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En uppländsk gårdsanläggning från stenåldern. 

Av 

SUNE LINDQVIST. 

.edan professor Oscar Almgren är 1906 lämnade en 
' första redogörelse för dittills företagna undersökningar 

å stenåldersboplatserna vid Åloppe och Mjölkbo i 
Nysätra och Österunda socknar av Uppland1, ha 

nya omfattande grävningar utförts där, huvudsakligen av Alm
gren, amanuenserna J. V. Eriksson och Eskil Olson samt mig, 
varjämte Eriksson utarbetat en kartbild över trakten, utvisande 
för en viss del av boplatstiden det hit nående havets gränser. 
I den mån dessa forskningar, av Almgren och Eriksson, avsett 
fastställande av strandlinjen, ha resultaten blivit framlagda av 
den senare år 19132. 

Här skall nu lämnas en kortfattad redogörelse för några 
av de viktigare iakttagelser, som de senare årens grävningar 
i övrigt medfört, då en avslutning av de igångsatta undersök
ningarna och en fullständig bearbetning av det hemförda fynd
materialet ännu ej på länge kan väntas bliva verkställd. 

Hyddrester å Norrskogsboplatsen. 

Boplatsen vid det forna torpet Norrskog under Åloppe 
ligger, såsom förut skildrats av Almgren, å en från den skog-

1 Uppländska stenåldersboplatser. Fv. 1906, sid. 1 ff. och 101 ff. 
2 Studier öfver Upplands förhistoriska geografi, Uppl. Fornm.-fören.s 

Tidskr., h. XXIX, bd. 7, sid. 59 ff. 
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bevuxna moränmarken mot myren och åt S. framskjutande 
udde1. Dennas bas är uppfylld av en ogästvänlig blocksam
ling, men S. om denna vidtager å uddens mittre del en ler-
fylld sänka, mot myren begränsad av en rundslipad berghäll, 
men åt Ö. och V. kringgärdad av något högre moränpartier, 
vilka skogklädda bildat ett förträffligt vindskydd för den lilla 
sänkan. Det är denna lerslätt, som utgjort de senare årens 
liksom 1905 års huvudsakliga grävningsfält, medan riksantik
varien B. Salins undersökningar är 1901 till större delen om
fattade de 'av plogen orörda partierna N. och S. härom2. 

Kulturlagret i lersänkan mäter i allmänhet 0,5 m., under
stundom 0,7 m., och har sålunda endast till sin övre del om
rörts av plogen. Genom talrika i den i sig själv ljusa leran 
inbakade kolsplittror och annat avfall har detta lager fått en 
mörk färgton, som tydligt skiljer detsamma från underliggande 
rena lera. När det understa skiktet därav avlägsnades, obser
verades å den rena lerans tämligen jämna yta här och var 
mörka fläckar, varest den med krukskärvor uppblandade kul
turjorden kvarlåg. Det visade sig, att vid dess försiktiga av
lägsnande stolphål framträdde, vanligen cylindriska, ehuru ned
till utspetsande, och i allmänhet 6—8 cm. vida samt intill 45 
cm. djupa3. 

Det övervägande flertalet stolpar befanns ha stått helt eller 
i det närmaste vertikalt, medan några stöttor intagit en starkt 
lutande ställning. Många hål voro givetvis upptill vidgade 
genom vrickning vid stolparnas uppryckande eller eljest för
ändrade, så att tvekan kunde uppstå rörande deras betydelse. 
Under grävningarna åren 1911 och 1913 ha icke desto mindre 
omkring 200 säkra stolphål konstaterats inom ett område av 

1 Nr 1 ä kartorna hos Almgren, anf. arb., fig.2, och Eriksson, anf. arb., fig.4. 
2 Jfr den av Almgren i anf. arb., fig. 5, meddelade kartskissen. De 

senast undersökta partierna omsluta hästskoformigt det smala schaktet vid A 
å nämnda figur. 

