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Förord

Verkligheten blir sällan riktigt som man tänkt sig. 
När jag hösten 1998 började samla in materialet 
till denna bok, kunde jag knappast föreställa mig 
att det skulle ta nästan sex år innan den var färdig. 
Idén till att genomföra en undersökning av s.k. 
husoffer fick jag sommaren samma år. Jag befann 
mig då på Arkeologiska institutionen i Stockholm, 
där jag tjänstgjorde som forskningsassistent och 
koordinator inom Riksantikvarieämbetets FoU- 
projekt Uppdragsarkeologi och forskning. En av 
de uppgifter som vilade på mig som forsknings
koordinator var att utveckla kontakterna och 
samarbetet mellan universiteten och uppdrags- 
arkeologin. I en region som Stockholm, med flera 
verksamma arkeologiska aktörer som delvis också 
konkurrerade med varandra, var detta en inte helt 
okomplicerad uppgift, samtidigt som den förstås 
var intressant och lärorik.

Som traditionell processuel! arkeolog innebar 
mötet med Stockholmsinstitutionens teoretiskt 
orienterade undervisnings- och forskningsmiljö en 
viktig vändpunkt. Jag hade efter disputationen 
1994, alltmer kommit att arbeta med frågor kring 
kulturarvet och fornlämningars bevarande och 
värde i samhällsplaneringen. Att i detta läge få 
återvända till en reflexiv och tolkande arkeologi 
minns jag som oerhört stimulerande. Med tjänsten 
i Stockholm följde även det första riktiga mötet 
med modern svensk uppdragsarkeologi. Så här i 
efterhand kan jag erkänna att jag blev både impo
nerad av arkeologernas kunnande och professio
nalism, och samtidigt lite avundsjuk på den forsk
ningspotential och utvecklingskraft som vibrerade

i väggarna. Jag minns särskilt den ström av UV- 
rapporter som med jämna mellanrum damp ner 
med posten på institutionen. Innehållet och den 
resonerande tonen i rapporterna förmedlade en 
helt annan bild av UV än den jag mindes från min 
studietid i Lund på 1980-talet. En av mina funktio
ner som koordinator blev att uppmuntra studen
terna på grundutbildningen att upptäcka potentia
len i UV:s rapporter och använda dessa i sina upp
satsarbeten. Detta gav mig anledning att också 
själv studera rapporterna närmre.

Kanske var det just i detta möte - mellan upp- 
dragsarkeologins empiri och praktik och institutio
nens betoning av olika tolkningsperspektiv - som 
idén till ett forskningsprojekt om Kultbruk och 
offertraditioner i profana miljöer föddes. I den an
sökan som jag senare lämnade till Berit Wallenbergs 
stiftelse skissade jag på ett flerårigt projekt, med 
syfte att söka fånga mångfalden av spår efter ritu
ella handlingar på förhistoriska boplatser. Som ett 
första steg planerade jag att genomföra en fallstudie 
över bruket av så kallade hus- eller byggnadsoffer; 
en företeelse som under 1990-talet alltmer kommit 
att uppmärksammas inom uppdragsarkeologi, och 
därför tycktes väl lämpad för en inledande studie.

Olika omständigheter ledde fram till att jag 
sommaren 1999 fick UV Syd i Lund som arbets
plats. UV Syd var precis den kreativa forsknings
miljö med förankring i det arkeologiska materialet 
som jag sökt efter. Arbetsuppgifterna på UV Syd 
var stimulerande, men gav inget utrymme för mitt 
eget forskningsprojekt. Tack vare bidraget från 
Berit Wallenbergs stiftelse kunde jag våren 2000
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ägna mig mer koncentrerat åt att samla in mate
rial. Det fortsatta arbetet med analyser och skri
vande fick däremot ske på fritiden och andra le
diga stunder. Ett sådant arbetssätt, präglat av stän
diga avbrott, påverkar inte bara den egna tanke
skärpan, utan kan i längden också vara påfrestan
de för omgivningen. Så utan stödet från min fa
milj, Lennart, Johanna och Andreas, hade boken 
sannolikt aldrig blivit skriven.

Det finns många personer som på olika sätt 
hjälpt mig under arbetets gång, antingen för att de 
tipsat mig om konkreta fynd eller på annat sätt vid 
diskussioner delat med sig av sitt kunnande. Bland 
mina arbetskolleger på UV Syd vill jag särskilt 
tacka Thomas Andersson, Magnus Artursson, Hå
kan Aspeborg, Nathalie Becker, Héléne Borna- 
Ahlkvist, Tyra Ericson, Anita Esping Boden, An
nika Jeppsson, Per Karsten, Stefan Kriig, Per Lager
ås, Mac Svensson och Bengt Söderberg.

Bland övriga arkeologer som delat med sig av 
sina erfarenheter och tidvis orapporterade mate
rial vill jag tacka Lennart Carlie och Per Wranning 
Hallands länsmuseer Landsantikvarien, Ulf Alm
qvist, Suzanne Siech, Jenny Nord och Anette Sar- 
näs Malmö Kulturmiljö, John Hamilton UV Mitt, 
Karin Lindeblad UV Öst, Ewa Ryberg och Jörgen 
Streiffert UV Väst, Malin Gustavsson och Robin 
Olsson Kalmar Länsmuseum, Olle Hörfors Öster
götlands länsmuseum samt Titti Lendin Lund, 
Claes Pettersson Lund, Mats Regnell Stockholm 
och Ole Stilborg Linköping.

Även för insamlingen av det danska materialet 
har jag ett flertal personer att tacka på olika insti
tutioner, Knud Bjerring Silkeborgs museum, Per 
Ethelberg Haderslevs museum, Eliza Lonnesbech- 
Sandberg Københavns Amtsmuseumsråd, Jarl

Henrik Hansen, Llemming Kaul, Suzanne Klingen
berg och Poul-Otto Nielsen Nationalmuseum 
København, Martin Mikkelsen, Mogens Bo Hen
riksen Odense Bys museer, Per Ole Rindel Institu
tionen för Arkæologi, Københavns universitet, 
Palle Siemen Esbjerg museum och Sven-Age Torn
bjerg Køge Museum.

Lör kommentarer på tidigare manusutkast vill 
jag varmt tacka Lennart Carlie och Per Karsten 
samt Mats Mogren för lektörsläsning av bokens 
slutliga version. Ett hjärtligt tack också till Tho
mas Hansson för bokens grafiska formgivning och 
layout, som fullgjort förvandlingen från manus till 
bok. Tack även till Staffan Hyll, Annika Jeppsson 
och Henrik Pihi för all hjälp och tålamod med bo
kens illustrationer, alltifrån otaliga husplaner till 
omvandlingen av mina analoga kartor till digital 
form. Lör lån av bildmaterial vill jag tacka Anti
kvarisk Topografiskt Arkiv, Hallands länsmuseer 
Landsantikvarien, Kalmar länsmuseum, Malmö 
kulturmiljö, Nationalmuseum København, Oden
se Bys museer och Varde museum. Tack också till 
Björn Ambrosiani, Anders Andersson, Per Ole 
Rindel och Lena Holmqvist Olausson, som bidra
git med bilder ur egna arkiv samt till Alan Crozier 
för den engelska översättningen av bokens sam
manfattning och figurtexter.

Till sist vill jag rikta ett stort Tack till Ebbe 
Kocks stiftelse, för bidraget till bokens färdigstäl
lande och tryckning samt till min chef Anders Löf
gren på UV Syd, för stödet från UV Syd i den sista 
kritiska fasen av bokens tillblivelse.

Åled, maj månad 2004

Anne Carlie
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Inledning

Allt sedan människan för åtskilliga tu
sen år sedan valde att bruka jorden och 
bli bofast har huset spelat en central 
roll i hennes tillvaro. Huset var inte 
bara en fysisk konstruktion som skyd
dade mot väder och vind. Genom att in
rätta bostaden som en avbild av den stora 
världen utanför - ett eget litet mikrokosmos - bi
drog huset till att ge dess invånare en känsla av 
tillhörighet, identitet och trygghet. En nybyggt 
långhus kunde, om det sköttes väl, fungera som 
bostad och hem åt människor och kreatur under 
flera generationer. Huset och gården kom på detta 
sätt inte bara att tjäna som en scen för viktiga hän
delser i invånarnas liv - i form av bröllop, dop och 
begravning — utan var även en aktiv del av dessa 
förändringar. Analogt med livscykeln hos en le
vande individ, genomgick huset under dess levnad 
olika fysiska och sociala tillstånd; huset byggdes 
och invigdes, brukades och underhölls, för att så 
småningom efter ett långt liv rivas och stängas. 
Liksom vid andra typer av sociala övergångar, be
hövdes här ritualer av olika slag för säkra en 
lyckosam övergång från ett tillstånd till ett annat.

Bruket av rituella handlingar i hus är vanligt fö
rekommande i jordbrukande samhällen världen 
över, vanligtvis för att främja husets lycka och av
värja hot från onda makter. För mig som arkeolog 
väckte detta en undran om och i vilken utsträckning 
liknande ritualer utfördes på den sydskandinaviska 
gården under forna tider? Under förkristen tid var 
gården och dess ekonomi, själva navet i människor
nas världsbild, där framgång och lycka i livet var 
beroende av god fruktsamhet och återväxt hos djur

och grödor. Det finns mycket i det 
skriftliga och arkeologiska materialet, 
som tyder på att religion och magi var 
en integrerad del av det vardagliga li

vet. Trots detta vet vi ytterst lite om vil
ken typ av ritualer som utfördes på går

den, i vilka sammanhang dessa utfördes samt 
hur kulten var organiserad? I den arkeologiska lit
teraturen finns många exempel på fynd av rituella 
nedläggelser i förhistoriska hus. Det rör sig dock 
främst om redovisningar av enskilda fyndplatser, 
och någon mer heltäckande studie har hittills inte 
gjorts av fenomenet som fångar variationen hos de 
kulthandlingar som var knutna till den förhisto
riska gårdens byggnader. Det är min förhoppning 
att föreliggande bok om forntida byggnadskult i 
någon mån ska råda bot på denna brist, genom att 
spegla förändringar i tradition och regionalitet i de 
rituella handlingsmönstren i södra Skandinavien.

Tidigare forskning 
kring "husoffer"

Det finns flera skäl till att rituella nedläggelser i hus 
tidigare inte tagits upp till en mer systematisk be
handling av den arkeologiska forskningen. En bidra
gande orsak torde vara att förhistoriska husläm
ningar länge var något av en bristvara i det arkeolo
giska källmaterialet. Det är således först med til
lämpningen av större matjordsavbaningar från 
1960-talet och framöver, som andelen huslämningar 
ökat i omfattning och därmed kommit att få en
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mer framskjuten plats i materialet (jfr Säfvestad 
1995 för en forskningsöversikt). En annan förkla
ring till det svala intresset bland arkeologer för ri
tuella handlingar i hus bör sökas i rådande teori
bildningar. Med den processuella arkeologins do
minerande ställning i Sydskandinavien under 
1970-talet och 1980-talets början, eftersträvades 
ett objektivt, beskrivande och förklarande förhåll
ningssätt till källorna. En sådan naturvetenskap
ligt präglad syn på forskningsprocessen lämnade 
inget större utrymme för en mer reflekterande ar
keologi, som också intresserade sig för innebörden 
i den materiella kulturen. Det är här intressant att 
de diskussioner kring husoffer som föreligger i den 
arkeologiska litteraturen i princip härrör från ti
den antingen före 1960 eller efter 1985, d.v.s. före 
respektive efter den mest tongivande perioden för 
New Archaeology.

Den danska traditionen

I den äldre kulturhistoriskt orienterade forsknings
traditionen finns flera exempel där byggnadsoffer 
diskuteras utifrån ett humanistiskt perspektiv. Här 
kan t.ex. nämnas Hans Kjærs resonemang i sam
band med undersökningarna av Ginderups byhög, 
där en deposition av brända hundben tillsammans 
med ett miniatyrlerkärl i ett av husen tolkas som 
ett skyddsoffer (a.a. 1928:19). Andra tidiga exem
pel på diskussioner kring husoffer hittar man hos 
Gudmund Hatt, som under 1930- och 40-talen var 
en av de ledande arkeologerna i Danmark med av
seende på järnåldersbebyggelse. Hatt, som tog 
över fältansvaret i Ginderup efter Hans Kjær, ge
nomförde flera av de första större undersökning
arna av järnåldershus främst i norra och västra 
Jylland, med kända lokaler som Skørbæk Hede, 
Østerbølle, Malle Degnegaard (Hatt 1938), Nørre 
Fjand (Hatt 1957) och Oxbøl (Hatt 1959). Hans 
undersökningar var för sin tid banbrytande i fråga 
om stratigrafisk undersöknings- och dokumenta
tionsmetodik, vilket gör att grävningsresultaten

fortfarande har en hög grad av användbarhet. I sin 
dokumentation av husen ägnade Hatt stor upp
märksamhet åt fynd och fyndomständigheter som 
i något avseende skiljde ut sig från ”normal
bilden”. Hans tolkningar känns ibland rent av 
moderna genom sin tidvis kontextuella karaktär. 
Hatt var inte heller främmande för att resonera 
kring olika tolkningsscenarier. Vad gäller före
komsten av lerkärl med brända djurben, kärl som 
placerats upp- och ned, eller lerkärl som grävts 
ned under bevarade golvlager i lerfodrade gropar, 
sökte Hatt olika förklaringsmodeller av såväl 
praktisk som religiös eller magisk art (jfr Skørbæk 
Hede, Malle Hede i Hatt 1938 och Mariesminde i 
Hatt 1960).

Hatt var också tidigt uppmärksam på de myc
ket speciella depositioner av små lerkärl som ofta 
hittas i stenpackningen under den lersatta eldsta
den i långhusen. Det är framför allt tack vare hans 
detaljrika fyndbeskrivningar från boplatser som 
Østerbølle, Malle Degnegaard (Hatt 1938) och 
Nørre Fjand (Hatt 1957), som gör det möjligt att i 
föreliggande arbete diskutera denna sedvänja mer 
ingående.

En annan dansk arkeolog som intresserat sig 
för rituella depositioner är Ole Klindt-Jensen, un
der många år verksam på Bornholm. Det är också 
i hans monografi Bornholm i folkevandringstiden 
som vi hittar en av de mer intressanta jämförande 
diskussionerna kring hästen som offerdjur. Med 
utgångspunkt från en offergrop med bl.a. kranium 
och extremitetsben av häst påträffad vid ett lång
hus på Sorte Muld, söker Klindt-Jensen sina analo
gier inte bara i det arkeologiska materialet, utan 
också i etnografiska källor och äldre skriftliga ma
terial (a.a. 1957:83ff).

Trots de senare decenniernas omfattande un
dersökningar i Danmark av huslämningar, från 
framför allt järnålder men också bronsålder och 
stenålder, är det ovanligt att spår av rituella hand
lingar i hus tas upp till närmare behandling. Mer
parten av danska publikationer kring förhistoriska

10



hus präglas istället av den processuella forsknings
traditionens krav på objektiv materialbeskrivning, 
med fokus på frågor kring busens form, konstruk
tion och datering som en grund för typologiska, 
kronologiska och funktionsmässiga tolkningar. 
Stor vikt läggs även vid korologiska studier av be
byggelsens sammansättning och organisation, me
dan mer teoretiskt orienterade perspektiv, som tar 
hänsyn till den materiella kulturens menings- 
bärande delar, sällan diskuteras.

Steen Hvass' monografi kring utgrävningarna 
av järnålderslandsbyn vid Hodde i sydvästra 
Jylland utgör i detta sammanhang ett undantag 
(a.a. 1985). Hvass tar i sin bok upp olika fynd och 
anläggningar, som han menar bör tillskrivas en ri
tuell/magisk innebörd. Den vanligast förekom
mande fyndtypen består av mer eller mindre hela 
lerkärl, funna i gropar inuti husen, ofta i anslut
ning till vägglinjer eller ingångar. Enligt Hvass är 
det framför allt det faktum att flera av kärlen pla
cerats upp och ned, som talar för en rituell depone
ring. Andra exempel på företeelser som Hvass till
skriver en rituell betydelse, är fynd av sjöborrar, en 
järnkniv samt en sädesdeposition, samtliga funna 
i stolphål med strategisk placering i förhållande till 
ingångar mm. Han diskuterar även förekomsten 
av små gropar med sotfyllning, funna inuti ett be
gränsat antal långhus med stalldel. Det är här i för
sta hand avsaknaden av en praktisk/funktionell 
förklaring, som ligger till grund för en tolkning av 
groparna som spår efter ceremoniella handlingar 
(Hvass 1985:112f).

Bland litteraturen som mer specifikt tar upp 
problematiken kring rituella nedläggelser i hus ska 
också nämnas Ole Harcks artikel Gefässopfer der 
Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa (1985). 
Härck ger här, parallellt med andra typer av offer
fynd, en kort översikt över då kända publicerade 
”hus-” eller ”byggoffer” i Danmark, Holland och 
nordligaste Tyskland. Som exempel på offerned- 
läggelser i hus, nämns depositioner av lerkärl i 
stolphål och härdar, med kända fyndplatser som

t.ex. Østerbølle, Engelstrup, Nørre Fjand m.fl. 
Även nedläggelser av husdjur och människor i hus 
uppmärksammas, med hänvisning till platser som 
Ginderup, Lundsgaard och Feddersen Wierde (a.a. 
1985:110ff). Harck påtalar i detta sammanhang 
bristen på arkeologiska sammanställningar av 
keramiska ”husoffer”, av samma slag som genom
förts för järnålderns keramikfynd i mossar och 
våtmarker (jfr Becker 1970a och 1972).

Husofferproblematiken tas även upp av Mo
gens Bo Henriksen i artikeln Guden under gulvet 
(1998), som behandlar den äldre järnålderns ritu
ella nedläggelser i hus på Fyn. Artikelns främsta 
förtjänst består i att den ger en ingående presenta
tion av sedvänjan att nedsätta miniatyrkärl, belyst 
utifrån fyndplatser som Fraude Radby och Køst
rup på Fyn. Henriksen berör emellertid även andra 
typer av nedläggelser, t.ex. djuroffer, samtidigt 
som han försöker närma sig de religiösa och andra 
föreställningar som ligger bakom dessa lämningar. 
Henriksens artikel är dessutom det första försöket 
från danskt område att fånga upp regionala varia
tioner i den äldre järnålderns nedläggelsetradi- 
tioner i hus. Beträffande depositioner av miniatyr
kärl, förefaller små koniska kärl i stolphål vara 
mer vanligt förekommande på Fyn, medan man på 
Jylland istället ofta hittar koppar med hank ned
satta under eldstaden (a.a. 1998:201).

Förutom nedläggelser av lerkärl och husdjur, är 
det företrädesvis fynd av mer ovanlig eller udda 
karaktär som ägnats uppmärksamhet inom dansk 
arkeologi. Det rör sig t.ex. om fossila sjöborrar, 
antika stenyxor eller smycken, som hittats vid hu
sens ingångar under väggar eller i golvlager (se 
t.ex. Kaul 1991; Henriksen 1996). Till denna kate
gori hör även sentida fynd av jydepotter, häst
kranier, huggormar m.m. som dokumenterats un
der golv och väggar i gårds- och kvarnbyggnader 
från efterreformatorisk och nyare tid. Nedläggel
ser i hus från senare tid har främst diskuterats uti
från fyndplatser i Ribe - Vardeområdet på sydväst
ra Jylland (Jensen 1962; 1975; 1984; Thomsen
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1964; Sørensen 1997) och fyndlokaler på Born
holm (Vendsild 1977 och 1985). Traditionen med 
nedgrävda lerkärl och kranier har dock en vidare 
geografisk spridning, med likartade fynd från an
dra delar av Jylland (Fischer 1984) liksom från 
Sjælland och Fyn (Vendsild 1985:146).

