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En fyndplats med guldgubbar 
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vid Slöinge-, Halland. (A sile wilh linds of golden "foil figures" al Slöinge, 
Halland.) Fornvännen SS, Slockholm. 

Iii lhe winler 1991-92 an amateur archaeologist made a sensational find of a 
dwelling sile and graves from lhe- Lale- Iron Age at Slöinge, just south of 
Falkenberg. 1 lithe-t to six surveys eif ihe- fie-ld, two searches wilh metal detecteirs 
and a test excavalion of pari of the dwelling sile- have yielded a material which is 
imie|iie for western Sweden. The most remarkable are lhe pre-e ious metal finds, 
consisting of the "foil figures", a silver foil brooch, an Arabian silver coin, anel 
two equal-armed brooches bolh ol bronze. Olher important linds eomprise 
waste produds from glass making. Furlheimore- ihere are clear indications of 
melal-working and tlie- use of garnets. The nature anel composition of the finds 
show that we are here faced wilh lhe- firsl prehisloric dwelling sile in Halland 
whieh was part of a settlement. 

L. Lundqvist, UV-Kungsbacka, Box 10256. S-434 01 Kungsbacka, Sweden. 
E. Rosengren, Hallands museum. Box 2073, S-30002 Halmstad, Sweden. 
f. Callmer, Umeå universitet, S-901 87 Umeå, Sweden. 

Under vintern 1991-92 gjorde en amatörar
keolog ett uppseendeväckande fynd av en 
boplats och gravar från yngre järnålder vid 
Slöinge, strax söder om Falkenberg. Hittills 
har halvdussinet besiktningar av åkern, två 
avsökningar med metalldetektor samt en 
provgrävning av en del av boplatsen resulterat 
i ett ftir Västsverige unikt material. Mest på
tagliga är äddmetallfynden bestående av tre 
guldgubbar, en silverbleckfiliula, ett arabiskt 
silvermynt jämte två likarmade fibuleir, båda 
av brons. Andra viktiga fynd utgörs av avfall 
från glaspäiltillveikiiing. Vidare limis klara 
indikationer på att man bedrivit metall-
hantverk och hanterat granater. Fyndens ka
raktär och sammansättning visar att vi har att 
göra med den första kända förhistoriska bo
platsen i Halland med centralplatskarakiäi. 
Nedan följer en kort presentation av fyndet 
och biltills gjorda undersökningar (september 
1 992). 

I mellersta Halland linns i anslutning till 
Anans nedersta lopp ett relativt väl avgränsat 

bebyggdseområde, som under yngre järn
ålder sannolikt hade förhållandevis tät bebyg
gelse. Utifrån gravfält och ortnamn synes 
framgå att boplatser och boplatskoneeiiita-
tioner där ofta ligger med mellan ivå och tre 
kilometers mellanrum. Sanneilikt rör det sig 
såväl om lle-igårdsbebyggelser som om mycket 
små enheter omfattande en eller två gårdar. 
Bebyggelsen synes i huvudsak undvika själva 
kustzonen. Utmed Ätran följer bebyggelsen 
cirka 25 km inåt land medan bygdens djup 
från kusten i övrigt sällan överstiger l!i km. I 
huvudsak följer bebyggelsen de dalsystem som 
i nordostlig—sydvästlig och nordvästlig-
sydostlig riktning skär genom landskapet. 
Norr om Ätrans utlopp är landskapet jäm
förelsevis flackt och har i äldre tid till stora 
delar varit täckt av sumpmarker. Söder om 
Anans tit lopp saknas en egentlig kustsläll. 
Området där karaktäriseras av måttligt kupe
rade dalbottnar och branta bergsryggar och 
restberg. Genom detta varierade landskap 
rinner Suseån i ett nordvästligt lopp för att 
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Fig, 1. Slöingdokale-ns omland med cirklar angivande- sannolika boplatslägen. Höjdkurvor för 5, 25 och 50 
in Ö.h. är inlagda. Karta: Johan Callmer. - The countryside MII rounding lhe- Slöinge "settlement" with 
< ire les indie ating probable dwelling sile-s. The- contours for 5, 25 and 50 m above- se-.i le-vel are shown. Map. 
Johan Callmer. 

