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Slöinge-projektet 1994 och 1995 -
stolpar, guldgubbar och bebyggelse 

Av Lars Lundqvist 

Lundqvist, L. 1996. Slöingeprqjektet 1994 och 1995: stolpar, guldgubbar och be
byggelse. (The Slöinge project in 1994 and 1995: posts, "gold foil figures", and 
settlement.) Fornvännen 91. Stockholm. 

Tlie investigations of the late Iron Age site at Slöinge near Falkenberg have cont
inued through 1994 and 1995; some preliminary results are presented here (cf. 
Fornvännen 1993, pp. 65 ff. and 1994, pp. 257 ff.). A fragment of a roof-bearing 
JIOSI from one of the houses has been dated by dendrochronolgy to c. 710 A.D. 
(House III). A depot of gold foil figures (42 complete or fragmentary figures) 
came to light in the same house. Small gold foil fragments, raw garnets, frag
ments of glass beakers, burnt bones etc. were also found with them. In a nearby 
house, House II, also in a posthole, one gold foil figure, a small piece of sheet 
gold, gold filigree, glass etc. were discovered. 

An analysis of the relation between the site and the surrounding cultural land
scape is necessary for the understanding of the manor at Slöinge. The settle-
ments Ironi the- Bronze and Iron Ages show a varying duration. Most of the settle
ment units were founded in the middle of lhe Bronze Age and abandoned in the 
Migration Period. A few show continuous occupation through the Late Iron Age 
into recent times. There seems to have been a settlement change in the Migra
tion Period, implying inter alia a reduction in the number of settlement units. 

Lars Lundqvist, RAA, UV-Väst, regionkontor Kungsbacka, Box 102 59, S-434 23 Kungs
backa, Siveden. 

Inledning 

Redan de små sonderingsgrävningar som ut
fördes av Riksantikvarieämbetet och Hallands 
Länsmuseer under åren 1992 och 1993 (Call
mer, Lundqvist & Rosengren 1993, Callmer & 
Lundqvist 1994) visade attjärnåldersboplatsen 
vid Bergagård, Slöinge socken, inte var en nor
mal bebyggelse. De föremål som låg på åker
ytan inom det 4—5 ha stora fyndområdet visade 
på en ovanligt rik gård från yngre jä rnå lder 
(AD 400-1000) (fig. 1). De ovän tat välbevarade 
anläggningarna samt de aristeikratiskt präglade 
fynden bäddade för fortsatta grävningar under 
1994. Då genomförde vi en begränsad under
sökning inom det fyndrikaste området (om
råde A, se fig. 1). Ar 1995 försatte undersök
ningen där vi slutat året innan. I den här arti
keln presenteras en preliminär samman
fattning av resultaten från 1994 och 1995 års 
fältarbeten. 

Undersökningar 1994 och 1995 
Sonderingsgrävningarna inom fyndområdet, 
som vi kände det 1993, gav inget daterbart ma
terial från slutna, funktionsbestämda kontex
ter. Huvudsyftet 1994 var därför att finna läm
ningar av bosättning, hantverk, kult etc. som 
skulle kunna tidsfästas. Indikationer på mer 
komplexa lämningar fanns från område A vil
ket innebar att vi koncentrerade våra resurser 
dit (fig. 1). Här hade vi tidigare sett att det 
fanns ett säkerl hus och indikationer på ytter
ligare ett eller elt par hus. Koncentrationen lös
fynd i markytan var dessutom högst inom om
råde A. Genom bl.a. vattensållning har vi här 
samlat in 17 hela eller delar av guldgubbar och 
guldlölie, granater, glaspärlor, delar av silverfi-
bulor, avfall från pärltillverkning, glasbägar-
fragment m.m. Även vanligt boplatsavfall som 
exempelvis krukskärvor och vävtyngder hade 
också kommit fram. 
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28 Lars Lundqvist 

Fig. 1. Inom det streckmarkerade området, i kartans mitt, har huvuddelen av lösfynden gjorts. Fyllda ytor -
koncentrationer av boplatsfynd, skrafferade ytor - sannolikt mindre gravgrupper. Inom hela det markerade 
området och i synnerhet utmed dess norra begränsning kan brända ben iakttas i markytan. 

