundahögens dimensioner, 65 m i diameter stor och 7 m hög, var således ett synnerligen storslaget och sällsynt inslag i den västsvenska järnåldersmiljön. Den andra storhögen i
Skalunda, Kung Skjolms hög, är 25 m i diameter och ca 2,5 m hög (fig. 3; KMR). Ingen av högarna i Skalunda har grävts ut, men Skalundahögen har varit föremål för borrprovsundersökning
och fem 14C-analyser har gjorts på material från två av borrpropparna på olika nivåer i högen.
Den äldsta dateringen gav det prov som togs djupast i högen i höjd med den dåvarande markytan. Provet bestod av kol och gav en datering till sen folkvandringstid/tidig vendeltid. Övriga
dateringar från de inre delarna av högfyllningen gav dateringar till 600–700-tal (Nilsson 2009:15–
21, 26–30).

Figur 2. Skalundahögen. Foto: Annelie Nitenberg.

Figur 3. Kung Skjolms hög. Foto: Annelie Nitenberg.
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Genomforande
Undersökningen 2021 omfattade dels en metalldetektoravsökning, dels en arkeologisk undersökning av två långsmala sökschakt (schakt A och B) inom undersökningsområde 1 (fig. 4 och 5).
Metalldetektor användes dels i samband med upptagande av schakten med grävmaskin och dels
vid ett större söktillfälle i samarbete med Sveriges Metallsökarförening.

Figur 4. Undersökningsområde 1, 2021. Kartunderlag hämtat från Fornsök, RAÄ. © Lantmäteriet.

Undersökningen genomfördes med grävmaskin i kombination med handgrävning. Lager, nedgrävningar, deponerat material m.m. uppfattades som ett slutet sammanhang, som en händelseutveckling i en större kontext, och dokumenterades självständigt. Avstamp har tagits i diskussioner
kring så väl single-context-metoden som traditionell stratigrafisk metod i hur man kan tänka kring
lager och konstruktioner som spår efter olika handlingar. Grundsynen utgår ifrån att de olika materiella spåren vi observerar i fält kan relateras till handlingar av olika slag. Dessa handlingar kan
förstås som sociala praktiker och som delar i det sammanhang som undersöks. De materiella spåren vi observerar och dokumenterar innefattar därmed mer än fynd och anläggningar – de utgör
alla delar av processer i det förflutna.
De två sökschakten omfattade tillsammans ca 100 m2. Schakten togs upp med grävmaskin och
det översta omrörda ploglagret avlägsnades också med grävmaskin. Därefter undersöktes schakten för hand. I schakt A torrsållades påträffade anläggningar, men i schakt B tillämpades vattensållning istället. Samtliga anläggningar dokumenterades i plan samt snittades för sektionsdokumentation. Dokumentationsarbetet bestod av antikvarisk beskrivning, fotodokumentation, inmätning med totalstation samt ritningsdokumentation.
Metalldetektoravsökningen genomfördes som en arkeologisk metod som ett led i forskningen.
Arkeologerna ledde sökarbetet i samarbete med metalldetekterare. Innan start höll arkeologerna
en genomgång där metalldetekteringens syfte och målsättning presenterades liksom praktisk fältmetodik och genomförande. Endast ploglagret undersöktes. Då metalldetektorundersökningen
2020 visade att mycket metaller, så väl förhistoriska som mer recenta, finns i sökområdet diskriminerades järn bort. Metallutslagen undersöktes med skärslev eller spade under kontrollerade former av arkeolog i samarbete med metalldetekterare. Fynd av intresse för projektet samlades in i
tätslutande plastpåse och mättes in med totalstation och i viss mån GPS.
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Figur 5. Schakt A och B. Karta: Annelie Nitenberg. Kartunderlag © Lantmäteriet.
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Resultat

Undersökningen resulterade i ett varierat fyndmaterial som kronologiskt sträcker sig från mesolitikum till modern tid. Många föremål var recent skrot, så som delar av jordbruksredskap, kapsyler
m.m. Den eftersökta storhögen påträffades inte inom de upptagna schakten och inte heller spår
efter andra gravar. Däremot påträffades boplatsindikerande anläggningar så som härdar, stolphål,
pinnhål och gropar.

Schakt A

Schaktet togs upp över den plats där georadarundersökningen 2019 visade på möjliga spår efter
borttagna högar, bland annat den eventuella storhög som kan ha stått där tidigare (fig. 6 och 7).
Inga gravar påträffades emellertid i schaktet, utan endast några osäkra mindre stolphål (A290,
322, 471 och 485), ett eventuellt pinnhål (A297) och två diffusa nedgrävningar (A302 och 493)
(fig. 15). Anläggningarna beskrivs i bilaga 1. Fynden bestod av ett band av kopparlegering (F52),
bränd lera (F9) och kolfnas (bilaga 2). Prov för 14C-datering togs i en av anläggningarna, men analysen av detta misslyckades. Inga bevarade kulturlager kunde uppfattas i schaktet.

Figur 6. Schakt A under pågående undersökning.
Foto: Annelie Nitenberg.
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Figur 7. Schakt A med Kung Skjolms hög i bakgrunden. Foto: Annelie Nitenberg.

Schakt B
Schaktet togs upp i ett område där många metallföremål från framför allt yngre järnåldern
hittades året innan (fig. 8). Jorden var något
mörkare och fetare här än i schakt A, men
inte heller här fanns bevarade kulturlager.
Dock påträffades ett antal anläggningar från
olika tidsperioder (bilaga 1 samt fig. 16). Fynden var få och utgjordes av någon enstaka
keramikskärva, kol, bränd lera, brända och
obrända ben samt handtaget till en neolitisk
flintdolk (bilaga 2). Den sistnämnda hittades i
ploglagret i samband med upptagning av
schaktet med grävmaskin.

Figur 8. Upptagning av schakt B. Foto: Annelie Nitenberg.
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Anläggningar

De anläggningar som påträffades i schakt B var en större härd/kokgrop (A588), en kokgrop alternativt härd (A676), en stor grop (A872), ett antal mindre anläggningar som tolkats som stolphål
(A550, 557, 663, 717, 728, 768, 776, 806 och 853) samt en odefinierad mindre nedgrävning
(A620). Flera av stolphålen är dock osäkra som stolphål och det kan istället röra sig om annan typ
av nedgrävning eller äldre stenlyft. Någon relation mellan de olika anläggningarna, så som t ex
stolphålsrader, kunde inte konstateras. I schaktet fanns även recenta plogspår och dräneringsrännor. Tre av anläggningarna beskrivs här, men samtliga presenteras i bilaga 1.
Den stora härden/kokgropen A588 har utifrån analys av insamlat kol 14C-daterats till AD 604658 (se tabell 1), det vill säga vendeltid. I plan var den rund och ca 1,15 m stor. Kol, sot, ett stort
anal skörbrända stenar, samt ett fåtal klumpar bränd lera och brända ben kunde ses i ytan. Sotet
och kolet fanns främst utmed kanterna, från ytan ner till botten av anläggningen. I profil var den
flackt skålformad och 0,20 m som djupast. Hela anläggningen var fylld av skörbränd sten och det
var tydligt att åtminstone många av dem placerats hela i gropen. Kol och sot fanns främst under
stenarna och det var tydligt att det eldats i den flacka gropen (fig. 9 och 10).

Figur 9. A588 i plan. Foto: Annelie Nitenberg.
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Anl.

Typ

Material

14C-datering

Kalibrering

Lab.nr.

14C

ålder BP

A588

Härd/kokgrop

Kol

AD 604-658

2 sigma

UBA-46824

1408±22

A676

Härd eller kokgrop

Kol

BC 6739-6508

2 sigma

UBA-46823

7808±35

A872

Förrådsgrop?

Kol

BC 353-107

2 sigma

UBA-46822

2162±22

Tabell 1. Dateringar gjorda på kol i anläggningar i schakt B.

A676 är daterad till BC 6739-6508 (tabell 1), alltså mesolitikum. I plan var den utdraget oval, 1,47
x 0,70 m stor, och hade kol, sot och skörbrända stenar över hela ytan (fig. 11). Vid undersökningen visades sig kol och sot främst vara koncentrerade till ett ca 0,30 m i diameter stort område,
som möjligen utgör en egen anläggning. Största djup var ca 0,15 m och skörbrända stenar fanns i
hela anläggningen, men inte i samma omfattning som i A588 (fig. 12). Tolkningen är att anläggningen är en kokgrop eller härd. Den förefaller inte ha varit en anläggning som eldats i återkommande eller under någon längre tid.

Figur 10. Kolstycken i botten av A588. Foto: Annelie Nitenberg.
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Figur 11. A676 i plan. Foto: Karin Egnell.

Figur 12. A676 i profil. Foto: Karin Egnell.
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Den stora gropen A872 har möjligen använts som förvaringsgrop (fig. 13). Gropen har en 0,64 m
djup fördjupning i den norra delen som kan vara ett stenskott stolphål. A872 var något oval och
ca 1,80 x 1,55 m stor i plan. I profil var den skålformad med flat botten, bortsett från fördjupningen (fig. 14). Det var mycket sten i hela gropen, men de stora stenblocken var koncentrerade
till det eventuella stolphålet. Ett makrofossilprov från gropen innehöll två förkolnade kärnor av
korn och sex fragment från ett djurben hittades också (se nedan). Gropen har 14C-daterats till BC
353-107 (2 sigma; UBA-46822), det vill säga förromersk järnålder.

Figur 13. Undersökning av A872.
Foto: Karin Egnell.

Figur 14. A872 i
profil. Foto: Annelie Nitenberg.
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14C-analys

Fyra prover skickades till 14CHRONO Centre vid Queens University, Belfast. Ett av dessa misslyckades (från A550), men övriga gav en kronologisk spridning till mesolitikum, förromersk järnålder samt vendeltid (tabell 1 samt bilaga 3).

Makrofossilanalyser
Jordprover för makrofossilanalys togs i tre kontexter: PM6 i A872, PM7 i A853 och PM8 i A588.
Det var endast PM6 som innehöll växtmakrofossil och då två förkolnade kärnor av korn (bilaga
4). A872 utgörs av en större grop i vilken en stor stolpe med stenskoning grävts ned. Gropen har
14C-daterats till BC 353-107 (2 sigma; UBA-46822), det vill säga förromersk järnålder.

Osteologisk analys

Mycket få ben hittades i schaktet (bilaga 2 och 5). Flest ben hittades i A588 fördelade på två fyndposter (F4 och F7). F4 består av ett litet obränt fragment av ett revben från nöt. Den andra fyndposten (F7) utgörs av fyra fragment revben samt två fragment (har passning) skulderblad från
nöt, ett fragment av ett höftben från ungdjur får/get, ett fragment av ett mellanfotsben från får/
get, tre kraniumfragment från svin samt 18 obestämbara fragment av djurben (bilaga 5). A588
utgörs av en härd alternativt kokgrop och kol från anläggningen har 14C-daterats till AD 604-658
(2 sigma; UBA-46824) och således vendeltid.
I A872 hittades sex små fragment från samma djurben av obestämbar art (F5). I fyndenhet 586
hittades ett fragment av ett rörben från fågel samt fyra fragment av obestämbart djurben, samtliga
brända eller svedda (F6).
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Figur 15. Anläggningar i schakt A. Karta: Annelie Nitenberg. Kartunderlag © Lantmäteriet.
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Figur 16. Anläggningar i schakt B. Karta: Annelie Nitenberg. Kartunderlag © Lantmäteriet.
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Fynden

De flesta fynden härrör från metalldetektorundersökningen, men några fynd gjordes även i sökschakten (fig. 17, 18 och 19). Sökschakten var förvånansvärt tomma på fynd, med tanke på att
ploglagret ovanför schakten innehållit så mycket metallföremål. Det kan ha att göra med att åkerytorna i området djupplöjts, vilket markägaren informerade om. Ända ner på anläggningsnivå
kunde också plogspår ses mot den sterila marken i schakten.
Fynden som gjordes under årets undersökningar utgörs av dräktspännen, söljor, agraff, dubbelknapp, figurin, mynt, beslag, nyckel, järnslagg, smältor, flintdolk, keramik, ben m.m. De registrerade fyndposterna omfattar sådana fynd som bedöms vara från förhistorisk tid eller medeltid,
eller som potentiellt kan vara från dessa tider. Dessutom registrerades samtliga mynt och varuplomber samt några enstaka exempel på uppenbart recenta fynd. Fynden är i huvudsak från
järnålder och medeltide, men enstaka fynd från stenålder och kanske även bronsålder finns
också representerat. Det som inte registrerades återdeponerades i undersökningsområdet. Nedan följer en genomgång av fynden (se även bilaga 2).