Den svenska traditionen
Rituella nedläggelser i hus ägnades före 1980-ta- 
lets mitt liten uppmärksamhet inom svensk arkeo
logi. Som tidigare nämnts ska en del av förkla
ringen sökas i att husundersökningar tiden dess
förinnan var mycket begränsade. En av de få pu
blikationer där husoffer tas upp till ventilering, 
finner man i Margareta Beskow-Sj Öbergs mono
grafi från 1977 om undersökningar av järnålders- 
boplatser i Skedemosses omland på Öland. I an
slutning till presentationen av två undersökta 
långhus vid Sörby Tall och Bo, diskuteras före
komsten av fårben i stolphål till takbärare och i 
gropar inuti husen. Benen tolkas som offerfynd 
utifrån liknande fynd i ett av långhusen i Vallhagar 
på Gotland. Som stöd för offerteorin hänvisas 
även till den stora offerplatsen i Skedemosse, där 
man funnit spår av slakt- och måltidsrester efter 
offrade hästar, nötboskap och får (Beskow-Sjö- 
berg 1977:121f).

Det är emellertid först i slutet av 1980-talet 
som husoffer börjar uppmärksammas inom upp- 
dragsarkeologin. Början till vändpunkten kom
mer, som jag uppfattar det, 1989 då Nils Björhem 
och Ulf Säfvestad, i samband med sin redogörelse 
och diskussion av den senneolitiska bebyggelsen i 
Fosie industriområde i Malmö, ägnar ett särskilt 
avsnitt åt ovanliga depositioner av föremål i husens 
tak- och väggstolphål. Författarna pekar i sin 
tolkningsdiskussion på flera speciella omständig
heter som talar för att det rör sig om offerned- 
läggelser. Bland dessa märks nedläggelser av hela, 
tidvis oanvända föremål. Det handlar dels om 
yxor och yxförarbeten, olika flathuggna redskap

såsom dolkar, pil- och spjutspetsar samt dels om 
smärre arbetsredskap såsom skrapor, borr och 
knivar. Många av föremålen hittades i husens ga
vel- och hörnstolphål. Denna dragning till hörn
lägen är ett mönster som upprepas i flera av lång
husen, vilket antas stärka hypotesen om att före
målen deponerats avsiktligt. Som stöd för hus- 
offerteorin, diskuterar författarna även depone
ringen av två yxförarbeten med hörnläge. Det är 
framför allt den dåliga flintkvalitén hos dessa för
arbeten, som gör det troligt att de bör uppfattas 
som symboler för verkliga yxor, och därför ha ned
lagts som offergåvor i husen (Björhem och Säfve
stad 1989:107f).

Några år senare tar Lennart Carlie, i sin licenciat 
uppsats om järnåldersbebyggelsen vid Brogård i 
södra Halland, upp frågan om offer av keramik i 
hus (a.a. 1992). Det är ett känt fenomen att den 
äldre järnålderns boplatser och huslämningar i Syd
sverige ofta är mycket fattiga på fynd. Denna om
ständighet föranledde Carlie att mer i detalj studera 
keramikfyndens rumsliga spridning inom boplat
sen. Han kunde då visa på en påtaglig rumslig över
ensstämmelse mellan spridningen av större mäng
der keramik (över 100 gram) och stolphål ingående 
i husens takbärande konstruktioner. Trots att hela 
kärl är ovanliga i materialet, menar Carlie att kera
mikens spridning bör uppfattas som ett resultat av 
avsiktliga deponeringar. För en sådan tolkning talar 
keramikens distinkta rumsliga koppling till husens 
hörnpositioner (Carlie 1992:58f).

Enligt Carlies iakttagelser från Brogård behöver 
offernedläggelserna inte nödvändigtvis bestå av 
fullständiga kärl. Detta resultat står i bjärt konstrast 
till Steen Hvass' diskussion av Hoddeboplatsen, där 
endast hela deponerade kärl tolkas som offerfynd 
(Hvass 1985:112f). Det är intressant att se hur 
man inom svensk uppdragsarkeologi ganska snart 
tar intryck av Carlies resultat, och börjar tolka 
“onormala” koncentrationer av keramik i stolphål 
som en följd av rituella handlingar, även om skär
vorna inte har passform och/eller inte hör till ett
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och samma kärl (se t.ex. Pryssgården undersök
ningarna i Östergötland i rapport av Borna-Ahl- 
kvist m.fl. 1998 och Veddige undersökningen i 
Halland i rapport av Ryberg 1999).

I takt med en ökad teoretisk medvetenhet inom 
arkeologiämnet, finner man under 1990-talet ock
så flera arbeten, där fenomenet hus- eller bygg- 
nadsoffer tas upp utifrån ett betydelsebärande per
spektiv. I detta sammanhang ska särskilt nämnas 
Tove Paulssons uppsats Huset och lyckan (1993), 
som behandlar byggnadsoffertraditionen inom 
nordiskt område under järnålder och medeltid (jfr 
även Paulsson 1997 där en syntes av hennes resul
tat presenteras). Syftet med uppsatsen är att söka 
påvisa att de byggnadsoffer som är kända från det 
tidiga 1900-talets agrarsamhälle i Norden, har sitt 
ursprung i liknande offersedvänjor under hednisk 
tid. Paulssons materialanalys består huvudsakli
gen av en beskrivning och tolkning av sådana 
fyndkontexter där potentiella byggnadsoffer med 
keramikkärl och skelettdelar påträffats. I analysen 
ingår offerfynd från omkring 30-talet boplatser, 
främst representerade av fynd från Gudmund 
Hatts, Klindt-Jensens och Albrechtsens undersök
ningar på Jylland, Bornholm respektive Fyn. Även 
ett mindre antal svenska lokaler ingår i analysen, 
huvudsakligen med material från Öland och Got
land. Moderna uppdragsarkeologiska material 
saknas däremot nästan helt i hennes studie.

Paulsson använder sig av etnologiskt referens
material för att finna orsaker till traditionen under 
historisk tid, varefter hon söker förankra byggnads- 
offret i det nordiska järnålderssamhället. Uppsatsen 
innebar, i förhållande till föregående arbeten, en 
viktig nyorientering i ämnet, bl.a. genom utnyttjan
det av etnologiskt och religionshistoriskt material 
som jämförande tolkningsunderlag. Paulsson dis
kuterar även byggnadsoffret utifrån olika menings- 
bärande perspektiv, med skilda typer av gåvooffer 
och skyddsmagiska nedläggelser (a.a. 1993:20ff).

Bland viktiga arbeten ska även nämnas Per 
Karstens avhandling Att kasta yxan i sjön (1994).

Efter en kort forskningsbakgrund kring husoffer- 
traditionen som fenomen, ägnar Karsten upp
märksamheten åt offernedläggelser i neolitiska 
boplatsmiljöer. Hans analyser av material från 
drygt 40-talet lokaler, främst i Skåne och Dan
mark, visar på förekomsten av fyra olika typer av 
boplatsoffer bestående av gropoffer, brännoffer, 
stolphålsoffer och husoffer. Enligt Karsten finns 
det tecken som tyder på att nedläggelsernas karak
tär successivt förändras över tid, från grop- och 
brännoffer under tidig- och mellanneolitikum, mot 
en ökning av nedläggelser i stolphål i hus under 
senneolitikum. Vad gäller nedläggelser i hus består 
dessa främst av olika flint- och stenredskap i form 
av yxor, dolkar, skäror, pil- och spjutspetsar samt 
småredskap. Även depositioner av lerkärl före
kommer på flera platser (Karsten 1994:145ff).

Från 1990-talet och framåt märks i den svens
ka arkeologilitteraturen en ökad benägenhet att ta 
upp ovanliga eller mer subtila fynd på boplatser 
och i hus till en tolkningsdiskussion. Tendensen 
gör sig gällande inte minst i grävningsrapporter 
och publikationer med anknytning till uppdrags- 
arkeologin. Som exempel kan nämnas Peter Carel- 
lis arbete om åskstenstraditionen under medeltid 
och senare historisk tid (1996). Den empiriska ut
gångspunkten tas här i medeltidsstaden Lund och 
den rika förekomst av stenåldersredskap i form av 
yxor, dolkar och skäror, som påträffats i samband 
med undersökningar av stadens kulturlager. Med 
stöd av det arkeologiska materialet i kombination 
med äldre skriftliga källor och etnologiska upp
teckningar, argumenterar Carelli för åskstenstra- 
ditionens fortlevnad under hela medeltiden. Han 
pekar här på de möjligheter till påverkan på den 
egna livssituationen som olika skyddsmagiska fö
remål gav, parallellt med den existentiella trygghet 
som den officiella kristna tron erbjöd människor 
(a.a. 1996:160f).

En annan intressant belysning av ovanliga 
fyndkonstellationer i hus finner man i Gunnar An
derssons artikel Varför sko med runda stenar?
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(1999), som behandlar förekomsten av löpare i 
den sena äldre järnålderns terasshus i Mälardalen. 
Det är i sig inte ovanligt att hitta malstenar i för
historiska huskonstruktioner. Svårigheten be
står istället av kunna skilja ut de stenar som depo
nerats avsiktligt, från stenar som förbrukats och 
kasserats som hushållsavfall. Andersson tar sin ar
keologiska utgångspunkt i UV mitts undersök
ningar av det stora boplats- och gravkomplexet 
vid Arlandastad i Uppland. Här visade sig två av 
långhusen, tillhörande den yngsta bebyggelsefasen 
på platsen, innehålla ett ovanligt stort antal löpare 
i konstruktionen. Anderssons främsta argument 
för att stenarna bör ha nedlagts i ett rituellt syfte, 
grundas på att nästan samtliga löpare påträffades i 
stolphål eller syllkonstruktioner tillhörande husen; 
detta trots att stenarnas facetterade form gör dem 
direkt olämpliga som skoningsstenar. Det är också 
svårt att utifrån enbart funktionella aspekter för
klara varför malstenarna var så distinkt kopplade 
till de två yngsta husen på platsen. Andersson vill 
med anläggande av ett strukturalistiskt perspektiv 
istället se dessa som rituella nedläggelser i sam
band med husets uppförande, sannolikt symbolise
rande fruktbarhet och reproduktion med sädesod
ling som ekonomisk bas (Andersson 1999:92ff).

Den teoretiska diskussionen kring rituella spår 
i järnålderns hus och gårdsanläggningar fördjupas 
av Anna Maria Renck i artikeln Den helgade mar
ken - ritualen som dokument (2000). Renck häm
tar i första hand sin inspiration till förståelsen av 
rituella handlingar i boplatssammanhang från reli- 
gionsarkeologin, men betonar samtidigt vikten av 
att förena detta perspektiv med en fördjupad sam
hällsanalys. Ett centralt begrepp i hennes diskus
sion kring rituella spår är transformationen, som i 
artikeln exemplifieras genom fynd av malstenar 
och växtoffer i stolphål samt begravningar i hus. 
Vid analyser av olika föremålstyper och deras 
symbolinnehåll ses de fyra naturelementen, jord, 
vatten, eld och luft i rituella sammanhang som 
transformander - från ett tillstånd till ett annat.

Genom att analysera föremålen och de kontexter 
dessa uppträder i, kan olika idémässiga mönster 
urskiljas och sedan prövas i en samhällsanalys för 
att bättre förstå de rituella handlingarnas bety
delse (a.a. 2000:214ff).

Ett strukturalistiskt och kontextuellt tolknings- 
förfarande har även i andra sammanhang visat sig 
vara en framkomlig väg för att särskilja avsiktliga 
nedläggelser från sekundärt nedblandat material. 
Möjligheten att identifiera rituella depositioner av 
mer subtil karaktär, som t.ex. matoffer (jfr djur
ben), sädeskorn/fröer, människoben och liknande, 
beror emellertid i hög grad på om arkeologen ak
tivt söker efter sådana fynd. Detta visar Tore 
Artelius med stor tydlighet i artikeln Den döde vid 
dörren (1999). Tack vare en osteologisk bestäm
ning av det brända benmaterialet från två äldre 
järnåldershus i Halland, kunde här ytterst oansen
liga fynd av människoben urskiljas och identifie
ras. Detta resulterade i sin tur i en intressant dis
kussion kring tolkningen av medvetna depositio
ner av människoben i hus, samt huruvida dessa 
bör ses som uttryck för förfäderskult på boplatsen 
(a.a.l999:73ff; 81 f).

En i raden av svenska arkeologer som under se
nare tid tagit upp frågan om rituella handlingar i 
hus är Héléne Borna-Ahlkvist i avhandlingen Häll- 
ristarnas hem (2002), som behandlar bronsålders- 
bosättningen vid Pryssgården i norra Östergötland. 
Borna-Ahlkvisbs främsta bidrag till diskussionen 
är att hon argumenterar för en helhetssyn på de 
olika typer av rituella handlingar som kan ha ägt 
rum under husets livstid. Hon väljer här att an
vända en antropologiskt inspirerad modell om hu
sens kulturella biografi, som sätter husets livs
längd i förhållande till livscykeln hos hushållet 
(a.a. 2002:83ff; jfr Biography of house Gerritsen 
1999:142). Rituella handlingar av religiös eller 
magisk art har således inte bara skett i samband 
med att huset byggdes eller när detta övergavs, 
utan även i samband med andra viktiga händelser i 
invånarnas liv.
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”Vad hände när t.ex. familjens överhuvud 
dog, eller när ett barn föddes - genomfördes 
några rituella handlingar och eventuella de
positioner vid dessa tillfällen? Kan det även 
inne i huset ha skett årligen återkommande 
ritualer som var förknippade med jordbru
ket, årstiderna och solens rörelser på himla
valvet?” (Borna-Ahlkvist 2002:91).

Trots ambitionen om en helhetssyn väljer Borna- 
Ahlkvist i sin analys av rituella handlingar i Pryss- 
gården, att fokusera på två situationer under hu
sets livstid - när detta byggs respektive överges el
ler rivs. Hon arbetar här utifrån ett antal avgrän
sande kriterier som måste uppfyllas för att skilja ut 
de rituella spåren från vanligt hushållsavfall: (1) 
att offret ska ha skett då huset byggdes alternativt 
övergavs och inte längre fungerade som bonings
hus; (2) att föremålen skall finnas i en sluten kon
text alternativt i en förrådsgrop eller källargrop i 
huset; (3) att föremålen kan ha haft en dubbel 
innebörd, både som redskap och ett symbolvärde; 
samt (4) att keramikskärvor i en kontext ska upp
gå till minst 100 gram för att räknas som en rituell 
deposition (a.a. 2002:91f). Borna-Ahlkvist's för
slag till urvalskriterier är intressanta och rymmer 
flera viktiga aspekter på det arkeologiska materia
let, som måste bedömas källkritiskt för att få ett 
bra tolkningsunderlag. En svaghet är möjligen att 
kriterierna primärt har definierats för att spåra 
ritualer som kan knytas till husens invigning res
pektive övergivande, vilket innebär att de inte kan 
ges en bredare tillämpning. Det finns också vissa 
element i hennes definitioner som framstår som 
ologiska, som t.ex. att föremål som påträffats i 
förrådsgropar eller källargropar tillskrivs en ritu
ell karaktär. Även kriteriet att keramikföre
komster måste uppgå till minst 100 gram för att 
godtas som rituella spår, framstår som ogenom
tänkt. Denna definition går tillbaka till början av 
1990-talet och Lennart Carlies iakttagelser av

keramikdepositioner i husen på Brogårdsboplat- 
sen i södra Halland (jfr ovan samt Carlie 1992: 
58f). Här hade en mer nyanserad definition som 
även tar hänsyn till keramikens karaktär, rituella 
hantering och placering i huset varit önskvärd. 
Sammantaget är Borna-Ahlkvists analyser av hu
sen i Pryssgården dock ett intressant försök, att via 
symbolrelaterade tolkningar på ett brett urval av 
olika föremåls- och fyndtyper, kombinerade med 
idéer om husets biografi, försöka spåra olika ritu
ella handlingsmönster.

Två tyska exempel
Dansk och svensk arkeologi har naturligt inte utö
vats i ett sydskandinaviskt vakuum, utan har själv
fallet påverkats och förändrats i takt med olika 
teoretiska och metodiska strömningar. Jag hoppas 
att detta framgår - åtminstone indirekt - av min 
forskningsöversikt. Medan influenserna under 
1960- och 1970-talen framför allt kom från ameri
kansk arkeologi, som av tradition haft ett mycket 
nära samarbete med socialantropologin, har 
strömningarna under de två senaste decennierna 
främst kommit från brittisk arkeologi, som karak
teriseras av en mer humanistisk orienterad tradi
tion med influenser från sociologi, filosofi, språk
vetenskap, fenomenologi mm. För dansk arkeologi 
märks även en påverkan från tyskt område. Jag 
vill därför avsluta med ta upp några enskilda arbe
ten av två tyska arkeologer, för att exemplifiera 
hur forskningen kring husoffer bedrivs inom detta 
område.

Det första exemplet hämtas hos Torsten Capelle 
som i olika sammanhang tagit upp frågan om be
greppet byggnadsoffer och arkeologins möjligheter 
att identifiera spår efter rituella handlingar i arkeo
logiska källor. Capelle, vars artiklar publicerades i 
mitten och senare delen av 1980-talet (1985; 
1987), ställde sig då kritisk till att det saknades 
grundläggande kriterier för att skilja ut rituella
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spår i hus från profana lämningar. Ett av huvud
problemen, enligt hans uppfattning, var således

”die Absicht des Opferns in Verbindung mit 
einem Bauwerk auch tatsächlich als solche 
einwandfei zu erkennen, da keinesfalls jedes 
Brandplatz im Wallkörper eines Befesti
gungswerkes, jedes Menschen- oder Tier
skelett beziehungsweise ein Teil davon in 
einem Haus oder jedes Speisen gefüllten 
Gefäss unter einem Gebäude als Bauopfer 
oder als anderen Riten anzusprechen ist.” 
(Capelle 1985:499).

Man borde därför även hantera potentiella bygg- 
nadsoffer som spår efter profana handlingar, in
nan dessa tolkats och satts in i ett kultiskt/religiöst 
sammanhang. Capelle föreslog vidare en distink
tion mellan husoffer och byggnadsoffer, där den 
första typen avsåg gemensamhetsoffer i redan be
fintliga hus, medan byggnadsoffer avsåg nedläg- 
gelser i samband med själva husbyggandet (1985: 
498; 1987:184f). För att skilja ut byggnadsoffer 
måste följande kriterier uppfyllas. Förutom att fö
remålen ska ha nedlagts vid ett och samma tillfälle 
måste dessa ha påträffats

• i ett exponerat läge, antingen under härden, vid 
trösklar eller i anslutning till vägglinjer.

• med en likartad placering i hus från olika bo
platser.

Föremålen ska vidare
• ha deponerats före eller under själva byggna

tionen.
• vara särskilt utvalda eller ha varit föremål för 

särskild hantering (a.a. 1985:498ff; 1987: 189; 
min översättning från tyska).

Capelle presenterade på basis av sina urvalskriterier 
en inledande sammanställning och analys av möjliga 
byggnadsoffer i artikeln Eisenzeitliche Bauopfer

(1987). Analysen omfattar nedläggelser från om
kring 60 platser i norra Tyskland, Holland, Dan
mark och Sydsverige. Dessa härrör till övervägande 
del från profana byggnader, även om det också före
kommer fynd från andra typer av konstruktioner, 
t.ex. befästningsvallar, vägar och brunnar. Byggnads- 
offren i undersökningen spänner i tid från för
romersk järnålder och fram i vikingatid. De allra 
flesta fynden tillhör dock sen förromersk och ro
mersk järnålder (a.a. 1987:202, 204f). Offergåvor
nas karaktär varierar - från små lerkärl och husdjur 
till vuxna människor och spädbarn. Bland dessa ka
tegorier dominerar nedläggelser av hundar, barn och 
lerkärl. Även nötboskap och häst förekommer i flera 
fall, medan svin och får däremot är ovanliga. Enligt 
Capelle uppvisar många av nedläggelserna, i fråga 
om sammansättning och urval, samma karaktär som 
på offerplatser. Som exempel nämns hästoffer, där 
nedläggelser i hus av kranium och extremiteter i 
form av ett pars pro toto, har direkta paralleller i 
våtmarksofferfynden. I byggnadsoffren saknas däre
mot helt inslag av vapen, smycken och guld, vilket 
han finner anmärkningsvärt (a.a. 1987:203). Capelle 
berör i artikeln bara i korthet tänkbara syften till 
nedläggelserna i hus. I motsatts till byggnadsoffer i 
befästningsverk och vägar, vilka uppfattas som kol
lektiva, ses offerfynden i profana hus som knutna till 
den privata sfären. Han nämner här tre möjliga 
funktioner, där nedläggelser av hundar vid trösklar 
kan representera skyddsoffer, medan nedläggelser av 
djur och lerkärl med mat under härdar och i stolphål 
ses som önsknings- eller skyddsoffer (a.a. 1987:204).