Utanför det centrala fyndområdet finns ytterligare två järnäldersboplatser samt indikationer på gravar. På 
samtliga dessa lokaler finns indikationer på yngre järnålder. 

Område A är den enda delen av boplats- och gravkomplexet som undersökts i någon större omfattning. 
Övriga områden har endast okulärbesiktigats, avsökts med metalldetektor och i nägra fall även provunder-
sökts genom sökschaktsgrävning. Karta: Lars Lundqvist. - Exeavation and investigation area at Slöinge, Hal
land. Most of the stray finds came to light within the marked area in the middle of the map. Filled areas— 
concentrations of settlement finds, hatched areas—probably small groups of graves. Only area A has been ex
cavated to any extent. 

Föremålen från ploglagret inom område A 
spänner över närmare 600 år, dvs. perioden AD 
400-1000. Föremålen speglar dessutom vitt 
skilda verksamheter (bosättning, hantverk, kult, 
möjligen också gravsättning). Med de fortsatta 
undersökningarna ville vi få bättre grepp om 
kronologin inom det centrala boplatsområdet, 
datera olika aktiviteter och faser. Ett annat mål 
som vi satte upp var att med fortsatt vattensåll-
ning samla in fler guldgubbar från matjords
skiktet samt försöka avgränsa deras spridning. 
Skälet till detta var att vi redan under 1993 års 
grävning noterade att guldgubbarna var kon
centrerade till en viss del av område A. Det 
fanns här indikationer på att guldgubbarna de
ponerats i den östra delen av ett hus (Hus I). Vi 
ansåg det därför nödvändigt att fortsätta med 
matjordssållningen för att se om guldgubbarna 
hade anknytning till en byggnad. Kopplingen 
mellan hus och guldgubbar har tidigare kon

staterats i Borg på Lofoten samt på Helgo 
(Stamsö Munch & Johansen 1988, Holmqvist 
1958) och antytts på andra platser som exem
pelvis Maere (Liden 1967, 1969). 

För att förstå relationen mellan olika an
läggningar valde vi att maskinavbana ett större 
område än tidigare. Samtidigt strävade vi efter 
att undvika en alltför omfattande omrörning 
av ploglagret. Vi räknar nämligen med att fö
remålen generellt inte spritts alltför långt från 
den ursprungliga platsen för deponering. Där
för begränsade vi under 1994 och 1995 maskin-
avbaningen till den västra delen av område A. 
Inom den fyndrika östra delen fortsatte vi med 
en koncentrerad vattensållning av matjorden 
(fig-2). 

Att anläggningstätheten var hög inom om
råde A:s centrala del framgick med all tydlig
het. Efter att matjorden tagits bort (25-30 cm 
tjock) vid 1994 och 1995 års arbeten har vi do-
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Fig. 2. Vid 1994 och 1995 års grävningar inom område A tillämpades två grävningstekniker. Den västra delen 
banades av med maskin medan den andra frilades som följd av att matjorden vattensällades i kvadratmeter
rutor. Hittills har omkring 200 kvadratmeter vattensållats. De fyllda ytorna utgör anläggningar: stolphål och 
gropar som undersökts under perioden 1993-95. Karta: Lars Lundqvist. - Area A, excavations in 1993-95. Fil
led areas—post-holes and pits. 

kumenterat närmare 800 anläggningar inom 
ett nästan 800 m2 stort område (fig. 2) . Av 
dessa 800 m2 har ett sammanhängande område 
på 150 m2 vattensållats. Av olika skäl har vi hit
tills bara hunnit med att undersöka ett 80-tal 
anläggningar (fig. 2). Orsaken till att vi inte har 
grävt mer är våra begränsade resurser i kombi
nation med den tidvis svårhanterliga jordarten. 
Mineraljorden här består av lera som pendlat 
mellan att vara betonghård eller flytande, helt 
beroende på om solen sken eller om det reg
nade. 1994 års fältarbeten påbörjades efter 5 
veckors torka. Därför tvingades vi inleda gräv
ningen med att dränka den avbanade ytan och 
rensa den för hand med grävsked. Arbetet var 
tidsödande men innebar samtidigt att hela ytan 
noga sökts av, även efter mindre påtagliga an
läggningar, exempelvis käpphål o. dyl. Men tor
kan och regnet var inte de enda bromsande 
faktorerna. Fyndförhållandena i ett par stolp

hål fordrade nämligen en mer omfattande do
kumentat ion än vi hade anat. Mer om det 
nedan. 

