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Senneolitiska huslämningar 

i Skåne 

Av Märta Strömberg 

En kontinuerlig, aktiv bevakning av framför allt odlade fält skulle 
utan tvekan ge resultat både i form av omfattande fyndmaterial och 
genom viktiga iakttagelser, som i sin tur kunde leda till regelrätta 
undersökningar. Stockholmsgården, Valleberga sn öster om Ystad är 
en av de fåtaliga fyndlokaler i Skåne, där en sådan bevakning ägt 
rum. Här undersöktes under åren 1949-51 ett stort antal fornläm
ningar av olika slag, främst grophus från vendel- och vikingatid.1 

Under den tid som förflutit sedan dess har mycket nytt kommit fram. 
Betesmarker har odlats upp, och vid djupplöjningen har år efter år 
nya anläggningar tangerats. Framför allt under åren 1965-70 har 
många huslämningar påträffats.2 Den yngre järnåldern är visserligen 
dominerande här, men inom området finns det spår även av äldre be
byggelse. Av särskilt intresse är därvidlag de senneolitiska anlägg
ningarna. Såväl gravar som boplatsrester har påträffats på Stockholms
gården. Den senast framkomna anläggningen undersöktes i början 
av mars 1971. Vid höstplöjningen 1970 hade ett mörkt kulturlager 
rivits upp inom en väl avgränsad yta, och vid en rekognoscering på 
fältet fann man där spridda flintföremål (karta fig. 1). 

Platsen ligger i egendomens norra del 42 m söder om en mindre 
väg, som går mellan Peppinge by och Löderup. En yta på 5 x 8 m 
undersöktes i första etappen (fig. 2). Därvid kunde man fastställa, 
att det under det plöjda skiktet ännu fanns ett bottenlager kvar av 
den skadade fornlämningen. Det rörde sig om en 6 m lång och 3,1 m 

1 M. Strömberg, Untersuchungen zur jungeren Eisenzeit in Schonen. Acta Archaeologica 
Lundensia, Series in 4°, N° 4, Lund 1961, I, s. 20 ff., II, Tat. 1-4 o. 16. 
2 M. Strömberg, Nya fynd i Valleberga. Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1966, s. 19 ff. 
Jfr även M. Strömberg, Grubenhäuscr in Valleberga. Meddelanden från Lunds univer
sitet! historiska museum 1969-70 (under tryckning). 

16 — 714579 Fcmväimen H. 4, 1971 
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Fig. 1. Stocklioliusgården, Valleberga sn, Skåne med senneolitiska husläiimiiigar och 
gravfält markerade. — Stockholnisgårdcn, Valleberga parish, Skåne, wilh late Neolithie 
house remains and cemetery marked. 

bred anläggning, rektangulär med avrundade hörn. Längsta sidan låg 
i öster-väster. Konturerna var tydliga om än inte knivskarpa. Inuti 
anläggningen fanns ett gråsvart, sothaltigt sandlager med något fet 
konsistens, ca 12 cm tjockt. Omedelbart utanför västra kortsidans mitt 
påträffades ett stolphål med 30 cms diameter, 42 cm djupt, med ett par 
stenar på västra sidan. Utanför östra kortsidans mitt fanns ett lik-
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Fig. 2. Stockholmsgårdcn. Husläinning undersökt 1971. Teckenförklaring: 1 = sandblan
dad mylla. 2 = sotblandad sand. 3 = sot. 4= flinta. 5 = gul sand. — Stockliolmsgärden. 
House remains invcstigated in 1971. Explanation of nuiiierical symbols: 1 = sandy loam, 
8 = sooty sand, 3 = soot, 4 = flint, 5 = yellow sand. 

nande stolphål, 35 cm i diameter och 44 cm djupt med en sten i 
Östra kanten. Fyllningen i stolphålen utgjordes av gråbrun sand. Dess
utom påträffades inuti anläggningen i lagrets underkant två flata ste
nar, 4-6 cm tjocka och för övrigt 18 x 24 resp. 26 x 30 cm stora, som kan 
förmodas ha utgjort stöd för stolpar (profil A-B, fig. 2). De bildar 
också tillsammans med stolphålen en rak öst-västlig linje, där man kan 
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Fig. 3. Stockliolinsgårdcn. Husläinning 1971. Samlat fynd av pilspetsar i anläggningens 
norra sida. Teckn. Bertil Ccnterwall. 1 :1 . — Stockliolinsgårdcn. House remains 1971. 
Assemblcd finds ot arrowhcads from the northern side of the building. Drawing by 
Bertil Centcrwall. 1 :1 . 