Capelles studier kring byggnadsoffer i norra 
och västra Europa har i början av 2000-talet tagits 
upp på nytt av Ines Beilke-Voigt. I artikeln Kri
tische Bemerkungen zu den sogenannten Bauof- 
pern in frühgeschichtlichen Siedlungen Nord- 
deuschlands und Dänemarks (2001), tar Beilke- 
Voigt upp tidigare tolkningar av byggnadsoffer till 
en kritisk genomgång och diskussion, för att hitta 
alternativa tolkningar som inte nödvändigtvis in
begriper kult (a.a. 2001:177).
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Beilke-Voigt väljer i sin kritiska genomgång av 
byggnadsoffer att fokusera på nedläggelser av 
djur, människor och lerkärl. Hon följer här i stora 
drag Capelles kriterier vad gäller placeringen i hu
sen och skiljer därvidlag mellan nedläggelser a) i 
stolphål och vägglinjer, b) vid härden, c) vid in
gångar och d) under golv. Till gruppen av s.k. äkta 
byggnadsoffer vill Beilke-Voigt i första hand föra 
djurben och lerkärl i stolphål till takbärare och i 
vägglinjer, men även kärl nedsatta vid härden. Här 
görs dock en distinktion, således att de senare tol
kas som privatoffer med koppling till den egna fa
miljekretsen (2001:183). Jämförelser görs med så
väl hettiternas, grekernas och romarnas religiösa 
ceremonier, där härden utgjorde mittpunkten i fa
miljens/hushållets liv, varför olika ritualer var 
knutna till denna både i samband med husets byg
gande och i det sociala livet i huset för att säkra ett 
fortsatt välstånd. Den grupp av fynd som Beilke- 
Voigt ställer sig mest kritisk till som byggnadsoffer 
är nedläggelser av djur och människor under gol
vet och vid ingångar, på grund av de källkritiska 
problemen med skilja offer från gravar i mer tradi
tionell bemärkelse (2001:182ff).

Implikationer för boken
Jag har med denna forskningsöversikt velat visa 
hur olika förhållningssätt bland danska och svenska 
arkeologer påverkat viljan att söka spår efter ritu
ella handlingar på boplatser och i hus. Skillna
derna mellan de båda länderna framträder särskilt 
tydligt i den moderna arkeologin och dess utveck
ling från 1970-talet och framåt. Medan man i 
2000-talets Danmark fortfarande - i god proces- 
suell anda - märker en skeptisk hållning till arkeo
logins möjligheter att uttolka rituella spår i pro
fana sammanhang, har de postprocessuella in
fluenserna från anglosaxisk arkeologi bidragit till 
en helt annan utveckling i Sverige. Bland svenska 
arkeologer märks således - särskilt under det se
naste decenniet - ett ökande intresse för frågor

kring religion, kult och ritualer i det förgångna. 
Denna förändring är i grunden positiv. Personligen 
kan jag dock tycka att det ibland gått lite inflation 
i att allting, som vi inte kan förklara på annat sätt, 
tolkas som spår efter ritualer och kult! I sådana 
lägen framstår den danska traditionen - med sin 
större betoning på objektivitet och källkritik vid 
tolkningen av källmaterialet - som en sund mot
vikt. Skillnaderna i forskningstradition har emel
lertid haft stor inverkan på min eget arbete, efter
som det inneburit att jag fått balansera mot de 
olika synsätten vid insamlingen av material. I vil
ken mån jag lyckats med denna balansakt får läsa
ren avgöra.

En kort begreppsdiskussion
Som jag försökt visa ovan intog studiet av rituella 
nedläggelser i hus och på boplatser länge en un
danskymd plats inom arkeologin. Av samma an
ledning saknas också en kritisk diskussion kring 
valet av terminologi, samt hur olika begrepp på
verkar vår förförståelse och tolkningar. I min ge
nomgång av tidigare forskning på området har jag 
noterat att det framför allt är två överordnade 
samlingsbegrepp som dominerar i litteraturen för 
att beskriva spår av rituella handlingar i hus. Det 
handlar å ena sidan om begreppen busoffer 
(Harck 1985; Carlie 1992 och 1999) och bygg
nadsoffer (Paulsson 1993 och 1997), och å andra 
sidan om byggoffer (jfr Harck 1984; Capelle 1987; 
Merrifield 1987) eller konstruktionsoffer (Ther- 
korn 1987; Andersson 1999). Distinktionen mel
lan dessa begrepp består i att, medan hus- eller 
byggnadsoffer syftar till att avgränsa offerned- 
läggelser i hus från offerfynd i andra miljöer, t.ex. 
våtmarker, källor eller gravar, tar bygg- eller 
konstruktionsofferbegreppet istället fasta på offer- 
nedläggelsen som en del av själva processen eller 
händelseförloppet när byggnaden uppfördes (jfr 
här eng. foundation sacrifice/offering; el ty. Bau
opfer).
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Min främsta kritik är att samtliga termer inklude
rar eller tar sin utgångspunkt i tolkningen av fyn
den som offer. Som både Per Karsten och Héléne 
Borna-Ahlkvist mycket riktigt påpekat är använd
ningen av ordet -offer inte särskilt lämplig, efter
som detta anknyter till ritualer av religiös art. Den 
traditionella synen på offret innebär ju att detta 
överlämnas som gåva till en andevarelse eller hö
gre makt för att inte kunna återtas till världsligt 
bruk. Föremål med magiska egenskaper kan däre
mot inte bara återanvändas i olika sammanhang, 
utan också flyttas från en plats till en annan, sam
tidigt som de bibehåller sin verksamma kraft (Kar
sten 1994:153; Borna-Ahlkvist 2002:91). Jag ska 
här inte gå närmare in på den definitionsmässiga 
skillnaden mellan offer och magi, eftersom jag 
återkommer till denna diskussion längre fram. I 
detta sammanhang ska bara påpekas att jag, i lik
het med Grete Schmidt Poulsen, ser det som en 
viktig uppgift att försöka skilja mellan religiösa 
och magiska ritualer i det arkeologiska materialet, 
eftersom en sådan uppdelning kan visa på intres
santa förändringar i synen på individens och 
kollektivets möjligheter till kontroll och maktut
övning (a.a. 1986:169).

Ytterligare en anledning till att offer begreppet 
bör tonas ned, är att vi då kan inta en mer öppen 
attityd till alternativa tolkningar av de arkeologiska 
fyndens betydelse och funktion; tolkningar som tar 
sin utgångspunkt i föremålens symbolvärde och 
meningsrelaterade sammanhang. Jag väljer mot 
denna bakgrund istället att använda det mer neu
trala begreppet rituell nedläggelse, eftersom denna 
term i större grad tar fasta på den avsiktliga hand
lingen bakom depositionen, oavsett om denna är av 
religiös eller magisk art (jfr kap. 2). Ett liknande 
förhållningssätt finner man hos Ralf Merrifield i 
boken Archaeology of Ritual and Magic (1987), 
där rituella nedläggelser (eng. ritual deposits) i olika 
typer av miljöer och förhistoriska kontexter disku
teras, t.ex. floder, diken, schakt, brunnar, gropar, 
hus och vägar. Merrifield använder även en mer

differentierad terminologi som tar hänsyn till det 
sociala sammanhang eller händelseförlopp i vilket 
föremålen har nedlagts. Med begreppen rituals of 
commencement and termination (sv. inlednings- 
och avslutningsritualer), fångar han två av de kan
ske viktigaste tidpunkterna för rituella nedläggelser 
i samband med konstruktioner av olika slag (a.a. 
48ff; jfr även Borna-Ahlkvist 2002:91f).

Bokens syfte
Syftet med denna bok är att öka kunskapen och 
förståelsen kring bruket av rituella nedläggelser i 
den förhistoriska gårdens byggnader i södra Skan
dinavien. Valet av ämne grundas på en nyfikenhet 
från min sida om den forntida människans behov i 
ett jordbrukande samhälle av ritualer i olika ske
den av livet samt hur dessa ger sig till känna i det 
arkeologiska materialet? Jag är därmed inte i för
sta hand intresserad av hur den officiella kulten 
utövades, utan av de olika ritualer och kulthand- 
lingar som utspelades nära den enskilda männis
kan och hushållet på gården, och som var en del av 
den tidens föreställningsvärld kring liv och död, 
fruktbarhet och reproduktion.

En förutsättning för att öka kunskapen om den 
forntida gårdens byggnadskult är att bilden av det 
arkeologiska materialets mångfald fördjupas. Vid 
insamlingen av underlaget för boken har jag därför 
lagt stor vikt vid att spåra variationer hos materia
let, både i fråga om vilka föremål som nedlagts och 
hur dessa har hanterats (t.ex. bränning, krossning 
etc.), men också var i husen föremålen har depone
rats (ingångar, vägglinjer, härdar o.s.v.).

En av de grundläggande frågor som jag försö
ker belysa är vilka rituella handlingsmönster som 
kan knytas till den forntida gården? Har rituella 
nedläggelser i hus varit lika vanligt förekommande 
genom hela förhistorien eller kan skillnader ses 
över tiden inom/mellan de områden som studeras? 
För att fånga regionala variationer har jag valt att
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arbeta med material från ett större geografiskt 
område, som motsvarar nuvarande Danmark och 
södra Sverige, inklusive Mälarlandskapen och 
södra Norrlandskusten. Det norska materialet, 
som också tillhör det sydskandinaviska området, 
har av praktiska skäl avseende tillgången till ar
keologiska rapporter, däremot utelämnats ur un
dersökningen annat än i jämförande syfte.

Bokens frågeställningar kan sammanfattas i 
följande punkter:

• Vilka typer av rituella nedläggelser förekom
mer i det arkeologiska materialet i anslutning 
till den forntida gården? Och i vilka av gårdens 
byggnader påträffas dessa?

• Vad berättar föremålens behandling och depo- 
neringssätt om syftet bakom olika rituella 
handlingsmönster? När under husets livstid ut
fördes handlingarna? Och går det t.ex. att 
skilja mellan religiösa och magiska nedläg
gelser?

• Har det funnits olika nedläggelsetraditioner i 
olika regioner? Hur förändras dessa över tiden?

Om materialet 
och dess urval

De senare årens omfattande uppdragsarkeolo- 
giska undersökningar har frambringat ett rikt och 
varierat fyndmaterial från förhistoriska hus. Jag 
har av praktiska och tidsmässiga skäl valt att kon
centrera insamlingen av bokens underlag till publi
cerade material. Detta gäller framför allt för Dan
mark, medan jag för det svenska området i viss ut
sträckning haft möjligheter att ta del av icke fär
digbearbetade material.

En studie som gör anspråk på att söka menings- 
bärande handlingsmönster i den materiella kulturen, 
löper stor risk att hamna i besvärliga källkritiska 
fällor, som kan leda till felaktiga eller förhastade

slutsatser. För att så långt möjligt säkra underlaget 
ur en kvalitativ synvinkel, har jag försökt att inte 
okritiskt anamma andras tolkningar, utan låta ett 
antal oberoende kriterier styra urvalet. Avsikten 
har varit att fånga de enskilda elementen i de ritu
ella handlingarna, d.v.s. föremålens karaktär, de
ras hantering och placering i husen, utan att före
gripa tolkningar avseende vilken typ av ritualer 
dessa representerar.

För att tas med i analysen måste de arkeolo
giska föremålen/fynden uppvisa en eller flera av 
nedanstående kriterier. Ju flera av dessa som kan 
anses uppfyllda, desto större är sannolikheten för 
att det verkligen rör sig om rituella lämningar.

A genom sin karaktär (material/typ/ålder/symbo
lik) utmärka sig i förhållande till den allmänna 
fyndbilden i huset.

B uppvisa spår av rituell behandling, t.ex. brän
ning, krossning eller genom ett särskilt depo- 
neringssätt.

C ha en speciell placering i huset, t.ex. vid härden, 
vid ingångar eller i hörnlägen.

D ha påträffats i en sluten arkeologisk kontext, 
som inte varit tillgänglig efter husets byggnation 
alternativt att föremålens typ eller kombina
tion tyder på en avsiktlig deposition.

De flesta föremål har förutom en praktisk funk
tion även haft olika symbolvärden som länkade 
dessa till den sociala och mentala verklighet de 
var delar av. I den förhistoriska bondens världs
bild var en malsten således inte bara ett praktiskt 
arbetsredskap som användes för att mala säd, 
utan stenen hade även ett symbolvärde som an
knöt till rådande idéer om livets kretsgång, frukt
barhet och reproduktion. På samma sätt har ler
kärlet inte bara haft en praktisk funktion i hus
hållet som behållare eller till beredning av mat 
och dryck, utan har även använts som rekvisita i 
rituella sammanhang, t.ex. i samband med cere
moniella måltider.
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För att fånga upp företeelser som kan ha ingått i 
rituella handlingar och skilja dessa från vanligt 
hushållsavfall, har jag valt att ta fasta på sådana 
föremål/fynd som i något avseende skiljer ut sig 
från den övriga fyndbilden i husen. Det kan handla 
om hela och till synes oanvända föremål, om förar
beten till redskap eller om miniatyrer utan någon 
egentlig praktisk funktion (t.ex. yxor, lerkärl, mal- 
stenar etc.). Men det kan även röra sig om antika 
föremål som avviker kronologiskt från den omgi
vande kontexten eller t.ex. om ansamlingar av ben 
eller sädeskorn, som utmärker sig på grund av sin 
omfattning eller karaktär.

Gränsen mellan religiösa och magiska ritualer är 
svår att definiera utifrån arkeologiska material. 
Medan den religiösa ritualen förutsätter ett kollek
tivt trossystern med överlämnande av offergåvor till 
högre makter, utförs den magiska ritualen i regel för 
individuella syften vid kritiska händelser, t.ex. sjuk
domar, för att försöka påverka onda makter genom 
olika kraftfulla föremål (se kap. 2). Det är ett känt 
fenomen att föremål som offrats till högre makter, 
ofta utsatts för någon form av skadegörelse, för att 
markera transformationen från profan till sakral 
egendom. Det kan handla om bränning och kross- 
ning eller om en partiell förstörelse, där t.ex. ett ler
kärl fått mynningskanterna avslagna eller försetts 
med hål i botten. Som en del av den rituella behand
lingen bör man även räkna sättet på vilket föremå
len deponerats, t.ex. lerkärl och malstenar som pla
cerats vända uppochned. Även föremål som an
vänds i magiska ritualer, t.ex. i ett skyddande eller 
avvärjande syfte, kan tidvis vara sönderslagna. Ef
tersom kraften finns i själva föremålen, bör en even
tuell fragmentering ha varit av underordnad bety
delse. Av antika källor och senare tiders folkliga tra
ditioner vet vi att stenåldersyxor, fossil och olika 
egg- och spetsredskap, ofta ansågs besitta magiska 
krafter (se kap. 9).

Till det rituella handlingsmönstret hör även 
föremålens rumsliga placering i huset. Det har i

studier av traditionella samhällen konstaterats att 
bruket av religiösa och magiska ritualer ökar i an
slutning till naturliga och fysiska gränser (se kap.
2). Överfört på huset innebär detta att in- och ut
gångar betraktats som särskilt farliga eller käns
liga områden, där det onda kunde ta sig in. Även 
husens vägglinjer kunde dock behöva extra skydd. 
Den rumsliga kopplingen mellan de nedlagda före
målen och speciella lägen i huset har även upp
märksammats i arkeologiska material. Preferenser 
för nedläggelser invid hörn- eller ytterpositioner 
har konstaterats i hus från både senneolitikum 
(Björhem & Säfvestad 1989; Karsten 1994), brons
ålder (Borna-Ahlkvist 2003; Ullén 1995a, 1996) 
och äldre järnålder (Carlie 1992). Men även depo
sitioner av skiftande slag i anslutning till husens 
in- och utgångar har påvisats i olika sammanhang 
(Hvass 1985, Kjær 1928, Albrechtsen 1946, Klindt- 
Jensen 1957).

Vid materialets insamling har stor hänsyn även 
tagits till fyndomständigheterna. I de flesta fall 
gäller att fynden ska ha påträffats i en sluten kon
text, t.ex. i nedre delen av ett stolphål eller i en 
grop, som rumsligt och kronologiskt kan knytas 
till huset. Undantag från denna regel har bara 
gjorts i sådana fall där föremålens sammansätt
ning tyder på en avsiktlig deposition, eller där fyn
det består av föremål med religiösa eller magiska 
förtecken, som t.ex. guldgubbar, amulettringar, 
sjöborrar och antika yxor.

Det bör avslutningsvis påpekas att de flesta 
ritualer inte efterlämnat några fysiska spår i mar
ken för oss att upptäcka. Det kan handla om cere
monier med ett kollektivt intagande av mat och 
dryck, där deltagarna kanske dansat, framfört be
rättelser och sjungit sånger med anknytning till 
den kända kosmologin och dess olika myter. De 
arkeologiska spåren är och förblir här bara frag
ment av dessa händelser, minnen och handlingar; 
fragment som med arkeologens hjälp kan tolkas 
och sammanfogas till nya historier.
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Teoretisk ram

Det finns ingen självklar metod att 
komma åt den forntida människans fö
reställningsvärld. Jag har inför arbetet 
med denna bok därför valt att använda 
en hermeneutisk metodik, som känne
tecknas av ett sökande och frågande för
hållningssätt till materialet, samtidigt som den 
egna förförståelsen kring fenomenet erkänns ha 
betydelse för resultatet. Karakteristiskt för den 
hermeneutiska metoden är att när forskarens teo
retiska och praktiska erfarenheter förändras, tar 
sig sökandet efter kunskap också delvis nya ut
tryck. Någon slutgiltig eller definitiv sanning finns 
därför inte - utan kunskapssökandet fortgår kon
tinuerligt i en ständigt uppåtsträvande spiral.

Tillämpningen av ett hermeneutiskt arbetssätt 
har rent praktiskt inneburit att jag på förhand 
måste ha en uppfattning om hur olika spår efter 
rituella handlingar yttrade sig i det arkeologiska 
materialet. Vilka föremål och fyndtyper återspeg
lade rituella handlingar och var i husen kunde jag 
förvänta mig att hitta dessa?

Ett problem när man som modern västerlän
ning vill försöka förstå spåren efter äldre tiders 
föreställningsvärld, är att vi själva inte ser religio
nen som en naturligt integrerad del av livet, utan 
gör en uppdelning mellan världsligt/religiöst - pro
fant/sakralt. Denna uppdelning görs också inom 
arkeologin, där den bl.a. kommer till uttryck i sys
tematiseringen av de fysiska lämningarna. De 
arkeologiska källorna indelas således i boplatser, 
gravplatser och offerplatser; en kategorisering 
som begränsar våra möjligheter till förståelse av

det förflutna, eftersom forntidens män
niskor inte uppfattade världen på detta 
sätt.

I detta kapitel ska några olika be
grepp som är centrala för bokens tema 

tas upp till diskussion. Inledningsvis ges en 
karakteristik av den religiösa människans världs
bild, följt av en diskussion kring mytens funktio
ner, offerbegreppet samt våra möjligheter att skilja 
mellan religiösa och magiska ritualer. Till sist be
rörs några olika aspekter på huset som social, kul
turell och mental konstruktion, eftersom en förstå
else av rituella spår och handlingsmönster först 
blir meningsfulla när dessa sätts in i ett socialt och 
ideologiskt sammanhang.

Den religiösa 
människans världsbild

I de flesta traditionella samhällen karakteriseras 
människans föreställningsvärld av uppfattningen 
att världen som omger dem är helig, eftersom den 
är ett verk av gudarna. Detta är ett synsätt som 
står i stark kontrast till vårt eget västerländska se
kulariserade samhälle, där vi vanligtvis förkastar 
”det heliga” och ser oss själva som historiska var
elser i en Gudlös värld (Edsman 1995:241). Den 
religiösa människans kosmologi eller världsbild 
har särskilt utforskats av den rumänske religions
historikern Mircea Eliade, som företräder ett feno- 
menologiskt perspektiv (d.v.s. som studerar hur
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”det heliga” upplevs snarare än fenomenen i sig 
själva). I boken Heligt och profant (1968) (fr. Le 
Sacré et le Profane) ställer Eliade denna i kontrast 
till den moderna människans och vetenskapens 
avsakraliserade världsbild.