Den klart dominerande anläggningstypen i 
Slöinge är stolp- och käpphål. Dessutom finns 
ett antal större och mindre gropar samt flera 
långsmala rännor. I virrvarret av stolphål går 
det att urskilja lämningar efter minst tre bygg
nader (fig. 3). På områdets högst belägna del 
återfinns Hus I som sannolikt utgör ett av de äl
dre av de urskiljbara husen. Hus I är ännu inte 
färdiggrävt och har därför ännu inte helt av
gränsats. Det rör sig dock om en treskeppig 
byggnad, sannolikt med raka väggar med en 
bredd på omkring 5,5 m och minst 18 m långt. 

På i stort sett samma plats som Hus I finns ett 
drygt 30-tal stolphål som knutits till Hus II (fig. 
3). Omedelbart söder om Hus II fanns ytterli
gare spår av en byggnad, Hus III, i form av väg-
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Hus 

Hus III 

Fig. 3. Plan över Hus I—III. Endast Hus II är dokumenterat i någon större omfattning. Vilka stolphål som hör 
till den takbärande delen i Hus I är ännu inte utrett. D - stolphål med trä; GG - stolphål med guldgubbar. 
Karta. L. Lundqvist. - Houses I—III. (D) post-hole with wood, (GG) post-hole with gold foil figures. 

grännor och stolphål efter takbärande ele
ment. Det rör sig om två stycken treskeppiga 
krumväggshus. Endast Hus II är i skrivande 
stund helt frilagt och inget av husen är ännu 
fullständigt utgrävt. Trots det kan man konsta
tera att Hus II och III är mycket lika och de har 
byggts utifrån likartade principer. Husen har 
varit ungefär 30 m långa och upp till 8,5 m 
breda. Stolphålen efter de takbärande stol
parna är ovanligt stora. De flesta var runt 1 m 
stora och 0,75 m djupa. Det är just de takbä
rande stolparnas hål som vi ägnat den största 
uppmärksamheten under 1994 och 1995 års 
grävningar. 

De västliga stolphålen i respektive hus gräv
des först och de var i det närmaste helt fynd
tomma. Det enda som fanns i fyllningen var, 
överraskande nog, små, starkt förruttnade trä
bitar. Naturligtvis väcktes frågan om det kunde 
röra sig om rester av takbärande timmer. Svaret 
kom snart, närmare bestämt i det näst västli
gaste stolphälet i Hus III (fig 3). Det visade sig 
nämligen innehålla ett par större, relativt väl

bevarade trästycken. Det största trästycket ut
gjordes av en kraftig ekstam som halverats och 
formats till en grov planka eller snarare en stav. 
Trästyckets läge och dimension visar att vi hit
tat rester av en av de takbärande stolparna i 
Hus III. De två tillvaratagna trästyckena i A 
21971 (fig. 3, märkt med D) har genomgått en 
dendrokronologisk analys. De båda trästyckena 
kommer från en och samma ekstockshalva där 
man kunnat mäta 189 resp. 124 årsringar. Den 
yttersta ringen på den större träbiten kan med 
stor säkerhet dateras till år 689. Med tanke på 
att barken och splintveden saknas har ett san
nolikt fällningsår beräknats ligga kring år 710 
(T. Bartholin, Kvartärgeologiska Institutionen, 
Lund) . 