räkna med förekomsten av 4 (takbärande) stolpar. Härigenom är det 
rimligt att tolka anläggningen som en husgrund. För detta fick man 
ytterligare ett stöd genom att det i södra sidan syntes spår av en öpp
ning, knappt 80 cm bred. Kulturlagersfyllningen fortsatte här ca 50 
cm utåt. I östra hörnet av denna öppning fanns ett litet stolphål, 
16 cm i diameter och 24 cm djupt (profil E-F, fig. 2). Som framgår 
av profil A-B fanns på ett par ställen tunna sothorisonter, som tyder 
på att här eldats. Det fanns dock ingenstädes någon klart avgränsad 
härd med skörbränd sten. 

Vid undersökningen av kulturlagersfyllningen påträffades i syd
västra hörnet en 40 x 30 x 20 cm stor kvarnsten, nu i lagrets ovankant 
med underdelen ca 10 cm ned i gula sanden under husgrunden. I 
nordöstra hörnet låg en 34 x 18 x 15 cm stor slipsten. Strax öster om 
denna fanns en rund grop, 40 cm i diameter och 8 cm djup under 
kulturlagrets botten. I gropen låg slagen flinta, sammanlagt 59 av
slag av fin, vit till ljusgrå flinta. Avslagens längd varierar mellan 
1-7,4 cm. Med få undantag har dessa avslag en bruksretusch, i regel 
mycket obetydlig, i två fall mera påfallande. Men trots dessa nöt
ningsspår är det möjligen fråga om råmaterial och förarbeten för små
föremål, såsom pilspetsar, borr m. m. Flintans goda kvalitet talar lör 
att det är avsiktligt deponerade stycken, inte kasserat material. Det 
är däremot vanskligt att avgöra, om det samtidigt kan vara fråga om 
en offernedläggning, vilket fyndens karaktär i och för sig möjliggör.3 

Vid gropens östra sida läg en 10 cm lång krossten (slagsten). 2 andra 

3 Jfr t. ex. M. Malmer, Jungncolilhische Studien. Acta Archaeologica Lundensia, Series 
in 8°, N° 2, Lund 1962, s. 480 f., Abb. 97. 
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krosslenar låg i sydöstra resp. nordvästra hörnet. Nära norra vägglin
jen låg 4 pilspetsar av flinta (se planen fig. 2). De låg intill varandra 
omgivna av mörk jord, möjligen rester av ett hölje av något slag. 
Det rör sig om flathuggna pilspetsar av hjärtformig typ, 2,4-3,5 c m 

långa, 1,3-1,6 cm breda och 0,25-0,4 cm tjocka (fig. 3). De är alla 
fint tillslagna, endast en (fig. 3 c) är obetydligt skadad. Utöver dessa 
fynd påträffades en mängd flintföremål spridda över hela ytan. Fynd
materialet, inklusive de nämnda föremålen, har följande sammansätt
ning: 

pilspetsar 12 
dolkar 3 
såg 1 
flathuggna fragm. 2 
borr 5 
skrapor 6 

kniv 1 
eldslagningsfiinta 1 
slipade fragm. 5 

spän 2 
avslagskärnor 5 
avslag och avfall (därav 59 i gropen), 345 

64 med bruksretusch eller retusch 
krosstenar % 

39i 
krukskärvor 6 

Utöver de tidigare nämnda pilspetsarna ingår här ytterligare 8 styc
ken, varav dock 4 är förarbeten (3 sådana avbildas på fig. 4 f-h). 
Påfallande är att det är fråga om olika varianter, såsom framgår av 
fig. 4 a-d, där vi har såväl en pilspets med raka kanter och skarpt 
markerade hullingar som den mera typiska hjärtformiga varianten 
med rundad sida och urnupen bas. Ett endast 2,4 cm långt dolk-
fragment (fig. 4 e) kan ej typbestämmas, eftersom det endast rör sig 
om spetsen av ett dolkblad. Av de andra tvä är ett 8,2 cm långt stycke, 
skaftet och del av bladet (fig. 5 a), möjligt att hänföra till typ D 
II.4 Det tredje är ett fragment av skaft-blad och något vanskligare 

' J. E. Forssander, Der ostskandinavische Norden xuährend der ältesten Melallzeit Europas. 

