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Undersökningen innebar att komplettera en inledande undersökning som genomfördes 2012 över 
fornlämning RAÄ Linde 3:3. Denna rapport är en sammanläggning av förra årets undersökningar 
(Rapport ArkeoDok 2012:23) och resultaten av de i år kompletterande undersökningarna. Totalt 
undersöktes ca 12 m2. "
Undersökningen kom att koncentreras till en tidigare okänd kalkugn, nedgrävd i marken till ca 1 meters 
djup och daterad till sen vendeltid-tidig vikingatid, utifrån 14C analys. Förutom kalkugnen påträffades 
stolphål, varav ett daterades genom 14C till tidig vikingatid. Området återställdes efter undersökning. "
Medel för undersökningarna har erhållits från Odinska fonden i Linde och Sällskapet DBW:s stiftelse, 
vilka härmed tackas för ett väsentligt bidrag till genomförandet av projektet. ""
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Bakgrund 
Undertecknad har, i samarbete med medlemmar i Linde hembygdsförening, genomfört mindre 
provundersökningar inom området under ett antal år, avrapporterade i rapport ArkeoDok 2008:1, 
ArkeoDok 2008:20, ArkeoDok 2010:19, ArkeoDok 2011:71 och ArkeoDok 2012:23. Platsen hyser 
en typisk järnåldersgård bestående av två husgrunder och spår av äldre odling. Här finns även, 
delundersökt, ett gravfält bestående av brandgravar från den yngre järnåldern.  "
Huvudsyftet med undersökningarna i området är att kasta ljus över landskaps- och 
bebyggelseförändringarna mellan den äldre och den yngre järnåldern, som ett led i ett vidare arbete 
om den gotländska gården. "
Undersökningarna i Linde har hittills inneburit mindre sökschakt intill RAÄ Linde 3:1 och 4:1-3, 
delundersökning av RAÄ Linde 4:2 och därtill en fosfat- och metallkartering av åkermarken öster 
om RAÄ Linde 3:1. Föregående år (2012) och innevarande år har således undersökningar skett 
inom RAÄ Linde 3:3. "
Årets undersökningar syftade till att belysa frågan om kontinuitet mellan den äldre järnålderns och 
den yngre järnålderns gårdar och platsen utgör en del i undertecknads fleråriga forskningsprojekt 
”Den gotländska gården”. ""
Syfte och ambitionsnivå med undersökningarna 2013 
Årets undersökning (2013) syftade till att komplettera de tidigare undersökningarna av RAÄ Linde 
3:3. Området hyser någon form av bebyggelselämning 14C daterad till ca 800 AD (se kartan på 
följande sida). Undersökningarna i området har bestått av ett mindre sökschakt om ca 1,5 m2 och 
under förra året en undersökning av ca 12 m2 i form av ett schakt tvärs över den stenvall som löper 
som en rektangel i området med en uppskattad storlek om 15 x 5 meter. Undersökningen 2012 
slutfördes inte, vilket nu skett under 2013.  ""
Genomförande 
Undersökningen påbörjades den 7 september och fortgick i två veckor med hjälp av medlemmar av 
Linde hembygdsförening. De två därpå följande veckorna innebar bearbetning av resultaten och 
rapportering, samt fyndhantering. ""
Schakt 9-10 
Schakten, som initialt påbörjades under 2012, var utlagt vinkelrätt över raden med resta hällar 
(stenvallen), där dessa kom att beröra den norra delen av schaktet. Föregående år kunde konstateras 
att vallen av sten till en del bestod av på kant ställda kalkstenshällar, till synes omgivna av större 
gråstenar. Söder om stenraden förekom rikligt med stora torkade lerklumpar med avtryck av 
plankor och stockar. "
Av speciellt intresse var den förhållandevis rikliga förekomsten av bitar av horn, varav många var 
tydligt bearbetade. Det är uppenbart att någon form av hornbearbetning har skett i området. Det kan 
också noteras att det påträffades några små bitar av något som troligen är deglar. 
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Figur 1. Årets undersökning utgörs av en fortsatt undersökning av schakt 9 och 10, total yta 3x5 meter stor.
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I norra änden av schaktet är den 
stenrad som kan följas på en 
sträcka av minst 15 meter. Den 
utgörs av i centrum ett flertal större 
tunna stenar av kalksten eller 
gråsten stående på högkant. Utanför 
dessa finns som regel mer runda 
gråstenar, som förmodligen har 
stöttat den centrala stenraden på 
högkant. De resta hällarna gav ett 
intryck av att det mellan dessa har 
stått en rad med plankor på 
högkant. Stenraden snittades på en 
kort sträcka intill västra 
schaktkanten (profilen) och det 
fanns ett tydligt avtryck i botten av 
någon form av rundad, sannolikt, 
trästock som legat längs med 
stenraden. Möjligen har den utgjort 
fundament för plankor stående på 
högkant. Några trärester av dessa 
plankor fanns dock inte kvar, men 
de talrika stora lerklumparna gav 
många prov på tydliga avtryck av 
stockar och plankor, som ovan 
nämnts. "
Vi kunde vid undersökningarna 
2012 konstatera att det under, och 
strax norr om stenraden, förekom 
större stenblock, varav en var en 
flat stenhäll, ca 0,6 meter i 
diameter. Här fanns någon form av 
konstruktion under eller intill 
stenraden som låg djupt, sannolikt 
ner mot 0,7 meters djup, och som 
torde vara äldre än stenvallen. 
Tiden medgav inte att undersöka 
detta närmare 2012, vilket fick 
vänta till innevarande år. I det 
följande redogörs för den fortsatta 
undersökningen av de undre lager 
som kunde anas 2012. """"
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Figur 2. Schaktet i relation till husgrunderna

