
En boplats från äldre järnålder i Hötofta, sydvästra Skåne
Stjernquist, Berta
Fornvännen 161-179
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1969_161
Ingår i: samla.raa.se



En boplats från äldre järnålder i 

Hötofta, sydvästra Skåne 

Av Berta Stjernquist 

Det kända boplatsmaterialet från Skåne daterbart till äldre järnålder 
har länge varit ytterst torftigt1 i jämförelse med exempelvis material 
från Östersjööarna (Gotland,- Öland3 och Bornholm4) och områden i 
väster.5 Det material, som varit känt, har haft tyngdpunkten i romersk 
järnålder. Som exempel kan nämnas boplatserna vid Uppåkra och 
Vä. De rika gravfälten från romersk järnålder0 visar dock klart, att de 
låtaliga boplatsfynden inte tecknat någon tillförlitlig bild av bebyggel
sens intensitet. 

Skillnaden i frekvens mellan gravfält och boplatskomplex kan inte 
bero på skiftande forskningsintensitet utan måste i stället hänga sam
man med olikartade förutsättningar att återfinna fornlämningarna. 
Vid bedömning av boplatsrester är det av stor vikt att detta förhål
lande beaktas. 

De fyndrikaste boplatserna från romersk järnälder såsom Uppåkra 
och Vä har ett material, som anger kontinuitet ned i folkvandrings
tid.7 De problem, som berör denna sena horisont, skall här inte disku
teras. I stället skall frågan om boplatsernas karaktär samt om deras 
kontinuitet bakåt i tiden behandlas. 

Dateringen av boplatserna vilar till stor del på keramiken, därför 
att den förekommer förhållandevis rikhaltigt på alla boplatser. Med 

1 B.-M. Vifot, En hustomtning frän förromersk järnålder i Skäne, Meddelanden från 
Lunds universitets historiska museum 1934, s. 174 ff.; B.-M. Vifot, Järnåldersboplatscn 
vid Uppåkra, Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1936, s. 97 ff.; 
B. Stjernquist, Vä under järnåldern, 1951; Jfr M. Strömberg, Untersuchungen zur 
jungeren Eisenzeit in Schonen, Acta Arch. Lundensia, Series in 40. No 4, 1961. 
2 Sammanställning i Vallhagar I-II, 1955. Jfr även E. Nylén, Die jiingere vorrömischc 
Eisenzeit Gotlands, 1955. 
3 M. Stenberger, Öland under äldre järnåldern, 1933, passim. 
' O. Klindt-Jensen, Bornholm i folkevandringstiden, 1957, passim. 
• Ett flertal arbeten, sammanfattande i J. Bröndsted, Danmarks Oldtid III, 1960, passim. 
' B. Stjernquist, Simris. On Cultural Connections of Scania in the Roman Iron Age, 

1955-
7 Jfr M. Strömberg, a. a., 1961, s. 19 ff. 
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stöd av dateringar i gravfynd kan keramikmaterialets förändringar 
under romersk järnälder i stora drag fastställas. Detta gäller dock 
främst utvecklingen under den yngre romerska järnåldern. Den äldre 
romerska järnålderns keramikmaterial är betydligt svårare att över
blicka dels emedan materialet som helhet är litet och ojämnt fördelat, 
dels emedan hållpunkterna för dateringarna är relativt fåtaliga. De 
för dateringarna viktiga gravfynden med metallföremål är för detta 
avsnitt inte så talrika att de kan ge tillräcklig ledning. Detta medför, 
att bilden av keramikens utveckling under den äldre romerska järn
åldern är ofullständig och dateringarna behäftade med vida osäker-
hetsmaiginaler. 

Keramikraaterialet frän romersk järnälder karakteriseras till viss 
del av en speciell utformning av mynningskanten. Denna består i en 
markant förtjockning av godset och en avfasning, som delar upp kan
tens insida i facetter. Detaljutförandet varierar och kan i vissa fall 
hänga samman med godsets fasthet och kvalitet. Även förhållandevis 
grovt gods visar dock ofta denna facettering. 

Sådan keramik förekommer på flera fyndplatser (fig. i). På boplat
sen i Uppåkra karakteriserar den den äldsta fyndhorisonten i den av 
Vifot undersökta husgrunden.8 På Fäboplatsen finns likaledes ett visst 
inslag av kärldelar med förtjockad mynningskant.9 Den typiska kant-
utformningen med mycket kort, kraftigt förtjockad kant finns emel
lertid ej där. På den 1959 undersökta boplatsen Kroneborg i°, Harde
berga sn undersöktes ett antal avfallsgropar med fynd av keramik. 
Bland fynden ingick skärvor med förtjockad och facetterad myn
ningskant.10 Då materialet behandlades 1961 framhölls överensstäm
melser med keramik i Uppåkraboplatsens undre lager. Kroneborg-
boplatsens keramik är emellertid inte särskilt rik eller karakteristisk. 
Det största intresset har den i själva verket fått genom de två fragment 
av terra sigillata, som påträffades på boplatsen. Ett fyndmaterial av 
keramik med förtjockad och facetterad mynningskant kommer från 
Allegården, Hjärnarps sn.11 Vid boplatsundersökningarna i Hagestad, 
Löderups sn har liknande boplatsmaterial påträffats.12 I undersök-. 

