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EN BRONSÅLDERSBOPLATS I LANDSKRONA 

EN PRELIMINÄR REDOGÖRELSE 1 

Av Märta Magnusson 

1 kv. Holländaren i Landskrona stads norra del, ca 850 m NNO 
om Citadellet och ca 750 m från Öresund, undersökte Lunds 
universitets historiska museum i november—december 1947 
samt i mars 1948 ett boplatslager från bronsåldern. På fynd
platsen har stått en holländsk väderkvarn, som år 1905 flyttades 
till Kävlinge. Den kulle (ca 20 m i diameter), på vilken väder
kvarnen stått, fick emellertid ligga kvar till sommaren 1947, då 
den bortschaktades i samband med gatuanläggning. Därvid 
blottades på enstaka ställen ett mörkt lager, innehållande skör
brända stenar, flinta och keramik. 

Undersökningsområdet omfattade, utom 11 provgropar2, 222 
m2. I 50 av dessa m2 var kulturlagret förstört av grunden till 
väderkvarnen samt i anslutning till denna omrörda partier. 
Lagerföljden var inom undersökningsområdet, nedifrån räknat: 
gul, finkornig sand, kulturlager, fyllningslager. Kulturlagret 
varierade i tjocklek från 40—50 cm i mittpartiet till ca 10 cm 
i utkanterna. Det bestod av fetthaltig svart sand och innehöll 
skörbrända och vittrade stenar, träkol, enstaka ben och tänder 
samt flinta och keramik. Skörbrända stenar funnos i stark 
koncentration inom två partier av boplatsen. Utanför dessa om
råden påträffades endast enstaka skörbrända stenar. 

1 Då den vetenskapliga bearbetningen av materialet från Landskrona
boplatsen ännu icke avslutats, har uppsatsen fått karaktären av en 
preliminär redogörelse. 

2 I 10 av de 11 provgropar, som upptogos utanför det egentliga under
sökningsområdet, fanns varken kulturlager eller flinta. I den elfte på
träffades ett par flintavfall. 
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I sanden under kulturlagret påträffades på några ställen 
ojämnt förlöpande, ibland över varandra belägna humusränder, 
som tyda på äldre vegetationsytor. Området har tydligen vid 
tiden för bosättningen haft karaktär av ett dyn- eller klitter-
landskap med den lösa, gula sanden liggande i ojämna drivor; 
här och var har sanden varit bunden av ett vegetationstäcke. 
— Inom det undersökta området anträffades sex härdar samt en 
liten oval grop, fylld med skörbrända stenar och brända djur
ben. En av dessa härdar har ursprungligen anlagts i en skålfor
mig grop och har sedan påbyggts i olika etapper. 

Vid undersökningen påträffades över 10 000 flintor. Råma
terialet i dessa är genomsnittligt av dålig kvalitet. På icke av
slagna ytor kan man se, att det ofta varit strandsvallade flint
stycken, som kommit till användning vid redskapstillverk
ningen. Tillverkningsskickligheten har varit låg. De flesta red
skapen äro icke renhuggna, d. v. s. kalkkrustan sitter kvar, och 
tillhuggningen har ofta varit vårdslös; partier, som böra ha varit 
besvärande vid hanteringen, ha icke omsorgsfullt avlägsnats 
eller också ha de blott delvis bortslagits med några grova slag. 
Bortåt 250 flintor äro patinerade. Av dessa är flertalet endast 
delvis patinerade, d. v. s. flintan har i patinerat skick plockats 
upp av människan under tiden för denna bosättning och till
slagits, så att den varit duglig att tjäna det nya ändamålet. 