Figur 3. Schakt 9, sett från norr, utgrävd nivå 2012. I förgrunden syns raden 
av på högkant ställda hällar, omgivna av en gråstenspackning. Bortom 
denna finns ett lager av stora klumpar av hårt torkad lera.
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2013 års undersökning 
Inledningsvis kom schaktet att utvidgas mot norr, och senare något även mot söder, för att få ett 
bättre grepp om de anläggningar som kunde anas under stenvallen och för att få en bättre 
avgränsning av stenvallen. För en översikt över påträffade anläggningar, se figur 4) "
I ett inledande skede togs hela ytan ner ett lager till en kompakt lergolvsnivå söder om stenvallen. 
Denna lergolvspackning fanns enbart på den södra sidan av stenvallen. Norr om var det mer 
grusblandad mylljord med inslag av mindre bitar torkad/bränd lera. "
På ett tidigt stadium kunde en cirkelformad packning (anläggning 3) av mindre kalkstenar skönjas 
söder om, och gående in under, stenvallen (anläggning 1). Därtill framträdde ett par stolphål i form 
av på kant ställda stenar, framför allt kalkstenar (anläggning 2, 4 och 6). Det rörde sig om två 
stolphål söder om stenvallen och ett norr om, i den östra schaktkanten. I den södra delen av schaktet 

framkom en markant och klart avgränsad stenpackning av ett laget av 0,1-0,3 meter stora 
företrädesvis kalkstenar. "
I det följande plockades stenvallen ner inom den del som täckte den cirkelformade 
kalkstenspackningen. I vallen, och under densamma, förekom rikligt med stora lerklumpar med 
tydliga avtryck av såväl växtmaterial (halm?) som större stockar och plankor, varav en del av 
stockarna uppenbarligen varit prismahuggna (se bilaga 2). 
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Figur 4. Plan över påträffade konstruktioner inom den undersökta ytan. Anläggning 1 utgörs av den stenvall som löper 
genom området på en sträcka av sig 20 meter, bestående av till stor del på högkant. ställda hällar. Anläggning 2, 4 och 
6 utgörs av stolphål. Anläggning 3 är den undersökta kalkugnen och anläggning 5 ett sannolikt till ugnen hörande 
eldningshål eller luftintag. Anläggning 7 utgörs av en enskiktad stenpackning av oklar funktion
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Undersökningen visade tydligt att stenvallen är yngre, anlagd över den cirkelformade anläggningen. 
Norr om stenvallen fanns ett par kalkstenshällar stående på högkant, vilka vid den fortsatta 
utgrävningen visade sig bilda en rundad, stensatt grop, ca 0,7 meter i diameter (anläggning 5). "
Den cirkelformade konstruktionen, anläggning 3, visade sig bestå av löst liggande kalkhällar 
omgivande en grop innehållande stora mängder med bränd lera, en del kol och större och mindre 
stenar. Fyllningen var lös, det förekom små hålrum 
hela vägen ner, vilket visar på att anläggningen vid 
något tillfälle avsiktligt fyllts igen med sten, jord och 
stora mängder lerklumpar. Detta bör ha skett i 
samband med att den stenvall som går över 
anläggningen anlades, vilket förefaller, av fynd och 
14C att döma, ha skett tämligen omgående efter att 
anläggningen slutat användas, någon gång under 800-
talet e.v.t. "
Anläggningen grävdes ut inifrån vilket visade på en 
cirkelrund anläggning med en kant av mindre, löst 
stapplade kalkstenar, och med ett hålrum i mitten om 
ca 1,1 meter i diameter. Mot botten, som låg ca 1 
meter under kanten av anläggningen och ca 1,3 meter 
under markytan, blev inslaget av mindre vita 
sönderbrända kalkstenar och kalkpulver allt mer 
framträdande. "
Den nedersta delen av anläggningen utgjordes av på 
högkant stående kraftiga kalkhällar, ca 0,5-0,7 meter 
höga. Dessa stod på och slöt an till horisontella stora 
bottenhällar av kalkstenar. "
Den nedre delen av anläggningen visade tydliga spår 
av hög värme. Här fanns en hel del träkol, framför 
allt längs sidorna ner mot botten, blandat med pulver 
och mindre stenar av vad som föreföll vara bränd 
kalk. "
I anläggningen förekom en del obrända ben av djur, 
även som en del keramik, varav några var ornerad 
med vinklade linjer. "
Kolprover samlades in från skilda nivåer i 
anläggningen. Ett prov analyserades från 
bottenlagret, ca 0,8 meter ner och från östra kanten 
av anläggningen. Dateringen gav korrelerat med 95,4 
% sannolikhet en datering inom intervallet AD 728 - 
953 och med 86,8% sannolikhet inom intervallet AD 
768-901. 
ArkeoDok                                                          Tel: 0498-219999                                           www.arkeodok.com" "               
Färjeleden 5                                                     Mobil: 070-3118032                                                  F-skattesedel"
621 85 Visby                                               e-mail: info@arkeodok.com                               Reg. nr. 460323-1251