”För den religiösa människan i de arkaiska 
samhällena existerar världen, emedan den är 
skapad av gudarna; .... Världen är varken 
stum eller ogenomskinlig, den är inte ett liv
löst ‘något’ utan mål och betydelse. För den 
religiösa människan är kosmos något som 
‘lever’ och ‘talar’. Att kosmos lever är redan 
ett bevis på dess helighet, ty det är skapat av 
gudarna och gudarna visar sig för männis
korna i det kosmiska livet...och... Till följd 
därav betraktar hon sitt eget liv som 
homologt med det kosmiska; såsom ett 
gudomligt verk blir detta till förebild för den 
mänskliga existensen”. (a.a. 1968:11 lf).

I den religiösa människans världsbild utbreder sig 
den bebodda världen kring världens mittpunkt, 
som rituellt markeras av en axis mundi. Denna 
heliga påle, även kallad världspelaren eller him- 
melspålen, binder samman de tre kosmiska planen 
jorden, himlen och underjorden. När ett tidigare 
okänt och obebott område tas i besittning måste 
detta därför först invigas och göras till en del av 
den egna världen (kosmisering). Den symboliska 
omvandlingen av kaos till kosmos kan t.ex. ske 
genom en rituell upprepning av gudarnas skapelse
akt. Kosmiseringen av okända områden innebär 
således, enligt Eliade alltid ett helgande, i den me
ningen att man ordnar ett fysiskt rum efter en före
bild av gudarnas verk (a.a. 1968:20ff). Samma 
symboliska omvandling gäller även vid anläggan
det av en ny boplats eller vid byggandet av ett bo
stadshus.

”Bostaden är (således) inget föremål, ingen bo- 
stadsmaskin; den är det universum människan

bygger åt sig, i det hon efterbildar gudarnas 
förebildliga skapelse, kosmogonin.” (...) 
”Varje iståndsättande, varje invigning av en 
ny boplats är i viss mening liktydigt med att 
börja ett liv på nytt. Och varje begynnelse 
upprepar urbebyggelsen, i vilken universum 
för första gången såg dagens ljus.” (a.a. 
1968:39).

Eliade skiljer mellan två typer av kosmogonier där 
bostaden förvandlas till att likna kosmos. I den ena 
traditionen relateras huset till de fyra väderstrecken 
från en tänkt mittpunkt eller en symbolisk axis 
mundi. Detta synsätt förekommer enligt Eliade, 
främst bland nomadiserande boskapsskötare t.ex. i 
Nordamerika och norra Asien. Den andra traditio
nen, som finns dokumenterad i olika jordbrukande 
kulturer, innefattar byggnadsritualer som syftar till 
att symboliskt upprepa gudarnas skapelse av värl
den, genom att uppstå ur en havsdrakes eller 
urtidsjättes kropp (jfr t.ex. jätten Ymer i den forn
nordiska mytologin). Det är alltså här i de kosmolo
giska myterna kring hur världen bildades, som upp
hovet till s.k. byggoffer ska sökas (a.a. 1968:35ff; se 
vidare under Rituella handlingar i hus).

För den religiösa människan finns heligheten 
överallt inom det egna landområdet; i marken, i ste
nar och träd, floder och sjöar. Eleligheten är dock 
inte jämnt fördelat i rummet, utan förekommer 
bara där denna visar sig genom s.k. hierofanier (a.a. 
1968:16f). Gränsen mellan den profana och sakrala 
världen sammanfaller ofta med naturliga företeel
ser i terrängen, som inte kan passeras utan risk för 
fientliga makters sanktioner. För att säkra över
gången från en värld till en annan behövs därför 
olika former av riter av magisk/religiös art. Arnold 
van Gennep skiljer i sitt klassiska arbete The rites 
of passage (1908), mellan tre skeden i fråga om 
övergångsriter (a.a. 1977:21):

• riter som utförs vid separationen från en värld 
till en annan (preliminala riter)
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• riter som utförs vid övergången - d.v.s. när man 
passerar över gränsen (liminala riter)

• riter som inkorporerar den nya världen (post- 
liminala riter).

Med riternas hjälp kan gränser även skapas av 
människan själv genom att hon placerar ett före
mål på en bestämd plats, t.ex. en rest sten, en påle, 
en portal eller en tröskel. Denna heliggörs sedan 
med hjälp av konsekrations- eller invigningsriter 
(van Gennep 1977:15ff). Inom traditionella sam
hällen skiljs olika gruppers territorier ofta åt av 
mellanliggande neutrala landområden. Det kan 
röra sig om en urskog eller t.ex. ett öken- eller 
våtmarksområde. Att färdas mellan olika bebodda 
världar är förknippat med faror, eftersom man då 
inte har gudarnas beskydd. Liknande föreställ
ningar är vanliga i samband med att man lämnar 
och/eller återvänder till t.ex. en by eller ett vanligt 
boningshus (a.a. 1977:17f). På samma sätt som 
när man vid färden genom ett bergspass eller över 
en flod använder olika ritualer som skydd mot 
onda andar, är även passerandet av tröskeln till ett 
hus ofta förknippat med speciella ritualer, i syfte 
att skydda invånarna mot sjukdomar och förstö
relse som onda makter för med sig (Eliade 1968:
17).

Mytens funktioner
I den religiösa människans kosmologi spelar my
terna en viktig roll för att förklara den omgivande 
världen. Enligt religionshistorikern William E. 
Päden ska myten inte bara ses som en religiös be
rättelse, utan som en upplevd verklighet. I traditio
nella samhällen gör man således en tydlig åtskill
nad mellan historier som berättas som underhåll
ning och s.k. “sacred stories”. De senare har ka
raktären av normativa exempel, utifrån vilka män
niskornas uppfattning om universum och hur värl
den skapades, är vägledande för deras sätt att vara

(Päden 1994:71). Päden hänvisar även till Mircea 
Eliades arbete, när han betonar mytens samtidig- 
hetsfunktion, med avseende på kosmogonier - 
d.v.s. världsskapande myter. Genom att utföra 
olika ritualer som relaterar till ett återskapande av 
mytiska händelser i det förflutna, blir stammed
lemmarna en del av historien (Päden 1994:71f).

I motsats till sagor som är helt påhittade, så har 
myterna ofta en tydlig koppling till verkliga plat
ser, samt till hjältar och förfäder med egen här
stamning. Mytens funktion är emellertid inte pri
märt att beskriva världen och hur denna är ord
nad, utan att söka förklara hur världen skapades 
och vilka krafter som styr den.

I varje traditionellt samhälle har den religiösa 
världen sitt eget förflutna, sin egen historia och sin 
egen tid. I sådana samhällen försvinner därför inte 
förfädernas andar. Samtidigt är det också så, enligt 
Päden, att många religiösa sedvänjor och ritualer 
fortsätter att existera, inte därför att människorna 
”tror” på dem i en ideologisk mening, utan därför 
att sedvänjorna av tradition utfördes på detta sätt 
av förfäderna (Päden 1994:78).

Myternas innehåll varierar men speglar i regel 
den ekonomiska eller sociala grund som samhället 
vilar på. Det kan röra sig myter om djurarter som 
man står i beroendeställning till. Bland boskaps- 
skötare är det således vanligt att myten inleds med 
satsen att i begynnelsen skapade Gud boskapen. På 
motsvarande sätt berättar myterna om jaktbyten i 
jägarsamhällen, om fiskar i fiskande samhällen 
samt om olika sädesslag i samhällen med ekono
misk förankring i odling. I andra samhällen där 
världsuppfattningen i väsentlig grad hålls samman 
av stammedlemmarnas härstamning, kan myten 
istället handla om grunden för olika släktskaps
förhållanden (Päden 1994:83). Myterna innehåller 
också ofta berättelser om ursprunget till viktiga 
eller grundläggande färdigheter eller kunskaper. 
Genom att det som är heligt ges en mytisk status, 
kan man med hjälp av myterna också upptäcka 
vilka kategorier som ges en central betydelse för
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världsuppfattningen. Det kan handla om kunska
per om eld, järnframställning, husbyggande mm.

Den religiösa ritualen
Om myten utgör berättelsen om världens skapelse 
och varande i ord och bild, så motsvarar den reli
giösa ritualen själva den dramatiska framställningen 
av världsordningen genom handling. Enligt Päden 
utmärker sig ritualen av flera karakteristiska drag 
(a.a. 1994:93ff). Ett sådant kännetecken är foku
seringen på speciella tids- och rumsrelaterade sam
manhang. Man kan här tala om rituell tid kontra 
icke rituell tid, i den meningen att den rituella tiden 
till fullo ägnas åt ett speciellt rituellt skeende eller 
sammanhang. Med den rituella tiden skapas även en 
rumslig sfär, som deltagarna kan gå både in och ut 
ur. Ritualens andra kännetecken är att denna alltid 
ges en påtaglig eller handgriplig utformning som del
tagarna kan uppleva via olika sinnesintryck, såsom 
känsel, syn, smak och hörsel. För att säkra den ritu
ella upplevelsen används ofta speciella rekvisita med 
starka symbolvärden. Det kan röra sig om föremål 
som p.g.a. sin unika karaktär återanvänds gång på 
gång i samma rituella sammanhang, t.ex. en större 
årligen återkommande ceremoni eller festlighet. 
Men det kan också handla om kultföremål eller mat 
och dryck som framställts för ett specifikt tillfälle för 
att därefter förstöras eller förtäras. När ritualer ut
förs i samband med kalendariska, d.v.s. årligen åter
kommande festligheter, förläggs handlingen ofta till 
särskilda heliga platser. Eleligheten kan antingen 
vara kopplad till en naturlig fysisk företeelse i land
skapet, t.ex. en vattenkälla, bergsknalle eller ett 
större stenblock. Platsens helighet kan å andra sidan 
även markeras med en byggnad eller annan kon
struktion. I många traditionella samhällen fyller 
ritualen emellertid inte bara en funktion för upprätt
hållande av kontinuiteten i årscyklen, utan den är 
även viktig vid händelser som markerar förändring 
eller kriser av olika slag, antingen för individen eller 
för gruppen som helhet (Päden 1994:112f).

Syftet med religiösa ritualer är i regel att återupp
liva eller förnya upplevelser av det heliga för att på 
så sätt förstärka kontakten med de högre mak
terna. Man brukar skilja mellan konfirmerande, 
transformerande och transitionerande ritualer. De 
förstnämnda används i situationer då man har be
hov av att bekräfta eller bevara en nuvarande ord
ning eller gränser i kosmos. Vid fara eller hot an
vänds däremot ritualer med en transformerande 
verkan, detta för att återskapa ordning och har
moni. Den tredje gruppen av ritualer utförs i sam
band med olika övergångsskeden ofta knutna till 
den enskilda individens livscykel. Viktiga sociala 
händelser som brukar förknippas med s.k. “rites 
de passage” är födelse, giftermål och begravning. 
En annan typ av övergångsriter är konsekrations- 
riterna, som används för att t.ex. inviga eller helig- 
göra ett nytt hus eller en ny by (Zuesse 1987:416f). 
Invigningen kan i detta perspektiv jämställas med 
en sorts ”födande”, där riternas karaktär är avgö
rande för om byns eller husets fortlevnad ska bli 
långt och lyckosamt.

Elur ritualerna ser ut och genomförs varierar 
mellan olika kulturer och samhällen i förhållande 
till rådande traditioner och värderingar. Karakteris
tiskt för ritualen är att denna fokuseras på den egna 
kroppen, eftersom det är genom olika kroppsliga 
erfarenheter som människan uppfattar världen. 
Det kan vara genom sång och dans, intagande av 
mat och dryck eller genom sexuella handlingar 
(a.a. 1987:406). Denna typ av ritualer är naturligt
vis svårfångade i det arkeologiska materialet, ef
tersom de lämnar få fysiska spår efter sig. I de fall 
ritualerna inkluderar nedläggelser av offergåvor 
av olika slag, ökar däremot möjligheterna att iden
tifiera dessa arkeologiskt.

Offerbegreppet
Många före mig har betonat offerbegreppets 
mångtydighet. Själva ordet offer kommer av lati
nets offere - som betyder att ge en gåva. Detta kan
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jämföras med engelskans sacrifice, som går tillbaka 
på latinets sacer facere, d.v.s. att göra något heligt 
(Henninger 1987:544). Enligt Jan van Baal kan ett 
offer karakteriseras som “every act of presenting 
something to a supernatural being, a sacrifice, an 
offering accompanied by the ritual killing of the 
object of the offering” (a.a. 1976: 161). I denna de
finition fångar van Baal själva essensen i offer
begreppet. Nämligen offerhandlingen som ett 
medel för att etablera ett gott förhållande mellan 
människa och högre makter, och där en lyckosam 
kommunikation med gudomen kräver ett rituellt 
dödande av offergåvan för att denna inte ska kunna 
återbrukas i den profana världen. Ett av de klas
siska problemen inom religionsforskningen rör just 
frågan om offerbegreppets varierande innebörder. 
Redan i Gamla Testamentet nämns flera typer av 
offer, däribland förstlings- eller primitialoffer, tack
offer, spisoffer, brännoffer och löftesoffer (NE 
1994, Bd 14, s. 398). Medan de första fyra av dessa 
begrepp tar sin utgångspunkt i olika former av 
tackoffer till gudomen, för t.ex. en god årsväxt eller 
skörd, är löftes- eller votivoffrets funktion istället 
att tacka de högre makterna för en lyckosam ut
gång i en svår situation, t.ex. vid sjukdom eller i en 
krigssituation. Man har inom religionsforskningen 
även försökt att urskilja andra typer av offer, uti
från t.ex. upplysningar i de antika källorna och stu
dier av sedvänjor hos nu levande traditionella sam
hällen. Några av de vanligaste typerna som nämns i 
litteraturen är skyddsoffer, avvärjningsoffer, so
ningsoffer och kommunionoffer. Liksom tackoffret 
och votivoffret tar dessa begrepp sin utgångspunkt i 
själva offerhandlingen - d.v.s. offergåvans över
lämnande - som det förenande bandet mellan män
niska och gudom eller övernaturlig makt. På sam
ma sätt som i andra typer av gåvorelationer förvän
tas även offergåvan till gudomen resultera i en mot
prestation. Vilken typ av gåva som offrats har såle
des varierat i förhållande till vad man önskat sig 
tillbaka. Vid nedläggelsen av skydds- eller avvärj
ningsoffer var avsikten att söka påverka de över
naturliga makternas välvilja, så att olyckor och

sjukdomar förhindrades. Om en levande varelse - 
antingen ett djur eller en människa - offrades, trod
des djurets ande ha en skyddande kraft mot onda 
makter. Hade man väl orsakat gudomens vrede, 
kunde ett soningsoffer mildra vreden så att man 
undvek straff. Vid kommunionoffer får gudomen 
del av det offrade djuret varigenom en förbindelse 
skapas mellan de som offrar och gudomen. Hos 
boskaps- och åkerbrukande grupper finns ofta en 
stark koppling till trosföreställningar om fruktbar
het där blodsoffer symboliserar liv och alstrings
kraft (jfr Henninger 1987:546).

I de flesta religioner är både privata och kollek
tiva offer tillåtna. I praktiken är privata offer dock 
ovanliga. Det är istället vanligt att man vid kollektiva 
offer, väljer en person som representerar gruppen 
och förrättar offret. Denna person kan antingen 
vara familjens eller gårdens överhuvud eller i hän
delser av en stor och allvarlig kris t.ex. vid hung
ersnöd eller krig, kan offret förrättas av stammens 
ledare (Henninger 1987:545).

Religion och magi
Ordet magi kommer av latinets magia eller gre
kiskans magei'a som betyder magernas visdom el
ler trolldom. Den magiska ritualen skiljer sig från 
den religiösa genom sin manipulativa karaktär. 
Medan religionen kräver underkastelse i förhål
lande till de högre makterna, innebär magin istäl
let försök till kontroll av osynliga makter genom 
besvärjelser och bruk av olika kraftladdade före
mål (NE 1993 Bd 12:602).

I praktiken har det ofta visat sig vara svårt att 
dra en strikt gräns mellan religion och magi. Under 
de senaste hundra åren har problemet i fråga också 
varit föremål för en livlig diskussion av forskare 
inom religionshistoria, sociologi, antropologi och 
psykologi (Cunningham 1999). Bland tidiga fors
kare, däribland filosofen G. W. F. Hegel och antro
pologerna E. B. Tylor och James Frazer, betraktades 
relationen mellan religion och magi utifrån ett

25



evolutionistiskt perspektiv, och där magin ut
gjorde den äldsta och mest primitiva formen av 
religion. Enligt detta synsätt karakteriserades alla 
tidiga samhällen av en tro på magi; vilken först så 
småningom utvecklades till religion inom vissa 
samhällen. Begreppet magi, definierades av Frazer 
och hans kolleger, som en metod för att kontrol
lera eller manipulera händelser, medan religionen 
uppfattades som en ideologisk modell för att för
klara företeelser som stod utanför den mänskliga 
kontrollen (a.a. 1999:19ffoch 77).

Det evolutioniska synsättet tonades senare 
ner, till förmån för andra forskningsperspektiv - 
däribland fenomenologiska, strukturalistiska och 
symboliska - som erbjöd fler möjligheter till en 
mer nyanserad tolkning och förståelse (a.a. 1999: 
77). Ett annat tidigt förslag till en distinktion mel
lan religion och magi hittar man hos sociologen 
Max Weber i hans postumt publicerade arbete 
Economy and Society (1921-1922).

“The relationship of men to supernatural 
forces which takes the forms of prayer, 
sacrifice and worship may be termed ‘cult’ 
and ‘religion’, as distinguished from ‘sor
cery’, which is magical coercion. Corres
pondingly, those beings that are worshipped 
and entreated religiously may be termed 
‘gods’, in contrast to ‘demons’, which are 
magically coerced and charmed” (Weber 
1978:437).

Andra forskare, däribland religionshistorikern 
Mircea Eliade har istället velat tona ner skillna
derna mellan religion och magi. Med sin betoning 
av den religiösa människan, och hennes syn på det 
omgivandet rummet som icke homogent och lad
dat med heliga krafter som manifesterar sig i den 
omgivande naturen, ser Eliade de moderna veten
skapernas försök att separera religion och magi, 
som ett uttryck för en profan och icke-religiös 
världssyn (Eliade 1968:14ff).

Det fenomenologiska perspektivet syftar emeller
tid i första hand till att förstå och beskriva den re
ligiösa människans världsbild, snarare än att för
klara varför religion/magi utövas av olika perso
ner i samhället. En av dem som först tog upp den 
sociala och organisatoriska aspekten kring reli
gion och magi var sociologen Émile Dürkheim i 
boken The Elementary Forms of the Religious Life 
(1912; i nytryck 2001). Även Dürkheim håller 
med om att religion och magi har många likheter.

“Magic also consists of beliefs and rites. Like 
religion it has myths and dogmas...” (...) 
“Magic also has its ceremonies, sacrifices, 
purification rituals, prayers, chants and 
dances. The beings invoked by the magician, 
the forces he puts into play, are not only simi
lar in nature to the forces and beings add
ressed by religion but often identical. ” (2001: 
41).

Men betyder detta då att magi inte kan särskiljas 
från religion? Svaret på denna fråga är enligt 
Dürkheim Nej, eftersom religion och magi ofta på 
något sätt står i opposition mot varandra.

“What makes this thesis hard to sustain is 
the marked repugnance of religion for magic 
and, similarly, the hostility of magic to
wards religion. ” (2001:42).

Här framträder enligt Dürkheim också den vikti
gaste skiljelinjen mellan religion och magi, nämli
gen den religiösa ritualens kollektiva, sammanhål
lande och förstärkande funktioner på den sociala 
gruppen, i motsatts till magins individualistiska 
karaktär.

“...wherever we observe religious life, its 
foundation is a defined group” (2001:43). 
(The religious) “beliefs are not only embra
ced by all the members of this collectivity as
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individuals, they belong to the group and 
unites it.” (2001:42). “When it comes to 
magic, the situation is quite different.”(...) 
“...magic does not bind its followers to one 
and another and unite them in a single 
group living the same life. ”(...) Between the 
magician and his followers, and these 
individuals themselves, there are no lasting 
bonds that make them members of a moral 
body like the worshippers of the same 
God. ”(2001:43).