8 Vifot, a. a„ 1936, s. 97 ff. 
11 Stjernquist, a.a., 1951, s. 62, fig. 28. 
10 C. Buntc, Ein Terra-sigillata Fund von Kroneborg, Schonen, Meddelanden från 
Lunds universitets historiska museum 1960 (1961), s. 216 ft. 
11 Materialet i Statens historiska museum, Stockholm, är ännu ej publicerat. 
13 M. Strömberg, Eine siedhmgsgeschichtliche Untersuchung in Hagestad, Siidost-Sclio-
nen. Meddelanden från Lunds universitets historiska museum, 1961 (1962), s. 146 tf. 
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Fig. 1. Karta över skånska boplatser med keramik med förtjockad och facetterad nmi 
ningskant. — Map of settlements in Skåne with pottery with thickcned and faceted 
rims. — 1. Hötofta 183, Södra Akarpn sn. — 2. Hötofta 184. — 3. Hörtegården, östra 
Vemmenhög sn. — 4. Rosengård, Malmö. — 5. Kulladal, Malmö. — 6. St. Uppåkra 
nr. 8, Uppåkra sn. — 7. Håstcnslöv nr 10, Hardeberga sn. — 8. Björnstorp, Västra 
Karaby sn. — 9. Kroneborg i°, Hardeberga sn. — 10. Allcgärden, Hjärnarp sn. — 
11, Hagestad, Lödcrup sn. — 12. Gärdlösa nr 3, Smcdstorp sn. — 13. Vä, Vä sn. — 
14. Bromölla, Ivetofta sn. 

ningarna av järnåldersbebyggelsen i Gårdlösa, Smedstorp sn ingår ett 
boplatskomplex från romersk järnålder, där keramiken med förtjoc
kad och facetterad mynningskant förekommer.13 

I yngre romersk järnålder finns inte den facetterade kantutform
ningen på keramiken. Den har alltså försvunnit under den äldre ro-
13 Materialet är ännu ej publicerat, jfr B. Stjernquist, Gärdlösaundersökningen, En 
presentation. Ale 1965. 
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merska järnåldern. Man kan inte klart se vid vilken t idpunkt denna 
markanta förändring från förtjockad och facetterad mynningskant till 
tunn mynningskant har skett. Förutsättningarna att studera den grän
sen skulle vara bättre, om det fanns kortvariga bosättningar, som 
kunde avgränsas från varandra. 

Boplatsmaterialet från Uppåkra och Vä synes inte kunna dateras 
tidigare än till romersk järnålder. Den fyndhorisont, som karakteri
seras av keramik med förtjockad och facetterad kantutformning, täc
ker emellertid även den föregående perioden, per. III b enligt den 
gruppering av keramiken, som successivt utarbetats av Becker.14 

Fyndmiljön från denna period upptar även som en typisk föremåls
form de s. k. lerblocken, som även benämnts eldbockar. 

Anläggningarna i Uppåkra och Vä är på olika sätt skadade eller 
ofullständigt bevarade. Med stöd av det befintliga materialet kan man 
dock antaga, att hustypen i Skäne under romersk järnålder i stort 
sett varit densamma som i andra områden av Sydskandinavien vid 
denna tid (Danmark, Öland, Gotland) dvs. långhus med två rader 
inre stolpar. Man kan tala om samma huvudtyp även om väggarnas 
konstruktion och andra detaljer varierat inom olika lokaler med olika 
förutsättningar. 

På danskt område finns ett mycket stort material av bykomplex med 
kontinuitet frän förromersk till romersk järnålder. I dessa har sedan 
lång tid tillbaka långhustypen kunnat beläggas.'"' Genom C. }. Bec
kers undersökningar kan man nu leda den tillbaka inte bara till äldre 
avsnitt av förromersk järnålder111 utan även till bronsålderns sjätte 
period. Husen under bronsålderns sjätte period synes dock ha haft 
en annan utformning av gavlarna17 och antages inte ha legat i stora 
bykomplex. Bykomplexen är en samhällsstruktur, som i Danmark inte 

14 C. J. Becker, Den tidlige jernalder-bebyggelse paa Trelleborg, Nordiske Fortidsminder 
IV, 1948, s. 223 ft.; C. J. Becker, Forromersk jernalder i Danmark, Nordiska arkeolog-
mötet i Helsingborg 1951, Finska fornminnesföreningens tidskrift LII: 1, 1951, s. 29 ff.; 
C. J. Becker, Förromersk jernalder i Syd- og Midt fylland, 1961. 
u Sammanfattande i Bröndsted, a. a., 1960, s. 101 ff. Innebörden av begreppet by har 
diskuterats. Denna benämning användes här, jfr Becker, a.a., 1966, s. 218 ff. 
10 C. J. Becker. To landsbycr fra tidlig jernalder i Vestjylland, Nationalmuseets Arbejds
mark 1966, s. 39 ff.; C. J. Becker, Ein friihcisenzcitlichcs Dorf bei Gremtoft, West-
jiitland. Vorberieht iiber die Ausgrabungen 1961-63, Acta Arch. 36, 1965 (1966), s. 
209 ft.; C. J. Becker, Zum Problem der ältesten cisenzeitlichen Dörfer in Jutland, 
Studien zur europäischen Vor- und Frilhgeschichte, 1968, s. 74 ff. 
17 C, J. Becker, Bronzealderhusc i Vestjylland, Nationalmuseets Arbejdsmark 1968, s. 

79 ff-
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kan beläggas före den förromerska järnåldern. Materialet från sen 
bronsålder är emellertid ännu så litet att slutsatserna måste dragas 
med stor försiktighet. 

En motsvarande kontinuitet i hustypen framgår icke av det i Skåne 
nu kända materialet. Förutsättningarna för ett studium av hustypen 
under förromersk järnålder har där icke förelegat, därför att större 
boplatskomplex saknats. 