först vid Heberg, endast drygt 5 km från Ät-
rans nuvarande lopp, svänga brant mot 
sydväst och följa Ätrans fossila, nedersta lopp. 
I Suseåns dalsystem är dalbottnarna täckta av 
glacial sand, mo och lera. Leran utgör stiirre 
delen av arealen. Kring bergsryggarna ligger i 
regel större eller mindre bräm av morän och 
sand. I dalsystemet ligger flertalet bebyggelser 
på ca 25 m ei. h. De intar distinkta lägen ovan
för själva dalbotten. Förutsättningarna for 
jordbruk och kanske särskilt fcir boskapssköt
sel är mycket goda. Tillgången på järn i form 
av myr- och sjömalm är god i området norr 
om Ätrans mynning. Här låg det för Danmark 
viktiga JemmoDe under medeltiden. 

Strax efter höstplöjningen 1991 upptäckte 
amatörarkeologen Dennis Likus i cn åker ett 
anlal föremål, däribland en guldgubbe, som 
indikerade att där legat en boplats. Lokalen 
ligger mycket centralt i förhållande till bebyg
gelsen i Suseåns dalgång, nära dess öppning 

mot nordväst. Platsen ligger fågelvägen 6 km 
fr.ni havet och 12 km uppströms Suseån. Om
rådets topografi gör det eitvivdaktigt möjligt 
atl utifrån detta läge utöva ett dominerande 
inflytande över lokalsamhället. Någon histo
riskt känd by eller gård har inte funnits på 
platsen men på storskifteskartan från 1780 
ligger området som samfälld inägomark fiir 
etl flen al byar. De flesta fynden har gjorts på 
krönet av en mindre och lerig höjdrygg som 
Sticker ut i Suseåns dalgång. Mot sydväst, sö
der och svclost begränsas boplatsen av en bäck 
samt Susedalens ofta vattensjuka marker. Meit 
non har ingen begränsning ännu varit möjligt 
att påvisa. 

Den yta som hittills varit föremål fcir inven
tering omfattar totalt 1 1 ha intensivt odlad 
åker. Inom s lone elden av området har note
rats brända ben som härrör från skadade 
gravar (osteologisk bestämning: Caroline 
Are iui, UV Syd, Lund). Gravarna är sannolikt 
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huvudsakligen från yngre järnåldern. I clc-n 
västligaste delen finns inelikationer på ett mer 
renodlat gravområde. Inom ett mer begränsat 
område, cirka l ha stort, beläget i åkerns östra 
del, förekommer brända ben i kombination 
mcel föremål vars karaktär och sammansätt
ning visar på att det här - förutom gravar -
också legat cn boplats lian yngre järnålder. 
De biltills gjorda undersökningarna har i hu
vudsak koncentrerats lill boplatsområdet. Un
dersökningarna har under 1992 bestått av ett 
halvdussin besiktningar (vintern-våren samt 
hösten 1992) och två dagars avsökning med 
metalldetektor (april och september 1992). 
Under augusti och september utfördes en 
provgrävning där matjorden från 31 stycken 

kvadratmeterstora provgropar vattensållades. 
Vid provgrävningen hade vi ullgång till 2 ha a\ 
den idag kända boplatsytan. Inga bevarade 
kulturlager noterades. Ime- heller påträffades 
några säkra boplatsanläggningar eller gravar. 
Skälet lill delta är främst den starkt begränsa
de undersökningsytan. Genom provgroparna 
blev det ändå möjligt alt avgränsa ett 
1 000-1 300 kvm ston omräde inom vilket hu
vuddelen av äcldmetalllviicleii och allt hanl-
verksav fall påträffades. Matjorden var här på
taglig! fetare och humösare iin normalt. Det 
intensiva jordbruket med bl.a. djupplöjning 
gör dock att lyndmaterialet i allmänhet är 
mycket fragmenterat. 