Figur 5. Utgrävningen av kalkugnen. Foto Dan 
Carlsson.

Figur 6. snedbild över kalkugnen. Den övre 
kallmurade kanten framträder tydligt. Mot botten 
fanns ett antal kalkhällar stående på högkant. 
Botten utgjordes av en flat kalkhäll täckande hela 
det inte området. Botten var bränd, hyste lager av 
bränd kalk och en del träkol.
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"
Prover på det som förmodades vara bränd kalk analyserades och det kunde konstateras att det rör 
sig om bränd och släckt kalk och anläggningen är av allt att döma en i marken nedgrävd kalkugn (se 
bilaga 3). "

ArkeoDok                                                          Tel: 0498-219999                                           www.arkeodok.com" "               
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Figur 8. Ugnen efter utgrävning, sedd från norr med ”eldningshålet i förgrunden. Notera de starkt brända, 
kolbemängda, på högkant stående hållarna i botten på ugnen. Foto Dan Carlsson.

Figur 7. Profil genom ugnen och den intilliggande gropen med magnetisk sand. Botten av gropen inte nådd vid 
utgrävningen. Troligen utgör gropen ett ”eldningshål till själva ugnen.
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Norr om kalkugnen, och i direkt anslutning till densamma, fanns en mindre grop, ca 0,7 meter i 
diameter och 0,8 meter djup, omgiven av stenar på kant. Den innehöll en del torkad/bränd lera, 
enstak ben och mot botten ett rödaktigt sandlager starkt magnetiskt. "
En analys av sanden avseende frågan om härkomsten, har utförts av  Geoarkeologiska 
Laboratorium vid Riksantikvarieämbetet (se bilaga 4). Analysen visade att sanden innehöll kristaller 
av mineralet magnetit, ibland sammanvuxna med sandkornen, och att dessa högst sannolikt var av 
naturligt ursprung, vilket utesluter rostad myrmalm/rödjord och glödskal från smide. "
Anläggningens läge omedelbart intill kalkugnen innebär troligen att den skall knytas till denna, 
möjligen rör det sig om en luftkanal in i ugnen, även om det inte kunde ses någon direkt koppling 
mellan dem vid utgrävningen. """
Stolphål 
Förutom den ovan behandlade kalkugnen förekom även tre stolphål inom den undersökta ytan. De 
var i samtliga fall stenskodda. Två av dem var välbevarade, med kalkstenar stående på högkant, ett 
var mer diffust och troligen till en del förstört. "
ArkeoDok                                                          Tel: 0498-219999                                           www.arkeodok.com" "               
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Figur 9. Lodbild över kalkugnen och det troliga eldningshålet, sedd från väster. Foto Dan Carlsson.
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De var alla av ungefärligen samma storlek och belägna genomgående ca 0,2-0,3 meter under 
markytan. Ett 14C prov från ett av stolphålen, beläget på norra sidan av stenvallen, gav kalibrerat 
och med 95,4% sannolikhet en dateringen inom intervallet 777-991 AD, med 88,3 % sannolikhet 
inom intervaller 861-991 AD. Stolphålets datering förefaller vara något yngre än kalkugnen, även 
om dateringar överlappar varandra. ""
Stenpackningen i söder 
Längst i söder fanns en välavgränsad stenpackning bestående av 0,1-0,2 meter stora, företrädesvis, 
kalkstenar, bildandet ett lager, ca ,0,2 meter tjockt. Stenpackningen fortsätter söder och väster ut, 

ArkeoDok                                                          Tel: 0498-219999                                           www.arkeodok.com" "               
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Figur 10. Profil, stolphål, anläggning 2.