En fyndgrupp består av boplatsfynd från yngre bronsålder, där ke
ramiken visar ett visst inslag av senare bosättning. Då krukskärvor 
med förtjockad och facetterad mynningskant förekommer, har man 
klart belägg för bosättning från tiden omkring Kr. f. Detta gäller en 
boplats i Björnstorp, V. Karaby snM och en i Bromölla.19 På en boplats 
på Hötofta 184 är det undre lagret med bronsåldersmaterial genom ett 
sterilt lager skilt från det övre med keramik med förtjockad och facet
terad mynningskant.20 

En annan fyndgrupp består av boplatsfynd av begränsad omfatt
ning karakteriserad av keramiken med förtjockad och facetterad myn
ningskant till synes utan äldre eller senare inblandning. Följande ma
terial kan anföras. 

Vid planering för boplatsområde pä Rosengårds ägor inom Malmö 
stad påträffades rester av en husgrund.-1 Den bestod av ett tunt ler
golv samt en härd. I kulturlagret över lergolvet påträffades ett stort 
antal krukskärvor, av vilka en kruka samt ett mindre kärl med jämnt 
utsvängd kärlvägg kunde rekonstrueras. Det mindre kärlet samt andra 
krukskärvor, som påträffades, hade den typiska kantutformningen 
med förtjockad och facetterad mynningskant. Bland fynden märkes 
även bitar av ornerade lerblock. Några närmare detaljer om hustypen 
gav fyndet inte och inga stolphål kunde konstateras. På en annan plats 
inom Malmö stads område benämnd Kulladal påträffades vid plane
ring för bostadsområde ett stort antal gropar med fynd från olika 
tidsavsnitt." Av intresse i detta sammanhang är materialet frän an
läggningarna IV, VI och VII, vilket i stort sett synes vara enhetligt. 
Av krukskärvor har en del kärl former kunnat rekonstrueras. Det är 

" Materialet är ännu ej publicerat. 
"' R. Petré, En bronsåldersln i Bromölla, Skånes Hembygdsförbunds årsbok, 1959, s. 47 tf. 
• B. Stjernquist, Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen, Acta Arch. 
Lundensia (under tryckning). 
31 Malmöfynd 64. Malmö museum. Historiska avdelningens utställningskatalog nr i, 
1965, s. 100 tf. 
-- Malmöfynd 64, s. 4 ft. 

I I — 694440 Fornvännen H. 3, 1969 
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Större och mindre kärl, som visar släktskap med materialet från Rosen 
gård även om typiska facetterade mynningskanter ej förekommer. 
Möjligen är materialet tidigare än den typiska facetterade keramiken 
men å andra sidan är det som helhet så litet att det knappast kan 
bedömas som representativt för ett visst avsnitt. Karakteristiska är 
skärvor med ornament av vinkellinjer och punkter samt bitar av or
nerade lerblock. 

Ett boplatsmaterial av begränsad omfattning och av enhetlig karak
tär påträffades vid undersökning av ett kulturlager på Håslenslöv 
nr io , Hardeberga sn.23 Det bestod av krukskärvor, lerklining, djur-
ben och en skära av järn. Krukskärvorna är dels av grovt gods, dels 
av fast gods med glättad yta och med förtjockade och facetterade 
mynningskanter. Några skärvor utgör delar av en kärlbotten med 
koncentriska ringar i relief.-4 

Det mest uppmärksammade fyndet kommer emellertid lian Hörte
gården, Ö. Vemmenhög sn. Där undersökte Vifot år 1929 ett kultur
lager i samband med en rektangulär stensättning.-"' Kulturlagret him 
nade fynd av keramik med förtjockad och facetterad mynningskant 
samt delar av ornerade lerblock. Då keramiken med förtjockad och 
facetterad mynningskant förekommer inte bara i period III b utan 
även i början av romersk järnålder är den närmare dateringen av 
boplatsfyndet något osäker.-" 

På grund av materialets begränsning har det inte varit möjligt 
att närmare indela den keramik, som karakteriseras av de facette
rade mynningskanterna. Det kända gravmaterialet från den förro
merska järnåldern är för Skånes del fortfarande så begränsat, att det 
inte speglar keramikens förändringar.-7 Av betydelse lör diskussionen 
i detta sammanhang är emellertid att stensättningar i Hörtegården 

• LUHM 28932: IV, jfr Stjernquist, Simris II. Bronze Age Problems iu the Light of 
the Simris Exeavation, Acta Arch. Lundensia, Series in 40. No 5, 1961, s. 137. 
" Kärl med bottenringar frän svenskt område är kända från brandgrav 18 i Sjögestad 
sn. Östergötland, jfr E. Sörling, Eli gravfält frän La Téne-tid i Sjögestad sn, Öster
götland, Fornvännen 1942, s. 264 ff. Utanför svenskt område har sådana kärl påträffats 
i liera fall. S. Miiller avbildar sädana i Oldtidens kunst i Danmark III, 11)33. s- 1 ' 1 -
fig. 172. Exempel söder om Östersjön kan nämnas frän Darzau, jfr C. Hostiminn. 
Der Urnenfriedhof bei Darzau, 1874 samt trän Aiiielinghausen, jfr F. Kriiger, Das 
Gräberfeld von Delmsen, Praehisl. Zeitschrift XV, 1924, s. 61 ff. Dateringen av sådana 
kärl ligger i tiden omkring Kr. f. 
23 B.-M. Vifot, a. a., 1934, s. 174 ff. 
20 Jfr B. Stjernquist, a.a., 1951, s. 48 med hänvisning till inlägg av C. J. Becker. 
Tt B. Stjernquist, a. a., 1961, s. 128 ff„ jfr Vifot, a. a., 1934, s. 174 ff. 
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Fig. 2. Hötofta 183. Husgrund 8 under utgrävning. 1 mittpartiet hal efler t va rader 
inre stolpar. — Hötofta 18". House foundation 110. 8 during exeavation. In the middle 
two rows of postboks inside lhe foundation. 