Trä fanns också i botten av nästa stolphål i 
Hus III (fig. 3, märkt med D och GG). Där fann 
vi en starkt förmultnad träbit. Trots trästyckets 
tillstånd har det varit möjligt att mäta 50 års
ringar. Denna sekvens har passning med del 
större trästycket från det intilliggande stolphä
let (T. Bartholin, Kvartärgeologiska Institutio-
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Fig. 4. Avfall från textilhantverk utgör 
en förhållandevis vanlig fvndgrupp. En 
rad olika former av sländtrissor har ta
gits tillvara. Alla utom den överst till 
höger är tillverkade av lera. Även de 
båda avbildade vävtyngderna är av 
bränd lera. Skala 1:2. Teckningar S. 
Hyll. - Evidence of textile produc
tion— spindle whirls of soap-stone anel 
earthenware, loom-weights of earthen
ware. 

nen, Lund) . Allt tyder på att den andra halvan 
av ekstocken placerats i detta stolphål A 21785. 

Men innan vi nådde fram till trämaterialet i 
botten av detta stolphål ägnade vi ett tiotal da
gar åt att noga gräva oss igenom fyllningen. 
Skälel till att det tog så lång tid var att vi bär 
fann 42 hela eller fragment av guldgubbar, ett 
10-tal små guldlöliestycken tillsammans med 27 
rågranater, 9 skärvor av glasbägare, brända och 
obrända ben, en orangefärgad ttinnförmig 

glaspärla, en sländtrissa samt keramik och 
flinta. De flesta föremålen låg samlade relativt 
ytligt i stolphälet. Utan tvivel har föremålen 
hamnat i stolphälet vid samma tillfälle, sanno
likt som en följd av att stolphålsfyllningen satt 
sig i samband med att den stolpe vi fann rester 
av förmultnat. Det lutar således åt att guldgub-
barna liksom övriga föremål deponerats på gol
vet, intill stolpen. Läget i stolphälet är således 
sekundärt. Vidare skall här nämnas att det den 
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Fig. 5a-d. I 1994 års fynd dominerar parfigurerna. Frän Slöinge finns nu fler exemplar av den typ som först 
hittades här. Dessutom finns det bleck som är mycket lika dessa men inte helt identiska (a). Parmotivet går 
igen med viss variation i detaljerna på bilderna éoch c. Här kan hals- och armsmycken anas. Pä bilden c tycks 
den lill höger stående mannen hålla i ett föremål. På bilden cf återges en enkelfigur. Det rör sig sannolikt om 
en vänstervänd kvinnofigur med armarna lyfta. Detta är den största guldgubben från Slöinge och påträffa
des prydligt ihopvikt. Skala ca 6:1. Foto A. Nilsson. - Among the golden foil figures found in 1994 the pair 
figures dominate. 

»jord» som guldgubbarna påträffades i sanno
likt utgörs av benmjöl eller malda musselskal. 
Vad detta innebär får jag anledning att åter
komma till vid ett senare tillfälle. Flera av gnid-
gubbarna i detta stolphål är stämpelidentiska 
med den första guldgubben från Slöinge 
(Lundqvist, Rosengren 8c Callmer 1993, fig. 2). 

Vi skall här i korthet återvända till träfyn
den. De tre bitar vi fann i Hus III under 1994 
kunde år 1995 kompletteras med ytterligare ett 
par bitar, båda från Hus II (fig. 3.). Här rör det 
sig om två starkt förmultnade trästycken som 
trots bevaringstillståndet kan urskiljas som 
grovt tillyxade stavar. Staven i det östliga av de 
båda träförande stolphålen i Hus II har varit 
närmare 70 cm bred och ungefär 25 tjock. Ut
ifrån de tre trästycken vars form nöjaktigt går 
att bestämma ser det ut som om stavarnas 
bredd ökar mot husets mitt. Med fortsatta un

dersökningar av Hus III kan vi förhoppningsvis 
se om detta stämmer. 