Figur 11. Profil över stolphål, anläggning 4. Sedd  från norr till vänster. Till höger muren/stenvallen.
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utanför avtorvad och undersökt område. Utan vidare undersökningar är det svårt att avgöra dess 
funktion. Att den bör kopplas samman med övriga lämningar inom området torde dock vara säkert. 
Lerstyckena 
Redan föregående år påträffades betydande lämningar av stora, hårda lerklumpar med tydliga 
avtryck av såväl rund stockar som prismahuggna plankor. Även avtryck av gräs/halm förekom 
rikligt på många lerklumpar (Rapport ArkeoDok 2012:23). "
Undersökningarna innevarande år visade på mycket stora stycken av tjocka lerpackningar, där den 
största har en storlek av 40 x 20 cm och en tjocklek av 8 cm. Många av klumparna har, liksom 
föregående år, avtryck av prismahuggna plankor, där vinkeln i många fall ligger kring 130° (se 
bilaga 3). "
Inte minst förekom det stora klumpar i fyllnadsmassorna i kalkugnen. De förekommer även i och 
under stenvallen. Lerklumparna har troligen att göra med någon form av överbyggnad till den 
nedgrävda kalkugnen, vilken raserats vid anläggandet av stenvallen. ""
Analys och tolkning 
Väger man samman resultaten från tidigare undersökningar i området är det uppenbart att området 
hyser skilda former av produktion och hantverk. Den yta det handlar om består av en svag höjd i 
landskapet, tätt beväxt med hassel och en del större lövträd. Ett fosfatprov från området visade på 
mycket höga värden, medan omgivande marker hyser låga värden (se figur 1). "
Det man kan kalla verksamhetsområdet omges av en stenvall med på högkant ställda hällar, framför 
allt av kalksten, även om det förefaller ha skett en hel del verksamhet utanför stenvallen, i alla fall, 
vad vi vet idag, söder om densamma. Stenvallen inringar ett avlångt område som kan uppskattas till 
ca 20 x 6 meter. Stenvallen är svagt synlig i markytan. "
Fyndmaterialet är genomgående magert, vilket indikerar att det troligen inte rör sig om ett regelrätt 
bostadsområde, utan mer ett avskilt verkstadsområde. Det bör noteras att ca 20 meter sydväst om 
det av stenvallen inhägnade området finns en sannolik brunn, vilken troligen skall knytas till 
verkstadsområdet. "
De aktiviter som hittills har kunnat beläggas på platsen är framför allt kalkbränning. Det är 
veterligen första gången en kalkugn av detta slag, nedgrävd i marken, har påträffats i Sverige, och 
med en så tidig datering som ca 800 AD. En möjlig parallell till denna kalkugn undersöktes i 
Danmark under 2013, på den kända vikingatida boplatsen vid Tissö. Här fanns enbart bottenlagret 
kvar, men storlek och innehåll påminner starkt om kalkugnen i Linde. Kalkugnen i Tissö är daterad 
till ca 850 AD, vilket ligger helt i linje med dateringen av kalkugnen i Linde. "
Den intilliggande mindre gropen med röd, magnetisk sand, kan även ha sin motsvarighet i det 
danska exemplet, där utgrävarna konstaterade att ”Under this layer was sand burned red due to the 
heat that it had been exposed to”. Sanden i Linde var kraftigt röd och med ett start magnetiskt 
innehåll. Det talar för att den mindre gropen bredvid kalkugnen kan ha varit ett ”eldningshål/lufthål 
in i ugnen. "
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Kalkugnen tas troligen ur bruk redan under 800-talet och ugnen fylls igen med vad som finns i 
området, vilket innebär sten, lerklumpar, jord och en del matben. Även keramik och hornbitar 
förekommer i den igenfyllda ugnen. Sannolikt i samband med igenläggningen av ugnen anläggs en 
stenvall med på högkant ställda stenar, vilka troligen har stöttat lodrätt stående plankor, ungefär på 
samma sätt som i en stavkyrka. Inom det av stenvallen inhägnade området fortsätter man med 
någon form av verkstads/hantverksaktiviteter. För detta talar det tämligen omfattande 
hornmaterialet med många bitar tydligt bearbetade. "
Ett par fragment av deglar pekar även på att här har förekommit någon form av metallhantverk. Än 
så länge är det dock mycket oklart hur dessa fragment skall tolkas. ""
Frågan om kontinuitet på platsen 
Förekomsten, strax söder om den äldre järnåldersgården, av gravar 
från vikingatid, plus det nu provundersökta verkstadsområdet med 
datering till sen vendeltid/tidig vikingatid, antyder att platsen med stor 
sannolikhet har varit kontinuerligt bebodd fram till i alla fall mitten av 
vikingatiden. "
Några spår av bostadsbebyggelsen från den yngre järnåldern har dock 
ännu inte kunnat beläggas. Som framgår av kartan, figur 1, finns det 
områden öster om järnåldersgården med höga fosfatvärden. En 
metalldetektorundersökning av området med höga värden i åkern 
visade inte på några mer omfattande spår av den yngre järnåldern. 
Två föremål påträffades dock som kan ges en datering till äldre tid. 
Dels ett silformat hänge från vikingatid (nummer 1 på kartan, figur 1), 
dels en rund blyplatta, möjligen från samma tid (nummer 2 på kartan, 
figur 1). ""
Fortsatta undersökningar 
Det undersökta området har visat sig vara mycket komplext och 
svårtolkat och även om vi har fått en viss klarhet i anläggningens 
konstruktion, är ännu mycket oklart rörande övriga funktioner på 
platsen. Vi har inom området påträffat en hel del bearbetat horn, även som rester av deglar. Hur 
dessa skall förstås i relation till nu undersökta lämningar är ännu i högsta grad oklart. Det finns 
anledning att även kommande sommar genomföra kompletterande undersökningar, framför allt med 
syftet av förstå den stenvall som synes omge ett större verksamhetsområde, men också om möjligt 
få en klarhet i vad gäller förekomsten av andra verksamheter på platsen, utgående från det 
hantverksspill som påträffats i form av bearbetat horn och degelfragment. "
Även frågan om den vikingatida bostadsbebyggelsen i området väntar på sitt svar och det finns all 
anledning att försöka belägga denna genom mindre sökschakt på möjliga områden. Dels kan det 
finnas skäl att ta upp några schakt i området öster om stengrunderna, med tanke på de höga 
fosfatvärdena, dels bör åkern sydväst om verkstadsområdet och intill gravfältet, vara av intresse att 
fördjupa kunskapen om. Åkern är inte fosfatkarterad, vilket kunde vara ett lämpligt första steg. "
ArkeoDok                                                          Tel: 0498-219999                                           www.arkeodok.com" "               
Färjeleden 5                                                     Mobil: 070-3118032                                                  F-skattesedel"
621 85 Visby                                               e-mail: info@arkeodok.com                               Reg. nr. 460323-1251