I kulturlagret påträffades bl. a. följande artefakter av flinta 
och sten: 10 skedskrapor, 5 pilspetsar av flinta, 6 fragment av 
spjutspets, dolk eller såg, 1 krossten, 6 knackstenar, 6 malstenar, 
80 borr, 5 eldslagningsflintor, 46 spån och spånfragment, 14 
spånskrapor och spån med bruksretusch, 13 avslagskärnor (knu
tor) och 100 skrapor (fig. 1 visar ett urval av flintföremålen). 
En iögonfallande stor procent av boplatsmaterialets artefakter 
består av borr. Bortåt en tredjedel av hela antalet borr utgöres 
av små (3—4 cm långa) borr med långt utdragen, knappt mer än 
ett par mm tjock borrspets. Dessa småborr äro ofta, vad spetsen 
beträffar, förbluffande välgjorda, men eljest kan det sägas, att 
man vid tillslagningen föga uppmärksammat den övriga delen 
av flintstycket, som icke sällan har kalkkrustan kvar och även 
f. ö. bär tillfällighetens prägel. De övriga borren äro några cm 
längre och grövre, och om kvaliteten kan sägas ungefär det-
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Fig. 1. Föremål av flinta från boplatsen i kv. Holländaren, Landskrona. — Flint 
implements from the dwelling-place in lhe Holländaren quarter of Landskrona. 
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samma som om småborren; spetsarna äro oftast väl tillslagna, 
redskapen i övrigt klumpiga. 

Flertalet av de i kulturlagret anträffade spånen äro mycket 
oregelbundet tillslagna och skilja sig märkbart från de spån av 
mesolitisk och neolitisk prägel, som påträffades i sandlagret 
under kulturlagret. Spånens utförande torde i stor utsträckning 
bero på råmaterialets dåliga kvalitet. De på platsen anträffade 
kärnorna äro genomgående klumpiga flintstycken med spår 
efter tillverkning av små, oregelbundna spån. Dessutom för
tjänar påpekas, att antalet avfall och avslag, som utan på för
hand anbragt retusch använts, är ganska stort, bortåt 200 st. 

Benmaterialet består till större delen av käkar och tänder 
av tam nötboskap av en ras, som varit större än våra domesti-
cerade nötkreatur. Dessutom föreligger en käke av tamsvin och 
en tand av björn.3 

Antalet krukskärvor från boplatsen uppgår till 944 st. Av 
dessa ha 70 skärvor sammanfogats, så att ett helt kärl kunnat 
rekonstrueras (fig. 3). Detta är av 0,8—0,9 cm tjockt, grusmagrat 
gods. Ytan är på kärlets halsparti slät, jämn och glättad och på 
buken något ojämn. Höjden är ca 19 cm, mynningsdiametern 
19 cm, bottendiametern 13—14 cm. Det ca 4 cm breda hals-
partiet är något indraget. Buken, som har en största diameter 
av 22 cm, visar en jämnt avrundad svängning mot bottnen. På 
övergången mellan hals och buk ha suttit 3 (möjligen 4) knop
par, varav 2 äro bevarade. På platsen för den tredje är kärlets 
ytlager avflagrat. Godset i det övriga keramikmaterialet är näst-
tan genomgående magrat med grovt grus, i några fall röd kross. 
De stora gruskornen ligga ofta synliga i ytan och göra denna 
ojämn. I enstaka fall är leran magrad med sand eller fint grus. 
Godsets tjocklek är omkring 1 cm. Ytan är på nästan all keramik 
från boplatsen litet sträv och ojämn. I enstaka fall är ytan jämn 
och slät. Ca 20 skärvor, väggfragment, ha rabbig yta. Orna
mentik saknas helt. Den enda form av utsmyckning, som före
kommer på keramiken, är knoppar. Utom knopparna på det re
konstruerade kärlet föreligger i materialet en skärva, försedd 
med en nästan rund knopp. 

' Enligt bestämning av doc. H. Berlin, Zoologiska institutionen, Lund. 
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Fig. 2. Mynningsfragment av lerkärl från boplatsen i kv. Holländaren, Lands
krona. — Rim-fragments of pottery from the dtuelling-pluce. in lhe Holländaren 

quarter of Landskrona. 