Skrifter utgivna av Kungl. Hum. Vetenskapssamfundet i Lund XXII, Lund 1936, Abb. 

23-
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Fig. 4. Stockholmsgärden. Hiislamning 1971. Pilspetsar (a-d, f-h), dolkfragmcnt (e), 
borr (i, k), skrapa (1) och sägfragment (ni). Teckn. Bertil Ccntcrwall. 1 : i. — Stock
holmsgärden. House remains 1971. Arrowheads (a-d, f-h), dagger fragment (e), drill 
(i, k), scraper (1) and saw fragment (m). Drawing by Bertil Ccntcrwall. 1 :1 . 

att bestämma men synes av skafttvärsnittet att döma vara typ D 
III (fig. 5 b). Ett fragment, som kan misstänkas höra till samma dolk, 
påträffades som ytfynd ett par m från anläggningen. Det är ett 5,5 
cm långt stycke av ett dolkskaft med tydligt kvadratiskt tvärsnitt. Ett 
3,85 cm långt fragment av en såg liksom ett par andra flathuggna 
fragment samt borr och skrapor (fig. 4 i-m) är karakteristiska bestånds
delar av den sena stenålderns flintinventarium men förekommer även 
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Fig. 5. Stockbolrasgården. Hus
lämning 1971. Dolkfragment. 
Teckn. Bertil Centerwall. 1 :1 . 
— Stockliolinsgårdcn. House re
mains 1971. Dagger fragments. 
Drawing by Bertil Centerwall. 
1 : 1. 

under olika delar av bronsåldern.5 I detta fall torde man dock genom 
de två nämnda dolkfragmenten kunna avgränsa dateringen till senneo
litisk tid. Avslagen och avfallen av flinta är små, från ca 1 cm till 
4,7 cm långa. Råmaterialet är av växlande natur. Här finns såväl 
fin s. k. malmöflinta som fläckig kristianstadsflinta. De fåtaliga kruk
skärvorna är av grovt gods och utan dekor och passar därigenom rent 
allmänt väl in i en senneolitisk fyndmiljö. 

När kulturlagret i anläggningen var färdigundersökt, utgrävdes 
även området utanför. Här var fyndtomt utom i södra sidan, där det 
låg rikligt med flinta på en sträcka av ca 3 m ät söder från vägg-

5 M. Strömberg, Bronzezeitliche Wohnplätze in Schonen. Meddelanden från Lunds uni
versitets historiska museum 1954, s. 89 ff. B. Stjernquist, Beiträge zum Studium von 
bronzezeitlichen Siedlungen. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, N° 8, Lund 
1969, s. 84 ft. 
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Fig. 6. Stockholmsgärden. Invid huslämning 1971. Samlat fynd av skivskrapor. Teckn. 
Bertil Ccntcrwall. 4 : 5 — Slockholmsgärden. Near house remains 1971. Asscmbled finds 
of disc scrapers. Drawing by Bertil Centerwall. 4 : 5. 

linjen räknat. Fynden låg strax under plogdjup i ett endast 3-4 cm 
tjockt lager. För att man skulle kunna gräva ut hela det fyndförande 
området utökades undersökningsytan med 3 x 8 m , varigenom den to
tala ytan blev 64 kvadratmeter. Det visade sig då, att det på västra 
sidan om ingången praktiskt taget inte fanns några fynd, endast svagt 
sothaltig sand. På den andra sidan låg däremot i ett tunt lager flint-
föremål samt dessutom ben, som var så upplösta, att de ej kunde räd
das. 1,2 m från anläggningen låg en sten, 65 x 55 x 32 cm stor. På ste
nens ovansida syntes såväl slipspår som slagärr. Omkring stenen 30-40 
cm ut låg en mängd ytterst små, högst ett par mm stora flintflisor. 
Man kan därför förmoda, att stenen använts som ett underlag, ett 
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städ, vid tillverkning av flintföremål. Invid stenen på dess norra sida 
låg 5 skivskrapor, som alla hade det ursprungliga ytskiktet kvar och så
ledes sannolikt är förarbeten (fig. 6). De är 5,3-7,7 cm långa och är 
alla av lokal flinta och då dels av den ljusgrå, opaka sorten (fig. 6 a), 
dels av den mörkfläckiga kristianstadsflintan (fig. 6 b-e). 3 m söder om 
husgrundens sydöstra hörn påträffades ett stolphål, 20 cm i diameter 
och 30 cm djupt med en sten i västra sidan (profil G-H, fig. 2). 
Flintmaterialet har följande sammansättning: 

pilspetsar 2 
borr 1 

skrapor (samlat fynd) 5 
eldslagningsf lintor 2 
slipade fragm. 4 
avslag och avfall, därav 45 med bruksretusch 367 