tolkats som golvet i ett hus. Fyndet skulle därmed tyda på att det 
i slutet av förromersk järnälder eller vid tiden för Kr. f. funnits en 
hustyp, som man inte kan belägga i det sydsvenska området under 
romersk järnålder och inte heller på boplatser pä danskt område han 
förromersk och romersk järnålder. Detta kan synas motivera cit an
tagande, att fyndhorisonten med keramik av typen med förtjockad 
och facetterad mynningskant samt med lerblock i Skåne skulle höra 
samman med andra hustyper än långhusen, vilka man av fynden i 
Uppåkra och Vä kan antaga ha funnits också i Skåne. En förändring 
i hustyp skulle dä kunna motsvara typförändringar i materialets sam
mansättning (lerblocken försvinner). 

Problemen om kontinuitet och förändringar i hustyp och keramik 
har fått en ny belysning genom ett boplatsmaterial, som kunnat un
dersökas vid Hötofta, S. Äkarps sn i Skäne. 

Under åren 1967-68 utgrävdes i olika etapper delar av kulturlager 
samt några husgrunder med ett fyndmaterial, som karakteriseras av 
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Fig. 3. Hötofta 181. Stenläggning runt husgrund 8, vars golvyta är synlig till höger 
i bilden. — Hötofta 183. Stone paving around house foundation no. 8, the floor of 
which can be seen to the right in the picture. 

keramik med förtjockad och facetterad mynningskant. I närheten på
träffades ett annat komplex med anläggningar bl. a. grophus från 
yngre romersk järnälder (hus 1-6). Detta senare komplex kommer 
emellertid inte att diskuteras i detta sammanhang. 

Kulturlager och husgrunder hade delvis skadats av grustäkt. Den 
bäst bevarade husgrunden (hus 8) hade en längd av ca io m och en 
bredd av ca 4,5 m och var öst-västligt orienterad. Den hade två rader 
inre stolpar (fig. 2). Vid var och en av gavlarna fanns dessutom en 
mittstolpe som till sina dimensioner var något kraftigare än de inre 
stolparna. Golvnivån hade svag inblandning av lera men något sam
manhängande lergolv kunde icke iakttagas. I golvnivån fanns ett 10-
15 cm djupt sammanpressat kulturlager. Lera förekom rikligt i vägg
linjen. Enstaka bitar av lerklining kunde tillvaratagas. Vägglinjen 
var delvis markerad av jord och sten. Utanför den vidtog stenläggning, 
som uppträdde fläckvis runt husen (fig. 3). Då väggen var raserad 
ned till bottennivån, var gränsen mellan vägglinjen och den yttre 
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stenläggningen ibland svår att iakttaga. Väggens bredd kunde dock 
uppskattas till ca i m. I vägglinjen förekom enstaka, oregelbundet 
placerade stolpar. Man kunde inte få någon uppfattning om husets 
höjd eller uppbyggnad. Eftersom lera förekom i samband med väggen, 
kan man antaga att den helt eller delvis varit lerklädd. Enstaka ler-
kliningsbitar har spår av pinnintryck. Spår av vit massa kunde konsta
teras tillsammans med leran längs den linje, som markerade insidan. 
Denna vita massa visade sig vid analys bestå av kalk. Detta ger an
ledning antaga att väggen varit kalkad. Det var inte möjligt att med 
säkerhet avgöra var ingången legat. I den östra delen av husgrunden 
fanns en härd bestående av skörbrända stenar. 

Delar av ytterligare tre husgrunder av samma typ som hus 8 kunde 
undersökas. Dessa hade gavel partier bevarade, vilka bekräftade den 
i hus 8 gjorda iakttagelsen med en kraftig mittstolpe, som synes ha 
burit takåsen. 

Husen låg med endast nägra meters mellanrum. Dessa mellanrum 
var delvis stensatta, så att broläggning förekom över stora partier. 
I husens närhet fanns två kraftiga härdar med spär av järnslagg. Inom 
omrädet fanns dessutom rester av två ugnar. 

I husgrunderna och i viss utsträckning utanför dem påträffades rik
ligt med fynd bestående av keramik, bitar av lerblock, benspetsar, 
djurben och ett mindre antal järnföremål. 

Husgrunderna är av samma huvudtyp som dem man känner från 
andra delar av Sydskandinavien under äldre järnålder. Som ovan på
pekats har man att räkna med variationer i fråga om väggarnas kon
struktion beroende pä lokala förutsättningar exempelvis i material
förekomst. Det väsentliga vid komparationen synes emellertid vara 
dimensionering och uppbyggnaden med två rader inre stolpar samt att 
väggarna har stabil konstruktion antingen detta är en jord-sten kon
struktion, vilket är det vanliga, eller stadiga lerklinade väggar. Andra 
detaljer av viss betydelse är den öst—västliga orienteringen. Det gemen
samma i huvudtypen är väsentligt därför att det talar for samma ut
rymme och disposition av utrymmen i bostäderna. Detta kan i sin 
tur tolkas som belägg för likartade levnadsförhållanden och kanske i 
sista hand likartad samhällsfunktion. 