Fyndens karaktär och sammansättning är 

Fig. 2. Några av inc-tallföre-
målen från Slöingclioplai-
sen. Totalt har ire guld-
gubbar påträffats varav ele-n 
här avbildade är ele-n bäsi 
bevarade. Övriga föremål 
utgörs av e-ll fragment frän 
en silve-rlile-e kliliula saml ivå 
likarmade- spännen. Guld
gubben i skala 4 : 1 , övriga 
1:1. Tei kning: Anders An
dersson, RAA UV Väst. -
Several of the metal arte
facts from ilu- Slöinge- dwel
ling site. Three "foil figu
res" in all hävt- been found. 
of which thal depict-
ed here is lhe best pre
served. The olher artefacts 
consist of a Iragme-nlan sil
ver foil broocfa and two 
e-e|iial-arme-d hrooe lie-s. The 
"foil figures" .ne to a scale 
of 4:1, the others are na
tural si/e-. Drawing Anders 
Andersson, RAÄ UV Väst. 
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unik i Västsverige. Fynden, som samlats in vid 
både vtsamling och vatlensållning samt mcel 
hjälp av metalldetekteir, består i sammanfatt
ning av 
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Dateringen omspänner hela den yngre järn
åldern och bvgger främst på ädelmetallfyn-
den. Folkvandringstid representeras av ett 
fragment av en silverbleckfibula, vendellid av 
guldgubbarna och likarmade fibulor (fig. 2) 
och vikingatid av det arabiska silvermyntet, 
som daterats till 902-908 (sämänid präglad 
för [smäll eller Ahmad al-Mukiafi i al-Säs, 
bestämning av Bengt E. Hoven, Kgl. Myntka
binettet). En datering till yngre järnåldern 
Stöds också av övriga fynd som glasbägai frag
ment, avfall från päiitillvcikning, glas
pärlor, bitar av täljstensgrytor, keramik, 
brynen och vävtyngder (Fig. 3-4). 

Fynden av granater på boplatsen är värda 
all noteras. I Östersjöområdet har flera loka
ler från yngre vendellid med exklusiv karaktär 
av handelsplats/mötesplats eller lokalt cent
rum givit fynd av rågianatei i betydande an
tal. Likaså föreligger fynd från Ribe, den 
överregionala handelsplatsen i sydvästligaste 
Danmark. Granatfynden på handelsplatsen 
vid Paviken på Gotland blev föremål fiir pe-
irografisk analys och i SGU:s refcrenssamliiig 
kunde de största likheterna konstateras med 
prover frän Sjönevad i mellersta Halland 
(Lundström 1973, Löfgren 1973). I själva ver

ket ligger provpunkten endast drygt 12 km 
norr om boplatsen i Slöinge. En dominerande 
grupp bosatt på platsen k.m ha spelat en bety
dande roll i distributionen av en eftertraktad 
halvädelsten som i egenskap av bvtesvara inte
greras med en hel rad delvis utifrån komman
de produkter i 700-talets utbytes- eich han
delssystem i Nordeuropa. 

De hittills gjorda undersökningarna tyder 
pa atl det vid Slöinge linns lämningar av ett 
omfattande fornlämningskomplex. Fynden ty
der pä c-n välstånd utöver det vanliga. Före
målens art och sammansättning överensstäm
mer helt eller delvis med fynd från en rad 
andra platser i Norden. På des.sa platser fin
ner man - förutom äddmetallfciremål - även 
importgods och spår efter specialiserat hant
verk. De- flesta ligger direkt eller strax innan
för havskusten. Ur denna synvinkel skiljer sig 
Slöinge genom läget ett stycke in i landet. En 
fors förhindrar direkt kommunikation med 
båt till kusten. Att såväl metallhantverk som 
glaspäiilillverkning förekommit på platsen är 
helt klart. Den i jämförelsen med andra k.itiela 
päi Itillverkningsplatser relativt begränsade 
a\ tallsmängden gör dock att inan än så länge 
inte kan tala om någon långvarig eller omfat
tande produktion. 