381 

Detta material har en starkt fragmentarisk prägel. Enda hela före
mälet förutom de nämnda skraporna är ett litet borr, 2,8 cm långt. 
De två pilspetsarna är fragment, 1 resp. 1,9 cm långa (den ena är 
diskutabel) och tillhör den hjärtformiga typen. De fragmentariska eld-
slagningsflintorna, som är tillverkade i flathuggningsteknik, är 2,3 
resp. 3 cm långa. De slipade fragmenten är små och obestämbara. 
Avslagen och avfallen är av samma karaktär som de inuti anläggningen 
påträffade. De talrika småflisor, som läg koncentrerade kring den stora 
stenen, är inte inräknade i de 367 här upptagna. 

Denna undersökning har alltså resulterat i en anläggning, som att 
döma av sin distinkta form och de där påträffade stolphålen och stolp
stöden inuti kan antagas vara en huslämning. De fyra stolparna bör då 
ha uppburi t ett sadeltak i det nästan rektangulära huset, som haft 
ingången på södra sidan. Huset har legat med grunden så obetydligt 
nedsänkt, att det inte är berättigat att tala om ett grophus. Botten-
lagrets belägenhet visar snarast, att man endast avlägsnat den gamla 
grästorven. Fyndmaterialets sammansättning tyder på att det är fråga 
om senneolitisk tid. De representerade dolktyperna är som nämnt D II 
och sannolikt även D III , vilket bör innebära en datering till förra 
hälften av senneolitikum. Det är dock i nuvarande forskningsläge 
oklart, hur hållbar den av S. Muller och J. E. Forssander utarbetade 
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Fig. 7. Stockholmsgården. Huslämning undersökt 1967. Teckenförklaring: 1 = sandblan
dad mylla. 2 = sothaltig sand. 3 = sot. 4 = gul sand med nägon lerinblandning. — 
Stockholmsgärden. House remains investigatcd in 1967. Explanation of numerical sym
bols: 1 = sandy loam, 2 = sooty sand, 3 = soot, 4 = ycllow sand with some admixturc of 
clay. 

dolktypologien är.0 Säkerligen är den i behov av en översyn, inne
bärande ett metodiskt studium av dolkarnas typologiska element.7 

Det är därvid viktigt, att man försöker åstadkomma en relativ krono
logi för de enskilda dolktyperna, helst i kombination med en serie 
C 14-dateringar av anläggningar med dolkar av olika typer. 

Ett fynd av denna karaktär är värt uppmärksamhet. Även om det i 
de senaste årens intensiva fältarbeten ingått undersökningar på platser 
med kulturlager och andra lämningar från neolitisk tid har hyddbott-
nar eller husgrunder varit sällsynta. Framför allt gäller detta stenål-

8 S. Miiller, Flintdolkene i den nordiske Stenålder. Nordiske Fortidsminder I. Köpen
hamn 1902, s. 126 ft., l-orssandcr, a.a., s. 121 ft. 
7 L. Kaelas, Senneolitikum i Norden. Tor X, 1964, s. 135 ff. 
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derns slutskede. Det finns numera en rad boplatsfynd i Norden, men 
i regel är förutom senneolitikum ytterligare en eller flera perioder 
representerade, och sambandet med äldre avsnitt är dessutom oklart.8 

Den nu undersökta husgrunden är en enstaka anläggning med elt 
svagt kulturlager utanför. Den har undgått att förstöras genom att 
just detta område länge använts som betesmark. Eftersom det nu plö-
jes varje år, kommer man successivt i beröring med de tidigare dolda 
fornlämningarna på fältet. Det är därför möjligt, att det senare kan 
komma fram fler anläggningar av samma slag liksom det i det nära 
grannskapet under senare år påträffats flera grophus från yngre järn
ålder. 

