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och distinkta definitionerna. Jag uppfattade helt naturligt dessa som 
författarens slutgiltiga koncentrat av sin uppfattning angående yxtyperna 
och kunde icke drömma om, att man skriver (och publicerar) en åsikt på 
ena sidan i en avhandling och en annan om samma sak pä nästa sida. 
När det nu, enligt vad Florin själv 1949 meddelar, i alla fall synes förhålla 
sig sä, kan jag icke gärna tänka mig en bättre bekräftelse på min 1948 
uttalade mening, att Dammstugans ståtliga arkeologiska byggnad är upp
förd pä en skäligen vacklande grundval — ett korthus byggt på lösan 
sand. Dammstugans äldre fyndsamling har säkerligen, som Florin nu 
framhåller, ett forskningshistoriskt värde — men detta är ifråga om den 
arkeologiska tolkningen av nämnda boplatskomplex irrelevant. Härvid
lag gäller det uteslutande de vid utgrävningarna påträffade fynden och 
deras förekomst i lagerföljden. Men till underbyggnad för en konstruk
tion av den storleksordning Florin har uppfört räcker det synnerligen 
torftiga och svårbestämbara fyndmaterialet från utgrävningsschakten vid 
Dammstugan ingalunda — lösfynden kunna ju icke komma ifråga vid 
en stratigrafisk diskussion. Hela fyndbeståndet från denna boplats har 
enligt min mening, åtminstone tills ett bättre stratigrafiskt underlag till 
äventyrs kan framskaffas, sin naturliga plats på den museala magasins
hyllan, avd. forskningshistoria. 

Axel Bagge 

FÖRHISTORISKA BEBYGGELSER ANTYDDA GENOM 
KEMISK ANALYS 

Under de tjugo år fosfatanalysen använts för uppspårande av gamla 
boplatser, har en stor mängd material samlats, vars resultat blivit be
handlade i en rad uppsatser.1 Dessa ha berört olika s p e c i e l l a före
teelser. 

Emellertid synes det mig som om en jämförelse av material från olika 
trakter skulle kunna ge en del intressanta fingervisningar beträffande 
vår förhistoriska bebyggelse. 

Mer omfattande undersökningar ha skett inom följande landskap: 
Skåne, Halland, Blekinge, Gotland, Västergötland och Södermanland. 

De fyra förstnämnda landskapen ha undersökts genom Svenska Soc
kerfabriks AB vid deras markkarteringar 1930—32. Delar av Västergöt
land och Södermanland ha undersökts huvudsakligen för arkeologiskt 
ändamål. Trenne socknar ha till nästan hela sin åkerareal undersökts, 
nämligen Grödinge, Sorunda och L. Mellösa. 

Av den i »Fosfathalten i skånska jordar»2 publicerade Skånekartan 
ser man, att den övervägande delen av den gamla bebyggelsen sam-

1 O. Arrhenius, Markundersökning och arkeologi, Fornvännen 1935. 
2 O. Arrhenius, Fosfathalen i skånska jordar, Sveriges Geologiska un

dersökning Ser. C, Årsbok 28, 1934. 
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Fig. 1. Kräklingbo sn, Gotland, har fullständigt undersökts med hänsyn till sin 
fosfathalt. De förhistoriska husgrunderna äro i motsats till andra slag av forn
minnen på ett slående sätt anknutna lill områden med hög fosfathalt. — Kräk
lingbo parish, Gotland, has been completely investigatcd with reference to ils content 
of phosphate. The prehistoric housc-remnants are, in contrary lo other kinds of 
ancient monuments, slrikingly connected wilh areas where the phosphate percenlagc 

is high. 

lats i stora byar, dit även kyrkan förlagts, m. a. o. varje socken har 
mestadels haft en huvudby och ej mer. Den höga fosfathalten framträ
der på kartan som klumpar eller kärnor gentemot den mer eller mindre 
fosfatrika omgivningen. 

I sydöstra Skåne finna vi ett eller möjligen ett par undantag. Inom 
området Glemminge—Ingelstorp—Valleberga—Löderup—Hagestad lägger 
man märke till, att längs hela den där framlöpande landsvägen en myc
ket hög fosfathalt är rådande. Man skulle här vilja föreställa sig en 
sammanhängande by mer än en mil lång. Antydningen till en liknande 
formation ha vi på sträckan Hörup—Borrby—ö. Hoby. 

Landets största sammanhängande fosfatrika område finner man mel
lan Lund och Dalby. Här ha vi ett distrikt på mer än 6 000 hektar, som 
är praktiskt taget fritt från jord med låg fosfathalt. Området begränsas 
än i dag i nordost och sydost av skogar, i norr av ett område med grund 
och dålig jord, Hardeberga backar. Söderut flikas den fosfatrika jor
den mer och mer sönder av gammal skogs- och kärrmark med låg halt. 
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Fig. 2. österhaninge sn, Södermanland. Inom ett område med hög fosfathall ligga 
fyra gamla byar i anslutning till gruvfält från vikingatid; området synes ha varit 
centrum för en ännu äldre bebyggelse. — Österhaninge parish, Södermanland. 
Within the area having a high phosphate percentage there are four old villages 
connected wilh grave-fields from the Viking Period; the area seems to have been 

the site of a still older habitalion. 