3 De två första stolphälen anträffades sista dagen av en kort exkursion, 
ledd av Almgren, med nägra studenter från Uppsala och mig, för övrigt ut
grävdes de flesta av mig dels omedelbart härefter samma sommar, dels är 1913. 
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144 kvm. Deras fördelning är mycket ojämn och delvis sken
bart regellös. På de ställen, där de lågo glesare, befunnos 
dock de flesta vara ordnade i likt cirkelbågar böjda rader. 
Flertalet på boplatsen neddrivna stolpar kunde därför förmo
das hava utgjort de bärande delarna i väggar till hyddor, så
som förhållandet varit exempelvis beträffande det av riksantik
varien O. Montelius anträffade vikingatidshuset vid Augerum 
i Blekinge1. Denna förmodan 
bestyrktes snart genom iaktta
gandet av härdar inom de tyd
ligare kretsarna. 

Och slutligen tillkom som 
det bästa beviset för hyddor
nas existens iakttagelsen av 
golv runt vissa av härdarna. 
När grävningen försiggick, var 
kulturjorden ganska torr, och 
det befanns lämpligt att med 
ett knivblad från sidan i den 
c:a 20 cm. höga jordväggen 
lösbryta större klumpar, som 
då av sig själva eller för kni
ven eller handen lätt sönder
smulades. Härunder gjorde vi 
på ett ställe den iakttagelsen, att dessa klumpar med förkärlek 
nedåt lossnade utefter en plan yta; lagret närmast därunder 
var fastare och i själva diskordansytan förefanns sand, om ock 
ej i mäktigare lager, ehuru leran överallt elj.est inom boplat
sen saknade dylik förorening. Det var tydligt, att vi här blot
tade det av stenåldersfolket hårdtrampade och sandströdda gol
vet i en hydda. 

Detta sandgolv iakttogs i den första, av den tydligaste, 
ehuru delvis dubbla störkretsen utmärkta hyddan. Och i detta 
golv låg en av härdarna. Se fig. 1 och 2. I samma golv var 

Fig. 2. Plan av hyddorna med 
sand- och risgolv. Jfr fig. 1. 

1 O. Montelius, A. T. S. 21: 1, fig. 148. 

Fornvännen 1916. 12 
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nedstampat ett större fragment av en stenyxa på så sätt, att 
dess tämligen släta brottyta låg i plan med golvytan. Frag
mentet tillhör likt många andra å boplatsen anträffade dylika 
en yxa av långovalt snitt, med i övrigt vårdslösad utformning. 
Eljest påträffades av artefakter endast ett fåtal, genom tramp 
starkt söndersmulade krukskärvor bland sanden, och det kol-
blandade lerlager, som efter hyddans förfall övertäckt områ
det, innehöll också det endast fåtaliga krukskärvor eller red
skapsfragment. 

Härden var ganska primitiv — en gles stenplan av om
kring 120 cm:s längd, omkring 80 cm:s bredd och med obe
stämda konturer. Jag tror ej, att den rubbats avsevärt, sedan 
hyddan övergivits. Många av stenarna voro skörbrända och 
eldsprängda. Omedelbart invid stenplanen observerades tvenne 
likt stolphålen med mörkare jord utfyllda insänkningar i gol
vet, vilka emellertid voro av annan form: omkring 30 cm. vida 
och 20, resp. 30 cm. djupa. 

Då likartade gropar även senare anträffats i omedelbart 
samband med härdar å denna boplats, var deras uppgift för
knippad med härdarnas1. 