Genom sin kollektiva karaktär är religionen såle
des inte bara ett trossystem med en uppsättning av 
olika gudar, utan återspeglar också den sociala 
strukturen i samhället och fungerar i förläng
ningen som ett klassifikationssystem som påverkar 
människornas sätt att uppfatta världen.

Vi finner ungefär liknande tankegångar kring 
religion och magi hos Marceli Mauss i boken A 
General Theory of Magic (1902-03; i nytryck 
2001). I följande Mauss kan den magiska ritualen 
beskrivas som "... any rite which does not play a 
part in organised cults - it is private, secret, 
mysterious and approaches the limit of prohibited 
rite.” (2001:30). Av denna definition följer enligt 
Mauss att det endast är religiösa riter som utförs i 
den organiserade kulten. Detta betyder i sin tur att 
magiska och religiösa ritualer har olika agenter - 
d.v.s. att de utförs av olika personer i samhället - 
samt att de utförs på olika platser (2001:28f).

“Where religious rites are performed open
ly, in full public view, magic rites are carried 
out in secret, as if performing some male
ficent deed.”...“Thus as far as society is 
concerned, the magician is a being set apart 
and he prefers even more to retire to the 
depths of the forest.”...“Isolation and sec
recy are two almost perfect signs of the 
intimate character of a magical rite. They 
are always features of a person or persons

working in a private capacity; both the act 
and the actors are shrouded in mystery.” 
(2001:29).

Mauss diskussion innehåller flera intressanta as
pekter, samtidigt som hans försök till definition är 
alltför generaliserande och kategorisk. Även ma
giska ritualer kan således utföras i ett kollektivt 
eller offentligt sammanhang med religiösa ledare 
som aktiva deltagare (jfr t.ex. vid utdrivning av 
onda andar).

Jag har med denna korta sammanställning, ve
lat lyfta fram några av de svårigheter som är för
knippade med att skilja mellan religiösa och ma
giska ritualer. När jag längre fram i boken, försö
ker att tillämpa sådana tolkningar på det arkeolo
giska materialet, görs detta främst mot bakgrund 
av att nya typer av rituella nedläggelser kan ge an
tydningar om förändringar i byggnadskultens so
ciala organisation.

Huset som social och 
mental konstruktion

Om vi vill förstå bruket av rituella nedläggelser i den 
forntida gårdens byggnader, räcker det inte med att 
studera dessa i förhållande till huset som fysisk kon
struktion. Som antropologerna Jane Carsten och 
Stephen Hugh-Jones betonar i inledningen till boken 
About the House (1995) måste vi istället se huset 
som företeelse i förhållande till dess invånare - detta 
för att förstå hur ideologi och ritualer varit integre
rade i det vardagliga livet (a.a. 1995:45).

I traditionella samhällen betraktas huset och 
kroppen ofta som intimt sammanlänkade. Huset 
uppfattas som en förlängning av individen, i den 
meningen att de delar en likartad anatomi och livs
cykel. Huset fungerar därmed också som en grund
modell för att strukturera och uppleva världen (a.a. 
1995:3). Likt ett extra lager med hud eller kläder
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tjänar huset i lika hög grad syftet att visa fram 
vissa saker, som att dölja och skydda. Huset, krop
pen och medvetandet befinner sig i en kontinuerlig 
interaktion, där husets fysiska yttre och inre ut
formning och strukturering skapas och omformas 
i förhållande till sociala konventioner och ideolo
giska värdesystem (a.a. 1995:2ff och 36).

Byggnader är inte statiska enheter, utan dessa 
byggs om och underhålls, tills de slutligen faller 
sönder eller monteras ned. Som visats i olika an
tropologiska arbeten sammanfaller denna arkitek
toniska process ofta med viktiga händelser i invå
narnas liv. Det kan röra sig om förändringar i 
gruppens storlek eller sociala sammansättning till 
följd av giftermål, födslar eller dödsfall. Men det 
kan även handla om ”ekonomiska” investeringar 
- där ett resursöverskott byggs in i husen. I bägge 
fall kan förändringar i människornas vardagsliv 
och behov resultera i att husets exteriör eller inte
riör ändras. Huset kan t.ex. förses med en tillbygg
nad som ger fler rum med möjligheter till speciali
serade funktioner. Eller så kan huset förses med 
påkostade utsmyckningsdetaljer eller speciell färg
sättning, som ger grannar och besökare signaler 
om invånarnas sociala ställning. I vissa stam
samhällen, bl.a. hos Tukanofolket i Colombia, är 
de stora och kollektiva långhusens varande så in
timt sammanlänkat med den manliga ledarens 
”karriär”, att när han dör - ”dör” även huset och 
dess invånare. Efter att ledaren begravts i lång
huset överges byggnaden och gruppens samman
sättning förändras (Hugh-Jones 1995:228f). Ex
empel på det motsatta förhållandet hittar man 
t.ex. hos Zafimaniryfolket på Madagaskar. De 
mest eftertraktansvärda husen utgörs här av de 
byggnader som får lov att mogna i takt med de 
människor som bebor dem. Husens livscykel lik
nas vid den långa processen i ett lyckosamt äkten
skap, karakteriserad av fruktsamhet och trygghet 
(Bloch 1995:81).

Rituella handlingar i hus
Eftersom byggandet av ett nytt hus i traditionella 
samhällen var en relativt ovanlig händelse, som 
kanske bara inträffade någon gång under varje 
individs eller familjs levnad, har denna i likhet 
med andra sociala händelser som födelse, bröllop 
och begravning, ofta fått karaktären av en rite de 
passage - d.v.s. en ceremoni som markerar över
gången från en social status till en annan. Husbyg
gandet kan i detta perspektiv jämställas med en 
sorts “födande”, där olika riter var avgörande för 
om husets liv skulle bli långt och lyckosamt.

Att det kring en så viktig händelse skapats en rad 
föreställningar av religiös och magisk art är inte sär
skilt förvånande. Av stor betydelse var valet av 
byggplats - där de övernaturliga makterna måste 
blidkas för att ge sitt godkännande till husbygget. 
För att säkra husets framtida lycka och undvika 
skada, måste platsen först renas på magisk väg. 
Detta kunde ske genom att reglera tidpunkten för 
byggandet, eller låta en bestämd person placera den 
första grundstolpen (Talos 1987:396).

Varje ny byggnad var i regel tabu, tills dess man 
med hjälp av olika ritualer säkerställt huset som en 
del av den egna världen. Detta åstadkoms genom 
att ägaren överlämnade ett offer (eng. Foundation 
sacrifice) till de högre makterna för att köpa mar
ken fri åt husets invånare. Offergåvan kunde t.ex. 
bestå av ett rituellt slaktat djur (jfr Eliade ovan om 
kosmiseringen av bostaden genom att upprepa 
skapelsemyten med ett blodigt offer). Med dödan
det av ett levande väsen blidkades de högre mak
terna till att skydda huset och dess invånare mot 
farliga krafter, samtidigt som huset försågs med en 
skyddande ande (Talos 1987:396; jfr även van 
Gennep 1977:22f). Byggoffret kunde emellertid 
även bestå av mat eller dryck, serverat i någon typ 
av behållare, från den ceremoniella måltiden med 
gudomen i samband med husets invigning.
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Efter det att tabun blivit hävda vidtog ibland an
dra ritualer som syftade till att göra de nya invå
narna hemmastadda i huset (s.k. inkorporerings
riter). Det kunde handla om ceremoniella besök 
med invigning av olika delar av huset eller om t.ex. 
gemensamma måltider där man delade med sig av 
mat och dryck. Som tidigare nämnts fanns även 
speciella riter när man passerade husets tröskel. 
Det var dock främst huvuddörren som ansågs ha 
den speciella kraften för ingångs- och utgångsriter 
(a.a. 1977:24f).

Till gruppen av rituella handlingar i bostadshu
set som utfördes under husets livstid hör även dyr
kan eller helighållandet av släktens eller familjens 
skyddsandar. Enligt religionshistorikern Emil 
Birkeli kunde förfädernas andar hedras genom att 
man i husets innersta hörn byggde en s.k. ”stalle” 
som ska ha fungerat som ett husaltare. Förfädernas 
närvaro markerades tidvis även med en ”fädre- 
stötta”, d.v.s. en stolpe försedd med utskurna män- 
niskodrag (Birkeli 1943:152ff). Traditionen med 
fädrestötta finns belagd bland många traditionella 
samhällen, men även i äldre kulturer, däribland gre
ker och romare. I senare tiders folkliga traditioner 
från bl.a. Norge finns åtskilliga vittnesbörd om att 
hörnet tillskrevs en särskild betydelse som helig 
plats i den privata huskulten. Birkeli pekar här 
också på likheterna med högsätets placering i huset, 
som under historisk tid i regel återfanns i det nord
östra hörnet (a.a. 1943:176ff).

Varje byggnad genomgick under sin livstid 
olika fysiska förändringar i den inre och yttre kon
struktionen, som var nära sammanlänkade med 
hushållets storlek och förändrade sammansättning 
genom livscykeln. På samma sätt som husets byg
gande och invigning var förknippat med olika fö
reställningar och ritualer, har även dess över
givande tidvis kringgärdats av ceremonier. Denna 
avslutande fas i husets biografi har ägnats betyd
ligt mindre uppmärksamhet av forskningen, jäm
fört med dess byggande, varför karaktären och

omfattningen av sådana ritualer är sämre kända 
(Carsten & Hugh-Jones 1995:36ff).

Försök har dock gjorts i arkeologiska samman
hang att identifiera lämningar efter rituella hand
lingar som kan knytas till husens övergivande. Bland 
annat har malstenar, djurben och rester av lerkärl, 
funna i gropar som inte användes då husen var i 
funktion, tolkats som spår efter en rituell stängning 
av huset. Fokke Gerritsens diskussioner av boplat
serna Someren och Riethoven i Holland från äldre 
järnålder är ett sådant exempel (Gerritsen 1999: 
144f och där anf. litt.). Här undersöktes ett flertal 
stora gropar med ansenliga mängder keramik och 
andra fynd. Många av kärlen visar tecken på att ha 
utsatts för sekundär bränning, vilket enligt Gerrit
sen tyder på att dessa har använts i ett ceremoniellt 
sammanhang. På basis av groparnas antal och pla
cering i förhållande till husen anser författaren vi
dare att dessa måste ha grävts antingen efter att hu
sen övergavs eller när byggnaderna fortfarande 
stod som ruiner. Detta ses som stöd för att groparna 
och deras innehåll representerar spår efter rituella 
aktiviteter, kanske i samband kollektiva måltider. 
Boplatserna vid Someren och Riethoven karakteri
seras av ett rörligt bosättningsmönster, där gårdens 
byggnader med återkommande intervall revs/flytta
des till en näraliggande plats. Att det nya långhuset 
ofta uppfördes i närheten av den äldre byggnaden, 
ses av Gerritsen som uttryck för en anfäderskult, 
där den gamla hustomten fungerade som kultplats 
(a.a. 1999:144 och 147).

En liknande tolkningsidé framförs av Héléne 
Borna-Ahlkvist i hennes analyser av den yngre 
bronsålderns gårdsbebyggelse vid Pryssgården i 
Östergötland (2002:104ff). I fem av nio långhus, för
sedda med källargrop i östra änden, påträffades en 
större mängd keramik vanligen av hushållstyp till
sammans med en löpare. Hypotesen om en rituell 
stängning av husen grundas i detta fall på fyndens 
karaktär och återkommande deponeringsmonster i 
husen. Den arkeologiska dokumentationen bidrar
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dock inte till att klargöra när föremålen placerades i 
groparna och Borna-Ahlkvists diskussion förblir där
för ett tankeexperiment (a.a. 2002:108).

Fornskandinavisk religion 
och föreställningsvärld

Vi vet inte särskilt mycket om den fornskan- 
dinaviska religionen - dess kosmologi och myter - 
under tiden före yngre järnålder. Ser vi till det ar
keologiska materialet från yngre stenålder, bronsål
der och äldre järnålder, finns spår efter rituella 
handlingar på olika typer av platser. Många av 
dessa anknyter till naturliga element i landskapet, 
t.ex. sjöar, åar, våtmarker, stenblock, bergshällar 
och klippskrevor, platser eller företeelser som av 
olika skäl uppfattades som heliga av dåtidens män
niskor. Vi vet inte vilka gudar som dyrkades eller 
karaktären på deras myter. Bland de saker som off
rades märks framför allt yxor, lerkärl, malstenar 
och djurben, d.v.s. företeelser som anknyter till en 
agrar ekonomi och livsföring. Detta tyder på en fö
reställningsvärld där idéer om livets kretsgång, 
fruktbarhet och reproduktion utgjort centrala och 
bärande beståndsdelar. När vi första gången vid ti
den kring Kristi födelse möter den fornskandina- 
viska religionen i de antika källorna, genom den s.k. 
Nerthuskulten beskriven av Tacitus, är det också 
bilden av en fruktbarhetsorienterad religion som 
tonar fram (se t.ex. Ström f985: 40f).

Parallellt med offerkulten på traditionella heliga 
platser, finns många spår i det arkeologiska materia
let som tyder på att kulten av anfäder och anmödrar 
haft en viktig ideologisk betydelse för samhällets 
fortbestånd. Från senare delen av tidigneolitikum - 
för mellan fem och sex tusen år sedan - och fram till 
kristendomens införande, intog byggandet av be
ständiga gravmonument av jord och sten, en mycket 
stor del av de rituella investeringarna i samhället.

Med kulten av förfäderna, som bl.a. tycks ha om
fattat måltids- och dryckesoffer, starkes inte bara 
de sociala banden mellan de levande och anfäder
na, utan även de rättsliga anspråken eller hävden 
av den odlade marken upprätthölls på detta sätt.

Under bronsålder och äldre järnålder ökade in
slaget av vapen och smycken över lag i de rituella 
investeringarna, både på offerplatserna och i grav
kulten. De ökade nedläggelserna av rikedoms- och 
statusföremål beror troligtvis inte bara på föränd
ringar i den religiösa föreställningsvärlden, utan 
ska även ses som uttryck för en ökad social strati- 
fiering i samhället, präglad av konkurrensförhål
landen mellan olika ledare.

Den förkristna religionen under järnålderns se
nare del är bättre känd, eftersom vi har skriftliga 
källor att tillgå. Det är i Snorres Edda, nedtecknad 
på f200-talet i en tydligt kristen miljö, som vi hit
tar den första samlade beskrivningen av den gamla 
religionens mytologi och gudavärld. Det är sär
skilt i den första delen om ”Elur Gylfe blev lurad” 
(Gylfaginning), som man hittar berättelserna om 
hur världen och gudarna kom till (Snorres Edda i 
översättning av Johansson & Malm 1999:10ff).

De bilder vi möter i myterna vittnar om att reli
gionen var polyteistisk i meningen att den omfat
tade många olika gudar och andra kraftfulla vä
sen. Makter som var närvarande överallt i kosmos 
och som människorna måste förhålla sig till, efter
som de kunde vara både välvilliga och hjälpande 
eller farliga och fientliga. Gudarnas uppgift var att 
vaka över och styra världen i enlighet med lagar
nas helgd, d.v.s. se till så att det rådde jämvikt och 
harmoni i tillvaron - alltifrån årstidernas väx
lingar till fred och social stabilitet i samhället. Mot
vikten till gudarna var jotnerna eller jättarna, tal
rika och mäktiga urtidskrafter som genom sin fy
siska styrka och visdom ständigt hotade att förstöra 
världsordningen (Ström 1985:1 OOf; Steinsland 
1993:144). Förhållandet mellan gudar och jättar 
bestod, som den norska religionshistorikern Gro
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Steinsland har påpekat, inte bara av konflikter 
utan de ingick också allianser, genom t.ex. gifter
mål, och bidrog på detta sätt till att utveckla 
världsordningen (a.a. 1993:144).

Gudarna i den fornskandinaviska religionens 
bestod av två grupper - asar och vaner. Av dessa 
var vanerna typiska fruktbarhetsgudar, med 
Njord, Frej och Freja som främsta representanter, 
medan asarna - med kända gudar som Oden, Tor, 
Balder, Frigg - är betydligt svårare att definiera 
som grupp. Enligt Folke Ström går ordet as troli
gen tillbaka på fornindiskans asu, som betyder 
”liv” eller ”livskraft”. De nordiska asagudarna 
skulle utifrån en sådan förklaring kunna ses som 
bärare av livskraften (Ström 1985:102).

Till gruppen av lägre gudaväsen eller skyddsan
dar hörde alfer och landvättar. Medan alferna 
tycks ha stått fruktbarhetsguden Frej nära, men 
också förknippades med döda förfäders andar 
(a.a. 1985:198f), troddes landvättarna ha kopp
lingar till särskilda landområden. I den norska 
Gulatingslagen får vi således veta att landvättarna 
höll till på platser som på olika sätt utmärkte sig i 
landskapet, t.ex. ”i lundar, högar eller vattenfall”, 
men även i kullar, hålor, stenar och klippor, där de 
uppfattades som skyddsandar (a.a. 1985:196).

En särskild grupp av kvinnliga gudaväsen som 
framtonar i mytologin var diserna eller nornor som 
de också kallas. Enligt Völuspa (völvans spådom), 
som bland annat handlar om världens skapelse och 
gudarnas öden, var nornorna i första hand ödes
väsen som bestämde över människornas livsöden 
och världsalltets lagar. De tre gudinnorna Urd, 
Skuld och Verdandi förknippas i de norröna tex
terna med det neutrala begreppet skop, vilket enligt 
Folke Ström kan tolkas så att de utgjorde den verk
ningsfulla kraften bakom varje enskilt livsöde. Av 
detta följer att nornorna även fungerade som 
skyddsväsen i samband med barnafödslar, och att 
de då med gudomlig kraft utmätte den nyföddes liv 
och tvinnade hennes ödestrådar (a.a. 1985:201.

Järnålderns världsbild präglades således av en 
ödestro, där varje enskilt livsöde förutbestämdes 
av yttre krafter, samtidigt som det i människan 
även fanns en personlig kraft av lycka. Just tron på 
lycka var enligt Folke Ström ett av de centrala be
greppen i järnåldersbondens föreställningsvärld, 
där vissa människor - inom t.ex. de ledande släk
terna - föddes med mer lycka eller hamingja än 
andra (a.a. 1986:204). Ordet hamingja kommer 
av hamr som betyder fosterhinna, segerhuva, som 
i äldre tider sågs som lyckobringande tecken. 
Lyckan var således en personlig kraft, där perso
ner med stark hamingja blev ”lyckomän”, som det 
gick bra för, medan den som saknade hamingja, 
trots mod och duglighet drabbades av otur. Lyckan 
ansågs även följa den enskilda släkten, där varje 
levande sågs som en slags förvaltare av ett gemen
samt andligt kapital av lycka. Därav följer att 
olika släkter var begåvade med olika grader av 
lycka, vilken var som starkast hos härskarsläk
terna (Ström 1985:203f). En stark hamingja kunde 
leda till hat eller avund hos den som inte hade nå
gon lycka. Just tron att en person kunde skada 
människor och djur i sin omgivning genom tanke
kraft, är en föreställning som är djupt rotad i skan
dinaviska folktron, men som också kan följas ner i 
förkristen tid, genom t.ex. berättelsen om kung 
Vanlandes död i Ynglingasagan. Den negativa ut
strålningen från en hatisk eller avundsam män
niska kunde, i den norska folktron, avvärjas med 
hjälp av s.k. ovundsteinar (se Ström 1985:222f).

Föreställningar kring tankens eller själens fjärr- 
verkande förmåga hör även samman med det nor
röna begreppet hugr, som avser människans själ el
ler hennes inre jag. I järnåldersbondens världsbild 
omfattade släktens gemenskap både de levande och 
döda, där förfädernas andar utgjorde en källa av 
särskild kraft som måste vårdas. Den personliga 
kraft som genomsyrade människan i livet, försvann 
således inte med hennes fysiska död, utan tillhörde 
såsom ett andligt arv släkten om denna förvaltade
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kraften på rätt sätt. Förfädernas minne helgades 
på olika sätt, inte bara i samband med begrav
ningen genom t.ex. gravölet, utan under lång tid 
som kunde sträcka sig över åtskilliga generationer. 
Kulten av förfäderna förrättades både på grav
platsen och på gården, bl.a. i form av överlämnade 
av mat- och dryckesoffer till de döda. Om detta 
vittnar både skriftliga och arkeologiska källor. I 
den norska Eivatingslagen finns således tämligen 
detaljerade förbud mot innehav av olika heliga fö
remål som hörde samman med gårdskulten. Som 
exempel nämns staf och stalla, vilka enligt Anders 
Hultgård troligen avser en stolpe eller gudabild 
respektive ett ”husaltare” för mat- och dryckes
offer. I lagen nämns även förbud mot innehav av 
offermat och människoliknande lerfigurer. Den 
som bröt mot lagen gjordes fredlös, vilket må an
ses ha varit ett hårt straff (Hultgård 1986:34f).