Figur 17. Inmätta fynd hittade 2020
och 2021. Karta: Annelie Nitenberg. Kartunderlag © Lantmäteriet.

Skalunda i monumentens tid

Figur 18. Inmätta fynd 2021 med fyndnummer. Karta: Annelie Nitenberg. Kartunderlag © Lantmäteriet.
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Figur 19. Inmätta fynd 2021 presenterade utifrån fyndkategori/material. Karta: Annelie Nitenberg. Kartunderlag © Lantmäteriet.
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Figurin

En liten figurin av kopparlegering i form av en människobyst (F10) hittades i ploglagret med metalldetektor. Figurinen är 29 mm lång och 17 mm bred och har fyra tillverkade hål i nederkant.
Utöver en ca 5 mm i diameter stor brottyta vid ena hålet är den intakt. Det finns järn kvar i/vid
hålen, då det är magnetiskt vid dessa punkter, kanske del av nitar (fig. 20).
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Figur 20. F10, en figurin från Romarriket. Foto: Studio Västsvensk Konservering. Föregående sida foto: Annelie Nitenberg.

Figuren är mycket proportionerlig med stor detaljrikedom. Den har fylliga läppar, rak näsa och
tydligt markerat ögonbrynsben. Ögonen är utstående. I pannan finns någon form av klump, möjligen en huvudbonad eller frisyr liknande den Apollo eller Venus ofta avbildas med. Bakhuvudet
är rundat och slätt, med en antydan till hårkrans kring huvudets kanter. I nacken finns eventuellt
lockar, band eller flätor. I höjd med öronen har figuren antingen mycket runda öron, örhängen
eller något fästat i hårkransen. Mitt på bröstet finns en rosettliknande dekor, som tolkats som en
avbildad fibula. Till viss del påminner den om romerska rundfibulor från 100-talet e.Kr. Det är
svårt att avgöra om figuren föreställer en kvinno- eller mansfigur, men frisyren gör att det mer
troligt rör sig om en kvinnofigur.
Vid jämförelse med keltiska, germanska och romerska figuriner blir slutsatsen att F10 härrör från
det romerska kulturområdet, möjligtvis någon av de nordligare romerska provinserna i Gallien
eller Germanien. Gemensamt för de figuriner som antas ha tillverkats i Skandinavien eller av
nordgermanska folk på kontinenten är att de är övervägande manliga med mustasch eller skäggväxt, har förskjutna proportioner, stora globiska ögon, oftast bara streck till mun och att så gott
som samtliga har en kalottliknande frisyr (Hallesjö 1991:17). De keltiska figurinerna har förskjutna proportioner med förstorade ansiktsdrag, spiralformade lockar och utplattad profil. De
har också markerad gemensam ögonbrynslinje (eng. unibrow), ofta mustasch, kantig näsa och
stora mandelformade ögon. Munnarna varierar mellan tunna streck och fylliga läppar. Ofta har
figurinerna höga kindkotor och saknar öron (Hallesjö 1991:11, 21). Till utseendet liknar F10 inte
de figurer som hittats i Gudme eller de keltiska maskerna i Vång, med undantag från ett litet romerskt silverhuvud (Gudme).
Bland de figuriner från järnåldern som hittats i Skandinavien dominerar de manliga avbilderna,
även om t ex Venusbilder förekommer. I de romerska provinserna och längs med limes förekommer dock kvinnobilder i större utsträckning med flera av de romerska gudinnorna representerade
(Hallesjö 1991:6). På Öland har en romersk vagnsprydnad i form av en liten byst från järnåldern
hittats (SHM 444688). Ölandsfyndet och F10 delar det att de båda är romerska miniatyrbyster
och har fästanordning, i övrigt delar de varken stildrag eller attribut. Studier av figurinernas spridningsmönster i Nederländerna visar att de följer kända handelsvägar (Hallesjö 1991:32). Hallesjö
(1991:32) menar att det inte är otroligt att tänka sig att nordbor som tjänstgjort i romerska härar
skulle ha kommit i kontakt med de romerska gudarna, soldatkulten och kult knuten till larerna.
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Trolig användning för Skalundabysten är ornament på föremål, till kultbruk eller som talisman.
En primär datering baserad på Hallesjös studie (1991:13, 25, 44) skulle ge en tillverkningsperiod
någon gång under 100–200-talet e.Kr. och ett bruksdatum i Skandinavien mellan 400–500. Föremålen har alltså haft långa omloppstider från tillverkning till deponering. Noteras bör att större
delen av materialet i Hallesjös studie är lösfynd och att bara ett fåtal gått att datera utifrån fyndkontext.

Dräktspännen
Med hjälp av metalldetektor hittades ett flertal fibulor och spännen, både under 2020 och 2021.
De är av olika typer och tillverkade under äldre och yngre järnålder.

S-formad plattfibula
F15 är en s-formad plattfibula i form av en orm eller drake i profil utan ben (fig. 21). Djuret har
ett stort runt öga och öppet gap. Längs sidorna och mitten på djuret löper prickade linjer. Fibulan
är av kopparlegering, 35 mm lång och 26 mm bred. Nålen saknas, men järnkorrosion visar att
denna varit av järn. F15 är av typ L1 som tillverkades under perioden 540–630, men en lite snävare datering till ca 570–600 är trolig. Formen är förmodligen baserad på en tidigare kontinental
variant (Rundkvist 2003:104 f.; Ørsnes 1966:144).
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Figur 21. En s-formad plattfibula i form av en orm eller drake, F15, daterad till vendeltid. Foto: Studio Västsvensk Konservering–
Föregående sida foto: Annelie Nitenberg.
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Likarmat spänne
F16 utgör ett fragment av ett likarmat spänne av kopparlegering (fig. 16). Ena armen, ca 1/3 av
fibulan återstår. Armen har en romboid form med något konkava sidor och är ornerad med band.
Romboidens uddar har nedsänkta cirklar, som skulle kunna vara fästen för inlägg av t ex glas eller
stenar. Förekomsten av rost visar att nålen varit av järn. Troligtvis är fibulan av Löjnestypen, underkategori Sätunatypen (jfr U3396 från Uppåkra). En möjlig datering är ca 750–825 (Callmer
1999:201–208). Fibulatypen användes för att hålla samman överplagg.

Figur 22. F16, fragment av ett likarmat spänne från vendel-/vikingatid. Foto: Studio Västsvensk Konservering samt Annelie Nitenberg.

Även F17 kan utgöra ett litet fragment av ett likarmat spänne av kopparlegering (fig. 23). Fragmentet är 13 x 10 mm och har en knopp ovanpå en vag upphöjning. På grund av fragmentets
ringa storlek är det inte möjligt att avgöra dess typologiska tillhörighet eller ge en mer specifik
datering än trolig vendeltid.

Figur 23. F17. Foto: Studio Västsvensk Konservering.
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Rektangulär plattfibula med djurornamentik
F18 utgör en rektangulär plattfibula av kopparlegering med djurornamentik (fig. 24). Den är 47 x
24 mm stor. Nålen saknas. Vitmetall, troligen silver, kan ses på föremålets båda sidor. Ornamentiken utgörs av två fyrbenta djur, med stora runda ögon, markerade näsborrar, öppna gap och
utsträckta tungor, omslingrade varandra innanför en ram. Mellan djuren och ramen är fibulan
genombruten på några ställen. Ornamentiken motsvarar Ørsnes stil D, även om den utgör en
egen variant. Fibulan tillhör Ørsnes typ K1 och kan dateras till fas 2C, det vill säga 650–725
(Ørsnes:1966, 46 f., 136–139, 224).

Figur 24. Rektangulär plattfibula (F18) med rik djurornamentik. Foto: Studio Västsvensk Konservering samt Annelie Nitenberg.
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Fågelfibula
F19 är en fibula i form av en fågel med välvd kropp, tydligt markerade fötter och separerade
stjärtfjädrar (fig. 25 och 26). Fibulan är 49 mm lång och 16 mm bred och gjord av kopparlegering.
På undersidan finns silverglans och troligen har fibulan varit försilvrad. Fågelns hals är anmärkningsvärt lång och huvudet/näbben är rundare, jämfört med de vassare näbbarna som ofta förekommer hos fågelfibulorna. Vingarna pryds av en bandform som löper runt två cirkelformer på
ryggpartiets bredaste del och flätas samman över ryggens mitt i en slags treflikig form. Fältet mellan bandornamentiken och vingarnas kantrand är strierad. På fågelns nacke och där stjärtfjädrarna
korsars finns hål efter förmodad lagning, omfästning av nål eller infästning av granat. Nål saknas,
men spår av orange korrosion indikerar att den varit av järn.

Figur 25. F19, en försilvrad fågelfibula från vendeltiden hittad med metalldetektor. Foto: Annelie Nitenberg.
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Fibulatypen förekommer i Sydskandinavien och Östersjöområdet under hela vendeltiden, ofta i
form av rovfågel eller korp (Branca 1999:163–168; Ørsnes:1966:101–105). Formen på fågelns
huvud/näbb på Skalundafibulan relaterar dock snarare till andfågel eller liknande. Typologisk indelning: variant av D3 med datering till ca 650–725.

Figur 26. F19. Foto: Studio Västsvensk
Konservering samt Annelie Nitenberg.
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Skålfibula med djurornamentik
F21 är en liten skålfibula av kopparlegering i elliptisk form med välvd profil, 31 x 18 x 5 mm stor
(fig. 27). Fibulan och nålfästet är gjutet i ett stycke. Dekoren består i ett eller två fyrfota djur
sedda ovanifrån med två kroppshalvor som delas av en strierad ryggbård, förenade i ett gemensamt huvud. Nospartiet tycks ramformat. Djurets bogpartier syns tydligt droppformade och
samtliga fötter har krum baktå. Djuret tycks ha svans, även om det är svårt att med säkerhet avgöra på grund av slitage. Längs fibulans nedre kant finns en odekorerad rand. Nålen saknas.
Skålfibulan med djurornamentik uppkommer under första hälften av 700-talet (Callmer
1999:202). De förknippas med kvinnogravar och återfinns i regel inte i par under den tidigare perioden, då ornamentiken till stor del är unik för varje fibula. Formspråket är gemensamt för skålfibulornas hela spridningsområde, från Troms i Nordnorge till Fehmarn i norra Tyskland, även
om tydliga regionala skillnader förekommer. Under vendeltiden blir skålfibulorna större och dekoren all mer abstrakt. Broschtypen anses utgöra föregångare till vikingatidens ovala spännbucklor (Rundkvist 2010:128, 162). Fibulan tillhör Ørsnes typ N1a och kan dateras till perioden 700–
770 (Rundkvist 2010:135; Ørsnes 1966:140–150).

Figur 27. Liten oval skålfibula (F21) med djurornamentik. Foto: Studio Västsvensk Konservering samt Annelie Nitenberg.