Kantbitarna antyda, att på boplatsen funnits kärl med rak, 
inåt- eller utåtsvängd mynning (fig. 2). Vissa bottenfragment 
visa, att kärlväggen antingen haft en tämligen rak avslutning 
eller en liten vulst vid övergången mellan vägg och botten. 
Väggfragmenten upplysa i mycket ringa utsträckning om kär
lens form. De flesta äro tämligen små stycken av relativt tjockt, 
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Fig. 3. Lerkärl från boplatsen i kv. Hol
ländaren, Landskrona — Vessel from the 
dwelling-place in lhe Holländaren quarter 

of Landskrona. 
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brunt gods. På några skärvor 
kan man se, att de härröra från 
stora rakväggiga kärl. En stor 
skärva med fragment av bott
nen måste tillhöra ett kärl med 
proportionsvis liten botten och 
rak, uppåt vid vägg. 

Sammanfattningsvis kan sä
gas, att keramikmaterialet från 
platsen är mycket enhetligt. 
Att krukmakarkonsten inte 
stått på någon hög nivå fram
går tydligt av materialet. En
staka finare kärl ha funnits, 
men de flesta kärlen ha varit 
av enkelt, grovt gods, där man 

ägnat föga omsorg åt ytbehandlingen. 

Materialet ger inte någon klar uppfattning om kärlformerna. 
Den enda hela krukan från boplatsen är ett medelstort, lågt, 
rundbukigt kärl med avsmalnande, glättat halsparti. Ett fler
tal fragment härröra från kärl av ungefär samma dimensioner 
men med varierande utformning av halspartiet. Några skärvor 
måste härröra från höga, rakväggiga kärl. Andra krukskärvor 
tyda på förekomsten av små, koppliknande kärl. Krukskär
vorna påträffades ungefär jämnt fördelade över hela undersök
ningsområdet med undantag för en av härdarna, där ett stort 
antal skärvor påträffades. Vid sammansättningsarbetet, som 
ännu icke avslutats, har flera gånger konstaterats, att skärvor 
av samma kärl legat i grävningsrutor på långt avstånd från var
andra. På 3 skärvor finnas avtryck av vetekorn. Ett 50-tal 
skärvor ha på insidan en förkolnad beläggning, som enligt r e 
sultaten av företagen analys sannolikt utgör rester av anima-
liska produkter.4 Inom undersökningsområdet anträffades dess
utom 63 lerkliningsstycken samt två smärre stycken av bränd 
lera, som möjligen kunna vara fragment av gjutformar. 

4 Undersökningen utförd av prof. S. Bergström, Med.-kem. institutio
nen, Lund. 
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I materialet från Landskrona-boplatsen är samhörigheten 
mellan flinta och keramik given genom fyndomständighetema. 
Keramiken anträffades nästan uteslutande i kulturlagret. I 
sandlagret under kulturlagret anträffades ett fåtal mesolitiska 
och neolitiska föremål av flinta, vilka uppvisa en tillverknings
kvalitet, som tydligt skiljer dessa flintföremål från de i kul tur
lagret funna. Dessutom anträffades i själva övergången till 
sandlagret och i detta ett mindre antal artefakter och avfall, 
varav en del sannolikt hör till bosättningen. Hela området ute 
vid kusten är jämförelsevis rikt på stenåldersföremål, men 
flinta finnes ingenstädes i närheten av undersökningsområdet i 
sådan omfattning som i kulturlagret. De på platsen anträffade 
6 härdarna visa, att anläggningen varit en boplats. Den har med 
andra ord icke varit en avstjälpningsplats av den i Danmark 
vanliga typen. ' I det skånska boplatsmaterialet finnas de när
maste parallellerna i fråga om keramiken i Kvamby-lergravens 
undre skikt" samt i materialet från bronsåldersboplatsen Sohög 
i Rangs sn.7 