Strax invid, ONO. om nyss beskrivna hydda med sandgolv 
har tidigare en annan hydda stått, vars begränsning beträffande 
den östra hälften likväl ej kunde med säkerhet fastställas, enär 
därvarande stolphål voro för grunda eller åtminstone ej nått 
tillräckligt långt ned i den orörda leran för att bliva fullt kon-
staterbara. Som härd tjänstgjorde en stor, men låg, jordfast 
stenhäll, vars en gång av naturen glattslipade yta påverkats 
så kraftigt av elden, att den nu är översållad av små vittrings-
gropar. Invid stenens kant fanns en grop för glöden. Liksom 
i den förra hyddan var avfallet på dennas golv, som låg lägre 
än den förras (jfr fig. 1), och i fyllningen sparsamt. Sand sak-

1 Jfr O. Frödin, Fv. 1910, sid. 35 (Alvastra), O. Almgren, Fv. 1912, 
sid. 141 (uppländsk bronsäldcrshydda). Dessa små gropar synas snarast varit 
avsedda för eldens bevarande, ej för stekning. Jfr U. T. Sirelius, Finnisch-
ugrische Forschungen 1910, sid. 298 ff. (Finland och nv. Ryssland). 
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nades. I dess ställe observerades här och var samlingar av 
förkolnade, men gott sammanhängande granbarr och jämte 
dessa ett par likaledes förkolnade grankottar. Skulle det ris, 
som här bevarats, tillhört hyddans väggar, hade det säkerligen 
blivit fullständigt förtärt av elden. När nu delar därav finnas 
kvar, tyder detta på, att de legat nedtrampade i det fuktiga 
lergolvet, då elden gick fram däröver. Denna hydda har m. a. o. 
haft ett med ris betäckt golv. 

Såväl dennas som föregående hyddas golv befunno sig i 
kulturlagrets understa del och voro fullt plana; de kunna ej ha 
varit nedsänkta under samtida omgivande markyta, då denna 
observerades som en fortsättning av golven utanför stolpkret-
sarna. 

Hyddorna, både de nu och de nedan omnämnda, ha alla 
varit av samma form, för så vitt denna kunnat bestämmas: 
cirkelrunda och av obetydliga dimensioner. Tvärmåttet vari
erar mellan 3 och 4 m. Till hyddan med sandgolv hörde 
egentligen, såsom fig. 1 och 2 visa, tvänne störkretsar, vilka 
emellertid delvis synas hava sammanfallit. Kanske här en 
hydda, något vidare eller trängre, avlöst den andra, varvid 
några av den äldres orubbade stolpar fingo tjänstgöra även i den 
yngre. I båda kretsarna saknas en eller två stolpar å östra sidan, för 
att cirkeln skall bliva sluten. Möjligen beror detta delvis på, 
att förhållandena här försvårade iakttagandet av stolphål1. 
Sannolikt är emellertid ändock, att denna lucka markerar hyd
dans ingång. Härden ligger ej centralt i någondera kretsen, 
utan pä naturligt sätt närmare ena kanten av den förmodade 
ingången. Man jämföre härmed förhållandet inom den lilla 
av Almgren undersökta hyddbottnen vid Multorp i Bohuslän2. 

Då stolphålen i de flesta fall voro vertikala och ingen-

1 Då detta parti utgjorde den sist undersökta delen av hyddan, ned-
lades all nödig omsorg på eftersökandet av stolphål. Nägra grunda, osäkra 
fördjupningar iakttogos ock. 

2 Se utförligast O. Frödin, Tanums härads fasta fornlämningar från 
stenåldern. Bidrag till Göteborgs och Bohusläns hist., bd 8, sid. 424 ff. 
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städes företedde regelbunden lutning, få hyddornas väggar 
även antagas hava varit vertikala. Några fullt tydliga klen
stycken av bränd lera, motsvarande dem, som av Almgren 
samlats i golvet till bronsåldershyddan vid Boda i Breds sn1, 
ha ej under utgrävningen observerats å Norrskogsboplatsen, 
men väl åtskilliga ej till lerkärl hörande brända lerklumpar. 
Säkra lerkleningsbitar ha däremot anträffats av Almgren år 
1910 å boplatsen nr 5 vid Mjölkbo samt konstaterats vid be
arbetningen av det hemförda materialet från Rusthållsskogen 
och ännu en nyupptäckt boplats (se nedan). Det torde där
för knappast kunna betvivlas, att hyddorna vid Norrskog haft 
av ris — varom avtryck i klenstycken från nyssnämnda två bo
platser vittna — eller käppar flätade väggar, som erhållit 
stadga av de glest ställda stolpar, som lämnat spåren i bot
tenleran, samt att detta flätverk åtminstone i vissa fall tätats 
genom lerklening. Åloppehyddorna bilda m. a. o. de nalurliga, 
givetvis primitivare förebilderna till den mer än ett årtusende 
yngre, endast 2,4 mil. SV. därom belägna Bodahyddan, på 
samma sätt som denna i sin tur må betraktas som en typo
logisk föregångare till det ovannämnda Augerumshuset i Ble
kinge från vikingatiden. 