Korta likarmade fibulor
I materialet finns tre korta likarmade fibulor av kopparlegering (F22, 23 och 24). Samtliga har haft
järnnål, men dessa har endast bevarats i små fragment eller lämnat spår av järnkorrosion. Tekni32
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ken med järnnål introduceras runt år 500. Det har föreslagits att nålens materialval kan bero antingen på en tjockare och därmed tyngre klädedräkt, eller att det vassare järnet lättare gick att
fästa i linnetyg i samband med introduktionen av en ny typ av peplosdräkt. De korta likarmade
fibulorna har troligtvis burits som par och det finns belägg för att de ibland varit belagda med en
vitmetall av bly-tenn-legering som gett dem ett silverglänsande uttryck (Arrhenius 1999:136–142).
Eftersom förekomsten av denna typ av små likarmade fibulor varit talrikast i Mellansverige, på
Gotland och i Finland, uppfattades de tidigare som typiska för det uppsvenska gravmaterialet
(Arrhenius 1960:17; Waller 1996:72). I och med fyndet av 68 likarmade fibulor i samband med
undersökningarna i Uppåkra i Skåne har denna uppfattning emellertid fått revideras (Arrhenius
1999:135, 142). Små likarmade fibulor tillverkades redan under sen folkvandringstid, men huvudsakligen dateras typen till äldre vendeltid (Arrhenius 1960:173 f.; Lundqvist 2000:70).

Figur 28. F22, en stämpelornerad kort likarmad fibula från sen folkvandringstid/tidig vendeltid. Foto: Studio Västsvensk Konservering samt Annelie Nitenberg.
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F22 är 29 mm lång och 14 mm bred (fig. 28). Ena armen är något tjockare än den andra. Längst
ut på armen finns en pärlbård. I början av bågen är en punsad rombisk dekor, 3 mm bred, enligt
Ørsnes stämpelornamentik typ 7 (1966:64), följt av en prickad linje. På bågdelen är dekoren otydlig, men utgörs möjligen av linjeornamentik. Järnkorrosion och del av nålen finns på undersidan.
Trolig typologisk indelning: Ørsnes F3.
F23 är 33 mm lång och 13 mm bred och har jämna armar med tvärgående linjedekor (fig. 29).
Vid bågens början finns eventuellt stämpeldekor följt av en tvärlinje. Bågens mittdel tycks kantad
av prickad linje och delas i två segment av en längsgående linje. Vitmetall, troligen försilvring,
finns bevarat på ovansidan. Del av järnnål och/eller järnkorrosion finns kvar. Trolig typologisk
indelning: Ørsnes F2 eller F3.

Figur 29. F23, en försilvrad kort likarmad fibula. Foto: Studio Västsvensk Konservering samt Annelie Nitenberg.
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F24 utgörs av en halv fibula, 23 mm lång och 9 mm bred (fig. 30). Eventuellt finns en linje på
armdelen, men i övrigt förefaller fibulan slät. Vitmetall, troligen försilvring, finns bevarat på
ovansidan och på undersidan finns järnkorrosion. Trolig typologisk indelning: Ørsnes F4.

Figur 30. F24, del av en kort likarmad fibula med trolig försilvring. Foto: Studio Västsvensk Konservering.

Skalunda i monumentens tid

Armborstfibulor
Två fibulor (F25 och 26) har klassificerats som armborstfibulor. De är båda av kopparlegering
och har tillverkats under romersk järnålder.
F25 är en långsmal fibula, 64 mm lång och 25 mm bred, med rak banddekor ytterst på bågen (fig.
31). Nål och spiralstav saknas. På bågens mittfält stämplad halvcirkeldekor enligt Ørsnes typ 17
(1966:64). Även på sidan av nålfästet finns banddekor och på ovansidan av nålfästet diagonal dekor. I anslutning till nålfästet finns orange korrosion som indikerar att nålen varit av järn. Typologiskt liknar den Almgrens (1923:86 f.) GR VI (jfr med fibula nr. 115, 116 och 117 Abrahamsson
2014:8 samt Uppåkra ID 200152 och 200143 i Stjernquist 2010). Dateras till ca 300-tal e.Kr.

Figur 31. Armborstfibula (F25) från romersk järnålder. Foto: Studio Västsvensk Konservering samt Annelie Nitenberg.
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F26 utgör ett fragment av en armborstfibula som är 23 mm lång och 17 mm bred (fig. 32). Fragmentet består av del av båge samt nålfäste. Nål saknas. Ryggen är böjd med ett bredare, tillplattat
parti mot fibulans mitt, innan brottet. Krönet av bågen något bullig, med banddekor. Nedsänkning precis ovan nålfästet och böj uppåt som avslut. Vitmetall, förmodligen silver, finns bevarad
på båda sidor. Fibrer hittades på undersidan av fibulan. Oklar typologi, möjligtvis Almgren GR V
serie 8 (jfr fibula 81 och 77 i Abrahamsson 2014:13 f.). Möjlig datering 250–350.

Figur 32. Fragment av en armborstfibula (F26). Foto: Studio Västsvensk Konservering samt Annelie Nitenberg.

Beslag, nitar och bleck av CU-legering
Ett flertal fynd är beslag av olika slag gjorda av bleck/plåt i vilka ett eller flera nithål med eller
utan bevarade nitar finns (F29, 31, 33, 55, 58, 60, 87, 97, 100 och 105). Materialet är koppar eller
kopparlegering. F29 är ett remändesbeslag som består av två plattor som är ihopfogade med en
kopparnit (fig. 33). Mellan plattorna finns bevarat organiskt material, eventuellt läderfibrer. F31 är
en snörnäbb av kopparlegering med vitmetall, troligen försilvring, bevarat på ytan (fig. 33). Även
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tydliga fibrer av organiskt material finns inuti föremålet. Snörnäbben är 33 mm lång och 12 mm
som bredast. Snörnäbbarna är små koner eller tuber i metall som nitades fast i änden på de snören som användes för att knyta ihop hosor och mellanplagg under medeltiden (Svensson
2006:157). F33 är ett fragmentariskt beslag med ett bevarat nithål (fig. 33). Ett fragment utgör ett
ihopnitat band (F105) och ett utgör ett kantbeslag (F58). Även F57 kan utgöra kantbeslag, även
om något nithål ej finns i det bevarade fragmentet. F87 är ett rektangulärt beslag av försilvrad
kopparlegering med streckdekor på ovansidan (fig. 33). I den intakta änden är ett nithål. I den
andra är en brottyta i anslutning till ett större hål. F97 utgörs av två bleck som nitats fast på ett
föremål av järn. Utöver F31 är samtliga svåra att avgöra ålder på, liksom vad delarna en gång suttit på.

Figur 33. Nitar av kopparlegering (F36, 37 och 38), beslag (F33 och 87), remändesbeslag (F29) och snörnäbb (F31). Foto: Studio
Västsvensk Konservering.

F36, 37 och 38 är små nitar av kopparlegering (fig. 33). F38 har bevarad nitbricka.
Flera fynd (F32, 92, 93, 95, 98, 99, 101-104; fig. 34) är också av bleck/plåt, men saknar nithål.
F103 förefaller intakt, men övriga utgör klipp eller fragment. På F32 finns spår av vitmetall, troligen försilvring, på båda sidorna och föremålet har ornerats med nedsänkt dekor. F95 har ornering i form av en rad med punkter utmed kanten samt tunna parallella linjer. F98 och 99 utgör
fragment av bleck utan tydliga kanter eller klippytor och F93 ett tunt bleck som är fragmentariskt,
men där dess rundade kant delvis är bevarad. Eventuellt kan ett kantigt urtag/hål skönjas i mitten
av föremålet i brottytan. F104 är ett ihoprullat bleck som pressats samman i ena änden.
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Figur 34. Fynd av bleck eller plåt. Foto: Annelie Nitenberg.

F30 utgör ett fragment som hittades med metalldetektor (fig. 35). Det har en slät grå undersida
som konservatorn upplevde polerad. Ovansidan är mörkare med svarta glansiga fläckar ovanpå
den grå ytan och har streck/avtryck/ristningar/dekor. Konservatorn uppfattade att fyndet möjligen kan vara av harts, men då det är hittat med metalldetektor måste metall finnas i det. Den är
inte magnetisk och innehåller således inte järn.

Figur 35. F30, ett föremål av okänt material med ristning/dekor. Foto: Annelie Nitenberg.
Nästkommande sida foto: Studio Västsvensk Konservering.
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F34 utgör ett fragment som kan utgöra ett beslag av något slag. Dock fanns inget nithål i fragmentet.

Figur 36. F34, ett fragment av kopparlegering. Foto: Studio Västsvensk Konservering.

F112 utgör ett kantfragment av ett föremål, eventuellt ett kärl, som ornerats med parallella linjer.

Figur 37. F112. Foto: Annelie Nitenberg.
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Knappar
Vid metalldetektoravsökningen hittades många recenta knappar, men även ett par förhistoriska.
Endast två av de mer recenta knapparna togs in för vidare analys: en dubbelknapp troligen från
1600-talet (F47) samt en ornerad knapp av bly (F81).

Figur 38. F47 och 81. Foto: Annelie Nitenberg.
En av knapparna är en rund agraff av kopparlegering (F20) från folkvandringstiden. Den är 18
x 17 mm stor och 10 mm hög med upphöjd ram och djurornamentik. Djuret är någon typ av
drake eller orm, omslingrat sig självt med näbblikt huvud och stort öppet öga. Formspråket
motsvarar Salins stil 1 (Salin 1904:222 f.) och agraffen kan således dateras till perioden 450–540.
Agraffen har vissa likheter med en agraff (fynd 6) från Hassle (Rundkvist 2020:8, 14).

Figur 39. F20, en agraff av
kopparlegering med djurornamentik Foto: Annelie Nitenberg.
Nästkommande sida foto: Studio Västsvensk Konservering .
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F28 är en dubbelknapp troligen gjord av bly, 15 mm lång och 15 mm bred. På den ena delen
finns ornering i form av en solliknande figur. Den andra delen är slät utan ornering. Typen förekommer under bronsålder och äldre järnålder, men just denna modell hör troligen hemma i förromersk eller romersk järnålder.

Figur 40. Ornerad
dubbelknapp från
brons- eller äldre
järnålder (F28).
Foto: Studio Västsvensk Konservering
samt Annelie Nitenberg.
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Söljor, remdelare och remlöpare
En medeltida (F44) samt några efterreformatoriska söljor (F43, 45) samlades in vid metalldetektoravsökningen, men många uppenbart recenta söljor gallrades ut redan i fält.
F46 är av kopparlegering, 30 mm långt och 15 mm brett, och består av två ihopsittande helrunda och jämnstora men tydligt separerade öglor. Det kan vara en dubbelöglad bältessölja eller
remdelare. Ålder okänd.
F49 är 30 mm långt, 12 mm brett och gjort av bly. Det består av en vinklad bygel med två något
oformliga ovala bitar som är sammanförda, vilka tillsammans med bygeln skapar en sluten enhet. Fyndet kan vara en remlöpare. Datering okänd.

Figur 41. Söljor och remlöpare (F43-46 och 49). Foto: Annelie Nitenberg.
F88 är en remlöpare av kopparlegering som utgjort del av betsel/huvudlag. Den består av en
ögla med utlöpare, 31 mm lång och 20 mm bred, och dateras till yngre vikingatid eller tidig medeltid. Ett svart skikt på ytan kan vara sulfiderad försilvring. En liknande remlöpare, men med
treuddig ögla hittades även 2020 (Nitenberg 2021). Harald Wideen tar upp sådana betseldelar i
sin publikation Västsvenska vikingastudier (1955:69 f., fig. 37).
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Figur 42. F88, remlöpare av kopparlegering. Foto: Studio Västsvensk Konservering.