Flintmaterialet från Landskrona-boplatsen överensstämmer 
till vissa delar med fynden från den till dolktid daterade jyl
ländska boplatsen Vust men även med de danska bronsålders
boplatsernas material. De olika föremålstyperna ge oftast inte 

1 S. Muller, Bopladsfund fra Bronzealderen, Aarböger 1919, s. 35 ff. — 
Bland de större danska boplatsfynden är det endast ett, som härrör från 
en boplats med härdar, nämligen Troldting vid Bulbjerg i nordvästra 
Jylland, a. a. s. 59 ff. De övriga stora fynden, nämligen Voldtofte, Has-
;nark och Abbetved, äro avfallshögar eller gropar. Till samma kategori 
räknar Neergaard Haagfyndet, lämningar från en gjuteriverkstad 
(C. Neergaard, Haag-Fundet, En Affaldsdynge fra en Metalstebers Hyttc 
fra den yngre Bronzealder, Aarböger 1908, s. 273 ff.), i Sverige att jämföra 
med t. ex. fyndet från Broåsen, Grimetons sn, Halland (G. Sarauw, 
Bronsåldern i Götaälvsområdet, Götaälvsområdets fornminnen, Gbg 
1923, s. 258 ff., B. Svensson, En gjuteriverkstad frän bronsåldern, Göte
borgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift 1940, s. 96 ff.). 

8 B.. Schnittger, Förhistoriska flintgrufvor och kulturlager vid Kvarn
by och S. Sallerup i Skåne, Antikvarisk tidskrift för Sverige XIX, 
s. 21 ff. 

7 K. Kjellmark, Boplats och gravar från bronsåldern vid Kämpinge 
i Skåne, Fornvännen 1925, s. 138 ff., samt kortfattat omnämnt av B.-M. 
Vifot, Svensk Lausitzkeramik, Winther-Festskrift, Kbhvn 1938, s. 75 ff. 
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möjlighet till datering inom en snävare ram än hällkisttid — 
bronsålder. Pilspetsar av de i Holländaren påträffade typerna 
förekomma huvudsakligen i fynd från hällkisttid och äldre 
bronsålder men finnas även i fynd från yngre bronsålder.8 

Skedskraporna i Holländaren tala för en datering till ett tidi
gare avsnitt än de danska bronsåldersboplatserna, i vilkas stora 
flintmaterial de icke förekomma. De finnas icke heller på de 
svenska bronsåldersboplatser, som givit stora flintmaterial (utan 
inblandning av stenåldersflinta). I samma riktning som sked
skraporna peka de 6 fragmenten av dolk, spjutspets eller såg. 
Skivskraporna bidraga däremot icke till en närmare datering 
inom bronsåldern. De finnas representerade på alla stora brons
åldersboplatser med flintinventarium. Borren bidraga heller 
icke till en närmare datering. De förekomma relativt talr ikt på 
de flesta bronsåldersboplatser. Ingenstädes är dock antalet 
borr så stort som i Holländaren. Närmast jämförligt i fråga 
om borrens talrikhet och utförande (småborren) är materialet 
från den jylländska Vust-boplatsen. Den dåliga spåntekniken 
är icke närmare daterande. Boplatsmaterialet från Vust, liksom 
även fynden från yngre bronsålder, innehåller ett flertal prov 
på en liknande spånteknik.9 

I skandinaviska boplatsmaterial finnes icke något större fynd, 
som både i fråga om flinta och keramik överensstämmer med 
Landskrona-boplatsens inventarium. Materialet från Vust i 
Jylland utgör i fråga om flintan den närmaste parallellen. Det 
innehåller bl. a. pilspetsar, dolkar, skedskrapor, småborr och 

8 T. ex. LUHM inv.nr 22889, gravfynd frän Ruuthsbo, Bjäresjö sn, 
Skäne, hjärtformig pilspets, funnen i en urna tillsammans med fjärde-
periodsbronser. — Vid en nyligen företagen undersökning av en hög från 
äldre bronsålder på Bulltofta flygplats, Malmö, har i en sekundärgrav 
anträffats en hjärtformig pilspets samt fragment av en liknande i en 
urna tillsammans med bronser frän femte perioden. 