Trots förbud i de äldsta kristna lagarna vittnar 
etnologiskt material från det äldre bondesamhället 
om att förfäderskulten, åtminstone inom vissa om
råden levde kvar långt fram i tiden. I sin bok om 
Fedrekult i Norge (1938) visar religionshistorikern 
Emil Birkeli på ett omfattande folklivsmaterial i 
ämnet, företrädesvis från områdena mellan Roga
land och Trøndelag i södra och västra Norge. 
Bland de andeväsen som i den norska folktron sär
skilt kunde knytas till gården och dess vardagliga 
göromål, hörde gardvorden eller tunvorden, som 
enligt Birkeli kan knytas till samma idékomplex 
som haugbonden - d.v.s. tron på att den döde 
anfadern hade sin boning i gravhögen (a.a. 1938: 
182). Utifrån sin analys av folklivsmaterialet ger 
Birkeli följande sammanfattning av de föreställ
ningar och sedvänjor som präglade gardvords- 
kulten:

1 Gardvorden skyddar gården mot fientliga mak
ter, troll och huldre.

2 Den bäst bevarade tabun är mot oväsen och 
arbete på kvällen i allmänhet och torsdags
kvällar i synnerhet.

3 Till gardvordens förplägning hörde mat och 
dryck både till vardag och fest, men även ett 
eget rum med uppbäddad säng. Enligt Birkeli 
kan denna sistnämnda sedvänja ses som ett 
tecken på förekomsten av ett speciellt kultrum 
för anfadern (a.a. 1938:183).

I sin samlade analys av gardvorden som den fram
ställs i folktron, menar Birkeli att denne bör be
traktas som den osynlige gode hjälparen som hål
ler ”lyckan” vid gården. Gardvorden kan i detta 
perspektiv ses både som gårdens fruktbarhetsvätte 
och som dess skyddsande. ”Han er eiendommens 
beskytter og den gode genins som følger bonden i 
gårdsarbeidet, i skogen, på søen og under fisket. ” 
(a.a. 1938:186f). Birkeli anser sig vidare finna stöd 
i det norska folklivsmaterialet, för att gardvorden 
som kraftkälla stod i nära relation eller släktskap 
med gårdens invånare. ”Gardvorden er attrgan- 
geren av den, som fyrst rudde garden, og den man
nen er all vyrdnad verd. ” Birkeli hänvisar till mot
svarande exempel i den svenska folktron. ”Den 
husbonde som är den förste på en gård, blir dess 
tomte” ...”den som först gör upp eld i ett nytt hus, 
blir efter döden tomte därstädes” (a.a. 1938:187 
med hänvisning till K. Krohn: Skandinavisk myto
logi). Även den svenska tomten har således med 
stor sannolikhet sin grund en äldre kult av för
fäderna.

Med dessa avslutande reflektioner kring järn- 
åldersmänniskans föreställningsvärld och för
fäderskulten ska vi nu vända blicken mot de ar
keologiska fynden och vad dessa kan berätta om 
bruket av kulthandlingar på den förhistoriska går
den. Men först behövs en kort introduktion till 
källmaterialet.
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Introduktion till materialet

I denna studie av forntida byggnadskult 
har jag valt att ta utgångspunkt i de en
skilda arkeologiska fynden och deras 
karaktär, eftersom typen av föremål är 
central för tolkningen av olika rituella 
handlingsmönster. Grupperingar av mate
riell kultur kan göras på olika sätt. Här används en 
traditionell indelning, baserad på en sammanväg- 
ning av likheter i råmaterial och en tolkning av 
föremålens/fyndens funktion. Materialet har uti
från denna övergripande sortering, delats in i tio 
grupper, bestående av (1) lerkärl, (2) malstenar, (3) 
växter, (4) djurben, (5) människoben, (6) eggred
skap, antika yxor och fossil, (7) hantverksfynd, (8) 
vapen och krigarutrustning, (9) föremål med en re
ligiös symbolik samt (10) övriga fynd.

Nycklar till materialet
Presentationen av materialet inleds i varje kapitel 
(kap. 4-10) med en kort översikt eller allmän be
skrivning av varje fyndgrupp och dess datering. 
Därefter följer en analys av nedläggelsernas ka
raktär, i vilka byggnader och var i husen dessa 
nedlades samt hur föremålen deponerats. I de ka
pitel där underlaget är mer omfattande, avslutas 
analysen med en kort diskussion kring hur föremå
len användes i byggnadskulten, vilka lokala tradi
tioner som kan urskiljas samt eventuella jämfö
rande utblickar. Den tematiska presentationen av 
materialet konkretiseras i varje kapitel med hjälp 
av praktiska exempel från olika fyndplatser. Då 
vissa huslämningar innehåller rituella nedläggelser

med olika föremålstyper, händer det att 
samma hus återkommer som exempel i 
flera kapitel. Detta är ett medvetet val 

— från min sida, för att varje kapitel så 
långt möjligt ska kunna läsas som en 

självständig helhet.
Materialanalysen bygger på underlag från ett 

stort antal boplatser. En kort presentation av 
samtliga platser finns i katalogen längst bak i bo
ken. Här ges också en beskrivning av de husläm
ningar med rituella nedläggelser som ingår i analy
sen. Katalogen är ordnad landskapsvis under res
pektive land, varefter fyndplatserna följer i bok
stavsordning efter socken och fastighetsnamn. 
Varje boplats har dessutom försetts med en kod 
som svarar mot de första bokstäverna i landska
pets namn följt av en sifferbeteckning; detta för att 
göra det lättare för läsaren att identifiera enskilda 
boplatser och hus. Katalogen innehåller även 
kommentarer angående fyndens tidigare tolkning, 
min egen bedömning samt referenser till de rap
porter, artiklar och andra arbeten ur vilka mate
rialet hämtats. Slutligen anges inventarienummer i 
de fall jag haft möjligheter att kontrollera fynden.

Frågor kring 
representativitet

Att skriva historia utifrån spridda bevarade frag
ment ställer stora källkritiska krav på materialets 
representativitet. Jag har vid arbetet med denna 
bok gång på gång ställts inför olika svårigheter
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med att säkra materialets sammansättning. En av 
dessa svårigheter bestod i att samla in ett tillräck
ligt stort och geografiskt spritt underlag för att 
möjliggöra jämförande analyser av byggnadskult- 
ens förändring över tid och rum. Trots att det un
der de senaste decennierna utförts ett mycket stort 
antal husundersökningar i södra Skandinavien, 
har dessa fortfarande en ojämn geografisk sprid
ning. Till de mer välundersökta landskapsrummen 
hör Skåne, södra Halland, Uppland, Östergötland 
och Jylland, medan det i det sydsvenska inlandet 
t.ex. fortfarande råder stor brist på undersökta 
huslämningar.

Ett annat problem av mer praktisk art rörde 
materialens tillgänglighet. Många nya boplats
undersökningar, framför allt större sådana, var 
fortfarande orapporterade när huvudparten av 
underlaget för boken samlades in. För att ändå 
söka beakta dessa undersökningar valde jag i flera 
fall att intervjua berörda arkeologer om förekom
sten av ovanliga fynd i hus. Tack vare att man väl
villigt ställt sina icke färdigbearbetade resultat till 
mitt förfogande, har materialets omfång kunnat 
vidgas betydligt'1.

Den största källkritiska svårigheten bestod 
emellertid inte i husundersökningarnas varierande 
omfattning och dokumentationens tillgänglighet, 
utan handlade snarare om materialets kvalitativa 
karaktär, d.v.s. dess möjligheter att spegla olika 
typer av rituella handlingsmönster. Eftersom det 
först är under senare år som arkeologer i större 
grad börjat intresserat sig för den materiella kultu
ren ur ett meningsbärande perspektiv, har fynd 
och företeelser som kan spegla äldre tiders före
ställningsvärld inte heller uppmärksammats kon
sekvent. Efter att ha gått igenom ett stort antal 
moderna undersökningsrapporter och i många fall 
även kompletterat med muntliga frågor till ansva
riga projektledare, stod det klart för mig att mina 
vetenskapligt formulerade urvalskriterier endast

fungerade som ett grovmaskigt nät, i vilket de till 
synes “oproblematiska” eller “självklara” rituella 
fynden fastnade.

Vad gäller möjligheten att utifrån grävnings- 
rapporter identifiera fynd och anläggningsspår av 
mer subtil karaktär, så är denna om möjligt ännu 
mer beroende av om arkeologerna intresserat sig 
för det avvikande och irrationella (jfr t.ex. Artelius 
1999:73ff). En grundläggande fråga är här hur vi 
särskiljer rituella nedläggelser från naturligt depo
nerat hushållsavfall. Det kan handla om alltifrån 
slaktrester av djur till olika vardagsföremål eller 
avfallsprodukter från hantverksutövning. Hur 
fångar vi den bakomliggande betydelsen hos dessa 
ofta oansenliga fynd? Måste de vardagliga fynden 
alltid infogas i funktionella förklaringsmodeller el
ler kan dessa även ha använts i samband med ritu
ella handlingar på gården? Och hur identifierar vi i 
så fall dessa handlingsmönster?

Andra källkritiska aspekter som måste beaktas 
i studien rör huslämningarnas bevarandestatus 
som varierar betydligt mellan olika landskapsty
per. De flesta hus har undersökts i öppen och od
lad mark, efter att matjorden avlägsnats med ma
skin. De fynd som kan kopplas till husen härrör 
därför i regel från olika typer av nedgrävningar 
som t.ex. stolphål och gropar. Hus med bevarade 
spår av eldstäder och golvlager är däremot ovan
liga och har nästan bara hittats i samband med 
äldre undersökningar. Till den senare kategorin 
hör t.ex. flera av Gudmund Hatts husundersök
ningar i norra och västra Jylland, liksom sten- 
grundshusen i Vallhagar på Gotland. Att husläm
ningar i den hårt uppodlade fullåkersbygden bara 
sällan uppvisar spår av härdar och lergolv påver
kar naturligtvis de delar av analysen som rör va
riationer i föremålens deponeringsmonster. Jag vill 
uppmana läsaren att ha dessa källkritiska övervä
gande i beaktande inför den fortsatta läsningen av 
boken.
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Fyndplatsernas 
geografiska spridning

Som påpekats ovan finns det många faktorer som 
påverkar materialets omfattning och sammansätt
ning och i förlängning därmed de eventuella slut
satser som dras. Bland viktiga sekundära omstän
digheter som präglar materialet hör å ena sidan 
olika praktiska förhållanden, som t.ex. husunder
sökningarnas varierande frekvens inom olika om
råden och från olika perioder liksom resultatens 
publicering och tillgänglighet. Å andra sidan på
verkas materialets sammansättning även av teore
tiska och metodiska förändringar i arkeologiäm
net. Många hus med rituella nedläggelser kan såle
des ligga dolda i rapporter och artiklar helt enkelt 
därför att man inte har behandlat eller tolkat ma
terialet utifrån ett meningsbärande perspektiv.

Även mitt eget insamlingsarbete är naturligtvis 
präglat av brister som i sin tur påverkar materialets 
sammansättning. Framför allt skulle det danska 
materialet förmodligen ha haft en mer representativ 
geografisk spridning om mer tid ägnats åt upp
sökande efterforskningar på de lokala grävande 
museerna. Det ska dock betonas att jag vid insam
lingen inte gjort några särskilda prioriteringar av 
material från speciella perioder, utan haft en öppen 
attityd och sökt efter rituella nedläggelser i hus från 
neolitikum och fram till tidig medeltid21.

Med dessa källkritiska aspekter som grund ska 
materialets geografiska spridning och datering kort 
kommenteras. I figurerna 3.1-3.3 redovisas antalet 
boplatser/hus med rituella nedläggelser från respek
tive land och landskap. I undersökningen ingår to
talt 334 byggnader med rituella nedläggelser från 
186 boplatser. Av dessa härrör 182 hus från nuva
rande Sverige fördelade på 110 boplatser. Det 
svenska materialet domineras av fynd från Skåne, 
Halland och Östra Mellansverige. Av de platser

som ingår i studien återfinns således inte mindre än 
94 stycken inom dessa tre områden, medan reste
rande 16 lokaler fördelas mellan Småland, Öland 
och Gotland, Östergötland, Hälsingland och Ång
ermanland. Även det danska materialet lider av stor 
geografisk obalans. I undersökningen ingår 152 hus 
med rituella nedläggelser fördelade på 76 boplatser. 
Av dessa återfinns 50 platser på Jylland och 14 på 
Sjælland, medan övriga 12 lokaler fördelas mellan 
Fyn, Bornholm samt öarna Langeland och Als.

Fyndplatsernas geografiska spridning (se fig. 
3.1) visar därmed knappast på några faktiska för
historiska förhållanden, utan speglar i större grad 
lokaliseringen och omfattningen av den moderna 
arkeologins boplats- och husundersökningar. Av 
stor betydelse för undersökningens ambition att 
spåra regionala lik- och olikheter i nedläggelse- 
traditioner, är att tre geografiskt åtskiljda regioner 
uppvisar ett mer omfattande och tidsmässigt av
gränsat fyndmaterial. Det handlar om Jylland/ 
Fyn, Skåne/Halland och Sjælland samt Östra Mel
lansverige/Östergötland, varifrån ungefär 60 % av 
husen med rituella nedläggelser kan knytas till 
äldre järnålder och folkvandringstid. Även mate
rialet från övriga landskap visar på en liknande 
kronologisk sammansättning, men erbjuder på 
grund av dess ringa omfattning inte samma kvali
tativa grund för att diskutera regionala nedläg- 
gelsetraditioner (fig. 3.4 och 3.5).

En annan av bokens ambitioner är att försöka 
spåra förändringar i byggnadskulten över tiden, 
både vad gäller valet av föremål och sättet att han
tera och deponera dessa. Det insamlade materialet 
täcker här en närmare femtusen år lång period - 
från den yngre stenålderns början cirka 4000 år 
före Kristus och fram till övergången vikingatid/ 
tidig medeltid. Som framgått ovan har materialet 
ingen jämn kronologisk spridning. Detta förhål
lande är särskilt tydligt i det danska materialet, 
där bara 40 hus med rituella nedläggelser (26 %)
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Figur 3.1 Södra Skandinavien med spridningen av de bo- Figure 3.1. Southern Scandinavia with the distribution of 
platser med spår av forntida byggnadskult som diskuteras i settlements with traces of ancient building cult, discussed in 
boken. Karta: Staffan Hyll. the book. Map: Staffan Hyll.
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Figur 3.2. Antalet boplatser och hus med rituella ned
läggelser från olika landskap i Sverige.

Figure 3.2. Number of settlements and houses with ritu
al deposits from different provinces in Sweden.
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Figur 3.3. Antalet boplatser och hus med rituella ned
läggelser från olika landskap i Danmark.

Figure 3.3. Number of settlements and houses with ritu
al deposits from different provinces in Denmark.
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Antal
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1 Skåne/Halland Jj Ö Mellansverige ^ Östergötland Q Öland/Gotland Q Småland Q S Norrland

Figur 3.4. Den kronologiska fördelningen av hus med 
rituella nedläggelser från olika landskap i Sverige. Dia
grammet omfattar 182 hus, varav 105 från Skåne/Flal- 
land, 37 från Östra Mellansverige, 14 från Öland/Got
land, 17 från Östergötland, 5 från Småland och 4 från 
Södra Norrland.

Figure 3.4. Chronological distribution of houses with 
ritual deposits from different provinces in Sweden. The 
diagram comprise 182 houses, of which 105 from Sca
nia/Halland, 37 from Eastern Central Sweden, 14 from 
Öland/Gotland, 17 from Östergötland, 5 from Småland 
och 4 from Southern Norrland.
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Figur 3.5. Den kronologiska fördelningen av hus med 
rituella nedläggelser i förhållande till olika landskap i 
Danmark. Diagrammet omfattar 152 hus, varav 107 
från Jylland, 18 från Fyn, 17 från Sjælland, 8 från Born
holm och 2 från de danska öarna.

Figure 3.5. Chronological distribution of houses with 
ritual deposits from different provinces in Denmark. 
The diagram comprise 152 houses, of which 107 from 
Jutland, 18 from Fyn, 17 from Zealand, 8 from Born
holm and 2 from the Danish Isles.
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kan knytas till andra perioder än äldre järnålder 
och folkvandringstid (fig. 3.5). De flesta av dessa 
dateras till vendel- och vikingatid samt till sen- 
neolitikum/äldre bronsålder, medan övriga perio
der är sparsamt representerade. Vad gäller det 
svenska materialet är situationen något bättre. 
Här uppgår husen från övriga tidsperioder till 95 
stycken, vilket motsvarar ungefär 52 % av antalet 
fyndförande hus. Bortsett från tidig- och mellan- 
neolikum som knappast alls finns representerade i

det svenska materialet, uppvisar husen från övriga 
perioder en någorlunda jämn fördelning över ti
den, som t.o.m. avslutas med en svag ökning under 
vendel- och vikingatid samt in i tidig medeltid (fig. 
3.4). Sammantaget utgör de danska och svenska 
fynden från övriga perioder dock omkring 40 % 
av det samlade materialet. Detta innebär att un
derlaget trots allt erbjuder en viss kvalitativ grund 
för att diskutera förändringar i nedläggelsetradi- 
tioner ur ett långtidsperspektiv.

Noter

11 Materialet till boken samlades huvudsakligen in 
från hösten 1998 och fram till sommaren 2000, 
med genomgång av grävningsrapporter, artiklar och 
publikationer. Därefter har endast mindre komplet
teringar utförts, i den mån fynden bedömdes tillföra 
undersökningen nya perspektiv. Insamlingsarbetet 
har till viss del påverkats negativt av det s.k. rap
portberget - eftersläpningen av undersökningarnas 
rapportering. Detta var anledningen till att jag även 
valde att kontakta personalen på de grävande insti
tutionerna direkt angående rituella nedläggelser i 
hus. Kontakten med den arkeologiska personalen 
skedde både via telefon och brevledes med god 
svarsfrekvens.

21 Det danska materialet har främst samlats in via 
lokalmuseernas personal och i publikationer. Dessa 
insatser följdes upp med egna besök i National
museums arkiv.
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Lerkärl

Traditionen att sätta ned kärl i grunden 
till nybyggda hus är ett välkänt feno
men från olika perioder och kulturer 
världen över. I södra Skandinavien är 
företeelsen kanske mest känd genom 
den folkliga traditionen att placera jyde- 
potter under stuggolvet. Olika forskares efterforsk
ningar i arkiv över äldre tiders seder och bruk har 
här frambringat flera intressanta och fantasifulla 
förklaringar på varför kärlen sattes ned under gol
vet (Thomsen 1964, Jensen 1962 och 1984). En för
klaring går ut på att det rörde sig om en praktisk 
åtgärd, då kärlen gav en bättre ljudeffekt när man 
dansade eller tröskade säd. Av andra folkliga upp
teckningar framgår att traditionen var nära knu
ten till olika magiska föreställningar för att skydda 
mot sjukdomar och onda makter. Här beskrivs 
också vikten av att kärlet, med dess kraftladdade 
innehåll, placerades på ”rätt” ställe i huset, där det 
onda förväntades kunna tas sig in. Med dessa ex
empel på rituella bruk av lerkärl från vår egen tid 
vi nu ska vända blicken mot lerkärlet som kultfö
remål i den forntida gårdens byggnader.