Vikter, smältor, barrar och gjuttappar
F40 är ett svagt koniskt föremål av bly med ett genomgående hål, centralt i längdriktningen. Hålet är endast 2-3 mm i diameter och för litet för att ha fungerat till en sländtrissa. F40 är 19 mm
hög, 17 mm som bredast och väger 44,4 g. Blyföremål med samma form har tolkats som vikter,
men dess har oftast endast markering eller försänkning i toppen och inte ett genomgående hål.

Figur 43. Blyföremål tolkad som vikt (F40). Foto: Studio Västsvensk Konservering.
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F41 är en halvsfärisk, något oformlig föremål av kopparlegering. Den är 9 mm hög, 17 mm som
bredast och väger 4 g. Det rör sig troligen om en vikt, men annat möjligt tolkningsförslag är
spelpjäs.
Ett litet halvsfäriskt föremål av bly (F90) hittades med metalldetektor i undersökningsområde 1.
Föremålet är 10 x 8 mm stort, 7 mm högt och har en vikt på 3,7 g. Det har ett rundat märke vid
sidan av toppen samt minst två linjer som löper över välvningen mot märket. Tolkningen är att
det är en liten vikt, ett segmentformat viktlod (jfr Gustin 1999:249). Andra tolkningsförslag som
diskuterats för F90 är projektil och spelpjäs. Projektil har förkastats och spelpjäs är mindre trolig, men möjlig.

Figur 44. F40, 41och 90, föremål av bly och kopparlegering som uppfattas som troliga vikter. Foto: Annelie
Nitenberg.
Under äldre vikingatid dominerar vikter av bly. Det har argumenterats för att det senare under
900-talet sker ett skifte mot vikter av brons eller järn i kombination med brons, men enligt Unn
Pedersen (2008:119) går det inte med säkerhet att fastslå blyvikternas minskande betydelse. I
Kaupang dyker de första vikterna upp i kontexter från 800-talets första hälft. Endast fem vikter
kan kopplas till denna fas och de är alla av bly: tre cylindriska; en bikonisk och en konisk. I Ribe
dyker dock blyvikter upp redan i 700-talets första kvartal och i Birka under andra halvan av 700talet. Blyvikterna har en mycket lång användningstid i Skandinavien från 500-talet fram till 1300
-talet, men det förefaller som att folkvandringstida och vendeltida kontexter domineras av cylindriska blyvikter medan vikingatida miljöer istället har en mer varierande samling vikter
(Ibid:130–132 och där anförd litt.).
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Vikterna var funktionella och kunde användas i olika typer av utbyte, men också som redskap i
metallgjuteri. Ofta är det i relation till handel och uppmätning av silver som vikter diskuterats
och människor som begravts med en eller flera vikter har betraktats som handelsmän. Emellertid var handelstransaktioner där varor såldes eller köptes endast en form av utbyte bland andra
under vikingatiden. Plundring, gåvoutbyte och insamling av skatt eller tribut är exempel på
andra transaktioner där vikter och balansvågar kan ha kommit till användning. Även vid själva
produktionen av dyrbara ädelmetallföremål har det varit viktigt att justera vikten. Just blyvikter
har man funnit i kontexter som indikerar bronsgjuteriverksamhet varför det har framförts att
sådana vikter användes för att uppnå rätt legering. I Birka t ex har många blyvikter, oftast cylindriska, hittats på golvet i gjuteriverkstäder. Ett annat användningsområde för vikter och balansvågar är att värdera föremål i en vikt-penga-ekonomi där hacksilver, det vill säga medvetet fragmenterade silverföremål, vägts och använts som valuta (Pedersen 2008:119, 159–161, 166).
Vid metalldetektorundersökningarna i Skalunda hittades smältor och barrar av brons och bly
både 2020 och 2021 i samma område som vikterna (fig. 59). Det kan därför vara befogat att se
de påträffade blyvikterna i relation till dessa och som ingående i brons- och blygjuteriverksamhet. Under 2021 påträffades fyra bronssmältor (F72, 73, 96 och 109), varav den största väger
146 g, samt tre bronssmältor (F61, 62 och 76) som troligen utgör gjuttappar. Ett av blyföremålen (F89) är tresidigt och långsmalt, 46 x 9 mm stort, med ett hackspår i ena änden. Föremålet
har tolkats som en blybarr. Ett annat blyfynd är F64 som tolkats som en gjuttapp. Det är ihåligt
och 31 x 23 mm stort. I övrigt påträffades tre blysmältor (F74, 107 och 108), varav en med
eventuella hackspår, samt en blybit (F67). I Ribe i Danmark har en koncentration av blyklumpar
och barrar påträffats i ett Trelleborgshus från 1000-talet. I området hittades även smältor och
barrar av brons samt blyvikter. Ingrid Gustin (1999:247) framhåller här sambandet mellan metallhantverksspår och blyvikter.
Blyvikter hittades i undersökningsområde 1 även 2020 (Nitenberg 2021) och en del av en balansvåg vid en tidigare metalldetektorundersökning strax norr om det aktuella undersökningsområdet (Nitenberg 2008; fig. 45).

Figur 45. Del av
balansvåg hittad
strax norr om undersökningsområde 1 år
2008. Foto: Annelie
Nitenberg.
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Ytterligare blyfynd gjordes 2021. Ett av dessa är F65 som består av ett ihoprullat/ihopvikt avlångt föremål, 44 x 10 stort, som smalnar av mot ena änden (fig. 46). Det är oklart vad detta haft
för funktion, men fisketärn/nättyngd har diskuterats som alternativ där blybiten rullats runt en
nätlina. Märken på blybiten visar att den pressats ihop med verktyg. Även F66 och F94 kan utgöras av sänken som också de består av ihopvikta blybitar (fig. 46).

Figur 46. F65, 66 och
94. Foto: Annelie Nitenberg.

F35, ett bleck, är troligen också tillverkat av
bly eller möjligen tenn. Det är avlång och
avsmalnande med intakta, avfasade långsidor (fig. 47). Blecket förefaller avbrutet i
båda ändar.

Figur 47. F35, ett bleck av bly eller tenn. Foto:
Annelie Nitenberg.
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F42 utgörs av ten av bly- eller tenn som har spetsigt avslut i ena änden och är avbruten i andra. I
ändarna finns två runda, mindre nedsänkningar som kan vara dekor (fig. 48).

Figur 48. F42, en ten av bly eller tenn med möjlig dekor. Foto: Annelie Nitenberg och Studio Västsvensk Konservering.

Järnslagg

Metalldetekteringarna 2020 resulterade i att fynd relaterade till järnframställning och smide
påtäffades: 1 132 g järnslagg, två smidesskållor samt en eventuell järntacka. Vid metalldetektorundersökningen 2021 diskriminerades järn bort, varför endast en liten järnslagg (54) på 2,6 g
finns bland fynden.
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Bränd lera, lerklining samt eventuellt murbruk eller myrmalm

Ett mycket litet fragment bränd lera hittades i schakt A (F9). I schakt B samlades bränd lera
(F8) in från härden/kokgropen A588. Endast en mindre andel av den brända leran från A588
samlades in och bedömningen är att den består av lera från ytan under härden som oxiderat/
bränts vid eldning.

Figur 49. Material som kan vara myrmalm (F78, 80, 82 och 83). Foto: Annelie Nitenberg.
Ett stycke mycket hårt bränd lera (F75) har tolkats som lerklining. Det har en tillslätad/formad
yta och bär små spår av ett gråbeige hårt material som påminner om bruk, även om det är osäkert att det rör sig om just det. F75 kan ha suttit i pipan till en blästugn, men då utan att ha murats. F75 hittades i A872, den stora gropen i schakt B som daterats till förromersk/äldre romersk järnålder. I samma grop hittades närmare 1 kg gråbeigefärgade klumpar av okänt material (F80) som till viss del påminner om spåren på F75. Små stenar kan ses i alternativt på klumparna. På vissa klumpar bryter ett rostrött/svart material fram i klumparna som för tanken till
järnmalm/sjömalm eller slagg. Samma gråbeigefärgade material kan ses på F83 som består av
två stenar. Också dessa hittades i A872. En klump av materialet (F77) hittades nära den stora
härden A588 och en klump bestående av materialet och två stenar (F82) i A717 vilken tolkats
som ett mindre stolphål. Murbruk hör inte hemma i den förhistoriska kontexten och om det
rör sig om murbruk måste det vara en senare inblandning. I så väl schakt A som B noterades
vid undersökningen rostutfällningar i marken, en naturlig process då järnoxider fälls ut i mark
eller vatten. Myrmalm och sjömalm (limonit) bildas på detta sätt i fuktig miljö. F78 och 79 från
schakt B har tagits in som prov på klumpar av vad som skulle kunna vara sådan malm. Klumparna har ett gråbeigt hölje och en svart kärna med rost runt. De är inte magnetiska. Klumparna bär vissa likheter med det gråbeigefärgade materialet som diskuterats som eventuellt murbruk, varför samtliga möjligen härrör från samma process. Ytterligare analyser av sakkunnig
krävs för att fastslå vad för material det rör sig om.
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Stenartefakter

I samband med att schakt B togs upp med grävmaskin hittades en senneolitisk flintdolk (F70;
fig. 50) i ploglagret. Dolken är avbruten och endast greppet finns kvar som är 107 mm långt
och 47 mm brett. Den har en tendens mot ryggad mittsöm på båda sidor, utsvängt avslut på
greppet och hör till typ V. De senneolitiska flintsmederna i Skandinavien ville med flintdolkarna
efterlikna de kontinentaleuropeiska metalldolkarna. Dolken kan vara tillverkad i Danmark eller
Skåne. Dolken har krävt hantverksskicklighet att tillverka och var troligen ett statusföremål (jfr
Apel 2005).

Figur 50. Handtag eller grepp till en senneolitisk flintdolk (F70). Foto: Annelie Nitenberg.
En liten oval sten, ca 30 x 25 mm stor, av rosa granit hittades också i schakt B (F84; fig. 51).
Denna är slät runt om, men särskilt på en yta på den ena sidan. Möjligen har stenen använts för
glättning, slipning eller liknande.

Figur 51. Liten stenartefakt? (F84). Foto: Annelie
Nitenberg.
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Övriga fynd

En tunnformig, slät bronspärla (F27; fig. 52) hittades med metalldetektor i undersökningsområdet. Den är 12 mm i diameter och 11 mm hög. Trolig datering är järnåldern (jfr Ørsnes
1966:170–175).

Figur 52. Pärla av brons (F27). Foto: Studio
Västsvensk Konservering samt Annelie Nitenberg.

En bultlåsnyckel av kopparlegering (F48; fig. 53) hittades med metalldetektor i undersökningsområde 1. Den är 80 mm lång och 15 mm bred, men saknar del av ögla i ena änden och har
därför varit längre. Den har två skänklar, men har ursprungligen haft tre, som tidigare varit
längre. Skänklarna har mötts i en platta som utgjort själva axet. Nyckeln är dekorerad med graverade linjer över hela nyckeln, både parallella och krysslagda. Typen av nyckel fanns redan under vikingatid, men utifrån stil är F48 troligen från 1200-talet.

Skalunda i monumentens tid

Figur 53. Medeltida bultlåsnyckel (F48). Foto: Studio Västsvensk Konservering samt Annelie Nitenberg.
En enda keramikskärva hittades i schakt B (F69;
fig. 54). Den hittades i A872, den stora gropen
daterad till förromerk/romersk järnålder. Eventuellt är leran naturligt magrad, men mycket små
glimmerkorn kan ses i godset. Den är bränd i
reducerande miljö och är av förhistorisk typ.