Trots virrvarret av stolphål inom de delar av undersök
ningsområdet, som ligga V. om de beskrivna två hyddorna, 
har jag trott mig kunna bland dem urskilja flera stolpkretsar. 
En är åtminstone säker. Den hydda, som stått här, skilde 
sig på ett intressant sätt från de förut skildrade. Stolpkretsen 
slöt sig kring ett åsformigt flyttblock av 0,8 m:s höjd och med 
en bas av 1,4 x 1 m., den på dess östra sida lagda härden var 
obestämt formad likt härden inom sandgolvet, men skilde sig 
från denna i tvenne viktiga avseenden: dels var den betydligt 
större, dels hade den jämte hyddans omgivande golv växt i 
höjden åtminstone 1 fot under den tid, den begagnats. Här 
träffades bland kol och aska massor av krukskärvor, stora ben
stycken och täta klungor fiskfjäll. Krukskärvor av enahanda 

1 Fv. 1912, sid. 132 ff. 
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gods och ornering lågo ställvis hopade så tätt, att kärlen tyd
ligen blivit krossade på platsen, utan att någon vårdat sig om 
att avlägsna deras rester. Redan vid utgrävningen kunde åt
skilliga bitar passas ihop och otvivelaktigt skall en bearbet
ning av det härifrån medförda kerarniska materialet bringa 
goda resultat. 

Tydligen ha vi här beträtt boplatsfolkets kök, liksom vi 
i hyddan med det väl renhållna risgolvet eller i den något 
senare uppförda hyddan med sandgolv kunna se dess sovrum. 
— Måhända ger oss den lilla verkstadsplatsen, som Almgren 
utgrävt i Mjölkbo hage, golvet till en byggnad för ett tredje 
ändamål, stenåldersgårdens "smedja"1. 

I princip möta vi sålunda redan å Åloppe-boplatsen samma 
gärdsanläggning, med fristående hus för skilda av hemmets 
många uppgifter, vilken nu ersattes genom manbyggnadens 
uppdelning i flera rum, men som ännu synes hava varit den 
vanliga i Uppland, när dess landskapslag skrevs, såsom fram
går av därvarande stadgande, att prästgärden skulle bestå av 
stuga och stekarhus — båda naturligen med eldstad — för
utom lada, kornbod, visthus, sovhärbärge och fähus2. Samma 
anläggning har ju också bevarats intill vår tid i vissa ålder
domliga norrländska fäbodar med stårris och skåle3. 

— Är en erinran om nutida svenska förhållanden sålunda 
i detta avseende närliggande, gav dock boplatsen samtidigt 
ett talande vittnesbörd om, hur pass olikartad den forna Ålop-
pekulturen detta till trots var gent emot vår tids. Strax N. om 
det beskrivna "köket" anträffades vid slutet av 1911 års gräv
ning i kulturlagrets undre del en grav, vilken undersöktes av 
Almgren och Olsson, medan jag nödgades lämna grävningen. 
Det i huvudsak orubbade, men illa bibehållna och ofullstän-

1 Almgren, anf. arb., sid. 109 och fig. 37. 
2 Jfr N. E. Hammarstedt i Uppland, skildring av land och folk, 2, 

sid. 337. 
3 Axel Nilsson, Skansens kulturhistoriska afdelning (Sthlm 1915), 

sid. 7 ff. 
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diga skelettet låg pä rygg med hjässan åt VNV. Strax utan
för dess vänstra axel upptogs en linsformig bärnstensknapp 
med V-borrad undersida. 