Det antagande om likhet i huvudtyp mellan husen i äldre järn 
ålder på skånskt omräde och husen på danskt omräde och på Öster
sjööarna, som man med stöd av husresterna i Uppåkra och Vä kunnat 
ana, har bekräftats genom undersökningen i Hötofta. Frågan om hur 
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Fig. 4. Krukskärvor frän Hötofta 18*. — Pot sherds from Hötofta 183. — 2/3. 

långt tillbaka man i Skåne genom detta material kan fora långhuset 
med två rader inre stolpar hänger samman med dateringen. 

I husgrunderna och i viss utsträckning utanför dem påträffas rikligt 
med fynd bestående av keramik, bitar av lerblock, benspetsar, djur-
ben och ett mindre antal järnföremål. 

Intill husgrunderna fanns ett över 3000 kvm stort kulturlager mcel 
en mäktighet av 60-80 cm i dess centrala delar. De partier, som kun 
nat undersökas, har lämnat fynd av samma karaktär som i hustyperna. 
Keramiken är huvuddelen av det arkeologiska materialet. Den har lik
artad utformning i husgrunderna och i kulturlagret. Detta gäller kärl
formerna, mynningskantens utformning och ornamentiken. 

Bland keramiken, som föreligger helt i kärldelar och skärvor, finns 
kärl av slott format av gods med grov magring. Till detta material 
hör utåtböjda förtjockade mynningskanter med tydliga facetter. I vissa 
fall är facetterna mindre tydliga, men förtjockningen är karakteristisk. 
Kärlen av grovt gods har slät men ej glättad yta. De är oornerade. 

Keramiken av fastare gods med mindre magringskorn föreligger i 
många variationer. Kantutformningen karakteriseras av kraftig för
tjockning med tydliga facetter (fig. 4). Genom förtjockningen blir 
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i-ig. 5. Del av lerkärl frän Hötofta 18*. 
Hölofta 18*. — 1/2. 

Fragment ot clay vessel Ironi 

kanten markerat utåtböjd. Karakteristisk är en kärlform med mjukt 
rundat bukparti (fig. 5). Ytan är slät och har ofta mörkare eller ljusare 
glättad yta. Denna kärlform är känd bl. a. i den kärlgrupp i Skäne, 
si nu dateras till tiden omkring Kr. f.28 Ett stöd för dess tidsställning 
är dess förekomst i gravmaterialet från Horn i Västergötland-" och 
frän andra mellansvenska gravfält.88 Samma mjukt rundade typ går 
igen i det danska materialet från per III b. Det finns kärl av denna 
form, vilka liksom fig. 5 från Hötofta har en horisontell fåra under 
mynningskanten/'1 Denna fåra kan ibland ersättas av en svag avsats 
och halspartiet blir därigenom mera markerat/1- På dessa kärl är dock 
bnkkanten oftast skarpare. På sydsvenskt område synes kärlen med av
sats på skuldran ligga efter Kr. f. På större kärl fär gärna det nedre 
partiet en insvängd konkav linje, som på grupper av lerkärl på nord-
tyskt och nordvästtyskt område under sen förromersk tid och från 
lielc-n omkring Kr. t. Ornamentdetaljer, som påminner om denna kon-

II. Stjernquist a.a., 1955. s. 71 ff„ jfr Stjernquist a.a., 1961, s. 136. 
-"• K. E. Sahlström-N.-G. Gejvall, Gravfältei pä Kyrkbacken i Horns socken, Väster
götland, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 60:2. 1918. 
" W. ele- Geer-B. Schnittger, Ett nyupptäckt gravfält vid Nybble i VUungstads socken, 
Meddelanden från Östergötlands Fornminnesförening 1912, s. 10 ff.; T. J:son Arne, Ett 
iniiigraffäli i Västergötland, Svenska fornminnesföreningens tidskrift m, 1905, s. 133 IL. 
jfr Vallhagar I, s. 310 ff. samt gravfältel Ekehögen, Onsala sn. Halland. 
:;1 1-. Hansen. Hammarsnäs llaliir. 1936, s. 26. fig. 9; Becker, a.a., 1951. s. 43, fig. 9: 
t:. | . Becker, Das eiscnzeitliche Gräberfeld Norre Sandegärd auf Bornholm, Germania 

40, 1962, s. 317 ff. 
" Stjernquist, a. a., 1955, s. 74 ff. 
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Fig. 6. Del av lerkärl från Hötofta 183. — Fragment ot clay 
vissel from Hötofta i8:1. — 2/3. 

tinentala keramik, kan sannolikt tolkas som en influens från kontinen
ten.33 Ett exempel är fig. 6. 

Ornamentiken är på denna keramik sparsam. Den horisontella lin
jen förekommer som ornament liksom en enkel vinkellinje på över-

'•' En mängd material Erin tiden strax före och strax efter Kr. f. kan anföras. — Det 
torde vara svårt att nr nätet av likheter i detaljer avgöra varifrån de viktigaste in
fluenserna kommit. Jfr den principiella diskussionen i B. Stjernquist, Ciste a cordoni. 
Produktion - Funktion - Diffusion, Acta Arch. l.imdinsia. Series in 40. No 6. 19(17. 
s. 167 ff. 