Figur 54. Keramikskärva av förhistorisk typ hittad i
förrådsgrop från förromersk/romersk järnålder. Foto:
Annelie Nitenberg.
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Fyra mynt hittades i samband med metalldetektoravsökningen (fig. 55). Det äldsta är en dansk
shilling av silver (F1) präglad i Malmö av Fredrik I av Danmark (1523-1533). Två 1 öres
kopparmynt som troligen är präglade av Fredrik I av Sverige (1720-1751) hittades också (F3
och 111), vilka båda är mycket slitna, samt en ¼ skilling av koppar (F2) präglad 1824 av Carl
XIV Johan.

Figur 55. Mynt hittades
2021 (F1, 2, 3 och 111).
Foto: Annelie Nitenberg.

Tre av blyfynden har identifierats som varuplomber (F39, 68 och 110) från historisk tid. F106
ska eventuellt också räknas in här. Endast F68 har bokstäver eller stämpel, men denna har inte
identifierats. F110 är helt intakt och mäter endast 14 x 12 mm. I den utstickande delen finns ett
genomgående hål (fig. 56).

Figur 56. Varuplomber av
bly (F39, 68, 106 och 110).
Foto: Annelie Nitenberg.
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Flera föremål av brons eller annan kopparlegering hittades där någon närmare identifiering gällande funktion och datering inte varit möjlig (F52, 53, 56, 59, 63, 85, 91 och 113). I huvudsak
utgörs dessa fynd av fragmentariska föremål. F91 består av en platt ten som är avbruten i ena
änden. I andra änden bildar den en oregelbundet femsidig platta med ett 2 mm stort hål i. Föremålet är likt 14040:1, 140 och 141 från Birka, vilka tolkats som en nålar. Birkanålarna har också
tillplattade huvud med genomborrat hål (Sörling 2018:88 f., 222 f.).

Figur 57. Eventuell nål (F91). Foto: Annelie Nitenberg.
Bland mer recenta fynd kan nämnas en luskam av kopparlegering (F114), ett ornerat bokspänne
av kopparlegering (F50) samt en klocknyckel/uruppdragare troligen från 1800-talet (F51).

Figur 58. Recenta fynd (F50, 51och 114). Foto: Annelie Nitenberg.
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Sammanfattande slutsatser

Inför undersökningen 2021 formulerades två fokusområden: 1) undersöka om de anomalier georadarundersökningen visade inom undersökningsområde 1 är gravbottnar; 2) undersöka om
det finns lämningar av boplatskaraktär inom undersökningsområde 1. Metoderna för att göra
detta var metalldetektoravsökning samt arkeologisk undersökning av två sökschakt, schakt A
och B. Metalldetektorundersökningen resulterade i ett varierat fyndmaterial som kronologiskt
sträcker sig från åtminstone förromersk järnålder (möjligen bronsålder) till modern tid.
Inom de upptagna schakten påträffades varken den eftersökta storhögen eller spår efter andra
gravar. I schakt A fanns inga spår efter de anomalier som identifierades med georadar och som
tolkades som gravbottnar och eventuell byggnad. Detta kan bero på att anomalierna är naturliga
eller att koordinatsättningen under georadarundersökningen inte helt stämmer överens med koordinatutsättningen under utgrävningen och att schaktet därför inte hamnade över anomalierna.
Däremot påträffades boplatsindikerande anläggningar så som härdar, stolphål, pinnhål och gropar i så väl schakt A som schakt B.
Projektet har därför inte kommit längre gällande den monumentaliserade miljön avseende gravar. Sammanfattningsvis finns idag två intakta storhögar, Skalundahögen och Kungs Skjolms
hög. Inne på kyrkogården finns en gravhög som utifrån form antyder att den kan vara rester
efter en delvis borttagen storhög och äldre kartmaterial visar på en ”Kulle” nära Kung Skjolms
hög som i muntlig tradition sägs ha varit en storhög. Två bautastenar liksom en domarring har
dessutom tidigare funnits invid Kung Skjolms hög liksom resta stenar uppe på själva gravhögen.
Utifrån det som hittills framkommit är det tydligt att monumentaliseringen avseende gravmonument varit mer uttalad under järnåldern än vad som idag kan uppfattas på platsen.

Figur 59. Smältor och gjuttappar av brons och bly samt
en eventuell blybarr. Foto: Annelie Nitenberg.
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De fynd som hittills påträffats inom projektet visar, tillsammans med undersökta anläggningar och fornlämningsmiljön, på verksamheter och aktiviteter inom undersökningsområdet som
kronologiskt kan knytas till mesolitikum, neolitikum, eventuellt bronsålder, äldre och yngre
järnålder, medeltid liksom nyare tid. Fynden utgörs bland annat av fibulor, spännen, vikter,
beslag, slagg, smältor och söljor. Redan nu visar resultaten att platsen bebotts under mycket
lång tid, eventuellt med periodvisa uppehåll. Flera av fynden tyder på att människor ur de sociala eliterna bebott platsen och särskilt tydligt är detta under vendeltid och kanske också vikingatid. Förekomsten av slagger, smältor, barrar och viktlod, liksom en del av en vikingatida
balansvåg, visar att hantverksaktiviteter och kanske också handelsverksamhet förekommit på
platsen åtminstone under järnåldern (fig. 59). Med största sannolikhet fanns en storgård inom
undersökningsområde 1 där en samhällselit verkat på olika plan. Redan nu kan man fastslå att
hantverk varit en viktig aktivitet för en sådan elit, liksom att uppföra monumentala gravmonument.
Fornlämningsmiljön visar på panskandinaviska gravformer under järnåldern, det vill säga de
förekom och var gemensamt delade i det skandinaviska området. Samma kan sägas om flera
av föremålstyperna. Vissa kan dock ha sitt huvudsakliga tillverkningsområde i ett specifikt
område. Här kan nämnas den vendeltida rundfibulan som hittades 2020 vars typ anses norsk,
de båda rektangulära plattfibulorna från 2020 och 2021 med koppling till Sydskandinavien,
samt armborstfibulan från romersk järnålder som hittades 2020 och som i huvudsak hittas i
landområden runt Skagerak (Norddanmark, sydligaste Norge och Västsverige). Föremålen
uppvisar emellertid också lokala varianter i uttryck, så som t ex djurornamentiken på de
nämnda rektangulära plattfibulorna. Den lilla bysten har sitt ursprung och sin tillverkningsort
inom Romarriket och har således, på ett okänt vis via en eller flera olika kulturkontakter, tagit
sig till Skandinavien och Skalunda.
Människorna i Skalunda har genom sina handlingar förhållit sig till och format sitt landskapsrum på jorden, på rullstensåsen invid den stora sjön Vänern. Människa efter människa, generation efter generation, har aktivt agerat, förändrat och samverkat med den materiella omgivningen. Naturmiljön, förfädernas gravar, föremål, historier och kunskaper, de vilda och tama
djuren, vänner och främlingar har alla utgjort beståndsdelar som i specifika situationer karakteriserat Skalunda och som över tid aktivt påverkat samhällets utveckling. Det är således inte
enbart människan, som individ och grupp, som ingått i det sociala och det politiska. Utan tillvarons alla beståndsdelar, också till synes passiva ting, har spelat roll och varit delaktiga i strategier för position och framtid.
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Undersökt yta: ca 100 m2.
Metalldetekterad yta: ca 95 000 m2.
Koordinatsystem: Sweref99 13 30.
Höjdsystem: Rikets, RH 2000.
Dokumentationshandlingar: Intrasisdatabas, denna rapport, foton, Konserveringsrapport SVK
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Fynd: Fynden förvaras hos Västsvensk arkeologi i Lidköping i väntan på fyndfördelningsbeslut.
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Pinnhål

Nedgrävning Ja

Stolphål

Stolphål

Stolphål

Nedgrävning Ja

297

302

322

471

485

493

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Stolphål

290

50

50

50

50

50

50

50

Undersökt Undersökt andel

Subklass

Id

Såll

Såll

Såll

Såll

Såll

Såll

Såll

Fyndinsamlingsmetod

Skärslev

Skärslev

Skärslev

Skärslev

Skärslev

Skärslev

Skärslev

Undersökningsmetod

Oregelbunden mörkfärgning, närmast trekantig, ca 0,4 x 0,5 m stor i plan. Ett
10-tal stenar synliga i ytan. I profil diffus och något oregelbundet skålformad
med relativt plan botten, ca 0,09 m som djupast. Fyllning: gråbrun, lerhaltig mo
samt ett flertal stenar, 0,04-0,14 m stora. Tolkning: nedgrävning av något slag,
troligen ej stolphål.

Rund mörkfärgning, ca 0,22 m stor i plan. Ett par mindre stenar synliga i ytan. I
profil diffus, men skålformad och 0,08 m som djupast. Fyllning av brungrå,
lerhaltig mo. Klumpar av vad som uppfattades som myrmalm fanns i
anläggningen. Tolkning: stolphål?

Oval mörkfärgning med något otydlig och diffus avgränsning. I plan 0,32 x
0,27 m stor med synliga stenar i ytan. I profil något mindre än inmätningen och
sannolikt närmast rund i plan, ca 0,27 x 0,26 m stor. Som djupast 0,12 m med
en skålformad botten. Enstaka mindre stenar i fyllningen vilken i övrigt bestod
av smågrusig, lerhaltig mo. I fyllningen även små klumpar av järnhaltigt material
som möjligen är myrmalm. Tolkning: stolphål?

Rund i plan och ca 0,09 m i diameter. Vid snittning visade den sig något större,
ca 0,12 m i diameter. I profil cylinderformad med skålformad botten, ca 0,06 m
som djupast. Fyllning av brungrå lerhaltig mo med enstaka inslag av kol, sot och
bränd lera. Tolkning: mindre stolphål.

Rund mörkfärgning, 0,26 m stor i plan. En större sten, 0,09 m stor, samt flera
mindre stenar i ytan. Även enstaka kolfnas i ytan. I profil diffus, men
skålformad och ca 0,07 m som djupast. Fyllning av humös, lerhaltig, brungrå
mo med inslag av enstaka kolfnas. Tolkning: eventuellt nedgrävning, men
mycket osäker som anläggning.

Rund mörkfärgning mot steril rödgul lera, ca 0,1 m i diameter. I profil
skålformad och 0,015 m som djupast. Fyllning av brungrå lerhaltig mo.
Tolkning: pinnhål eller mindre stolphål, dock osäker som anläggning.

Diffus mörkfärgning, rund och ca 0,16 m i diameter i plan. I profil skålformad
och 0,03 m som djupast. Fyllning av brungrå lerhaltig mo. Tolkning: eventuellt
mindre stolphål, dock osäker som anläggning.
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Stolphål

Härd

Nedgrävning Ja

Stolphål

557

588

620

663

Ja

Ja

Ja

Ja

Stolphål

550

50

50

50

50

50

Undersökt Undersökt andel

Subklass

Id

Vattensåll

Vattensåll

Vattensåll

Vattensåll

Vattensåll

Fyndinsamlingsmetod

Skärslev

Skärslev

Skärslev

Skärslev

Skärslev

Undersökningsmetod

Oval mörkfärgning, ca 0,43 x 0,38 m i plan. I profil syntes en skålformad
fyllning av gråbrun humös mo samt vid sidan och under denna en melerad
fyllning av grå mo. Ett flertal stenar, 0,05 till 0,16 m stora, fanns i anläggningen
och då främst utmed kanterna. Inga fynd. Tolkning: ev. stolphål.

Oval mörkfärgning, 0,41 x 0,32 m i plan. I profil mycket otydlig, men bedömdes
vara skålformad med ett största djup på 0,12 m. Fyllning av gråbrun lerhaltig
mo. Inga fynd. Tolkning: nedgrävning.