Rituella bruk av lerkärl 
- en översikt

Nedläggelser av lerkärl i förhistoriska hus har i 
den arkeologiska litteraturen uppmärksammats i 
större grad än andra fyndtyper, förmodligen därför 
att dessa är relativt lätta att särskilja från ordinärt

hushållsavfall. En av de forskare som 
först tog upp lerkärl med rituell prägel 
i hus var Gudmund Hatt, då han i 
samband med sina undersökningar i 

bl.a. Østerbølle och Nørre Fjand disku
terade förekomsten av miniatyrkärl under 

stensatta och lertäckta härdar (Hatt 1938 och 
1957). Hatt uppmärksammade även andra ovan
liga deponeringssätt, t.ex. kärl som nedsatts i gro
par under lergolvet med avslagen mynning, eller 
som placerats upp och ned. Avsiktliga nedläggel
ser av lerkärl har sedermera även behandlats av 
Steen Hvass, som utifrån undersökningar av järn- 
åldersbyn i Hodde bl.a. tagit upp frågan om kärl
ens rumsliga placering i husen (Hvass 1985). På 
senare tid har Mogens Bo Henriksen diskuterat 
traditionen med nedläggelser av talrika miniatyr
kärl i stolphål till takbärare och vid ingångar 
(1998).

Eftersom husundersökningar i större skala in
leddes relativt sent i Sverige, är det också först un
der senare år som keramikfynd med rituell prägel i 
hus tagits upp till diskussion. Ett av de första för
söken till en mer systematisk behandling av feno
menet, finner man hos Lennart Carlie i hans analy
ser av Brogårdsboplatsen i Halland (1992). Inspi
rerad av Hvass' iakttagelser i Hodde, fästes här 
uppmärksamheten vid förekomsten av större kera
mikmängder i stolphålen. Keramikfyndens rums
liga placering, karakteriserad av en dragning till 
husens hörnlägen, användes här som det främsta 
argumentet för att det rörde sig om rituella ned
läggelser (Carlie 1992:58f).
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Figur 4.1 Södra Skandinavien med de fyndplatser för 
bus med rituella nedläggelser av lerkärl som ingår i un
dersökningen. Karta: Staffan Hyll.

Figure 4.1. Southern Scandinavia with the find-spots of 
houses with ritual deposits of pots included in the study. 
Map: Staffan Hyll.
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Lerkärl är även i denna studie den i särklass vanli
gaste fyndtypen (fig. 4.1). Det handlar om 163 hus 
med nedsatta kärl, varav 58 i Sverige och 105 i 
Danmark. De flesta lerkärl härrör från Jylland och 
sydligaste Sverige. Bara i Skåne och Halland finns 
50 hus med deponerade kärl, medan antalet fynd 
från övriga Sverige endast uppgår till 8 stycken 
(fig. 4.2). En liknande geografisk snedfördelning 
möter i det danska materialet. Av 105 hus med 
fynd av nedsatta kärl återfinns 81 stycken i Jyl
land, medan resterande 24 kommer från Sjælland 
och öarna (fig. 4.3). Materialets ojämna geogra
fiska spridning beror på flera förhållanden, där 
bl.a. husundersökningarnas varierande omfatt
ning i olika regioner påverkar bilden. Den stora 
mängden jylländska fynd kan således bero på att

antalet huslämningar, som undersökts arkeolo
giskt, är större och bättre publicerade här, jämfört 
med övriga Danmark. Vad gäller det svenska ma
terialet, är jag mer benägen att se den ojämna 
spridningsbilden som ett resultat av olika nedläg- 
gelsetraditioner. Trots det stora antalet husunder
sökningar som numera har utförts i t.ex. östra 
Mellansverige, är antalet kända depositioner av 
lerkärl i hus fortfarande mycket fåtaliga.

Lerkärlen spänner i tid från sen tidigneolitikum 
och fram i vikingatid/ tidig medeltid. Som framgår 
av diagrammen i figur 4.4 och 4.5 har de flesta 
kärl påträffats i hus från äldre järnålder, medan 
nedläggelser från andra perioder är sparsamt re
presenterade i materialet. Fyndens kronologiska 
sammansättning är tämligen likartad i Sverige och

Antal

Skåne/ Ö Mellan- Gotland Landskap 
Halland Sverige

[ I Antal hus med lerkärl (58 st)

Figur 4.2. Antal hus med depositioner av lerkärl från 

olika svenska regioner (omfattar 58 hus).

Figure 4.2. Number of houses with deposits of pots 
from different regions of Sweden (total 58 houses).

Antal

20 -

Jylland Fyn Sjælland Bornholm Danska öarna Landskap

I I Antal hus med lerkärl (105 st)

Figur 4.3. Antal hus med depositioner av lerkärl från 

olika danska regioner (omfattar 105 hus).

Figure 4.3. Number of houses with deposits of pots 
from different regions of Denmark (total 105 houses).
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Antal

SN/ä BRÅ s f R JÅ/ä R JÅ y R JÅ/FVT VE-V1K tid VIK/ti ME tid Period

I Antal hus med lerkärl (58 st) Figur 4.4. Den kronologiska fördelningen av antalet bus respektive depositioner av
3 Antal depositioner (75 st) lerkärl från neolitikum till vikingatid/tidig medeltid i det svenska materialet.

Figure 4.4. Chronological distribution of houses and deposits of pots from the 
Neolithic to the Viking Age/Early Middle Ages in the Swedish material.

Danmark, möjligen med undantag för senneo- 
litikum och bronsålder som är bättre represente
rade i det svenska materialet. Det handlar i nästan 
samtliga fall om skånska fyndplatser, vilket visar 
att rituella bruk av kärl i hus var vanligt förekom
mande här redan under senneolitisk tid. Det är 
däremot tveksamt om den ringa fyndmängden 
från dagens Danmark visar på verkliga förhållan
den. Det är istället troligt att en mer systematisk 
genomgång av undersökta långhus från sten- och 
bronsålder skulle visa på en likartad bild som den i 
Skåne.

Även kärlfynden från äldre järnålder visar på 
flera intressanta skillnader mellan det danska och 
svenska materialet. Medan de västdanska fynden 
(Jylland och Fyn) har sin kronologiska tyngdpunkt i 
sen förromersk och äldre romersk järnålder, uppvisar

de sydsvenska kärlen (Skåne/Halland) tillsammans 
med de själländska, istället en topp under romersk 
järnålder och folkvandringstid. Trots att det väst
danska materialets sammansättning påverkas av 
att enskilda boplatser rymmer ett större antal sam
tida hus med deponerade kärl (se t.ex. Hodde och 
Grøntoft), är mängdskillnaden i förhållande till 
övriga tidsperioder alltför stor för att kunna bort
förklaras.

Vad gäller de sydsvenska lerkärlen utgör dessa 
bara omkring en tredjedel av de danska fynden. 
Detta gör materialets kronologiska sammansätt
ning mer känslig för enskilda boplatser med många 
samtida nedläggelser. Den ökade frekvensen i 
Skåne/Halland under romersk järnålder och folk- 
vandringstid, hänger således till en viss del samman 
med de många fynden från Brogårdsboplatsen.
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I Antal hus med lerkärl (105 st)
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Figur 4.5. Den kronologiska fördelningen av antalet hus 
respektive depositioner av lerkärl från neolitikum till vi
kingatid/tidig medeltid i det danska materialet.

Figure 4.5. Chronological distribution of houses and 
deposits of pots from the Neolithic to the Viking Age/ 
Early Middle Ages in the Danish material.

Detta är dock inte hela sanningen. Även om mate
rialet från Brogård räknas bort, utgör de romar
tida och folkvandringstida lerkärlsfynden likväl en 
fördubbling i förhållande till föregående period. 
Fogas dessutom de östdanska eller själländska fyn
den till bilden, blir ökningen under 200-400-talet 
efter Kristus ännu mer framträdande. Sammanta
get finns det således mycket som talar för att ritu
ella nedläggelser av lerkärl i hus under järnåldern, 
inte bara fick ett tidigare genomslag i västra Dan
mark, utan också nådde en långt större popularitet 
vid jämförelse med förhållandena i östra Dan
mark, Skåne och Halland.
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Stenålder och bronsålder
Innan jag går närmare in på järnålderns rituella 
traditioner ska de äldre kärlfynden först kommen
teras. Av de sexton sten- och bronsåldershus som 
ingår i studien, dateras tre hus till tidig- eller mel- 
lanneolitisk tid, sex stycken till senneolitikum/ äld
re bronsålder samt sju hus till yngre bronsålder 
(fig. 4.4 och 4.5). Materialets spridning uppvisar 
en stor geografisk obalans, med nästan två tredje
delar av husen förlagda till olika boplatser i Skåne. 
Bland fynden märks även enstaka hus från Upp
land, Östergötland, Bornholm, Langeland och 
Jylland.

I två av husen från tidig- och mellanneolitikum 
har kärlen hittats i gropar inuti byggnaden tillsam
mans med hela flintyxor. Vid Tygapil i Valleberga 
socken (Sk. 47) påträffades nedläggelsen ungefär 
mitt i ett litet nord-sydligt orienterat långhus. I 
gropen, som täcktes av ett drygt decimetertjockt 
kulturlager, fanns förutom en miniatyrflintyxa av 
tunnackig tunnbladig typ, ett par närmast hela ler
kärl av trattbägartyp, varav ett ornerat med tvär
snodd. Fynden, som dateras till sen tidigneoliti- 
kum tolkas av Märta Strömberg som en avsiktlig 
deposition med hänvisning till ett likartat fynd 
från den stora och fyndrika boplatsen Troldebjerg 
på Langeland (Strömberg 1988:50ff).

Fyndet från Troldebjerg (La. 1) hör till ett av de 
i litteraturen klassiska exemplen på rituella ned- 
läggelser från mellanneolitikum (Winther 1935). 
Enligt Jens Winthers redogörelse hittades fyndet i 
en grop invid vägglinjen till en byggnad av okänd 
storlek och konstruktion. Gropen, som han ansåg 
var nedgrävd genom husets golvlager, innehöll ett 
litet rundbukigt lerkärl av miniatyrtyp. Strax intill 
och nordväst om kärlet återfanns även en tunnac
kig flintyxa, som hade placerats stående lodrätt 
med eggen riktad upp mot himlen. Själv tolkade 
Winther fyndet som en offergrop, bl.a. med hän
visning till Christian Blinkenbergs diskussioner

om yxan som magiskt föremål till skydd mot åska 
och blixtnedslag (a.a. 1935:51ff). Andra forskare, 
däribland Johannes Brøndstedt, har istället tolkat 
yxan och kärlet som en offerplats för dyrkan av 
husets eller familjens yxgud (Brøndstedt 1977: 
152f). Troldebjergsfyndets status som ”husoffer” 
är emellertid inte odiskutabelt, eftersom det råder 
stor osäkerhet kring väggkonstruktionens karak
tär, d.v.s. huruvida denna verkligen tillhör ett hus 
eller ej. Frågan har inte heller kunnat klargöras vid 
senare kompletterande undersökningar på platsen 
(Skaarup 1985:48f).

Exempel på nedläggelser av lerkärl i hus finns 
även från senneolitikum och bronsålder. Vid un
dersökningen av ett cirka 30 meter stort senneo- 
litiskt långhus i kv. Anten, Malmö (Sk. 9), hittades 
rester av lerkärl i en grop och två stolphål. Den 
största keramikmängden, omkring 2,7 kilo, på
träffades tillsammans med en blockskrapa, i en 
grop intill den tredje takbäraren från väster. Kera
miken, som troligtvis härrör från mer än ett kärl, 
hade täckts med en sten. Resterna av ytterligare ett 
deponerat lerkärl hittades i ett stolphål tillhörande 
husets södra vägglinje. Vidare återfanns ett större 
antal skärvor (18 st.) i en indragen väggstolpe vid 
husets norra vägglinje. Det är dock osäkert om 
dessa tillhör samma kärl och således representerar 
en avsiktlig deponering (Thörn 1991) (fig. 4.6).

Vid Hemmeslöv i nordvästra Skåne (Sk. 50) på
träffades för några år sedan ett uppochned vänt ler
kärl stående i en grop inuti ett cirka 20 meter stort 
långhus från yngre bronsålder. Kärlet hittades i hu
sets östra del nära gaveln och bedöms av utgräva
ren på typologiska grunder som samtida med huset. 
Det är framför allt kärlets hantering som talar för 
att detta är avsiktligt nedsatt. Tolkningsbilden kom
pliceras något av en mindre stenpackning med 
malstensliggare och löpare som delvis överlagrade 
gropen med kärlet. Den senare har 14C-daterats till 
förromersk järnålder och är därmed sannolikt 
yngre än huset (Strömberg 2002:69ff).
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Figur 4.6. Senneolitiskt långhus från Kv Anten i Malmö 

(Sk. 9) med läget för de nedsatta lerkärlen och övriga 
rituella nedläggelser markerade. Efter Thörn 1991. 
Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 4.6. Late Neolithic long-house from Kvarteret 
Anten in Malmö (Sk. 9) showing the position of the 
deposited pots and other ritual deposits. After Thörn 
1991. Clean drawing: Annika Jeppsson.

Flertalet av fynden från neolitikum och bronsålder 
karakteriseras av hela eller delar av kärl som depo
nerats i stolphål tillhörande husens konstruktion. 
Både i de två- och treskeppiga långhusen dominerar 
nedläggelser i stolphål till takbärare, även om kärl 
också påträffas i stolphål tillhörande väggkonstruk
tionen. I likhet med yxor och andra fyndtyper (jfr 
kapitel 9) återfinns kärlen ofta i stolphål nära hu
sets ena gavel. Bland keramikfynden är nedläg
gelser vid den västra gaveln dock betydligt vanli
gare än vid den östra. Fynd som ansluter till detta 
mönster finns från Stångby i sydvästra Skåne (Sk. 
44). I två av de senneolitiska långhusen på boplat
sen hittades delar av lerkärl i stolphålen till det för
sta respektive andra takbäraren från väster. Andra 
exempel på liknande depositioner finns från brons- 
åldershusen vid Flackarp, Elinelund 2A och V. 
Karaby i Skåne, Pryssgården i Östergötland samt 
Ekeby i Uppland1*.
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Knacksten

0

9
314
Kärl •

Järnålder
Som nämndes i kapitlets början har de flesta fyn
den av rituellt deponerade lerkärl hittats i järn- 
åldershus. Av de 142 hus med järnåldersdatering 
som ingår i studien härrör 100 hus från Danmark 
och 42 från Sverige. De flesta svenska fynden är 
från Skåne och Flalland. Det finns även två hus 
med fynd av lerkärl från Östergötland, tre från 
Gotland och ett hus från Uppland. Antalet ned
läggelser begränsas i regel till en eller två byggna
der på varje boplats. Två halländska lokaler utmär
ker sig här genom depositioner i flera hus. Det 
handlar om Skummeslövsboplatsen (Ha. 9), där 
man i tre långhus från förromersk och äldre ro
mersk järnålder funnit rester av nedsatta kärl. På 
Brogårdsboplatsen (Ha. 13), som har sin kronolo
giska tyngdpunkt förlagd i romersk järnålder, har 
rester av lerkärl konstaterats i nio hus, varav sju 
långhus och två ekonomibyggnader. Antalet depo
sitioner i husen är vanligtvis få, med en nedläggelse
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per byggnad. Bara från Skummeslöv, Skrea 195 
och Brogård finns exempel på att två nedläggelser 
påträffats i olika delar av samma hus2>.

Ser man till de 100 byggnader med nedsatta 
lerkärl som ingår i det danska materialet, härrör 
inte mindre än 83 stycken från Jylland. Bland det 
övriga materialet märks nio hus från Själland, fem 
från Fyn, tre från Bornholm samt ett hus från Als. 
Liksom de svenska fynden rör det sig i allmänhet 
om nedläggelser i enstaka hus på varje lokal. 
Några boplatser på Jylland och Fyn utmärker sig 
här genom depositioner i flera hus. I Hodde och 
Grøntoft (Jy. 11 och 22) har nedsatta lerkärl hit
tats i sexton respektive elva hus. Även i Myrthue, 
Nørre Fjand, Katrinelund och Køstrup har lerkärl 
påträffats i flera hus (Jy. 13, 34, 45 och Fy. 1). 
Enstaka huslämningar i det danska materialet ut
märker sig dessutom genom flera nedläggelser i en 
och samma byggnad. Som exempel kan nämnas 
två långhus från Køstrup med fyra respektive fem 
nedsatta kärl, ett hus från Fraude Radby med sju

Figur 4.7. Trelleborgsbuset från Ösarp (Ha. 6) med det 
nedsatta kärlets läge markerat. Efter Viking och Fors 
1995a. Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 4.7. The Trelleborg house from Ösarp (Ha. 6) 
showing the location of the deposited pot. After Viking 
and Fors 1995a. Clean drawing: Annika Jeppsson.

kärl samt ett hus vid Fårupsvej med inte mindre 
än 15 enskilda depositioner av lerkärl i samma 
långhus3'.

Vikingatid och tidig medeltid
Bara ett fåtal lerkärl med rituell karaktär har på
träffats i hus från vikingatid och tidig historisk tid 
(jfr fig. 4.4). I undersökningen ingår fem husläm
ningar, varav två från Halland, en från Skåne och 
en från Sjælland. På grund av materialets ringa 
storlek, som inte tillåter några generaliseringar, 
ges istället en kort presentation av varje fynd.

De två halländska fynden härrör båda från bo
platser i landskapets södra del. Ösarpsboplatsen 
(Ha. 6) omfattar 28 hus, vilka kan knytas till två 
samtida gårdsenheter från vendeltid och in i tidig 
historisk tid. I ett cirka 16 meter stort välbevarat 
långhus av trelleborgstyp tillhörande den västra 
gården, hittades ett nästan intakt vågbandsorne- 
rat kärl av östersjötyp, nedsatt i en grop vid husets
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Figur 4.8. Det vågbandsornerade kärlet från Ösarp (Ha. 

6). Teckning: Staffan Hyll. Skala 2:3.

Figure 4.8. The pot from Ösarp (Ha. 6) decorated with 
wavy bands. Drawing: Staffan Hyll. Scale 2:3.

sydöstra hörn (fig. 4.7 och 4.8). Kärlet tolkas inte 
som en rituell nedläggelse av författarna. För en 
sådan tolkning talar dock gropens placering i 
kombination med kärlets oskadade karaktär (Vi
king och Fors 1995a).

Det andra halländska fyndet kommer från 
Östorp, där man undersökt delar av ett gårdskomp- 
lex från vikingatid och tidig medeltid (Ha. 7). I ett 
likaledes välbevarat trelleborgshus, hittades i 
södra stolphålet tillhörande husets mellersta bock
par, buk- och bottenskärvor från ett kärl av All 
typ. Inte heller detta kärl tillskrivs av författaren 
en rituell tolkning. Skärvornas sammansättning i 
kombination med det för övrigt mycket ringa 
fyndmängden från huset talar dock för att kärlet 
är avsiktligt deponerat (Wattman 1994). Även det 
skånska fyndet från Skabersjö kan knytas till ett 
långhus av trelleborgstyp från sen vikingatid/ tidig 
medeltid (Sk. 35). Det handlar om större delarna

av ett mindre lerkärl försett med bomärke i botten, 
som hittades i en grop strax öster om byggnaden 
(Jeppsson 1996).

Det själländska fyndet härrör från Torstorp 
Vesterby (Sj. 13) i västra utkanten av Köpenhamn. I 
samband med Amtsmuseumsrådets undersökning
ar 1988-90 grävdes ett vikingatida långhus med 
endast groparna efter de takbärande stolparna be
varade. I den första takbäraren från sydväst hitta
des ett nästan intakt lerkärl av svaleredetyp. Kärl
typen förekommer på Jylland, men har tidigare inte 
påträffats på Sjælland. Fyndet tolkas p.g.a. sin 
ovanliga karaktär som en avsiktlig nedläggelse 
(Fonnesbech-Sandberg brev i maj 2000).

Till skillnad från de föregående fynden har kärlet 
från II storps boplatsen (Sk. 15) hittats i en byggnad 
med trolig ekonomifunktion. Huset ingår i en fyr- 
längad gård som kan följas genom flera faser, från 
1000-talet och fram till 1500-talet. Strax innanför
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husets södra gavel hittades en liten grop innehål
lande ett helt lerkärl av All typ. Kärlet har enligt 
utgrävaren troligtvis varit placerat uppochned och 
tolkas som ett skyddsoffer (Tesch 1996).