Men även om man hittills har fått belägg för endast en anläggning 
i denna del av egendomen, är det som inledningsvis nämnts inte den 
enda från senneolitisk tid på Stockholmsgården. Är 1967 påträffades 
och undersöktes en anläggning, som tolkades som ett grophus.9 Detta 
låg ca 300 m i rakt sydlig riktning från den nyfunna huslämningen 
(fig. 1). Det skilde sig markant från det 1971 undersökta huset genom 
att det hade nedsänkt botten, 38 cm under det plöjda skiktets under
kant. Det var 4,2 x 1,9 m stort med längsta sidan i öster-väster, alltså 
samma orientering som det andra huset (plan, fig. 7). Anledningen 
till att man tolkade det som ett grophus var de mycket skarpa kon
turerna, den regelbundna formen samt de tre härdarna, som låg på 
olika nivåer (fig. 7, profil A-B). Eftersom det i markytan omedelbart 
invid gropen var helt fyndtomt, kan man tänka sig, att här funnits 
ett högt och spetsigt sadeltak (exempelvis av vass, som sannolikt fun
nits att tillgå i en närliggande sänka), som gått ända ned till mar
ken. Då har det inte kunnat hopas något fyndmaterial just där.10 Här
darna har självfallet inneburit en brandfara i en sådan konstruk
tion, och det kan därför troligen inte ha varit annat än små glöd
härdar. 

I denna anläggning fanns en stor mängd fynd. Förutom ett flertal 
flintföremål av senneolitiska former, ett överraskande stort antal kross
stenar, en kvarnsten med löpare samt ett par bärnstensbitar m. m. 
fanns här ett rikt keramiskt material. Det sistnämnda är av utomor-

8 C. J. Becker, Sen-neolitikum i Norden. Tor X, 1964, s. 121 ff. 
' M. Strömberg, Ett senneolitiskt grophus i Valleberga. Ale, Historisk tidskrift för 
Skåneland 1968, h. 2, s. 1 ff. 
10 Strömberg, a. a., s. 13. 
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dentligt stort intresse. Här förekommer skärvor av såväl stora förråds-
kärl av tjockt gods som av mindre, tunuväggigare kärl. De stora kär
len har en eller flera vulster nära mynningen. På flera kärl finns 
dekor i något varierande utförande.11 De olika formerna av småkarl 
är i stora drag väl kända från våra hällkistor. Större kärl med vulst 
eller utstruken, förtjockad mynning har tidigare varit sällsynta. De 
fyra förrådskärlen från Nosaby kyrkogård, Nosaby sn var länge en 
ensamstående företeelse i Skåne.12 Under senare tid har dock en rad 
fynd med sådana kärl kommit fram, och då inte blott enstaka kärl 
som det från Axeltofta, Tofta sn13 utan även vissa boplatsfynd. Bland 
de senare kan nämnas Östra Ljungby nr 2, Trolle-Ljungby sn14, 
Furulund, Lackalänga sn15 samt Hagestad, Löderup sn.1B 

Som vid publiceringen framhölls, har fynden från den 1967 under
sökta huslämningen vissa drag, som gör en datering till en tidig del 
av senneolitikum sannolik.17 Det måste dock poängteras, att det krä-
ves en systematisk bearbetning av den senneolitiska keramiken för att 
man skall få säkra hållpunkter för en kronologi. Härvid gäller det 
inte endast att göra en form- och dekoranalys utan även eu allsidig 
undersökning av lerans sammansättning, framställningsmetoden och 
bränningstemperaturen. En sådan teknisk undersökning planeras för 
det kerarniska materialet från Stockholmsgården, liksom det redan är i 
gång beträffande de stora keramikbestånden från olika avsnitt av neo
litisk tid i Hagestad. Att den senneolitiska keramiken kvalitetsmässigt 
skiljer sig från den mellauneolitiska keramiken är iögonfallande och 
ofta påpekat, men genom en teknisk analys skulle man ha möjlighet 
att påvisa, om det ändå finns en tradition såväl när det gäller de 
lokala lertäkternas utnyttjande som magringsmaterialets olika be
ståndsdelar m. m. 

11 Ett representativt urval av keramiken är avbildat hos Strömberg, a. a., s. 10 t. 
13 M. Magnusson (Strömberg), Wulstkeraniik in skandinavischen Funden aus dem Spät
neolithikum. Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1949, s. 158 tf., 
fig. 2 a-d. 