Rund mörkfärgning, ca 1,15 m i diameter i plan. Kol och sot synligt i ytan och
då främst utmed kanterna. Ett stort antal skörbrända stenar, upp till 0,20 m
stora, i hela ytan. Enstaka klumpar bränd lera samt ett fåtal ben i ytan. I profil
flackt skålformad med plan botten och ca 0,20 m som djupast. Hela
anläggningen var fylld av skörbränd sten. Många av dem har lagts hela i gropen,
men sprack sönder vid undersökningen. Största stenen är ca 0,25 x 0,20 m stor.
Utmed gropens kanter, från ytan till botten, är rikligt med kol. Det ligger stora
stycken från förkolnad ved och tydligt är att det eldats i gropen. Kol och sot
ligger främst under stenarna. Fyllningen är annars brun, något sotig mo. Fynd:
obrända ben samt bränd lera. Tolkning: härd eventuellt i kombination med
kokgrop. Det fanns mycket bränd lera (små kulor) i anläggningen, men alla
samlades ej in.

Rund mörkfärgning, ca 0,20 m i diameter i plan. I profil skålformad (ca 0,08 m
djup), men med en försänkt spets i botten ( 0,11 m djup). Fyllning av gråbrun,
sandig mo. Tolkning: stolphål.

Rund mörkfärgning med diffus avgränsning, ca 0,22 m i diameter i plan. I profil
oregelbunden med spetsig botten mot ost och 0,09 m som djupast. Fyllning av
brungrå, lerhaltig mo med inslag av kol och sot. Främst förekom sot och
kolfragment i den djupare spetsen. Tolkad som stolphål, eventuellt med
sotad/brunnen stolpe. Kolprov taget, men analysen misslyckades.
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Subklass

Kokgrop

Stolphål

Stolphål

Stolphål

Id

676

717

728

768

Ja

Nej
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50
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50

Undersökt Undersökt andel

Vattensåll

Vattensåll

Vattensåll

Vattensåll

Fyndinsamlingsmetod

Skärslev

Skärslev

Skärslev

Skärslev

Undersökningsmetod

Rund mörkfärgning, ca 0,30 m i diameter i plan. En mindre sten i ytan. I profil
skålformad och 0,06 m som djupast. Otydlig. Fyllning av gråbrun något humös
lerhaltig mo. Tolkning: osäker som anläggning. Kan eventuellt vara botten av ett
stolphål, men även ett äldre stenlyft.

Oval mörkfärgning, ca 0,40 x 0,25 m i plan. Ett flertal stenar, 0,04 till 0,14 m
stora, synliga i ytan. I profil skålformad mot v-form och ca 0,20 m som djupast.
Fyllning av melerad gråbrun något humös mo. samt ett flertal stenar. Inga fynd.
Tolkning: stolphål.

Rund mörkfärgning, ca 0,28 m i diameter i plan. Ca 5 stenar synliga i ytan. I
profil skålformad och 0,10 m som djupast. Fyllning av melerad brungrå något
humös mo med inslag av rödgrå mjäla. Något enstaka kolfragment låg i botten
av eller möjligen under anläggningen. Ett antal stenar i anläggningen, varav den
största ca 0,14 m lång. Fynd: murbruk. En av stenarna stod i kanten, eventuellt
som skoning. Tolkning: stolphål, ev. stenskott.

I plan utdragen oval mörkfärgning, ca 1,47 x 0,70 m stor. Kol och sot samt ett
stort antal skörbrända stenar, ca 0,15-0,10 m i diameter, över hela ytan. I profil:
hela anläggningen stenfylld, men med något mindre skörbränd sten i den
nordvästra delen. Eventuellt rör det sig om två olika anläggningar: en med
mindre sot och skörbränd sten, men med mer lera i nordväst (1 på
profilritning); och en med med mer sot och skörbränd sten samt enstaka
kolfragment i sydost (2 på profilritning). Den sotiga delen är ca 0,30 m i
diameter, har fyllning av gråbrun mo och är i profil skålformad och 0,15 m djup
(2 på profilritning). Den lerigare delen har fyllning av gråbrun lerhaltig mo och
är ca 0,12 m djup (1 på profilritning). Inga fynd. Tolkning: om det rör sig om
två anläggningar är 2 nedgrävd i den större 1. Anläggningen har med viss
osäkerhet tolkats som en kokgrop. Kan även vara en härd. Kol från
anläggningen har daterats till mesolitikum. 14C-datering: BC 6739-6508 2
sigma.
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Subklass

Stolphål

Stolphål

Störning

Stolphål
Störning

Id

776

806

824
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Vattensåll
Handplock

Handplock

Vattensåll

Vattensåll

Fyndinsamlingsmetod

Skärslev
Skärslev

Hacka

Skärslev

Skärslev

Undersökningsmetod

Mörkfärgning som delvis löper in i västra schaktkanten. Största mått i plan,
utmed schaktväggen, var 0,28 m. I profil skålformad och 0,16 m som djupast.
Fyllning av gråbrun mo. Inga fynd. Tolkning: osäker då dess utbredning i plan ej
är klarlagd. Eventuellt stolphål eller annan mindre nedgrävning. Ett makroprov
taget (PM7), vilket endast innehöll träkol.

Rännliknande mörkfärgning som sträcker sig genom schakt B från VSV till
ONO. Bredden varierar mellan 0,78 och 0,73 m. Enstaka stenar synliga i ytan. I
botten påträffades recent dräneringsrör. Tolkning: dräneringsränna med
dräneringsrör.

Oval mörkfärgning, ca 0,30 x 0,25 m i plan. I profil skålformad och 0,12 m som
djupast. Fyllning av gråbrun lerhaltig mo. Tolkning: ev. stolphål.

Oval mörkfärgning, ca 0,44 x 0,40 m stor i plan. I ytan tre stenar i
mörkfärgningens kanter. I profil syntes en grund skålformad lins av gråbrun
lerhaltig humös mo mellan stenarna. Som djupast var denna ca 0,05 m. Under
linsen vidtog gulröd mjäla med gråbruna inslag som möjligen kan vara en
skålformad nedgrävning, 0,12 m som djupast. Denna var dock extremt otydlig.
Inga fynd. Tolkning: möjligen ett stolphål med ytlig lins av humös jord.
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Subklass

Grop

Id

872

Ja

50

Undersökt Undersökt andel

Vattensåll

Fyndinsamlingsmetod

Skärslev

Undersökningsmetod
Oval mörkfärgning, ca 1,80 x 1,55 m i plan. En del stenar, upp till ca 0,20 m
stora, i ytan. I profil skålformad med flat botten och fördjupning i den norra
delen där den är ca 0,64 m djup. Fyllning av brungrå mo med en möjlig
skiftning i den djupare delen. Det var mycket sten i hela anläggningen, men de
stora stenblocken var placerade i den djupa delen (1 på ritning). Fynden var få,
endast några ben, en keramikskärva, sintrad lera samt mycket av ett okänt
material som kan vara myrmalm. Tolkning: ev. förrådsgrop med fördjupad del
som kan vara ett större stolphål. Datering: BC 353-107 2 sigma. Osteologisk
analys: 0,1 g/ 6 fragment obrända ben från samma djurben. Makrofossilanalys:
2 förkolnade kärnor av korn samt träkol.
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Arkeologiska objekt schakt A

A297

A302

Arkeologiska objekt schakt A

A322

A471

Arkeologiska objekt schakt A

A485

A493

Arkeologiska objekt schakt B

A550

A557

Arkeologiska objekt schakt B

A588

Arkeologiska objekt schakt B

A620

A663

Arkeologiska objekt schakt B

A676

A717

Arkeologiska objekt schakt B

A728

A768

Arkeologiska objekt schakt B

A776

A806

Arkeologiska objekt schakt B

A853

A824, störning i form av recent dräneringsränna.

Arkeologiska objekt schakt B
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Mynt

Mynt

Mynt
Obränt ben
Obränt ben
Bränt ben

Obränt ben

Bränd lera
Bränd lera

Fyndnr

1

2

3
4
5
6

7

8
9

Bränd lera
Bränd lera

Ben

Koppar
Ben
Ben
Ben

Koppar

Ädelmetall

Material

Avfall

Mynt
Avfall
Avfall
Avfall

Mynt

Mynt

Sakord

51
1

29

1
1
6
5

1

1

Antal

Fragment
Fragment

Fragment

Intakt
Fragment
Fragment
Fragment

Intakt

Defekt

Fragmenteringsgrad

2

3/4 kvarstår

10

Analyserade

17
1

4
1
1
1

Mycket sliten
prägling
Analyserade
Analyserade
Analyserade

Till viss del sliten
prägling
3

Vikt i gram

Fyndstatus
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Danskt silvermynt, 4 skilling,
präglad av Frederik I i Malmö. 24 x
14 mm. 1,7 g. Obvers: Sittande
människogestalt med spira. Revers:
Sköld. Text kring kanten (oläsbar).

Rundmynt av silver, 15231533

Svensk 1/4 skilling av koppar
präglad 1828 av Carl XIV Johan. 27
mm i diameter, 3,3 g. Obvers: CXIV
monogram med krona och tre
småkronor. Mottot "Folkets kärlek
min belöning". Revers: Korsade
Rundmynt av koppar, 1824 dalpilar. "1/4 Skilling"
Rundmynt 1 öre av koppar, 28 mm i
diameter, 3,9 g. Obvers: tre kronor.
Revers: korsade dalpilar i sköld, ev.
med krona ovanför. Troligen
Rundmynt av koppar, 1700- präglat under Fredrik I av Sverige
tal
(1720-1751).
Nötdjur
Obestämbara
Obestämbara
Obrända/svedda: nöt,
får/get, svin, obestämbara
Bedömningen är att lera under
Endast mindre mängd bränd härden/kokgropen oxiderat/bränts
lera samlades in
vid eldning.
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Brons

Brons

Brons

Brons

Brons

Brons

Brons

Fyndnr

10

15

16

17

18

19

20

CU-leg

CU-leg

CU-leg

CU-leg

CU-leg

CU-leg

CU-leg

Material

Knapp

Fibula

Fibula

Fibula

Fibula

Fibula

Föremål

Sakord

1

1

1

1

1

1

1

Antal

Defekt

Defekt

Defekt

Fragment

Fragment

Defekt

Defekt

Fragmenteringsgrad

19

Konserverad

6

7

11

Konserverad;
saknar nål, ngt
naggad i hörnen

Konserverad;
saknar nål
Konserverad;
tasiga kanter

1

Konserverad

Konserverad; 1/3
av fibula
7

Konserverad; nål
saknas
12

Vikt i gram

Fyndstatus
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Djurornamentik

Djurornamentik

Knopp/vulst

Byst

Anmärkning

Agraff med djurornamentik.

Fågelfibula av kopparlegering som
troligtvis varit försilvrad. Orange
korrosion indikerar att nålen varit av
järn. Datering till 650-725 e.Kr.

Litet ornerat fragment av
kopparlegering, eventuellt
knopp/vulst på ett likarmat spänne.
Rektangulär plattfibula med rik
djurornamentik, delvis
genombruten. Vitmetall, troligen
silver, finns bevarat på fibulans båda
sidor.

Figurin, byst människofigur. Fyra
tillverkade hål i nederkant varav det
ena halverats vid brottyta. I de
intakta hålen finns järnkorrosion
och eventuellt delvis bevarade
järnnitar. Troligen tillverkad i
Romarriket under 100-200-talet
e.Kr. Eventuellt har den haft en
brukningstid i Skandinavien ett par
hundra år senare.
S-formad plattfibula i form av
orm/drake i försilvrad
kopparlegering. Prickdekor.
Järnkorrosion vid nålfästet.
Fragment av likarmat spänne av
kopparlegering. Datering ca 750-825
e.Kr.