Fig. 7. Krukskärvor frän Hötofta 18'. — Pot sherds from Hötofta l8*. — 2/3. 
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delen (fig. 6) samt meander (fig. 7). Meander bandet består av kontur-
linjer samt har en inre rad av prickar eller korta streck. På svenskt 
område är detta ornament känt på keramik daterbar till tiden om
kring Kr. f. Man kan nämna kärl frän Vikingstad,34 Horn3 '1 och Sim
ris.36 Med stöd av det hittills kända materialet har det betraktats som 
ett relativt sällsynt inslag i keramik från syd- och mellansvenskt om
råde. Ett unikt praktkärl, vars ornamentik har meanderslingor, kom
mer från Maglarp och ligger i ett gravfynd, som med stöd av tre 
fibulor kan dateras till första århundradet e. Kr.37 Fyndet är av stor 
betydelse även för datering av keramiken med förtjockad och facet
terad mynningskant. Kärlet har nämligen även denna typiska detalj
utformning. Mycket fint inristad, i olika fält varierad ornamentik 
förekommer på flera skärvor frän Hötoftaboplatsen. Den tillhör 
samma komplex som meanderornamentiken. Man kan nämna besläk
tad ornamentik från gravfält vid Horn.3 8 En annan ornamentkombi
nation är linjer och prickar (fig. 7). 

Delar av kärl med öron och lösa öron förekommer i materialet. 
De har i mänga fall en markerad profilering eller en karakteristisk 
form av intryck. Denna utformning, som tidigare inte är känd på 
material frän Skäne, ger en intressant aspekt på keramikens ornament-
detaljer. 

Med stöd av keramiken kan man med säkerhet datera komplexet till 
omkr. Kr. f. Man synes kunna räkna med bosättning i period III b 
och troligen även i viss del av första ärh. Eftersom materialet är rela
tivt stort skapar det nya möjligheter till analys av keramikbeståndet 
under denna tid i Skåne. Det nu framkomna materialet är emeller
tid så enhetligt att man lör området inte kan räkna med bosättning 
före period III b. 

Även söder om Östersjön är keramiken med förtjockad och facet-
tcrad mynningskant typisk (eir sen förromersk järnålder (sen-laténe). 
Detta gäller såväl östliga som västliga områden, ehuru former och 

34 de Geer-Schnittger, a.a., 1912, s. 11, fig. 40 och s. 12, fig. 4 b. 
" Sahlström-Gejvall, a.a., 1948, s. 59, lig. 78 och s. 60, fig. 79. Jfr Arne, a.a.. 1903. 
s. 239, fig. 12, som avbildar kärl frän Jämsyssla, vilket har ornament i slingor med 
\ iss likhet med meander. 
10 Stjernquist, a.a.. 1955. s. 105 f. 
37 Stjernquist, a.a.. 1955, Pl. XXXI: 1-2 och s. 105 ff. Kärlet \isar stor likhet meel kärl 
i området tödet om Östersjön. 
" Sahlström-Gejvall, a.a., 1948, s. 66, fig. 87 och s. 67, fig. 88. 

file:///isar
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Fig. 8. Lerblock frän Hötofta i8*. — Block of clav from Hötofta i8*. — Längd t8 cm. 

ornament växlar inom olika lokaler/'" Frågan om samhörighet med 
kontinentala grupper i fråga om former och ornament skall inte när
mare analyseras i detta sammanhang. 

Bland övriga fynd märkes ett stort antal delar av lerblock. De 
visar förekomsten av flera olika omamenttyper. Större delen av ett 

" Exempelvis J. Kostrzewski, Die ostgeniianische Kultur der Spätlaténezeit, Mannus-
Bibliothek 18, 1919,8. 180 ff.; P. Schmid, Die vorrömische Eisenzeit im nordwestdeutschen 
Kiistengebiet, Probleme der Kustenforschung im siidlichen Nordseegebiet, 6, 1957, s. 
49 ff.; P. Schmid, Die- Keramik des 1. bis 3. Jahrhunderts n. Chr. im Kiistengebiet dex 
siidlichen Nordsee, Probleme der Kustenforschung im siidlichen Nordseegebiet, 8, 1965, 
s. n II., jfr R. von Uslar, Weslgennanische Bodenfunde des ersten bb drillen Jahr-
hunderts u. Chr. aus Mittel- und Westdeutschland. Germanische Denkmäler der l i i ih 
ze-ii, 3, 1938, s. 70. Beträffande kronologi, jfr sammanfattande diskussion i arbete) 
R. Hachiiiaim, Die Chronologie der jiingeren vorrömischen Eisenzeit. Studien zinn Stånd 
det Forschung im nördlichen Mitteleuropa und in Skandinavien, 41. Bericht der Rö-
misch-Germanischen Kommission 1960 (1961). 
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lig. 9. Del av lerblock frän Hö
tofta 18*. — Part ot clay block 
from I lötofta 18*. — 2/3. 

sådant lerblock har kunnat hopfogas (li,^. B). Det är ca 28 cm långt, 
i snittet kvadratiskt med ca 10 cm;s sida. Lerpelaren är ihålig. Hälig-
heten är kvadratisk liksom blocket men har svagt böjda begränsnings-
ytor. T r e av sidorna är ornerade med linjeornament, som varieras på 
dem alla (rutmönster, vinkelmotiv av olika sammansättning) (lig. 8). 
Pa grund av variationerna i ornamentiken är det ej möjligt att med 
utgångspunkt frän bitarna avgöra hur mänga lerblock, som är repre
senterade. Med stöd av ornamentikens olikartade karaktär kan man 
dock antaga att det rör sig om minst lyra exemplar utom det ovan 
nämnda, till stor del bevarade. 