Boplatsen i Åloppe Rusthållsskog. 

Den år 1910 av professor Almgren och amanuensen Eriks
son konstaterade boplatsen i Rusthållsskogen vid Åloppesjöns 
södra strand blev år 1913 föremål för några dagars fortsatta 
undersökningar1. En kartskiss över området meddelas i fig. 
3. Vid och mellan de där utmärkta 37- och 38 m.-kurvorna 
hade nämnda forskare i spridda provgropar (n:r 1—5) funnit 
obetydliga och fåtaliga kolsmulor, men intet kulturlager. Prov
gropen n:r 6 vid 39-m.-kurvan gav mera grå mylla och tal
rika kolsmulor, medan 3 m. SO. härom i grop 7 en härd 
och mycket kol anträffats vid kanten av ett lågt flyttblock, 
vars sida var avsprängd i småflisor, och 1 m. åt V. härifrån 
obetydliga krukskärvor. Det var först ytterligare något åt S.,pä 
platån mellan 39- och 40-m.-kurvorna, som ett sammanhängande 
kulturlager förefanns. 1 en där upptagen provgrop, n:r 8, lågo 
talrika krukskärvor, en ben- och en kvartsflisa. Obetydligt 
östligare i grop 21, vid den boplatsen åt 0. begränsande berg
väggen (grop 10) och åt S. i groparna 9 och 11 funnos ånyo 
på sin höjd få krukskärvor eller av människor slagna stensplit-
ror. Efter ytterligare nägra smärre, ej kartlagda stickprov var 
kulturlagrets läge och obetydliga utsträckning—15 m. i ost
lig riktning—noga fixerad. Min efterföljande undersökning be
gränsades därför till grop 8, som vidgades, och området när
mast däromkring, fälten 12—18, varest kulturlagret och den 
detsamma täckande, aldrig av plog rörda myllan i allmänhet 
uppgick till högst 20 cm. I grop 20 saknades kulturlager. 

I västra delen av kulturlagret observerade jag före utgräv
ningen en regelbunden skålformig insänkning (fält 14), som 

1 Jfr Erikssons anf. arb., fig. 4 nr 8 och sid. 67 ff. 
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, 5ÖMi. 

Fig. 3. Plan av Äloppe-Rusthällsskogsboplatsen. De punkterade fälten 
ange blocksamlingar. Till höger bergväggen. 
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efter den i gropens mitt ca 20 cm., vid dess kanter c:a 15 
cm. mäktiga fyllningens avlägsnande tydligt framträdde som 
en cirkelrund hyddgrop av ej fullt 3 m:s diam., jämnt konkav 

Fig. 4. Hyddgropen i Rusthållsskogen frän öster. 

Fig. 5. Profil genom hyddgropen fig. 4. 

och skarpt avgränsad mot den kringliggande plana alvytan. 
Dess utsende framgår av fig. 4 och 5. 

Ett enda stolphål observerades här. Det låg i gropens 
centrum och trängde vertikalt ned 5 cm. i den lerartade bot
tenjorden. 

Trenne mindre stenar lågo 80 cm. därifrån som en liten 
härdplats. Frånsett en 0,5 m. åt motsatt sida från stolphålet 
ur bottenlagret uppstickande sten var golvet eljest fullständigt 
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jämnt. Insänkningens djup mellan stolphålets mynning och 
den ej fullt horisontala sammanbindningslinjens tvenne å pro
filen fig. 5 motsatta kanter var 28 cm. I fyllningen lågo rela
tivt få krukskärvor och kolsplittror, de förra dock av samma 
art som de eljest på boplatsen förekommande. Ett försök att 
konstatera en eventuell stolpkrets kring den av Almgren an
träffade härden (grop 7) kunde ej fullföljas med hänsyn till 
den här som eljest ofta besvärande skogsväxten och måste av
brytas, innan positiva resultat ernåtts. Grop 19 lämnade endast 
tvenne liksom svallade krukskärvor. 