Figur 12. Ett av de två föremål 
som påträffades i åkern öster 
om änget. Det rör sig om ett 
silformat hänge i brons, från 
vikingatid. Det andra föremålet 
var en blybit av obestämbar 
funktion och datering. Foto 
Dan Carlsson.
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Nedan några exempel på de stora lerklumpar som fanns över större delen av området. 

""
ArkeoDok                                                          Tel: 0498-219999                                           www.arkeodok.com" "               
Färjeleden 5                                                     Mobil: 070-3118032                                                  F-skattesedel"
621 85 Visby                                               e-mail: info@arkeodok.com                               Reg. nr. 460323-1251
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    Några exempel på lerklumpar 

ArkeoDok                                                          Tel: 0498-219999                                           www.arkeodok.com" "               
Färjeleden 5                                                     Mobil: 070-3118032                                                  F-skattesedel"
621 85 Visby                                               e-mail: info@arkeodok.com                               Reg. nr. 460323-1251
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F. nr Scha
kt

Ruta Lag
er

Antal Fyndbeskrivning Vikt i 
gram

Längd 
i mm

Bredd i 
mm

Tjockl. i 
mm

1 9 2 12 Djurben 20

2 9 3 114 Djurben 78

3 9 3 1 Smälta (brons/glas?) --- 14 12 8

4 9 3 1 Horn 2 19 12 11

5 9 4 1 Bryne, skiffer 80 147 29 9

6 9 4 1 Bronsbleck --- 22 13 1

7 9 4 5 Degel 4

8 9 4 212 Djurben 122

9 9 4 7 Keramik 21

10 9 4 30 Horn 68

11 10 4 1 Bältedekoration, dubbelsidigt 
rektangulärt med två nitar

2 19 8 3

12 10 3 6 Djurben 33

13 10 3 1 Keramik 2

14 10 4 2 Föremål, järn 40 32 30 29

15 10 4 2 Horn ---

16 10 4 74 Djurben 50

17 10 4 22 Keramik 65

19 9 8 2 4 Degelfragment" 20

20 9 10 2 - Träkol 3

21 9 - 2 - Djurben 50

22 9 2 3 - Kol 3

23 9 2 3 1 Ten, järn, kraftigt oxiderad 12 45 19 11

24 9 5 3 - Kol 6

25 9 5 3 1 Keramik, grovt oornerat gods 8

26 9 6 3 4 Horn, fragment 9

27 9 8 3 6 Keramik, små fragment 20

28 9 8 3 2 Horn, små fragment 4
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29 9 8 3 - Kol 5

30 9 9 3 1 Keramik, ornerad med 
kryssgående linjer

45

31 9 9 3 4 Horn 10

32 9 - 3 - Djurben, brända och obrända 127

33 9 9 3 - Kol 10

34 9 8 4 - Kol 2

35 9 8 4 1 Vävtyngd/nätsänke, kalksten, 
del av.