Några fragment har en mycket grov linjeomamentih ulan facetter. 
Även denna typ synes ha haft hälighet. Andra bitar är ornerade med 
facetter och med linjer på åsarna mellan facetterna (fig. 9). Ritarnas 
ornament är så varierade att de synes härröra från två olika block. 
Av stort intresse är bitar med snörornuinenlik. Två bitar har mycket 
regelbundna ornament av detta slag (lig. 10-11). De kan kanske ha 
ornerat olika sidor av samma lerblock. Den ena har facetter med tre 
snörrader på åsarna mellan facetterna. Den andra har korsformigt 
lagda snörornament, där varje linje består av två tättliggande snören, 
som är kraftigare och hårdare tvinnade än på biten med tre snör
linjer. Ytterligare en bit har snörlinje. På denna är emellertid ytan 
angripen och ojämn, så att man inte kan uppfatta detaljer i orna
mentet. 

Olika undersökningar har visat, att lerblocken ingick i boplats
material i Norden inte bara vid tiden omkring Kr. f.40 utan att de 

'" Vifot, a.a. 1934, s. 174 ff. 
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10 11 

Fig. 10-11. Delar av lerblock frän Hötofta 18-'. — Parts of clay blocks from 
Hötofta 18», - 1/1. 

ingick i redskapsbeståndet under hela förromersk järnålder och att de 
förekom till och med i slutet av bronsåldern.41 Man har ännu inte 
kunnat förklara deras funktion. Ibland har de benämnts eldbockar, 
men något bevis för användning som eldbockar har inte kunnat fram
läggas. Det är dock påtagligt, att bitar av dessa föremål i många tall 
hittats i samband med härden. 

Fiir frägan om funktionen kan ornamentiken ha en viss betydelse. 
I inånga fall är tre sidor ornerade, medan en sida är oornerad. Detta 
gäller det bäst bevarade lerblocket från Hötofta samt fyndet från 
Hörtegården. Den oornerade sidan skall med stor sannolikhet tydas 
som bottenplan. En detalj, som diskuterats i samband med funktio
nen, är båligheten. Eftersom det nuvarande materialet visar förekomst 
säväl av massiva block som av block med häl, kan båligheten inte 
ha haft med funktionen att göra. Den synes därför ha tillkommit för 
att spara material eller för att minska tyngden. Någon markant nöt
ning, som kan ge upplysning om funktionen, har inte kunnat iakt
tagas. 

Materialet av lerblock är trots ett stort antal nya fynd relativt be
gränsat. Delar har dock regelbundet kommit fram i kombination med 

" Beträffande lerblockens kronologi, förekomst och funktion, jfr Becker, a.a. 1961. 
s. t i l I. sann av äldre litt. S. Miiller, Nye fund og iagttagelser tia sten-, bronze-
og jernalderen, Aarböger 1907. s. 127 ff. I Skam- har bilar av lerblock hittats i lager 
som med säkerhet är yngre bronsålder, jfr 15. Stjernquist, Beiträge lum studium von 
bronzezeitlichen Siedlungen, Acta Arch. Lundensia (under tryckning). 
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boplatsfynd från förromersk järnålder och från tiden omkring Kr. f. 
Ett utökat material kan antagas ge nya aspekter på funktionen. 

På en boplats från laténetid i området söder om Östersjön, har på
träffats lerblock, som har viss likhet med de här diskuterade.4- Storlek 
och former är ungefär desamma. En påtaglig avvikelse i formen före
kommer emellertid därigenom att de något avsmalnar mot ena ändan 
och att båligheten är begränsad till blockets ena ända. Dessa föremål 
har förslagsvis tolkats som lampor. Det är emellertid anmärkningsvärt, 
att endast en sida är ornerad. En användning som lampa skulle moti
verat ornamentik på alla fyra sidorna. 

Av övriga fynd förtjänar benspetsar med ett hål för fästenit att 
nämnas. Denna typ av spjutspets, känd bl. a. frän fyndet från Hjort
spring, förekommer vanligt i förromersk järnålder ." Då det rör sig 
om en föremålsform av organiskt material föreligger viss osäkerhet i 
materialbilden, vilket även kan ge en missvisande bild av dateringen. 
Materialet är dock nu så stort att den kronologiska avgränsningen, 
som gjorts, sannolikt är riktig. 

Materialet på Hötoftaboplatsen ger belägg för dess datering till 
period III b och Början äv romersk järnälder. Vid denna tidpunkt 
tarms sälunda långhuset med inre stolprader i Skåne. Alla hus pä bo
platsen hade denna konstruktion. Man kan därför väga antagandet, att 
detta var den gängse hustypen i Skåne vid denna tid. 

Husgrunden som undersökts pä Hörtegärden skulle möjligen 
kunna tydas som ett belägg för att det funnits en annan samtidig hus
typ. Det finns emellertid ett visst stöd för en annan tolkning av an
läggningen pä Hörtegärden. 

Anläggningen bestod av en stensättning, som var 4 x 8 m . Den hade 
relativt raka sidor och en utbuktning, som Vifot ansåg tyda på en 

m E. Sprockhoff. Eine elbgerinanische Siedlung der Spätlatinezeit von Lehmke, Kr. 
Uelzen, Germania 24, s. 243 ff. För materialet av eldbockar pä tyskt omräde jfr W. A. 
con Brunn, Probleme thuringischer Burgwälle, Germania 27. 1943, s. 140 ff. och H.-H. 
Möller-H. Nowak, Neue Feuerböcke aus Mitteldeutschland, fahresschrifl fiir mittel-
deutsche Vorgeschichte 44, 1960, s. 218 ff. Jfr även H. Segel, Kultsymbole aus schle
sischen Gräbern der friihen Eisenzeit, Opuscula archaeologica, 1913. s. 215 ff. 
,:l C. J. Becker, Die- zeitliche stellung des Hjortspring-Fundes, Acta Arch. ig, 1948, 
s. 145 ff.; C.-A. Althin, Einige schonische Funde aus eler keltischen Eisenzeit, Meddelan
den från Lunds universitets historiska museum 1951, s. 151 ff.; K. Raddatz, Einige 
Waffen der vorrömischen Eisenzeit aus Norddeutschland, Offa 13, 1954 (1955), s. 63 ff. 
ined diskussion av datering och utbredning, jfr K. Raddatz, Die germanische Bewaffnung 
der vorrömischen Eisenzeit, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 
1. Philologiseh-hislorische Klasse, 1966: 11, 1967. 