Genom området framrinner Höjeå med sina tillflöden. I distriktets 
västra del kläms det fosfatrika området samman av den gamla fälads-
mark, som numera utgör en del av Trolleberg. Strax öster om denna 
förträngning påträffas två områden med mycket hög fosfathalt, Lund 
och Uppåkra, tydligen två mycket gamla tätorter. Framför allt Lund 
uppvisar ju mycket djupa och omfattande kulturlager. Lunds läge synes 
mig genom detta få en mycket god förklaring: Som utskeppnings- och 
huvudort för ett sedan äldsta tider tätt befolkat uppland. 

Halland och Blekinge kännetecknas liksom Skåne av stora fosfatkär
nor, centralbyar, invid vilka vi finna kyrkorna. 

Den karta, som framställer fosfathalten längs de gamla vägarna i 
Västergötland,3 ger för Falbygdens del ett intryck av långa, längs vä
garna förlöpande, höga fosfatkoncentrationer, som kan tydas som plat
sen för gamla långbyar. Ännu mer slående är den bild man får av spe-

3 O. Arrhenius, Bebyggelse och fosfathalt i Norra Västergötland, Ymer 
1938. 
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cialkartan över Karleby socken. Från Slöta genom Karleby till Lovened 
går en smal (omkring 100—200 m bred) och 3 km lång remsa av hög 
fosfathalt. övriga delar av socknen äro synnerligen fosfatfattiga. Be
byggelsen och åkerbruk mäste här sålunda helt koncentrerats till vä
gens närhet. 

Den gotländska jorden kännetecknas av synnerligen låg fosfathalt.4 

Även ganska låga fosfattal få därför här bebyggelseindikerande bety
delse. I »Den gotländska åkerjordens fosfathalt» har påvisats, att fos
fatrikedom i stort sett är bunden till områden med kämpgravsbebyg-
gelse och ej till de nutida byarnas platser. Ännu starkare framgår detta 
förhållande av en specialkarta över Kräklingbo (fig. 1) och av en tabell 
visande sambandet mellan hög fosfathalt och olika slags fornminnen. 
Här vill det sålunda synas som om kämpgravstidens åkerbruk varit 
mycket intensivt medan den senare vikingatidens och medeltida be
byggelsen lämnat mycket svaga spår efter sig. Man mäste här tänka si;j 
en radikal omkastning i kulturmetoder och åkerbrukstyp. 

I Södermanland ha en mängd kemiska bebyggelseundersökningar kom
mit till utförande. I allmänhet finner man små kärnor med hög fosfat
halt, tydande på små byar (1—2 mantal). Undantag härifrån finner man 
bl. a. i Sorunda och österhaninge socknar. Vikingatidsbyarna ligga häl 
i kanten av ett stort område med hög fosfathalt och med nyodlings
jord utanför detta omräde (fig. 2). Det hela synes mig tyda på att inom 
fosfatkärnan (som får tydas som byplats och fornåkrar) legat en äldre 
by som sedan splittrats upp i ett antal nyare bildningar. Dessa ha delat 
den rika jorden sinsemellan och sedermera fortsatt uppodlingen utåt 
periferien. Möjligen skulle man här ha att göra med ett mycket gam
malt skifte, kanske från äldre vikingatid eller tidigare. 

Vad som här framlagts är ju endast olika indikationer, som måste be
kräftas genom arkeologiska undersökningar. 

Olof Arrhenius 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1949 
Svenska Fornminnesföreningen har under 1949 haft fyra sammanträ

den, därav pä våren tvä med föredrag och ett med visning av utställ
ning, på hösten ett med föredrag. Därjämte anordnades i början av juni 
den sedvanliga utfärden för föreningens medlemmar. Styrelsens sam
manträden under året, den 20 januari, 9 februari och 18 mars, ha redan 
noterats i årsredogörelsen för verksamhetsåret 1948 (se Fornvännen 1949, 
s. 59). Medlemsantalet har varit 414, därav liksom under förra året 10 he
dersledamöter och 24 ständiga ledamöter. Antalet nya medlemmar för 
aret är 22. 

Årsmötet ägde rum den 21 mars 1949 på Skansens Nyloft. Sedan för
eningens årsberättelse och revisionsberättelsen upplästs, den senare före-

4 O. Arrhenius, Den gotländska åkerjordens fosfathalt, Sveriges Geo
logiska Undersökning Ser. C, Årsbok 32, 1938. 
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