210

36 9 8 4 2 Keramik, grovt gråbrunt gods 18

37 9 8 4 5 Horn 22

38 9 3 4 1 Horn, fragment 3

39 9 3 4 1 Järnfragment 1

40 9 3 4 - Kol 3

41 9 7 4 2 Järn, 2 små fragment 4

42 9 1 4 - Kol 8

43 9 - 4 - Djurben, brända och obrända 90

44 10 5 1 2 Djurben 4

45 10 - 2 - Djurben 27

46 10 4 3 4 Horn 8

47 10 4 3 4 Keramik, små fragment 11

48 10 1 4 5 Degelfragment 9

49 10 1 4 4 Horn 27

50 10 1 4 - Kol 8

51 10 2 4 2 Keramik, ornerad med linjer i 
vinkel

20

52 10 1 4 - Kol 4

53 10 4 4 2 Keramik 20

54 10 4 4 - Kol 8

55 10 - 4 - Djurben, brända och obrända 200

56 - Anl.1 - - Djurben 4

F. nr Scha
kt

Ruta Lag
er

Antal Fyndbeskrivning Vikt i 
gram

Längd 
i mm

Bredd i 
mm

Tjockl. i 
mm

�22



Gotland, Linde socken, Linde Annex 1:1. Fyndlista. RAÄ 3:3. År 2012-13

57 - Anl.2 - 1 Horn 3

58 - Anl.2 - 1 Keramik 1

59 - Anl.2 - 2 Djurben 4

60 - Anl.3 - - Kol (i anläggningens yta) 3

61 - Anl.3 - - Djurben (i anläggningens yta) 21

62 - Anl.3 - 1 Keramik 10

63 - Anl.3 - - Kol. Från kanten, 25-65 cm 
ned" "

11

64 - Anl.3 - 2 Keramik, 25-65 cm ned. 
Ornerad med streck

23

65 - Anl.3 - - Djurben, nivå 23-65 cm ned 40

66 - Anl.3 - - Kol, nivå 65-100 cm ned, från 
kanten

7

67 - Anl.3 - - Djurben, ned 65-100 cm 28

68 - Anl.3 - - Bryne, skiffer, 80 cm ned 1710 220 80 62

69 - Anl.3 - - Kolprov, nordvästra kanten 70 
cm ned

38

70 - Anl.3 - - Kolprov, nordöstra kanten, 80 
cm ned

12

71 - Anl.3 - - Prov på kalken, 80 cm ned 71

72 - Anl.
3-

- Prov på dåligt bränd kalk, 85 
cm ned

90

73 - Anl. 
3

- - Kolprov, 100 cm ned 8

74 - Anl.3 - - Dåligt bränd kalk, 100 cm ned 85

75 - Anl.3 - - Djurben, 100 cm ned 54

76 - Anl.4 - - Kolprov, använt till C14 18

77 - Anl.5 - - Kol, 25 cm ned från toppen av 
stolphålet

9

78 - Anl.5 - - Djurben 4

79 - Anl.5 - - Kol 8

80 - Anl.5 - - Prov på järnhaltig jord, från 
botten

83

81 - 10 2 5 Keramik 30 20 6

F. nr Scha
kt

Ruta Lag
er

Antal Fyndbeskrivning Vikt i 
gram

Längd 
i mm

Bredd i 
mm

Tjockl. i 
mm
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

82 - Sållf
ynd

- 1 Lera med avtryck 25 20 9

F. nr Scha
kt

Ruta Lag
er

Antal Fyndbeskrivning Vikt i 
gram

Längd 
i mm

Bredd i 
mm

Tjockl. i 
mm

�24
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Bilaga 2. Exempel på lerklumpar med avtryck av trä etc
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!

Strukturanalyser av utgrävningsprover från en kalkugn 
Linde Gotland !!!!