Fyndmässigt utkristalliserar sig stolphålen i 
de största rummen i Hus II respektive Hus III. 
Det är dock inte bara ädelmetaller, guldgub
bar, granater och glasbägare som figurerat i de 
stora rummen. I fem av åtta undersökta stolp
hål i de två »guldrummen» finns vävtyngder 
och sländtrissor (fig. 4). I Hus ILs båda östli
gaste stolphål fanns också textilhantverk re
presenterat, bl.a. i form av en ornerad väv-
tyngd. Bland andra hushållslämningar märks 
en malsten i ett stolphål i Hus ILs guldrum. 
Den låg tillsammans med flera vävtyngder samt 
en sländtrissa. Textilhantverksfynden från mat
jordslagret här rör också från området i eller 
omkring det största rummet i Hus II. 

Det fyndrika stolphälet med guldgubbar i 
Hus III har legat i den nordvästra delen av det 
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största rummet i huset. Samma läge har det 
guldförande stolphälet i Hus II där vi fann en 
guldgubbe tillsammans med ett litet guldbleck, 
guldfiligran tråd, glasbägarfragment (ett 10-
tal), pärltillverkningsavfall, silversmältor, gra
nater, järnföremål, en pärla m.m. Att fynden 
hör samman med husens livstid stärks av de 
strukturella likheterna vad gäller fyndens sprid
ning. Föremålsfynden i både Hus II och III har 
en klar anknytning till det stora guldrummet i 
respektive hus. Efter att ha undersökt samtliga 
stolphål till takbärande stolpar i hus II och 
knappt hälften i Hus III visar det sig att de 
stolphål som ligger utanför de stora rummen 
är fyndtomma, undantaget trä. Det skall här 
också poängteras att alla stolphålsiyllningar har 
vattensållats. Materialet har sållats i tre steg 
med 1 mm maskor i det finaste sållet. 

Förutom undersökningen av stolphål fort
satte vi med en intensiv vattensållning av mat

jorden över Hus ILs östra del. Ett resultat av 
detta är den bild vi fått av guldgubbarnas sprid
ning. Vi har tidigare konstaterat fyndrikedo
men i de centralt belägna stolphålen. Vatten
sållningen visar en likartad bild där även guld
gubbarna i matjorden ligger i anslutning till 
respektive hus' guldrum. Även glaset uppvisar 
ett likartat mönster medan exempelvis väv
tyngderna har en vidare spridning. En för
djupad analys av olika fyndgrupper får vänta 
tills en större yta vattensållats. 

Sammanfattning och diskussion 
Undersökningarna 1994 och 1995 gav således 
en rad oväntade resultat. Ett är att guldgub
barna kan knytas till en specifik del av husen 
som för övrigt verkar ha varit skådeplatsen för 
en rad olika aktiviteter. Här förekommer fynd 
som indikerar kult (guldgubbar) tillsammans 
med föremål, hörande till hantverksaktiviteter 
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(rågranater, pärltillverkningsavfall, guldfolie, 
slagg m.m.). Det faktum att guldgubbarna tycks 
uppträda i likartade lägen kan tyda på be
stämda regler för hur guldgubbarna depone
rats. Ett annat konkret resultat som vida över
steg förväntningarna gäller dateringarna. De 
flesta tidigare gjorda guldgubbefynd härrör 
från kontexter som varit svårdaterbara. Date
ringarna har därför i hög grad vilat på guld
gubbarnas stilmässiga drag. Genom jämförel
ser med andra motiv på andra, bättre daterade 
fynd samt genom motivdetaljer har man velat 
knyta den huvudsakliga guldgubbedepone-
ringen till 500-600-talen. Slöingefyndet visar 
att vi måste räkna med en betydligt senare an
vändning av guldgubbar inom det sydskandi
naviska området. 

Som redan nämnts förekommer guldgub
barna tillsammans med rågranater, glas, m.m. 
En del av fynden är av märklig art. I de båda 
guldgubbestolphålen finns exempel på en bil 
glas med en fastsmält granat. Antingen är det 
så att just denna del av rummet varit plats för 
hantverksproduktion eller att man medvetet 
deponerat föremål med symbolisk betydelse. I 
det södra av de båda fyndrika stolphålen fanns 
tillsammmans med guldgubbar och små guld-
foliebitar även rågranater. Fyndförhållandena 
tyder på att deponer ingen av granater skett 
samtidigt med och på samma sätt som guld
gubbarna. Guldfoliebitarna som ofta bara är 
några få millimeter stora, kan vara avfall från 
guldgubbetillverkning. Möjligen skall denna 
blandning av hantverksavfall och färdiga pro
dukter ses som symboliska uttryck för att mak
ten över det specialiserade hantverket (kun
skap, produkter, hantverkaren) varit av sådan 
vikt att det tagit sig religiösa uttryck. 