9 H. Shetelig, Norges forhislorie, Oslo 1925, s. 86 f., gör gällande, att 
spåntekniken är förträfflig i de danska boplatsmaterialen från brons
åldern. Han säger också, att fynden bestå av bl. a. spån och spånblock. 
Det sistnämnda är felaktigt. S. Muller påpekar flera gånger vid genom
gången av flintredskapen, att block saknas (a. a. s. 49, 57, 67 och 89). 
Däremot finnas stora, mycket tjocka flintknivar, som Shetelig förmod
ligen åsyftar. 
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större borr samt spån av samma utseende som i Holländaren. 
De mycket fåtaliga, icke sandslitna krukskärvorna överens
stämma i fråga om gods och yta med Holländarens. Vustboplat-
sens inventarium torde kunna dateras till hällkisttid eller äldre 
bronsålder. Holländarens flintinventarium innehåller visserligen 
samma typer som de som förekomma i Vust, men proportio
nerna äro helt andra, i det att Vust-materialet innehåller en 
stor mängd dolkfragment och pilspetsar, av vilka de förra del
vis äro av bättre utförande än Holländarens mycket få föremål 
i samma teknik, flathuggning. Landskrona-boplatsen torde böra 
hänföras till ett något senare tidsavsnitt än Vust-boplatsen. 

Av stor betydelse för bedömandet av Landskrona-boplatsens 
material är vidare boplatsen Sohög, Kämpinge nr 9, Rangs sn. 
Den undersöktes först preliminärt år 1910 av K. Kjellmark och 
sedan 1924 av B. Engström.1" Sohög är en anläggning, som upp
visar stora likheter med Holländaren. Båda kulturlagren ligga 
i sandområden nära havet, båda ha centrala partier med en 
myckenhet skörbrända stenar och därutanför liggande stenfria 
sandskikt med kulturrester , och på båda platserna finnes ett 
flertal härdar på endast några meters avstånd från varandra. 
Flintmaterialet från Sohög är emellertid inte likvärdigt med 
Holländarens. Materialet består av bortåt 700 flintor, varav 
endast ett fåtal artefakter. Att flintmaterialet är så litet torde 
bero på .att den på boplatsen förekommande flintan i stor u t 
sträckning söndersmulats genom eld.11 Artefakterna bestå av 
skivskrapor, oregelbundna spån, borr, eldslagningsflintor, slip
stenar, kross- och malstenar etc. — Keramiken företer, såsom 
ovan nämnts, stora likheter med Holländarens keramikmaterial . 
Godset är i viss mån likartat, ehuru ofta tunnare. Ytbehand
lingen är i stort sett densamma. Några skärvor äro rabbiga, 
enstaka ha helt slät yta. Kärlformerna överensstämma delvis 
med Holländarens. Boplatsen har daterats med ledning av en 
på platsen funnen holkyxa av brons, som Kjellmark hänfört 
till per. II och Vifot till per. III—IV.12 

10 S. H. M. inv.nr 17623 och LUHM inv.nr 28100 och 28579. 
11 Kjellmark, a. a. s. 140. 
12 Kjellmark, a. a. s. 142. — Vifot, Fredshögsfyndet, Meddelanden från 

Lunds universitets historiska museum 1931, s. 48, not 1. 
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Bland andra skånska boplatsmaterial från bronsåldern kunna 
nämnas de av Schnittger undersökta anläggningarna i Kvarnby 
och S. Sallerup (lergraven vid Kvarnby, övre skiktet, en skål
formig och en kittelformig grop samt vattengraven i S. Salle
rup),13 Köpinge, Raus sn,14 Nymö nr 7, Nymö sn,15 Ljusakull, 
Västraby, Emislövs sn,ic Sandby nr 4, Borrby sn17 och Ruuths
bo, Bjäresjö sn.18 