" B. Salomonsson, Ein Tongefäss vom Kirchspiel Tofta, Schonen. Meddelanden från 
Lunds universitets historiska museum )g6i, s. 189 tf., fig. i. 
1* M. Strömberg, En östskånsk boplats frän senneolitisk tid. Fornvännen 1955, s. 65 ff. 
15 I. Tilander, A Late Neolithie Settlement in Furulund, Scania. Meddelanden från 
Lunds universitets historiska museum 1962-1963, s. 123 ff. 
10 Påträffade på flera platser inom Hagestad i samband med den bebyggelsehistoriska 
undersökningen. 
17 Strömberg, Ett senncolitiskt grophus i Valleberga, s. 12 f. 
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De två anläggningarna på Stockholmsgården skiljer sig från var
andra genom sin konstruktion och genom fyndsammansättniugen. I 
den nyfunna huslämningen dominerar flintan, och det finns därför 
starka skäl att räkna med att man här arbetat med att tillverka 
flintföremäl. Genom dolkfragmentens utseende får vi en fingervisning 
om att det även här bör vara fråga om den äldre delen av senneo
litikum. Avståndet pä 300 m mellan de två anläggningarna synes väl 
stort tör att det skulle kunna vara fråga om en enda sammanhängande 
samtidig boplats. Att det ändå inte är fråga om ett par helt tillfälliga 
anläggningar ser man av det senneolitiska gravfält, som ocksä finns på 
Stockholmsgården. Det är beläget ca 100 m söder om den nyfunna hus
lämningen och knappt 200 m norr om den tidigare framkomna (fig. 
1) och utgör således en förbindelselänk mellan de två huslämningarna. 
På detta gravfält har undersökts sex gravar.18 Men sannolikt har en el
ler flera gravar förstörts vid markarbetet, och man får också lämna 
den möjligheten öppen, att här finns några ännu oupptäckta gravar 
kvar. När denna ansamling gravar påträffades, väckte den uppmärk
samhet dels därför att man så sällan finner flatmarksgravar från sen
neolitikum, dels för att det var ett gravfält och inte en enstaka grav, 
dels slutligen på grund av dateringen till olika avsnitt av sen stenål
der och tidigaste bronsålder. Även om man inte i nuvarande forsk
ningsläge kan findatera de enskilda gravarna, kan man i varje fall 
konstatera, att det inte rör sig om den eljest i flertalet fall förekom
mande formen av markgravar med gravgods bestående av lancettfor
miga dolkar, alltså från enbart senneolitikums inledningsskede. Det är 
här i stället fråga om mera framskridna stadier. Flatmarksgravar har 
säkerligen varit mycket vanligare under senneolitikum i Skåne än vad 
de ganska fätaliga fynden ger vid handen. Just genom de icke sällan 
oansenliga anordningarna är det en gravform, som lätt undgår upp
täckt. Det behöver emellertid inte alltid vara fråga om påfallande 
enkla gravar, men träet i stockar och kistor har förmultnat, och sten-
rader och spridda stödstenar kan då vara svåra att observera, i varje 
fall i långt större utsträckning än hällkistan, periodens mest kända grav
form. Vid undersökningarna i Hagestad, Löderup sn (grannsocken till 
Valleberga) har ett flertal sädana flatmarksgravar påträffats genom att 

" M. Strömberg, Forntida bebyggelse i Valleberga. Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 
1951, s. loft. M. Strömberg, Die lk-stattungsformcn in Schonen während des Spätneoli-
thikiims. Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1952, s. 29 ff. 
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man systematiskt sökt efter dem. Här förtjänar särskilt att nämnas 
ett stort gravfält på Hagestad nr 40, där inte mindre än 22 gravar 
påträffades i första etappen19, och där sedan ytterligare ett par gravan
läggningar har undersökts. Även där kunde man fastställa, att grav
fältet spänner över en stor del av senneolitikum. 