Beskrivning

Subclass

Brons

Brons

Brons

Brons

Brons

Brons

Brons

Bly

Fyndnr

21

22

23

24

25

26

27

28

Bly

CU-leg

CU-leg

CU-leg

CU-leg

CU-leg

CU-leg

CU-leg

Material

Knapp

Föremål

Fibula

Fibula

Fibula

Fibula

Fibula

Fibula

Sakord

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal

Intakt

Intakt

Fragment

Defekt

Fragment

Defekt

Defekt

Defekt

Fragmenteringsgrad
Vikt i gram

7

3

7

Konserverad;
saknar nål

Konserverad;
halv; saknar nål

Konserverad;
saknar nål

Dubbelknapp

Konserverad

7

Tunnformig

Djurornamentik

Anmärkning

Konserverad; ngt
naggad
4

Konserverad; 1/3
av fibula; saknar
nål
6

6

Konserverad;
saknar nål

Konserverad; nål
saknas
7

Fyndstatus

Fyndförteckning Skalunda 2021

Del av armborstfibula med bandoch halvcirkeldekor. Nål, spiralstav
och nålhållare saknas, men orange
korrosion i anslutning till nålfästet
visar att nålen varit av järn. Datering
till 300-tal e.Kr.
Armborstfibula av försilvrad
kopparlegering med banddekor.
Bevarade fibrer. Datering till ca 250350 e.Kr.
Tunnformad pärla, 12 mm i
diameter. Trolig datering är
järnålder.
Dubbelknapp, troligen av bly.
Knappens ena huvud har dekor.
Datering till bronsålder eller äldre
järnålder.

Beskrivning
Skålformad fibula med
djurornamentik. Datering till 700770 e.Kr.
Likarmad fibula med dekor. Spår av
järnnål på baksidan. Sen
folkvandringstid/tidig vendeltid.
Likarmad fibula av försilvrad
kopparlegering. Spår av järnnål på
baksidan. Sen folkvandringstid/tidig
vendeltid.
Likarmad fibula av kopparlegering.
Spår av vitmetall, troligen
försilvring, finns bevarad på
ovansidan. Järnkorrosion på
undersidan indikerar att fibulan haft
järnnål. Sen folkvandringstid/tidig
vendeltid.

Brons

Brons

Bly
Brons
Brons
Brons

Bly

Vikt

33

34

35
36
37
38

39

40

Bly

Bly

Bly
CU-leg
CU-leg
CU-leg

CU-leg

CU-leg

Vikt

Varuplomb

Föremål
Nit
Nit
Nit

Bleck

Beslag

Bleck

Brons

32

CU-leg

Beslag

CU-leg

Brons

Beslag

31

CU-leg

Sakord

Beslag

Brons

29

Material

30

Subclass

Fyndnr

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

Antal

Intakt

Defekt

Defekt
Fragment
Intakt
Intakt

Fragment

Defekt

Fragment

Intakt

Defekt

Intakt

Fragmenteringsgrad

1

Konserverad

3
44

Konserverad

8
1
2
1

2

Konserverad
Konserverad;
avbruten
Konserverad
Konserverad
Konserverad
Trasiga kanter;
spaltad

44,4 g

Utan stämplar

Nit med bricka

Bleck

Organiskt material i
föremålet

6

Konserverad

Konserverad; 1/2 2

Ornerad

5

Konserverad

Anmärkning

Konserverad; mkt
naggade kanter
6

Vikt i gram

Fyndstatus

Fyndförteckning Skalunda 2021

Vikt av bly med ett genomgående
centralt hål i längdriktningen.

Fragment av beslag av
kopparlegering med vågmönstrad
dekor. Ett bevarat nithål.
Fragmentariskt bleck av
kopparlegering, möjligen beslag.
Bleck, 34 x 17 mm stort, av material
som troligen är bly.

Snörnäbb, konisk. Tydliga fibrer av
ett organiskt material finns bevarat
inuti föremålet. Försilvrad med
dekor. Datering till medeltid.
Fragment av bleck av
kopparlegering med vitmetall,
troligen försilvring, på båda sidor.
Nedsänkt dekor.

Beskrivning
Två bleck av kopparlegering är
ihopnitade med kopparnit. Mellan
blecken finns organiskt material,
eventuellt läder.
Föremål av okänt material med
linjeornamentik. Det hittades med
metalldetektor och bör innehålla
metall, men eventuellt också harts.
Ej järn.

Subclass

Vikt

Bly

Brons
Brons
Brons
Brons

Brons

Brons

Bly

Brons

Brons

Brons
Brons

Fyndnr

41

42

43
44
45
46

47

48

49

50

51

52
53

CU-leg
CU-leg

CU-leg

CU-leg

Bly

CU-leg

CU-leg

CU-leg
CU-leg
CU-leg
CU-leg

Band
Föremål

Föremål

Beslag

Föremål

Föremål

Knapp

Sölja
Sölja
Sölja
Sölja

Föremål

Viktlod

CU-leg

Bly

Sakord

Material

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

Antal

Intakt
Fragment

Defekt

Intakt

Defekt

Defekt

Intakt

Fragment
Fragment
Fragment
Intakt

Defekt

Intakt

Fragmenteringsgrad

9

Konserverad;
avbruten

7
2

Deformerad
Rostig järnnit
Ögla för
upphängning
saknas
Vriden och
vinklad
Del av föremål

3
3

2

23

Konserververad

3

1
2
2
3

4

Konserverad

1/2
1/2
1/4

Vikt i gram

Fyndstatus
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1800-tal?
1 mm tjock; oklar
användning
3,5 mm tjockt

Ornerat bokbeslag med ögla
för knäppning av bok

Remlöpare?

Ornerad

Metalltyp osäker

Två öglor

Medeltida

Anmärkning

Dubbelknapp bestående av två
knappar förenade av en ten. Trolig
datering 1600-tal.
Bultlåsnyckel av kopparlegering med
graverad dekoration. Har två
skänklar, men har haft tre, som
mötts i ett ax. Axet liksom del av
bäröglan saknas också. Datering:
medeltid, troligen 1200-tal.
Två oformliga ovaler förenade med
en vinklad bygel. Kan möjligen vara
en remlöpare.

1600-tal?

Beskrivning
Halvsfäriskt föremål av
kopparlegering, troligen vikt men
spelpjäs är ett annat
tolkningsförslag. Det är 9 mm hög
och 17 mm som bredast.
Ten/föremål av bly eller tenn som
har ett spetsigt avslut i ena änden
och är avbruten i andra. En rund
nedsänkning i vardera ände som kan
vara dekor.
Sölja, troligen senmedeltid eller
senare.

Subclass

Slagg

Brons

Brons
Brons

Brons

Brons
Brons
Brons
Brons

Brons
Bly

Bly
Bly
Bly

Bly

Keramik

Flinta

Fyndnr

54

55

56
57

58

59
60
61
62

63
64

65
66
67

68

69

70

Flinta

Keramik

Bly

Bly
Bly
Bly

CU-leg
Bly

CU-leg
CU-leg
CU-leg
CU-leg

CU-leg

CU-leg
CU-leg

CU-leg

Slagg

Material

Antal

Dolk

Kärl

Varuplomb

Sänke
Föremål
Föremål

Ten
Gjuttapp

Föremål
Föremål
Föremål
Föremål

Beslag

Föremål
Beslag

Beslag

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

1
1

1

Järnhaltig slagg 1

Sakord

Defekt

Fragment

Fragment

Fragment
Fragment
Fragment

Fragment
Defekt

Fragment
Fragment
Intakt
Fragment

Fragment

Fragment
Fragment

Fragment

Intakt

Fragmenteringsgrad

Enbart handtag,
blad saknas

Märken efter
verktyg
Ihopvikt

Ärgning

Del av föremål;
avbruten

Fyndstatus

101

3

6

8
6
5

1
16

3
6
11
3

2

4
14

1

3

Vikt i gram

Fyndförteckning Skalunda 2021
Beskrivning

Flintdolk

Förhistorisk

Ihoprullad
Sänke?
Blybit
Bokstäver eller stämpel på
en sida

Rundad spets; 2 mm tjock
Ihålig; 31 x 23 mm

22x13 mm stor skärva, 4 mm tjock.
Glimmerkorn synliga i godset, men
ev. är magringen naturlig. Inåtböjd,
men pga. skärvans storlek svårt att
avgöra kärldel eller
tillverkningsteknik. Den är av
förhistorisk typ med ev. datering till
förromersk/romersk järnålder
utifrån typ och kontext.
Gul flintdolk. Enbart handtag. Blad
saknas. Senneolitikum.

Oklart föremål, eventuellt
fisketärn/nätsänke.

1 mm tjock plåt; del av
nithål
Ihålig kula med
avsmalnande vulst och smal
pinne
Tjock invikt kant
Vikt kant; ett nithål; 0,5 mm
tjock plåt
2 mm tjockt; ornerat med
band och linjer
Ihopnitade bleck
Fragment av okänt, nitat föremål.
Gjuttapp
Gjuttapp

Anmärkning

Subclass

Brons
Brons

Bly

Bränd lera
Brons
Malm
Malm
Malm
Malm

Bly
Malm
Malm

Bergart

Brons

Brons

Brons
Bly

Fyndnr

72
73

74

75
76
77
78
79
80

81
82
83

84

85

87

88
89

CU-leg
Bly

CU-leg

CU-leg

Bergart

Bly
Myrmalm
Myrmalm

Bränd lera
CU-leg
Myrmalm
Myrmalm
Myrmalm
Myrmalm

Bly

CU-leg
CU-leg

Material

Föremål
Barr

Beslag

Föremål

Glättsten

Knapp

Lerklining
Smälta

Smälta

Smälta
Smälta

Sakord

1
1

1

1

1

1
1
2

1
1
1
5
14
0

1

1
1

Antal

Defekt
Intakt

Defekt

Fragment

Intakt

Defekt
Fragment
Fragment

Fragment
Intakt
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment

Intakt

Intakt
Intakt

Fragmenteringsgrad

4
7
9

34
14
4
24
10
878

79

146
25

Vikt i gram

3
6
16

Konserverat;
avbrutet
Konserverad;
avbruten
Hackspår

7

Slät runt om, men
mer nedslipad på
en sida
27

Del av öglan
saknas

Ej magnetiskt

Fyndstatus
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Ev. försilvrad
Tresidig; 46 x 9 mm

Försilvrad

Oidentifierat

Oval sten av röd granit

Ornerad; modern
Myrmalm? Murbruk?
Myrmalm? Murbruk?

Myrmalm? Murbruk?
Oklart om myrmalm
Oklart om myrmalm
Osäkert om myrmalm

Ett par svarta kulor av okänt
material på smältan
Tillplattad/formad på ena
sidan; spår kalkbruk?

Anmärkning

Remlöpare till betsel/huvudlag från
yngre vikingatid/tidig medeltid.

Oidentifierat fragmentariskt föremål
bestående av 11 mm bred bockat
band. Ena kanten har bockat eller
innypt veck med antydan till räfflor.
från andra kanten utgår en 4 mm
tjock rund ten som är avbruten.
Rektangulärt beslag av försilvrad
kopparlegering med streckdekor. I
ena änden är ett nithål. Brottyta i
anslutning till ett större hål.

Beskrivning

Subclass

Bly

Brons
Brons
Brons

Brons

Brons
Brons

Brons
Brons
Brons

Brons
Brons
Brons

Brons

Brons

Fyndnr

90

91
92
93

94

95
96

97
98
99

100
101
102

103

104

CU-leg

CU-leg

CU-leg
CU-leg
CU-leg

CU-leg
CU-leg
CU-leg

CU-leg
CU-leg

Bly

CU-leg
CU-leg
CU-leg

Bly

Material

Bleck

Band

Bleck
Bleck
Bleck

Beslag
Bleck
Bleck

Bleck
Smälta

Sänke

Föremål
Bleck
Bleck

Vikt

Sakord

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1

Antal

Defekt

Fragment

Fragment
Fragment
Fragment

Defekt
Fragment
Fragment

Fragment
Intakt

Defekt

Defekt
Fragment
Fragment

Intakt

Fragmenteringsgrad

Del av föremål

Avbruten

Fyndstatus

8

2

1
1
2

4
1
2

1
4

7

2
1
1

4

Vikt i gram

Fyndförteckning Skalunda 2021

Halvsfäriskt föremål av bly, troligen
vikt. L: 10 mm, B: 8 mm, H: 7 mm.
På kullens sida finns en cirkulär
ornering som korsas av en linje,
vilken går tvärs över vikten.