Boplatsmaterialen från bronsåldern ha icke sedan S. Mullers 
dagar gjorts till föremål för någon mera uttömmande behand
ling. Dessa material äro svåra att komma till rätta med främst 
på grund av att de ofta härröra från avstjälpningsplatser, alltså 
från sekundärt bildade fyndskikt. Vidare äro materialen från 
vissa platser små och föga upplysande, enär endast preliminära 
undersökningar företagits. Det förhållandet, att så många brons
åldersboplatser endast äro partiellt undersökta, ökar givetvis 
svårigheterna för en jämförelse och en närmare fixerad date
ring. Dessutom finnas daterande bronsföremål endast från ett 
fåtal boplatser. Och bronserna äro icke sällan påträffade under 
sådana omständigheter, att man icke med absolut säkerhet kan 
utgå från deras samhörighet med boplatsmaterialet i övrigt. 
Denna brist eller fattigdom på bronsföremål är inte utmärkande 
enbart för de svenska fyndkomplexen. Förhållandena äro de
samma på åtskilliga danska boplatser. Men i fråga om vissa 
danska boplatsfynd givas bättre utgångspunkter för en när
mare tidsbestämning. De funna föremålen äro få, fragmenta
riska och enkla, men vissa typer äro dock daterbara.19 Denna 
omständighet, liksom även det förhållandet, att de danska 
boplatsfynden lämnat rika material såväl i fråga om flinta som 
keramik, gör, att de danska fyndkomplexen måste nyttjas såsom 
jämförelsematerial vid den vetenskapliga bearbetningen av de 

" Schnittger, a. a. s. 31 ff. 
14 Tillväxten under år 1908, Fornvännen 1908, s. 267. 
15 Partiell undersökning av G. Arwidsson nov. 1945, fortsatt undersök

ning av förf. 1949. 
16 Kjellmark, a. a. s. 147, not 1. 
17 C.-A. Althin, En fångstplats vid Sandhammaren, Meddelanden från 

Lunds universitets historiska museum 1946, s. 39 ff. 
18 LUHM inv.nr 22769 och 28053. 
19 Muller, a. a. s. 41 och 66. 
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sydsvenska boplatsmaterialen. Härtill kommer givetvis även det 
geografiska och kulturella sambandet mellan Sydsverige och 
Danmark. 

S U M M A R Y 

Mäj-ta Magnusson: A Bronze Age Dwelling-Place in Landskrona. 

In the quarter called »Holländaren» in Landskrona, the author has 
investigatcd a Bronze Age dwelling-place, of which a preliminary 
account is given. The culture layer of the dwelling-place, which was 
222 square metres in area, consisted of black sand and contained burnt 
and weathered stones, charcoal, occasional bones and teeth, about 10,000 
flints, and nearly 1,000 potsherds. Within the area investigated six 
hearths were found, which shows that the area had been the site of a 
dwelling-place and not of a midden of the type met with in Denmark. 
Among the flint objects from the dwelling-place are to be noted blade 
scrapers, arrow-heads, fragments of spear-heads, daggers or saws, 
grinding stones, hammerstones, pounders, awls, scrapers, etc. The potsherds 
orginate from vessels of coarse, gritted ware without ornament except 
for occasional knobs of various shapes. The finds from the Landskrona 
dwelling-place are compared with the material from, amongst other sites, 
the Vust dwelling-place in Jutland and the Bronze Age dwelling-place 
at Sohög, Kämpinge No. 9, in the parish of Rang, Skåne. The Jutland 
material most closely resembles that of Holländaren in respect of the 
forms and execution of the flint objects, and the Sohög material con-
stitutes a dose parallel as regards the quality of the pottery. There are 
no considerable finds in the Scandinavian dwelling-place material which, 
in respect of both flints and pottery, corresponds to the finds from the 
Landskrona dwelling-place. 
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