— 
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ingång. Däremot fanns inga rester av väggen. Enligt uppgift fanns 
några 15-20 cm djupa hål i anläggningen, vilka Vifot med viss tvekan 
tolkade som spår av stolpar. De är emellertid ej markerade på planen 
och synes inte ha haft något regelbundet mönster. 

I varje fall kunde man inte klart se att det rörde sig om stolphål. 
Eftersom byggnaden varit så stor är konstruktionen knappast tänkbar 
utan bärande stolpar. Då jordmånen enligt rapporten var sandblan
dad mylla, borde man kunna se stolphål, om stolpar verkligen funnits 
inom den utgrävda ytan. 

Det fyrkantiga fältet och stenläggningen på Hörtegärden, vilket 
tolkals som golv, avviker konstruktivt helt frän den bild man genom 
annat material fått av golvnivåer i husgrunder från järnåldern. Dessa 
är genomgående jord- eller lergolv. Då sten förekommer, bildar de 
endast mindre ansamlingar för vissa funktioner (härdar och andra in-
redningskonstruktioncr och i vissa fall fläckvis i stalldelen). Ett helt 
stensatt golv under tak kan bedömas som mycket olämpligt ur prak
tisk synpunkt samt dessutom som omotiverat. 

Liknande stenläggningar är emellertid inte okända i samband med 
husgrunder, men de förekommer i det kända materialet genomgående 
som broläggningar för dränering och utjämning utanför husen. Så
dana broläggningar går fläckvis runt husgrunderna. Som ovan nämnts 
fanns i Hötofta sådana broläggningar. Man kunde där lägga märke till 

n n n OO 

att de vid gavlarna i ett par fall låg i fyrkantig plan med relativt 
raka kanter. På sådana broläggningar ligger normalt en del kultur
lager bl. a. djurben om jordmånen är sådan att ben bevarats. 

Stensättningen på Hörtegärden hade av bildmaterialet att döma 
stora likheter med broläggningar vid husgrunderna i Hötofta. Enligt 
författarens uppfattning kan den med stor sannolikhet tolkas som 
en sådan broläggning. En golvyta i en husgrund kan vara betydligt 
svårare att upptäcka än en sådan broläggning. 

Hötoftaboplatsens material ger nya aspekter på bebyggelsen i Skåne 
vid tiden för Kr. f. Den ger dessutom en viktig upplysning om fre
kvensen av boplatsfynd. Frånvaron av fynd måste bedömas med hän
syn till de osäkerhetsfaktorer, som ligger i materialets art. Även stora 
komplex av anläggningar är regelmässigt så raserade, att det fordras 
systematiska undersökningar lor att återfinna dem. 
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Summary 
The paper deals with types of dwelling and linds from clwellings in Skåne. 
dating from the time of the Birth of Christ. The known remains of foundations 
of clwellings have been rare, and little has been known about the pottery remains 
so importanl lor dating. The pottery is characterizeel by, among other things. the 
rims being thickeneel and laceted. 

Such pottery has been founci at several settlements marked 011 the map fig. 1. 
Some of these date chiefly from the Koman Iron Age, and have mainly 
pottery of other types. Other settlements are late Bronze Age with låter elements. 
Others are uniform, but the material is very restrictecl. Hörtegärden is one such 
site, where a rectangular stone setting, interpreted as a house foundation, was 
found. 

Finds and remains from a settlement at Hötofta i8:i, in the parish of Södra 
Äkarp, Skäne, have thrown new light 011 the problem ol types of clwellings and 
pottery at the time of the Birth of Christ. In the years 1967-68, foundations 
of a long house type of dwelling, with two rows of postholes inside the founda
tion, were examined. At least the lower parts of the walls of these buildings 
were of stone and earth. There were occasional patches of stone paving around 
the founelalions. 

The Hötofta settlement conlirms that, at the time around the Birth of Christ. 
there were clwellings in Skåne of the same main types as, for example, in 
Denmark, although the louiidations at Hötofta reveal some local characteristics. 

Dating was made by the aicl of the poltery, which reveals a rich variation 
of ornaments and thickeneel and facetetl rims. Ornamentation of simple lines 
or anglcs is common. Meander ornamentation, different combinalions of clols and 
lines, and linely inscribecl line ornament in fields occur. Vessels with bandles 
have relief-like impressions and proliles. 

A rich assortment of blocks of clay. including blocks wilh different types 
of cord ornament, occur among the linds. 

The linds at Hötofta have provided much information about type ot dwelling 
around lhe time of the Birth of Christ. The stone selling interpreted as a founda
tion of a house at Hörtegärden has been an isolated occurrence without any relä 
tion to the material in known foundations of house types from ihis period. In the 
light of details of the construction of the Hölofta houses, if may be supposed 
that the stone paving at Hörtegärden was a pavement outsicle a house and 1101 
a floor ol a house. 

Translaled hy Albert Read 