Uppdragsgivare;  Christer Ohlsson, Linde Hembygdsförening !!
Uppdrag;   Strukturanalysera lerliknande klumpar från arkeologiska 
  utgrävningar i Linde socken, Gotland som antas vara bränd och 
  släckt kalk. !!
Metoder;  Strukturanalysen har utförts genom okulär besiktning samt 
  ljusoptisk mikroskopi i tunnslipade preparat, stereomikroskopi och 
  elektronmikroskopi. !!
Sammanfattning; Provet är bränd och släckt kalk. Råkalken är till största delen 
  partiellt bränd. Provet uppvisar löst och utfälld kalcit i stora 
  kristaller vilket talar för hög ålder. Kalken innehåller kvartsitisk 
  sand i sådan mängd att den kan antas vara iblandad till kalkbruk 
  och inte bara rester från en bränning. I kalken finns också korn av 
  kalksten helt opåverkad av bränning vilket också talar för avsiktlig 
  ballastinblandning. !!!
Saint Gobain Byggprodukter AB 
Visby 2013-08-23 
Bo Nitz !!!!



!!!!!
Mikroskopi 
Att provet är bränd och släckt kalk råder det inget tvivel om. Elementsammansättningen 
analyserad med EDS (röntgen) i elektronmikroskop visar att sammansättningen omräknat är 
kalk. Den höga kiseltoppen kommer av, som omnämnts i sammanfattningen, sanden i kalken. 

!  
Ljusoptisk mikroskopi visar att det rör sig om kalk då strukturen visar partiellt brända korn. 
Att kalken till största delen är partiellt bränd kan bero på enkel teknik, dvs. bränd för länge 
sedan men också att det kan röra sig om kantmaterial i ugnen där man inte fått upp 
temperaturen tillräckligt högt tillräckligt länge.  !



!  
Bilden ovan visar ett partiellt bränt korn. De röda pilarna pekar ut påverkad men inte helt 
brända delar av kalkkornet. P.g.a. den undermåliga bränningen höll kornet samman vid 
släckningen. Den gröna inringningen visar ungefär gränssnittet mellan kornet och pastan. 
Bilden täcker 2,1x1,6 mm prov. !!!



!  
 
De gröna pilarna, i bilden ovan, pekar ut, av bränningen, helt opåverkade kalkstenar. De kan 
inte ha varit med vid bränningen utan blandats in senare, förmodligen avsiktligt som ballast. 
Den röda pilen pekar ut en spricka som är helt fylld med återutfälld kalcit. Bilden täcker 
4,2x3,2 mm prov. !
 
 !
 !!!!!!!!!!!!!



!!!!

!  !
Den röda pilen i bilden ovan pekar ut återutfälld kalcit i ett hålrum. Kristallerna är ca 100 
mikron vilket i dessa sammanhang är stora. Detta tyder på gammal kalk och gynnsamma 
förhållanden för utfällning. 
  !!!!!!!
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

!  !
Kristallutfällningar finns även på ytan av provklumparna. Elektronmikroskopbilden ovan 
visar hur kristallerna växer fram och blir långa. Se skalstrecket nere till höger.  
 
 
 
 
 !!!!!!!!!!!!



!!!

!  !
I stereomikroskop framträder kristallbildningen som ovan. Bilden täcker ca 1x2 mm prov.
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Analys av magnetisk 
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 Analys av magnetisk sand från Linde 5 

 

Sammanfattning 
Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL) i Uppsala har analyserat magnetisk 
sand från Linde annex 1:1, Linde socken på Gotland. Sanden kommer 
från ett lager i botten av en stenomgärdad grop, ca 0,7 meter i diameter. 

Analysen visar att sanden innehåller kristaller av mineralet magnetit, 
ibland sammanvuxna med sandkornen, och att dessa högst sannolikt är av 
naturligt ursprung, vilket utesluter rostad myrmalm/rödjord och glödskal 
från smide. 

Huruvida förekomsten av magnetitsand på platsen är naturligt eller ej 
kan dock inte denna analys avgöra. 
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Inledning 
På uppdrag av Dan Carlsson, Arendus har Geoarkeologiskt Laboratorium 
(GAL) vid UV Mitt, Riksantikvarieämbetet i Uppsala okulärt granskat 
samt gjort en metallografisk analys på magnetisk sand från Linde annex 
1:1, Linde socken på Gotland. Sanden kommer från ett lager i botten av 
en stenomgärdad grop, ca 0,7 meter i diameter. I direkt anslutning till 
gropen fanns en konstruktion som har tolkats vara en nedgrävd kalkugn 
som eventuellt kan dateras till järnålder.  

Undersökningens förutsättningar 
Provet består av kraftigt magnetisk sand som har tillvaratagits vid en 
arkeologisk undersökning. GAL:s uppdrag var att genom en okulär 
granskning och metallografisk analys definiera sandens innehåll, d.v.s. 
vad den består av. Syftet var också därmed att göra det möjligt att tolka 
sandens funktion i den stenomgärdade gropen; har den varit en del av en 
eventuell process på platsen, d.v.s. har sanden rostats, eller är den naturlig 
och opåverkad? 