Trots de påtalade osäkerhetsmomenten, när det gäller dateringen 
inom senneolitikum, har vi ändå på Stockholmsgärden en liten be
byggelseenhet, bestående av en ansamling gravar och två husläm
ningar samt en avfallsgrop. Paralleller till gravarna har vi som nämnt 
bl. a. i grannsocknen, och även på andra platser har man funnit 
flatmarksgravar (resp. gravar, som ursprungligen täckts av låga högar) 
från senneolitisk tid.-0 Men hur ligger det till med huslämningar från 
denna period? Där är man visserligen sämre ställd men lyckligt 
vis inte helt utan jämförelsematerial. Är 1963 undersöktes på Hage
stad n r 33, Löderup sn en boplats från yngre bronsålder. Inom samma 
omräde påträffades även en flatmarksgrav samt boplatslämningar av 
olika slag från senneolitisk tid. Bland de senare kan framför allt näm
nas en liten husgrund i form av en nästan kvadratisk, halvmeterdjup 
nedgrävning, 2,8 x 2,4 m stor med den längre sidan i öster-väster (fig. 
8). Den läg under ett kulturlager från bronsåldern. I östra sidans mitt 
påträffades ett kraftigt stolphål, 30 cm i diameter och 48 cm djupt. 
Längs norra och södra sidan låg på insidan stenrader med tydliga 
träspår över, möjligen rester av bänkar. Invid stenraderna låg fynden, 
som företrädesvis bestod av keramik och då såväl fragment av större, 
vulstförsedda kärl som skärvor med falsk snoddstämpeldekor och bi
tar av en liten kopp. För övrigt låg här en krossten, en skrapa, ett 
spänfragment och några flintavfall. Att detta är en hyddbotten torde 
vara klart, men det lilla formatet gör tolkningen som boningshus 
mindre sannolik. Snarast är det väl fråga om ett förrådshus. Viktigt är 
emellertid, att vi här kan belägga en så tydlig nedgrävning, att det är 
berättigat att tala om ett grophus. Härigenom får vi en parallell till 
den 1967 undersökta anläggningen på Stockholmsgården. 

Dessa tre senneolitiska anläggningar är de enda i Skåne, som kan 

10 M. Strömberg, Stcnäldcrsgravfält. Ale, Historisk tidskrift för Skåneland 1967, li. 1, 

s. 39 '• 
--" Strömberg, Die Bcstattungsformcn, s. 19 ff. N.-O. Nilsson, Fosicgravfältet. Malmöjynd 
66. Malmö Museum 1967, s. 14 ff. C.-A. Mildner och C. Wahlöö, Västra Karaby. Ale, 
Historisk tidskrift för Skåneland 1968, h. 2, s. 51 f. 
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Fig. 8. Hagestad nr 33, Lödcrup sn. Huslämning undersökt 1963. Teckenförklaring: 
1 = sandblandad mylla. 2 = svagt sotblandad sand (kulturlager frän yngre bronsålder). 
3 = starkt sotblandad sand. 4 = trärester. 5 = gul sand. — Hagestad no. 33, Lödcrup 
parish. House remains investigatcd in 1963. Explanation ot numerical symbols: 1 = 
sandy loam, 2 = sand with slight admixture of soot (culture layer from late Bronze Age), 
3 = sand with strong admixture of soot, 4 = remains of wood, 5 = yellow sand. 

antagas vara huslämningar genom sin distinkta form och i två fall 
förekomsten av stolphål. De tre härdarna på olika nivåer i en av 
anläggningarna tyder också på att det inte är fråga om någon avfalls-
grop. En sådan med senneolitiskt material fanns däremot i närheten av 
husbottnen. 

En kulturlagersfylld grop, 4 x 6 m stor och med ett fyndmaterial från 
senneolitisk tid undersöktes 1962 vid Furulund, Lackalänga sn i västra 
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Skåne av Ingeborg Tilander.2 1 Hon tänker sig den möjligheten, att det 
kan vara fråga om en hyddbotten och anför vissa skäl för en sådan 
tolkning, såsom en delvis skadad eldstad, ett stolphål samt en mängd 
stenar, som eventuellt fungerat som golvbeläggning. Anläggningen 
har emellertid mycket otydliga konturer, vilket snarast skulle tyda på 
att det är en grop av annat slag, och det är därför diskutabelt, om de 
anförda skälen är tillräckligt övertygande i detta fall. Man finner ju 
mycket ofta boplatslämningar i gropar, som inte kan tolkas som hydd-
bottnar. Förf. framhåller också, att det — om det är ett hus — måste 
vara en mycket primitiv konstruktion.--

Även utanför Skåne är senneolitiska huslämningar utomordentligt 
sällsynta. I Danmark undersöktes 1952 en liten hyddbotten vid Gug, 
S0nder Tranders sn söder om Älborg.2:i Anläggningen, som låg i nära 
anslutning till en boplats med talrika fynd från senneolitisk tid, var 
4 x 2 m stor med längsta sidan i öster-väster och ingången förmodli
gen i väster. Den hade ett något nedsänkt jordgolv samt stolphål 
längs alla fyra sidorna. Inuti fanns två härdar och två gropar. Att en 
flintsmed arbetat här fick man belägg för genom den rikliga förekoms
ten av flintavfall intill en större sten, som tolkades som sittplats. 
Även de många här påträffade förarbetena talar för att huset använts 
som en flintsmedja. 