3,7 g

Dubbelvikt; snedklippt ände
Ihoprullat bleck som
pressats ihop i ena änden

0,5 mm tjockt bleck; halvt
nithål i kanten
Klipp; ca 1 mm tjock
Klipp; ca 1 mm tjock

Bronsbeslag fäst på järn

Beslag av bronsbleck fäst med två
små bronsnitar på järnföremål.

Ca 5 mm bred, platt ten som
avslutas i en femsidig tunn platta. I
plattan är ett runt hål som är 2 mm i
diameter. I andra änden förefaller
tenen avbruten. Oklart vad det varit
för föremål. I Birka har bronsnålar
påträffats som har liknande
platta/huvud med hål. I hålet kan en
Oidentifierad; 1-2 mm tjock ring ha suttit.
Klipp
0,5 mm tjockt bleck; runt
Invikta kanter och
dubbelvikt
Prickad linje längs med kant samt
tunna parallella streck.
Ornering; klipp

Beskrivning

Anmärkning

Subclass

Brons

Bly

Bly
Bly
Brons

Bly

Mynt

Brons

Brons

Brons

Fyndnr

105

106

107
108
109

110

111

112

113

114

CU-leg

CU-leg

CU-leg

Ädelmetall

Bly

Bly
Bly
CU-leg

Bly

CU-leg

Material

Kam

Föremål

Föremål

Mynt

Varuplomb

Smälta
Smälta
Smälta

Varuplomb

Band

Sakord

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

Antal

Defekt

Defekt

Fragment

Defekt

Intakt

Intakt
Intakt
Intakt

Fragment

Defekt

Fragmenteringsgrad

8
7

Saknar tänder;
böjd; ärgad

2

4

4

10
13
11

5

4

Vikt i gram

Delvis trasig

Ärgad

Huggspår?

Fyndstatus
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Modern

Oidentifierad

Ornerad

Prägling svår att se

Liten 14 x 12 mm; hål
igenom

Trolig varuplomb
Blysmälta med inslag av CUlegering

Ca 1 mm tjockt bronsband,
vikt och ihopnitad

Anmärkning

Cylindriskt föremål. Täckt av platt
topp/lock i ena änden och öppen i
andra. På sidan sitter en rund
knopp. Den är trasig och saknar del
av cylindern, men en rak kant i
cylinderns sida antyder att den delvis
varit öppen och inte helt sluten.
Ålder och funktion oklar.
Modern luskam. Böjd och saknar
tänder. Text på ena sidan: ev
"LIBE". Litet hål på vänster sida.

Rundmynt av koppar. 24 mm i
diameter, 3,9 g. Både revers och
obvers svårt ärgade. Obvers: sköld
med korsade pilar med krona
ovanför. I storlek och tyngd
jämförbar med F3, troligen präglat
under Fredrik I av Sverige (17201751).
Fragment av föremålskant,
eventuellt från ett kärl. Ornerad
med tre linjer på ena sidan.

Bönformat blyföremål. Avtryck på
ena sidan. Möjliga tolkningar: del av
varuplomb eller del av sländtrissa.

Beskrivning
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A
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UBANo
UBA-46821
UBA-46822
UBA-46823
UBA-46824

http://35.178.89.161/radiocarbon/newbatch/certificate.php?UBNo=468...

Sample ID Material Type 14C Age
A550
Failed
Failed
A872
2162
A676
7808
A588
1408

±

F14C ±

mg Graphite

Failed
22
35
22

Failed
0.7640
0.3783
0.8392

Failed
0.936
1.017
0.976

Failed
0.0021
0.0017
0.0023
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http://35.178.89.161/radiocarbon/newbatch/certificate.php?UBNo=468...

14CHRONO Centre

Anna Nyqvist thorsson
Foreningen Vastsvensk Arkeologi
Hamngatan 3
Lidkoping 531 34 L
Sweden

Queens University Belfast
42 Fitzwilliam Street
Belfast BT9 6AX
Northern Ireland

Radiocarbon Date Certificate

Laboratory Identification: UBA-46822
Date of Measurement: 2022-01-17
Site:
Skalunda 5:11 Vg schakt B
Sample ID:
A872
Material Dated:
charcoal
Pretreatment:
AAA
mg Graphite:
0.936
Submitted by:
Anna Nyqvist Thorsson
Conventional 14C Age: 2162±22 BP
Fraction corrected

using AMS δ13C
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http://35.178.89.161/radiocarbon/newbatch/certificate.php?UBNo=468...

14CHRONO Centre

Anna Nyqvist thorsson
Foreningen Vastsvensk Arkeologi
Hamngatan 3
Lidkoping 531 34 L
Sweden

Queens University Belfast
42 Fitzwilliam Street
Belfast BT9 6AX
Northern Ireland

Radiocarbon Date Certificate

Laboratory Identification: UBA-46823
Date of Measurement: 2022-01-17
Site:
Skalunda 5:11 Vg schakt B
Sample ID:
A676
Material Dated:
charcoal
Pretreatment:
AAA
mg Graphite:
1.017
Submitted by:
Anna Nyqvist Thorsson
Conventional 14C Age: 7808±35 BP
Fraction corrected

using AMS δ13C
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http://35.178.89.161/radiocarbon/newbatch/certificate.php?UBNo=468...

14CHRONO Centre

Anna Nyqvist thorsson
Foreningen Vastsvensk Arkeologi
Hamngatan 3
Lidkoping 531 34 L
Sweden

Queens University Belfast
42 Fitzwilliam Street
Belfast BT9 6AX
Northern Ireland

Radiocarbon Date Certificate

Laboratory Identification: UBA-46824
Date of Measurement: 2022-01-17
Site:
Skalunda 5:11 Vg schakt B
Sample ID:
A588
Material Dated:
charcoal
Pretreatment:
AAA
mg Graphite:
0.976
Submitted by:
Anna Nyqvist Thorsson
Conventional 14C Age: 1408±22 BP
Fraction corrected

using AMS δ13C

18/01/2022, 11:38

CHRONO Radiocarbon Database

5 of 6

http://35.178.89.161/radiocarbon/newbatch/certificate.php?UBNo=468...

Marine samples will require re-calibration with the marine calibration curve
3
RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM*
CALIB REV8.2
Copyright 1986-2020 M Stuiver and PJ Reimer
*To be used in conjunction with:
Stuiver, M., and Reimer, P.J., 1993, Radiocarbon, 35, 215-230.
UBA-46822
46822
Radiocarbon Age BP
2162 +/22
Calibration data set: intcal20.14c
% area enclosed
cal AD age ranges
68.3 (1 sigma)

cal BC 34620495.4 (2 sigma)
cal BC 353230142Median Probability: -203

315
168
284
145
107

UBA-46823
46823
Radiocarbon Age BP
7808 +/35
Calibration data set: intcal20.14c
% area enclosed
cal AD age ranges
68.3 (1 sigma)

cal BC 6682665395.4 (2 sigma)
cal BC 673966966551Median Probability: -6630

6673
6595
6728
6565
6508

UBA-46824
46824
Radiocarbon Age BP
1408 +/22
Calibration data set: intcal20.14c
% area enclosed
cal AD age ranges
68.3 (1 sigma)

cal AD 608- 620
639- 654
95.4 (2 sigma)
cal AD 604- 658
Median Probability:
637

# Reimer et al. 2020
relative area under
probability distribution
0.449
0.551
0.430
0.510
0.061

# Reimer et al. 2020
relative area under
probability distribution
0.094
0.906
0.010
0.933
0.057

# Reimer et al. 2020
relative area under
probability distribution
0.355
0.645
1.000

References for calibration datasets:
Reimer P, Austin WEN, Bard E, Bayliss A, Blackwell PG, Bronk Ramsey C, Butzin M
Edwards RL, Friedrich M, Grootes PM, Guilderson TP, Hajdas I, Heaton TJ, Hogg A
Kromer B, Manning SW, Muscheler R, Palmer JG, Pearson C, van der Plicht J, Reim
Richards DA, Scott EM, Southon JR, Turney CSM, Wacker L, Adolphi F, BÃ¼ntgen U,
Fahrni S, Fogtmann-Schulz A, Friedrich R, KÃ¶hler P, Kudsk S, Miyake F, Olsen J
Sakamoto M, Sookdeo A, Talamo S. 2020.
The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kB
Radiocarbon 62. doi: 10.1017/RDC.2020.41.

Comments:
* This standard deviation (error) includes a lab error multiplier.
** 1 sigma = square root of (sample std. dev.^2 + curve std. dev.^2)
** 2 sigma = 2 x square root of (sample std. dev.^2 + curve std. dev.^2)
where ^2 = quantity squared.
[ ] = calibrated range impinges on end of calibration data set
0* represents a "negative" age BP
1955* or 1960* denote influence of nuclear testing C-14
NOTE:

Cal ages and ranges are rounded to the nearest year which

18/01/2022, 11:38
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may be too precise in many instances. Users are advised to
round results to the nearest 10 yr for samples with standard
deviation in the radiocarbon age greater than 50 yr.
Posterior Probability Distributions

UBA-46824

UBA-46823

UBA-46822
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Inledning och metod
Tre prover från Skalunda, nordväst om Lidköping, Västergötland, analyserades med avseende på
växtmakrofossil. Materialet utgjordes av lerjord. Analysen utfördes av undertecknad på uppdrag av
Annelie Nitenberg, Västsvensk arkeologi.
Proverna floterades och silades (maskvidd 0,4 mm) varefter silatet torkades och gicks igenom i stereolupp
med ×6,3–63 förstoring. Identifierbara växtmakrofossil bestämdes och mängden träkol kvantifierades.

Resultat
PM6
Provvolym: 1,5 liter
Korn (Hordeum distichon/vulgare): 2 förkolnade kärnor
Träkol: 1 ml
PM7
Provvolym: 1,1 liter
Träkol: <1 ml
PM8
Provvolym: 1,5 liter
Träkol: 35 ml
Ben: 2 små fragment, ej bestämningsbara

Tolkning
De enda makrofossil som förekom i proverna var två kärnor av korn i PM6. På grund av dålig bevaring
gick det inte att säkert avgöra om det rör sig om skalkorn eller naket korn, men den ena kärnan hade drag
av naket korn (den vänstra på fotot). Korn har odlats alltsedan neolitikum till historisk tid. Under
neolitikum och bronsålder dominerade naket korn och under järnåldern skalkorn, men vissa undantag
finns. Särskilt under yngre bronsålder och förromersk järnålder fanns en geografisk variation och en
kronologisk överlappning mellan de två varianterna.

Figur 1. Förkolnade kärnor av korn från PM6, Skalunda. Foto Per Lagerås
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Osteologisk analys av ben från Skalunda 5:11, schakt B
A588, F4
Obränt ben, vikt 0,3 g
Nöt:

revben, 1 fragment

A872 F 5
Obränt ben, vikt 0,1 g
Obestämt:

6 små fragment från samma djurben

Pnr 586, F6
Brända/svedda ben, vikt 1,0 g
Fågel:

rörben, 1 fragment

Obestämt:

4 fragment av djurben

A588, F7
Obrända/svedda ben, vikt 10,1 g
Nöt:

revben, 4 fragment
skulderblad, 2 fragment med passning från samma ben

Får/get:

höftben, 1 fragment från ungdjur
mellanfotsben, 1 fragment

Svin:

kranium, 3 fragment

Obestämt:

18 fragment av djurben

2 december 2021
Maria Vretemark