Fig. 6. Lerkleningsstycken frän Rusthållsskogen (a, b, d—g) 
och från annan boplats ett stycke ONO härom. 2:i. 

Om konstruktionen av väggarna över hyddgropen få vi 
en antydan genom de i kulturlagret samlade lerklumparna, 
vara fig. 6 a, b, d—g ger några prov. De flesta äro formlösa, 
men bära understundom avtryck av barr likt det i fig. 6 c av
bildade lerklenstycket frän en ny boplats, belägen å näset mellan 
Åloppesjön och den närmast Ö härom belägna, mindre sjön. 

Frånsett nämnda lerkleningsstycken innehöll Rusthålls-
skogsboplatsens kulturlager en stenyxa (se nedan), flisor av 
kvartsit och andra bergarter, några flintstycken, och framför 
allt talrika krukskärvor. 

I och för sig äro dessa fynd av största intresse, enär de 
tillhöra en tydligen kortvarig epok och därför sinsemellan äga 
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Fig. 7. Krukskärvor från Åloppe Rusthällsskog. 2/3. 
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ett tydligare tidssammanhang än fynden från den en vida längre 
tid bebodda lersänkan vid Norrskog. 

Krukskärvorna, varpå fig. 7 lämnar några exempel, äro 
alla av fast gods, vissa av dem äga som enda ornering glesa 
rader grova pinngropar. 

De flesta visa den vackra, tydligen av de sydvästsvenska 
megalitgravarnas rika keramik influerade ornering, vars, i lik
het med så gott som all stenåldersornering å lerkärl på hori
sontell upprepning grundade, mönster huvudsakligen uppbyg
ges av omväxlande, relativt invecklade enheter med utpräglat 
vertikal sträckning. I de flesta fall kan det konstateras, att 
även detta ornamentsystem livats av grop- eller dubbelpunkt-
rader. 

Kärlens form är vanligen klockliknande (fig. 7 c), bottnarna 
ha varit runda och ej överdrivet tjocka (Almgren, Fv. 1906, 
fig. 26). I Rusthållsskogen äro emellertid även funna skärvor, 
som ange andra, i megalitgravarnas område vanliga former. 
Jag åsyftar de två i fig. 7 a och b avbildade fragmenten av 
ett kärl, vilket, såsom Almgren framhållit, synes hava liknat 
de av S. MUller i Ordning etc, I, fig. 218 eller 229 avbildade1, 
ävensom fragmentet fig. 7 e, som tillhör mynningen av ett kärl 
med rent cylindrisk hals, förmodligen av samma grupp som 
det av Almgren i Fv. 1906, fig. 27, avbildade2, varifrån dess 
ornering ju lånats, liksom nyssnämnda skärvor fig. 7 a och b 
även beträffande sin ornering nära erinra om ifrågavarande 
kärls förmodade förebilder. 

Den i Rusthållsskogen förefintliga keramikarten samman
faller med den ena — den äldre — av de två grupper, som 
Almgren urskilt inom det stora fyndmaterialet från Åloppe-
Norrskogsboplatsen3. Den yngre fyndgruppen från sistnämnda 

1 Almgren, A. T. S. 20:1, sid. 20. Därv. fig. 16 motsvarar fig. 7 a ovan. 
2 Ett eventuellt samband med den senare även i Åloppeområdet van

liga kärlformen, fig. 8, synes mig uteslutet, för såvitt den senare ej får anses 
framvuxen ur den förra. 