Vid jämförelsen med huslämningarna på Stockholmsgården ser vi 
vissa likheter. Proportionerna stämmer bäst överens med den 1967 
undersökta anläggningen, som också hade nedsänkt golv samt härdar. 
Att det på båda orterna är fråga om en arbetsplats torde vara uppen
bart såväl när det gäller Gug som den 1971 undersökta huslämningen 
med sina talrika spår av flinttillverkning. Även de anmärkningsvärt 
många krosstenarna i den tidigare utgrävda hyddbottnen på Stock
holmsgården tyder på att man där sysslat med praktiska arbetsupp
gifter. Husgrunden vid Gug skiljer sig dock i ett avseende från anlägg
ningen på Stockholmsgården, nämligen genom de många stolphålen, 
som tyder på en mera komplicerad väggkonstruktion med stockar eller 
stolpar, sannolikt i kombination med lerklinat flätverk e. d. På Stock
holmsgärden kan man endast i det ena fallet säkert belägga förekoms-

Tilander, a. a., s. 123 ff. 
Tilander, a.a., s. 134. 
J. Br0ndsted, Danmarks Oldtid I, Köpenhamn 1957, s. 311 f. 
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ten av stolpar, som bör ha varit takbärande. Men hur det sett ut vid 
sidorna, vet vi ingenting bestämt om. 

Under senare år har man företagit undersökningar på en rad platser 
med senneolitiska boplatsfynd. Men det har i regel rört sig om kul
turlager och gropar samt spridda stolphål. De sistnämnda kan ha hört 
till huskonstruktioner, men de kan också i viss utsträckning vara spår 
av anordningar vid t. ex. härdar. Det fordras ännu stora forsknings
insatser för att man skall kunna kartlägga den senneolitiska bebyggel
sen i Norden. Därvid kommer givetvis boplatslämningarna att spela 
en viktig roll. För de blandade lagren eller kulturlagren utan syn
bar stratigrafi gäller det bl. a. att pröva olika metoder för att söka 
särskilja bosättningsperioderna och materialbeståndens alla delar. Den 
grupp anläggningar, som här berörts, ger en inblick i vissa typer av 
husgrunder eller hyddbottnar, som för olika ändamål anlagts på bo
platserna. Även om detta självfallet endast är små fragment av de sen
neolitiska bosättningarna, ger de ändå någon kunskap om detta kom
plicerade skedes bebyggelsehistoria. 

Summary 

During recent years a few building remains from the late Neolithie period have 
been discovered in Skäne. Two such remains have been investigated at Stock-
holmsgårclen, Valleberga parish, in the south-eastern part of the province. The 
more interesting of the two is the structure excavated in March 1971. This 
measurecl 6x3 .1 meters and was rectangular, with rounded corners. In each of 
the shorter sides was a posthole and inside were flat stones which probably 
served as foundations for posts supporting the roof. In the south side was an en
trance. Judging from the finds, this was a site where flint objects were made. 

The other remains at Stockholmsgärden were investigated in 1967. The buil
ding, which measured 4.2 x 1.9 metres, had a low-level floor and may therefore 
be characterized as a pit house. There were three hearths, and the rich find 
material included pottery with torus moulding. 

Also in Skäne, at Hagcstad, Löclerup parish, remains have been found of 
a building with a low-level floor. It measurecl only 2.8 x 2.4 metres. There was 
a posthole in one of the sides and inside were stone rows and wood remains. 
The find material included pottery with torus moulding. 

These structures are the only ones from the late Neolithie period so far found 
in Skäne. (The character of the pit, filled with culture layers, which was inves
tigated in 1962 at Furulund, Lackalänga parish, in western Skåne, is more cloubt-

17 — 7*4579 For.wännen H. 4, 1971 
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ful.) At Gug, Sönder Trander parish, Jutland, there has been discovered a struc
ture which can be compared with the Swedish building remains. This is a hut 
base, measuring 4 x 2 metres, with posts along the edges. Inside were hearths and 
pits as well as finds indicating that here, as at Stockholmsgärden, the making of 
flint objects was carried on. 

Translated by R. Cox 