Metoder 
Okulär granskning 
Inledningsvis har sanden undersökts med magnet för att kontrollera dess 
magnetiska egenskaper. Därefter har den studerats i en Zeiss Stemi DV4 
stereolupp. 

Metallografisk analys 
Efter den okulära granskningen gjordes ett prov för metallografisk analys 
genom att det mer magnetiska innehållet urskiljdes (med hjälp av en 
magnet) och gjöts in i en plastpuck, vilken slipades och polerades. 

Undersökningen utfördes i påfallande reflekterat (planpolariserat) ljus 
för att identifiera materialets olika komponenter och texturella drag. 
Undersökningarna görs i ett Zeiss Axioskop 40A polarisationsmikroskop 
(upp till 500x förstoring) utrustad med integrerad datoransluten kamera 
för kontinuerlig digital dokumentation av analyserna. 
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Resultat 
Vid den okulära granskningen kan det konstateras att sanden är kraftigt 
magnetisk och till stor del innehåller kvartskorn (sand) och mörkare 
magnetiska korn (fig. 1). 

I mikroskop kunde konstateras att de mörka magnetiska kornen högst 
sannolikt består av mineralet magnetit (Fe3O4), vilka uppvisar kantiga 
kristallformer (fig. 2). Detta indikeras också av att flera kristaller ses 
inneslutna i, eller sammanvuxna med, sandkornen (fig. 3). 

 

 
Figur 1. Den magnetiska sanden sedd i stereolupp. Den gulbruna färgtonen är sannolikt 
ett tunt lager lermineral som täcker de flesta kornen. Skalstocken har en mm mellan 
strecken. Foto Erik Ogenhall, GAL. 
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Figur 2. Mikroskopfoto (polariserat ljus) av den i plastpuck ingjutna magnetiska sanden 
där magnetitkristallerna framträder som ljusgrå/vita kantiga korn, medan 
silikatmineralen (kvarts m.m.) är mörkare grå. Notera att magnetiten är innesluten i de 
två stora sandkornen till höger i bild. Foto Erik Ogenhall, GAL. 

 

 
Figur 3. Samma utsnitt som föregående bild men ej polariserat ljus där de flesta 
magnetitkristallerna är svarta medan silikatmineralen är bruna eller grå. Foto Erik 
Ogenhall, GAL.  
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Diskussion och tolkning 
Då magnetitkornen uppvisar både primära kristallformer och inneslutning 
i silikatmineral (sandkornen) kan det uteslutas att materialet består av 
rostad (och krossad) myrmalm eller rödjord, då dessa inte kan uppvisa 
något av detta. Det kan därför heller inte röra sig om glödskal från smide. 
Det förefaller därför sannolikt att materialet ursprungligen är bergmalm, 
d.v.s. naturligt bildad magnetit, som av vittring eller av människohand 
finfördelats till sand. Det skall nämnas att magnetit både är kemiskt 
stabilt (rostar inte) och är relativt tungt, vilket kan leda till att 
vattenrörelser (på stränder eller i vattendrag) kan vaska fram 
förhållandevis höga koncentrationer av magnetit på naturlig väg om det 
finns i jorden, t.ex. i morän. 

Om magnetitsanden är naturligt förekommande på fyndplatsen, lokalt 
eller regionalt, kan dock inte avgöras utan vidare efterforskningar med 
hjälp av bl.a. geologiska kartor. 
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Administrativa uppgifter 
Riksantikvarieämbetets dnr: 311-02986-2013. 
Riksantikvarieämbetets projektnummer: 12429. 
Projektgrupp: Annika Willim och Erik Ogenhall. 
Foto: Erik Ogenhall 
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Figurförteckning 
Figur 1. Den magnetiska sanden sedd i stereolupp. Den gulbruna färgtonen är sannolikt 
ett tunt lager lermineral som täcker de flesta kornen. Skalstocken har en mm mellan 
strecken. Foto Erik Ogenhall, GAL. 

Figur 2. Mikroskopfoto (polariserat ljus) av den i plastpuck ingjutna magnetiska sanden 
där magnetitkristallerna framträder som ljusgrå/vita kantiga korn, medan 
silikatmineralen (kvarts m.m.) är mörkare grå. Notera att magnetiten är innesluten i de 
två stora sandkornen till höger i bild. Foto Erik Ogenhall, GAL. 

Figur 3. Samma utsnitt som föregående bild men ej polariserat ljus där de flesta 
magnetitkristallerna är svarta medan silikatmineralen är bruna eller grå. Foto Erik 
Ogenhall, GAL.  

 