3 Almgren, Fv. 1906, sid. 102. 
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lokal karaktäriseras främst genom enklare mönster. Ornamen
tiken uppbygges nu, frånsett grop- och punktraderna, som allt
jämt återkomma, av enkla snedstreck i täta horisontella rader, 
varav de av högerlutande streck bildade zonerna åtskiljas av 
zoner med vänsterlutande streck, eller en serie vänsterlutande 

t • * * JÉ> 

Fig. 8. Del av lerkärl frän Åloppc-Norrskogsboplatscn. '/2-

är lagd över en serie högerlutande. Även genom förändrad 
kärlform och godsets vanligen starka porositet skiljer sig den 
senare keramikgruppen från den förra. Som exempel härå av
bildar jag i fig. 8 ett stort kärlfragment frän Norrskog, till
hörande den yngre avdelning inom sagda grupp, som karak
täriseras därav, att snedstrecken instämplats med ett kamlik-
nande instrument, medan inom den äldre avdelningen sned
strecken äro heldragna liksom linjerna å Rusthållsskogsgrup-
pen. Beträffande dessa avdelningar inom den ostsvenska bo-
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platskeramiken hänvisar jag till dr. Nils Lithbergs betydelse
fulla utredning pä grundvalen av de gotländska stenålders-
boplatsernas material, närmast det från Hemmor och Gullrum1. 
Det är säkerligen ingen tillfällighet, att den enda i Rusthålls
skogen (inom fält 15) anträffade stenyxan är* av en den rena 

V-. 

Fig. 9. Stenyxa frän Rusthållsskogen. 2J3. 

trindyxan mycket närslående form, med föga svängd, tillfälligt
vis vid mitten inbuktande egg, fig. 9. Liknande stenyxor eller 
sådana av mer eller mindre avtrubbat tunnackig form äro van
liga å Norrskogsboplatsen, där emellertid även, liksom på 
andra boplatser med keramik lik den yngre Åloppegruppen 

1 Gotlands Stenålder (Sthlm 1914), sid. 60—85. — Den yngre utveck
lingen i Uppland skiljer sig frän den gotländska, men sammanfaller med 
den åländska, varom J. Ailio, Die steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Fin
land (Helsingfors 1909), sid. 90 ff. 
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(exempelvis Säter 25 m. ö. h.) anträffats åtskilliga tjocknackiga 
yxor med skarpt rektangulärt snitt och gärna tväreggade1. 

Tillsammans omspänna de beskrivna två eller tre keramik
arterna— och med dem Åloppes egentliga boplatstid — gång
griftstidens äldre del, ehuru vissa å Norrskogsboplatsen an
träffade föremål ju också intyga, att stället varit besökt, kanske 
bebott under delar av yngre gänggriftstiden och hällkisttiden2. 

Boplatsen i Rusthållsskogen tillhör för sin del decide
rat gånggriftstidens äldsta del, och den ovan skildrade hydd
gropen därstädes är noga daterad. De talrika, ofta varandra 
skärande stolpkretsarna å Norrskogsboplatsen ange, att hyddor 
av den där konstaterade formen en lång tid begagnats, för
modligen under hela äldre gänggriftstiden, till vars förra hälft 
dock sannolikt hyddan med sandgolv hör, enär den som antytt 
tillhör kulturlagrets understa parti. Den i sandgolvet instam
pade flisan av en yxa ur den äldre av de å boplatsen talrikare 
yxgrupperna (se ovan) synes ocksä styrka detta antagande. 
Då risgolvet låg under den sandgolvet fortsättande hårdtram-
pade markytan, tillhör ocksä risgolvet gånggriftstidens äldsta del. 

D:r R. Sandegren har benäget granskat en kotte och barr 
därifrån och bekräftat milt antagande, att riset härrörde från 
gran. Detta fynd torde vara det första, varigenom granen 
konstaterats förekomma inom mellersta Sverige i en så pass 
tidig arkeologisk avlagring. 

1 Jfr Lithberg, anf. arb., sid. 13 ff. m. fl. ställen. 
Almgren, Meddelanden frän Östergötlands Fornminnesförening 1906, 

fig. 11 visar yxor, karaktäristiska för det yngre skedet. — Yxan fig. 11 b där
städes är av ett skiffrigt, starkt vittrande material, som ej använts till trind
yxor, och har säkerligen ägt utpräglat tjocknackig form. 

2 Jfr Almgren, A. T. S. 20:1, sid. 21 f. 