Det här kort beskrivna fyndmaterialet gör 
det således nödvändigt att ställa Slöingdoka-
len i relation till en rad lokaler av starkt skrif-
laudc karaktär som samtliga uppvisar tydliga, 
direkta belägg fiir samband med överregionalt 
utbyte och handel. Viktiga är förstås mark
nadsplatserna Ribe (Frandsen & Jensen 
1987), Åhus (Callmer 1991) och Paviken 
(Lundström 1981) men ännu närmare står 
kanske regionala centra som Sorte Muld (Walt 
1991), Herrebro i Östergötland (Lindeblad & 
Nielsen 1992) och 700-ialets H d g ö (l Ilen 
1980). Särskilt är det värt att peka på Herre-
bro eftersom denna lokal intar en nyckdställ-
ning i förhållande till omlandet och oc kså lig
get någol indragen från Bråviken (ca 7 km). 

Mot bakgrund av fynden kan man hävda att 
Slöingeboplatsen haft en central politisk och 
religiös betydelse, men elet kvarstår fortfaran
de en rad viktiga frågor som bara kan besvaras 
genom fortsatta undersökningar och studier. 
De centrala frågorna rör dessutom preeise-
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Fig. 3. En betydande de-1 av fyndmaterialei från Slöingelokalen 
utgörs av pärlor saml avfall från pärltillverkning. Bland glasfyn-
den märks också två fragment av glasbägare. Skala 1:1. Foto: 
Gunnel Jansson, RAA. - A conside-ralile- proportion of lhe find 
material from the Slöinge- site- consists of beads and waste- from 
bead manufacture. The glass linds also include two fragments of 
glass goble-ls. Scale- 1:1. Photo; Gunnel Jansson, RAÄ. 

ringar av de kronologiska förhållandena. Det 
är viktigt att fastställa när bebyggelsen börjar 
och när platsen slutgiltigt överges, Föreligger 
det brott i bosättningssekvensen? Lika grund
läggande är frågan om bebyggelsens karaktär. 
Del linns som påpekats med utgångspunkt 
från den historiska tidens bebyggelse i områ
det all anledning att ställa frågan om det rör 
sig om en mindre, samlad bebyggelse omfat
tande några gårdar eller om detta är en del av
en spridd bebyggelse på dalsidan. 

Boplatsens exklusiva karaktär står utom tvi
vel men hur förhåller det sig med kontinuite
ten i detta avseende? Med andra ord, rör del 

sig om ett stabilt eller enn ett instabilt cent
rum? En undersökning av boplatsens förhål
lande till den samtida bebyggelsen i omlandet 
erbjuder slora svårigheter eftersom den yngre 
järnålderns boplatser är nästan helt okända 
genom utgrävningar. En myckel grov uppfatt
ning kan redan erhållas om boplatsens enn-
land och dess förhållande till andra samtida 
boplatser vid Suseån och vid Ätrans nedre 
lopp. Erfarenheterna frän Slöingelokalen ger 
emellertid en nyckel fcir att nå insikt om be
byggelsens lokaliering och karaktär under 
yngre järnålder. 

Med fynden från Slöinge föreligger plöts-
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Fig. 4. Exempel på boplatsfynd. Nederst till vänster syns tvä fragment av vävtyngder och överst ivå fragment 
av täljstensgrytor. Foto: Gunnel Jansson, RAA. - Examples of dwelling site- linds. Bottom left: Two 
fragments of loom weights. Top: Two fragments of steadte pots. 

ligt möjligheter att belysa en rad centrala frå
gor om den sena järnålderns samhälle euh 
människor i ett område som otvivelaktigt upp
visar stora skillnader i förhållande lill det vä
sentligt bättre kända östersjöområdet. 
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