JärnåUiersbebyggelsen vid Slöinge 
Grävningarna inom det lilla, men fyndrika om
rådet vid Slöinge visar att vi nu funnit en ven
deltida och sannolikt tidig vikingatida fas. Sam
tidigt ska man vara medveten om att vi har fynd 
som täcker en betydligt längre period. Hus I 
utgör utan tvivel en äldre fas men en stor del av 
den period som det samlade lyndmaterialet re
presenterar (AD 400-1000) finns ännu ej be
lagd i fasta fyndkontexter. Skälet till detta är 
naturligtvis att ett ytterst begränsat område hit

tills undersökts. Utan tvivel finns bebyggelse 
utanför detta centrala fyndområde. Fortsatt 
okulärbesiktning av åkrarna utanför det tidi
gare kända fyndområdet har givit en rad nya 
fynd som belyser Slöingeboplatsens omfattning 
och karaktär. Parallellt med studiet av själva 
Slöingeboplatsen har inventeringsarbetet bred
dats för att samla in grundläggande informa
tion om bebyggelsen kring boplatsen. Målet är 
skapa ett underlag för att studera den rika be
byggelsens omland ur ett bredare kulturland-
skapsperspektiv, med särskild inriktning på det 
agrara järnålderslandskapet och dess föränd
ring. 

Under den senaste 1 O-årsperioden har delar av 
ett stort antal brons- och järnåldersboplatser 
undersökts i Halland. Fynden, i huvudsak ke
ramik, och C14-dateringar från dessa platser 
koncentrerar sig till perioden mellan 1200 
f.Kr. och 400 e.Kr. Bäst representerad är den 
yngre delen av förromersk järnålder och äldre 
romersk järnålder, både vad gäller daterbara 
fynd och C14-dateringar. Trots idog grävnings
verksamhet saknades länge bebyggelsen från 
perioderna yngre järnålder och äldre medel
tid (AD 400-1200). Slutsatsen vi drog var att 
det under mitten av järnåldern skett en bebyg-
gelsförändring där den äldre järnålderns bo
platser övergivits för helt nya lägen. Detta an
tagande i kombination med att utförda under
sökningar aldrig berörde de äldsta kända 
bytomterna gjorde att man kunde anta att be
byggelsen från yngre jä rnå ldern fanns just 
inom bytomterna (Artelius & Lundqvist 1989). 
En undersökning år 1989 i Varia utanför 
Kungsbacka visade att detta antagande ägde 
viss giltighet (Lundqvist 1993, Lundqvist & 
Schaller-Ährberg i manus) . Från Varia har vi 
nu en bebyggelsesekvens från senast romersk 
jä rnå lder fram till AD 1200. Varlaundersök-
ningen visade att yngre järnålder och äldre me
deltid står att finna inom området för den äld
sta kända bybebyggelsen, som vi känner den 
från lantmäterikartorna. Samtidigt skall påpe
kas att det i Varia, liksom på många andra håll 
i Halland, fanns lämningar som tyder på fast 
bebyggelse åtminstone från bronsålder. 

Varlaundersökningen jämte de senaste 
årens grävningar inom E6-projektet i mellersta 
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Fig. 6. Avståndet mellan den 
yngre järnåldersbebyggdsen 
vid Slöinge och närmsta gård
stomt är nära 800 m. I kartans 
mitt är fyndområdet markerat. 
Till kartan är fogad bebyggel
sebilden i slutet av 1700^talet. 
Cirklarnas storlek är propor
tionell mot enheternas hem-
manstal enligt 1646 års jorde
bok. För jämförelsen kan näm
nas att de båda kyrkbyarna 
Eftra och Slöinge utgjordes av 
sammanlagt 5,5 resp. 2,5 hem
man. Bergagård utgjorde ett 
helt mantal. - Farms and villa
ges surrounding the investiga
tion area (hatched). 

1 KM 

Halland pekar mot att det sker en koncentra
tion av järnåldersbebyggelsen mot färre enhe
ter. Denna förändring tycks fullbordas någon 
gång under 500-talet. Varia representerar en 
bebyggelseenhet med bosättning från yngre 
bronsålder fram till historisk tid. Vanligare är 
dock enheter som läggs ner unde r folkvan
dringstid. Det finns således en variation i be
byggelsens varaktighet. 

En aspekt på arbetet med centralplatsen i 
Slöinge är att undersöka i vilken mån etable
ringen av en ny hövdingamakt kan tänkas på
verka bebyggelse och kulturlandskap. En fråga 
är vilka faktorer som avgör när vissa enheter 
läggs ner och flyttas medan andra tillåts ligga 
kvar. Stormansgården i Slöinge kan således 
vara uttryck för en makt som spelat en roll för 
bebyggelselokalisering och landskapets ut
formning. I det här sammanhang kan det vara 
av intresse att kort beröra Slöingeboplatsens 
belägenhet i landskapet. 

Slöingeboplatsen har till skillnad från vad vi 
tidgare känt till om halländsk bebyggelse en
dast varit bebodd under yngre järnålder . Vi
dare ligger den klart avskild från närmaste 
kända bebyggelseläge från historisk tid (fig. 6). 
Platsens perifiera belägenhet i förhållande till 

»normal» bebyggelse och åkermark poängte
ras av att området inte odlats upp förrän ett 
stycke in på 1800-talet. Fram till dess utgjorde 
området ett stort ängsområde som låg i häg-
nadslag med flera omgivande byar. Detta indi
kerar att bebyggelsen inte legat i anslutning till 
sådan mark som användes för åkerbruk under 
järnåldern. Skälet till att det saknas bebyggelse 
inom 800 meter från fyndområdets kärna, ut
över den från yngre järnålder , är den styva 
leran. Det normala läget för en boplats från 
bronsålder, järnålder, medeltid eller nyare tid i 
Halland är i anknytning till minst några hektar 
sandiga eller grusiga jo rdar som gärna också 
skall omges av mer vidsträckta områden med 
finare jordarter. Detta kriterium uppfylls inte 
här. Slöingeboplatsens lokalisering till styv lera 
samt det speciella fyndmaterialet tyder på att 
det inte rör sig om en normal, agrar bebyggel
seenhet. Åkerbruket kan knappast ha utgjort 
en central del av verksamheten på den här går
den. Ett alternativ är att man eftersträvat maxi
mal exponering av bebyggelsen. Platsens ligger 
i ett höjdläge, centralt inom ett landskapsrum 
där de primära, agrara bebyggelselägena främst 
förekommer i områdets perifieri. Ytterligare en 
faktor som kan ha påverkat lokaliseringen av 
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Fig. 7. Två stora fyndgrupper i Slöinge är pärltillverkningsavfall och pärlor. Pärlorna är framför allt tillverkade 
av glas men även brons- och bergkristallpärlor förekommer. Skala 2:1. Teckningar S. Hyll. - Bead production 
refuse and beads. 

bebyggelen är att man eftersträvat att lägga den 
på en punkt där man som resande måste pas
sera. Stormannagården ligger i korsningen 
mellan två dalgångar och man har sannolikt va
rit tvingad att passera platsen om man färdats 
utmed Suseån. Förutsättningarna är här de 
allra bästa för ett vadställe över den bäck, Mor-
rebäcken, som begränsar boplatsområdet i ös
ter (fig. 1 och 6). Denna diskussion skall inte 
föras vidare; det viktiga är att man kan konsta
tera att bebyggelselokalisering kan styras av an
dra faktorer än de rent praktiska och produk
tionsmässiga. 

Ett särskilt tack till alla, bidragsgivare, markägare, 
amatörarkeologer och kolleger i Sverige och Dan
mark som på ett eller annat sätt möjliggjort 1994 och 
1995 års undersökningar. 
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