Järnåldersböndernas
traditioner

Efter denna inledande översikt ska vi i det följande 
se närmare på det rituella bruket av lerkärl under 
järnåldern. Den övergripande fråga som ska dis
kuteras är om det funnits olika rituella traditioner, 
samt i vilken utsträckning dessa kan avgränsas 
tidsmässigt och/eller geografiskt. Analysen omfat
tar flera steg. Inledningsvis behandlas själva fynd
kontexten, d.v.s. i vilka typer av byggnader kärlen 
har påträffats samt om några återkommande 
mönster kan urskiljas vad gäller den rumsliga pla
ceringen? Efter denna genomgång diskuteras vilka 
typer av kärl som använts för rituella ändamål, 
hur kärlen har deponerats samt om de nedsatts i 
kombinationer med andra fynd- och föremåls- 
typer.

Inledningsvis bör påpekas att huslämningarnas 
bevarandesituation växlar betydligt mellan olika 
boplatser. Flera av de danska lerkärlen har t.ex. 
hittats på boplatser i norra och västra Jylland, där 
husen ofta har välbevarade inre konstruktions
detaljer i form av golvhorisonter, härdar, vägg
linjer mm. Underlaget från dessa platser är därför 
betydligt mer rikhaltigt och varierat i jämförelse 
med situationen i de många huslämningar som un
dersökts i den sydsvenska och själländska full- 
åkersbygden. I de senare fallen kommer vi i regel 
endast åt de föremål som deponerats i nedgräv- 
ningar av olika slag, medan härdarna t.ex. är bort
plöjda. Det är viktigt att ha dessa aspekter i åtanke 
vid diskussionen kring variationer i kärlens rums
liga placering och deponering i husen. Skillnader i

huslämningarnas bevarande påverkar även möj
ligheterna till tolkning av husens funktionsin- 
delning. Man kan här notera att de jylländska hu
sen i regel är betydligt bättre bevarade, jämfört 
med de östdanska, sydsvenska husen, med olika 
konstruktionsdetaljer som gör det möjligt att tolka 
husens funktion och inre rumsliga organisation. 
Slutligen bör nämnas att de allra flesta långhus, 
både i det danska och svenska materialet, har en 
närmast öst - västlig orientering i landskapet, vil
ket möjliggör jämförelser avseende lerkärlens 
rumsliga placering i husen4).

I vilka byggnader placerades 
kärlen och var?

Som vi ska se nedan har nästa samtliga lerkärl, 
både från svenskt och danskt område, deponeras i 
stolpbyggda långhus. Av de 42 järnåldershus som 
ingår i det svenska materialet består 37 stycken av 
långhus med fyra eller fler par av takbärande stol
par (fig. 4.9). Bland övriga byggnader märks ett 
litet stengrundshus samt två uthus av fyrstolpstyp. 
Tyvärr saknas i många fall tolkningar avseende 
husens funktion och rumsindelning. Av husens 
storlek och stolpparens placering att döma, rör det 
sig i mer än hälften av fallen om flerfunktionella 
långhus som även använts för boende. Ätta lång
hus har tillskrivits en mer renodlad ekonomi
funktion. Förutom dessa byggnader finns två hus 
av fyrstolpstyp som rimligen använts som uthus5*. 
De flesta lerkärl kan därför på goda grunder sägas 
ha nedsatts i långhus, som haft en kombinerad 
bostads- och ekonomifunktion, även om nedläg- 
gelser I uthus också förekommit.

I det danska materialet möter oss en likartad 
bild vad gäller valet av byggnadstyp. Av de 100 
järnåldershus som ingår i undersökningen, utgörs 
inte mindre än 94 stycken av långhus med minst 
tre par takbärande stolpar (fig. 4.10). Bland övriga
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Figur 4.9. Funktionsbestämda järn- 

aldershus med rituellt nedsatta lerkärl 

i Sverige (omfattar 42 hus).

Figure 4.9. Functionally identified 
Iron Age houses with ritually depo
sited pots in Sweden (total 42 hou
ses).
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Figur 4.10. Funktionsbestämda järn- 

åldershus med rituellt nedsatta lerkärl 
i Danmark (omfattar 100 hus).

Figure 4.10. Functionally identified 
Iron Age houses with ritually depo
sited pots in Denmark (total 100 hou
ses).
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typer märks ett fåtal rektangulära hus av en- 
skeppig typ samt tre mindre stolpbyggnader tol
kade som uthus. Av de 79 hus som kan funktions- 
bestämmas, har 67 stycken använts för bostads
ändamål. De flesta långhus har haft en flerfunk- 
tionell indelning, med boningsdel respektive fähus/ 
ekonomidel. Rummens placering ansluter som re
gel till den för äldre järnålder traditionella plan
lösningen, med bostadsdel i väster och ekonomidel 
i öster. Men det finns även några exempel där rums- 
indelningen spegelvänts. Detta gäller för hus 3 i 
Vestervig och för långhuset vid Grønhedens Mark, 
som haft en stensatt källare i den västra delen (Jy. 
42 och 46). I materialet finns också några långhus 
och mindre rektangulära hus med enbart bostads
funktion, t.ex. hus I och II i Myrthue och hus B i 
Østerbølle (Jy. 13 och 48). Endast en mindre andel 
av långhusen (12 st.) samt enstaka andra hus tycks 
ha haft en mer renodlad ekonomifunktion. Detta 
gäller framför allt för flera av de själländska husen 
med tre eller fyra stolppar6'. Rituella nedläggelser 
av kärl i ekonomibyggnader är betydligt färre från 
västra Danmark, sett i förhållande till materialets 
omfång. Det handlar om en handfull exempel från 
platser som Hodde, Fårupvej, Grøntoft, Katrine- 
lund och Myrthue7).

I järnåldersfynden ingår sammantaget 226 
nedläggelser av lerkärl, varav 55 från Sverige och 
171 från Danmark (jfr fig. 4.4 och 4.5). Något 
mindre än hälften av dessa har påträffats i stolphål 
tillhörande husens takbärande konstruktion. Ned
läggelser i stolphål till takbärare dominerar sär
skilt i det sydsvenska materialet samt på Sjælland 
och Fyn, medan de jylländska fynden uppvisar en 
betydligt större mångfald, inte bara i fråga om 
rumslig placering, utan också vad gäller depositio
nernas karaktär.

Av de 55 nedläggelser som dokumenterats från 
svenskt område härrör 34 stycken från stolphål till 
takbärare (fig. 4.11). En påfallande stor andel av kär
len har påträffats i husens västra del, där framför allt
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Figur 4.11. Lerkärlens placering i järnåldershus från 

södra Sverige. Diagrammet följer i långhusens längd

riktning från väster mot öster (omfattar 55 depositio

ner).

Figure 4.11. The placing of pots in Iron Age houses 
from southern Sweden. The diagram follows the longi
tudinal axis of the long-houses from west to east (total 
55 deposits).

Antal depositioner

1-2 takb NÖ 1-2 takb SO1-2 takb NV 1-2 takb SV Takb mitt

Figur 4.12. Lerkärl deponerade i stolphål till 

takbärare i järnåldershus från södra Sverige. 
Diagrammet följer i långhusens längdriktning 

från väster mot öster (omfattar 34 depositio
ner).

Figure 4.12. Pots deposited in post-holes of 
roof-bearing posts in Iron Age houses from 
southern Sweden. The diagram follows the 
longitudinal axis of the long-houses from west 

Placering to east (total 34 deposits).
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den första och andra takbäraren i nordväst respek
tive sydväst förefaller ha haft en särställning (fig. 
4.12). I materialet finns även flera exempel på 
nedläggelser från den första takbäraren i sydöstra 
hörnet, medan motsvarande depositioner från det 
nordöstra stolpen i samma par är ovanliga. Ned
satta kärl förekommer i mindre omfattning från 
stolphål till takbärande stolpar i husens mittparti. 
Även flera av dessa fynd uppvisar en tydlig drag
ning till den västra delen av huskroppen8*.

Bland övriga nedläggelser i det svenska mate
rialet återfinns flera kärl i stolphål eller gropar i 
anslutning till husens vägglinjer. Flera av dessa har 
påträffats i anslutning till den östra gaveln (se fig. 
4.11), medan nedläggelser invid den västra gaveln 
liksom i anslutning till husens ingångar helt sak
nas. I materialet finns slutligen även enstaka ex
empel på kärl som nedsatts i gropar mitt i husen. I 
ett mindre stengrundshus med bonings- eller 
verkstadsfunktion på Vallhagarboplatsen (Go. 1,

hus 9) hittades kärlet i en grop i anslutning till en 
bevarad eldstad. Ett annat fynd som avviker från 
det övriga materialet härrör från hus 11 i Vall
hagar. Här hittades nio lerkärl och en träskål pla
cerade i en halvcirkel kring eldstaden i långhusets 
norra del. Jag återkommer längre fram med en 
mer detaljerad beskrivning och diskussion av detta 
fynd.

Det danska materialet i undersökningen omfat
tar 171 nedläggelser av kärl fördelade på 100 hus. 
Detta innebär, i motsatts till det svenska materialet, 
att det ofta förekommer flera depositioner i en och 
samma byggnad. Exempel på hus med många ned
satta kärl finns från flera boplatser på Jylland och 
Fyn9*. De själländska husen däremot karakteriseras, 
liksom de skånska och halländska, av enstaka ned
läggelser i stolphål till takbärande stolpar ofta med 
hörnposition. Den första takbäraren i det nord
västra respektive nordöstra hörnet finns här repre
senterade med flera fynd från östra Sjælland10*.

Antal depositioner

V gaveln l-2takbiV Vid härd Under härd Långvägg Takb mitt Ingång Ingångsrum Östra l-2takbiÖ Ö gaveln Annan Placering
+ hörn delen/bås + hörn

Figur 4.13. Lerkärlens placering i järnåldershus från 
Danmark. Diagrammet följer i långhusens längdrikt
ning från väster mot öster (omfattar 171 depositioner).

Figure 4.13. The placing of pots in Iron Age houses from 
Denmark. The diagram follows the longitudinal axis of 
the long-houses from west to east (total 171 deposits).
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Figur 4.14. Lerkärl deponerade i stolphål till takbärare i järnåldershus från Danmark. 
De själländska fynden, liksom fynden från Køstrup (Fy. 1.), Fraude Radby (Fy. 2), 

Fårupvej (Jy. 15), Højris (Jy. 23) och Grøntoft (Jy. 22) redovisas separat. Diagrammet 
följer i långhusens längdriktning från väster mot öster (omfattar 64 depositioner).

Figure 4.14. Pots deposited in post-holes of roof-bearing posts in Iron Age houses from 
Denmark. The finds from Zealand and those from Køstrup (Fy. 1), Fraude Radby (Fy. 2), 
Fårupvej (Jy. 15), Fløjris (Jy. 23), and Grøntoft (Jy. 22) are shown separately. The diagram 
follows the longitudinal axis of the long-houses from west to east (total 64 deposits).

De fiesta depositioner av lerkärl i stolphål till tak
bärare härrör emellertid från västra Danmark. Av 
omkring 50-talet fynd kan inte mindre än 30 
stycken knytas till fyra enskilda hus, varav två på 
Fyn och två på Jylland (fig. 4.14). Antalet fyndför
ande stolphål i husen varierar, från tre respektive 
sex stycken i Køstrup och Fraude Radby (Fy. 1 och 
2) (fig. 4.15) till tio respektive elva stolphål i husen 
från Fårupvej och Højris (Jy. 15 och 23). Detta 
innebär för de två sistnämnda husen att det i fyll
ningen till i stort sett samtliga takbärare fanns 
nedsatta kärl. I långhuset vid Fårupvej påträffades 
dessutom ytterligare kärl i vart och ett av stolp- 
hålen till husets fyra ingångsstolpar. Gemensamt

för kärlen från Køstrup, Fraude Radby, Fårupvej 
och Højris är att det i nästan samtliga fall rör sig 
om enkla närmast konformade miniatyrkärl. Från 
Køstrup och Fårupvej har nedläggelser av minia
tyrkärl dessutom konstaterats i flera andra hus. 
Som vi ska se längre fram finns det mycket som 
talar för att vi här har att göra med en speciell tra
dition. Dateringsmässigt ligger fyndet från Højris i 
sen förromersk järnålder, medan övriga tre fynd 
tillhör äldre romersk järnålder.

Om fynden från Fårupvej, Fraude Radby, 
Køstrup och Højris undantas återstår bara 21 
nedläggelser i stolphål till takbärande stolpar i det 
västdanska materialet. Av dessa kan fem stycken
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knytas till boplatsen Grøntoft, där en särskild tra
dition framtonar med lerkärl som deponerats i 
stolphålet till långhusens första takbärare i syd
väst. Vi kan utifrån dessa iakttagelser dra slutsat
sen att depositioner av kärl i stolphål med takbä
rande funktion var relativt ovanliga i västra Dan
mark under järnåldern. Som tidigare nämnts ka
rakteriseras det jylländska materialet istället av en 
betydande mångfald vad gäller kärlens placering 
och deponering. Förutom i stolphål till takbärare 
har ett förhållandevis stort antal kärl påträffats i 
anslutning till husens ingångar. Många av kärlen 
återfinns i stolphål till ingångsstolpar, även om 
nedläggelser även förekommer i väggstolphål och i 
friliggande gropar. Någon kvantitativ skillnad 
mellan den norra och södra ingången kan inte ses i 
materialet.

De allra flesta kärl tycks emellertid ha nedsatts 
inuti husen. I flera fall har gropar med kärl konsta
terats i ingångsrummet mitt emellan de motställda 
ingångarna11*. Något vanligare är att kärlen ned
satts nära härden, som ofta återfinns i långhusens 
västra del. Det rör sig i de flesta fall om ett eller 
flera små kärl, ofta i form av koppar eller minia
tyrkärl, som deponerats i härdens underliggande

N
A

• • % BME
BMA

Fy. 1. Hus 20.

N
A

BSN Q0

/
^ BRO •

e CBM

é

#

Fy. 2.

• BZ

Fy. 1. Hus 27.

e BTR 

• BXS

Figur 4.15. Långhusen från Køstrup (Fy. 1) och 

Fraude Radby (Fy. 2) med de nedsatta lerkärlens 
placering i husen markerade. Efter Henriksen 1998. 

Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 4.15. Long-houses from Køstrup (Fy. 1) and 
Fraude Radby (Fy. 2) showing the placing of the de
posited pots in the houses. After Henriksen 1998. 
Clean drawing: Annika Jeppsson.
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stenpackning, som i markplanet varit täckt med en 
rektangulär ibland ornerad lerplatta. Sedvänjan 
att nedsätta miniatyrkärl under husets eldstad 
uppmärksammades redan på 1930-talet av Gud
mund Hatt i samband med hans undersökningar i 
Østerbølle (Jy. 48). Senare undersökte Hatt lik
nande nedläggelser i Nørre Rødklit och Nørre 
Fjand (Jy. 18 och 34). Sedan dess har traditionen 
konstaterats på ytterligare en rad platser främst i 
nordvästra Jylland, däribland i Højgård, Hurup 
och Vestervig (Jy. 5, 14 och 42). Bland nedläg
gelser i anslutning till härden finns även flera ex
empel på större lerkärl som deponerats i gropar 
under lergolvet. I hus A i Malle Degnegaard (Jy. 
17) hittades tre lerkärl i gropar under golvet, samt
liga med mynningskanterna avslagna. Från Grøn
toft (Jy. 22) finns även flera exempel på kärl som 
nedsatts i en grop/väggränna i långhusens västra 
gavel, d.v.s. i anslutning till härdrummet eller bo
stadsdelen.

Gropar med nedsatta kärl förekommer i elva 
fall även från långhusens östända med spår efter 
fähus12). Kärlen härrör både från stolphål, bås
rännor och gropar samt i ett tillfälle från en göd
selränna. Flera av kärlen har nedsatts i det sydös
tra eller nordöstra hörnet, medan andra har depo
nerats mitt i rummet eller nära en vägglinje. I ma
terialet ingår slutligen ett hus med helt avvikande 
fyndförhållanden. Det handlar om hus H från 
Skørbæk Hede (Jy. 4) där flera, både större och 
mindre kärl, hittades med en sådan placering di
rekt på lergolvet, att man kan misstänka någon 
form av rituell hantering. Jag återkommer längre 
fram till detta fynd.

Vilka kärl användes i kulten?
För att förstå vilka motiv som ligger bakom de en
skilda lerkärlens deponering kommer jag i detta 
avsnitt att gå närmare in på vilka typer av kärl 
som användes i kulten. Rör det sig om speciella

eller ovanliga kärl som specialtillverkats för ända
målet? Eller handlar det om vardagliga kärl som 
användes i hushållsarbetet? För att få svar på des
sa frågor har jag analyserat materialet utifrån tre 
olika parametrar: variationer i kärltyp, kärlens 
storlek samt förekomst/avsaknad av matskorpa på 
insidan. Den sista aspekten har tagits med för att 
få en uppfattning om i vilken utsträckning kärlen 
använts till matberedning. Av praktiska orsaker 
har denna endast kunnat beaktas för de skånska/ 
halländska fynden.

Keramikens bestämning försvåras för det svens
ka materialets vidkommande av att många av kär
len är ofullständiga, samt att skärvorna ofta har en 
hög fragmenteringsgrad. Situationen för det danska 
materialet är här betydligt bättre, vilket förmodli
gen hänger samman med att man i större grad tol
kat närmast hela kärl som rituella nedläggelser.

Vad gäller bestämningen av kärlens storlek 
grundas denna naturligtvis ytterst på en subjektiv 
bedömning. För att göra denna så enhetlig som 
möjligt har jag därför valt att sortera kärlen utifrån 
olika storleksgrupper. Då många av kärlen är frag
mentariska, framför allt i det svenska materialet, 
har hänsyn även tagits till en beräknad diameter 
och godstjocklek. Jag har så långt det varit prak
tiskt möjligt företagit egna besiktningar av det syd
svenska materialet. Följande grupper har använts:

• Mindre kärl
- Miniatyrer: < 10 cm höjd
- Små kärl: cirka 10-15 cm höjd

• Större kärl
- Mellanstora kärl: cirka 15-35 cm höjd
- Stora kärl: cirka 35 cm eller högre.

Det kan tyckas lite märkligt att bestämma ett kärl 
som miniatyr utifrån en höjd av 10 centimeter. Fak
tum är emellertid att många av de kärl som i rap
porter och litteratur beskrivits som miniatyrer en
dast sällan överstiger denna gräns. Karakteristiskt
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för miniatyren är dock inte bara den lilla storle
ken, utan att denna är tillverkad som en liten ko
pia av ett större kärl. En kopp t.ex., som i sig själv 
är liten till storleken, behöver därför inte nödvän
digtvis vara en miniatyr, även om miniatyrkoppar 
också förekommer.

Av de 64 kärl som identifierats i det svenska ma
terialet har 58 stycken kunnat bestämmas med av
seende på storlek och/eller kärltyp (fig. 4.16). Kera
miken domineras av större kärl, som utgör något 
mer än hälften. Det rör sig uteslutande om mellan
stora kärl, medan stora krukor som överstiger 35 
cm i höjd bara finns representerat i ett fall. Åtskil
liga av kärlen har tyvärr inte kunnat typbestämmas 
närmare på grund av deras ofullständiga karaktär 
eller höga fragmenteringsgrad. Bland de typer som 
kan urskiljas märks bukiga kärl med S-formad 
mynning, kärl med situlaform, kärl med markerad 
skuldra och indragen mynning samt tunnformiga 
kärl (fig. 4.17). Kärlen är i samtliga fall odekore
rade. I sin helhet ger de större kärlen intryck av van
liga förråds- eller hushållskärl. För en sådan tolk
ning talar även det förhållande att flera av kärlen (8 
st.) har bevarad matskorpa på insidan.

Antal lerkärl
35 r

OkändaMiniatyr Mellan Stora

I materialet finns också 22 mindre kärl (fig. 4.18). 
Av dessa bör åtminstone fem stycken karakterise
ras som miniatyrer. Det rör sig om en sju centime
ter stor bägare med hög hals och knoppar på bu
ken från Flackarp (fig. 4.19), ett 7,5 cm högt 
situlaformat kärl från Skrea 195 (fig. 4.21 och 
4.22), två små flatbottnade skålar från Brogård 
samt en miniatyrkopp från Påarp (Sk. 5, Ha. 11, 
Ha. 13 och Sk. 48). Flera av de små kärlen är 
p.g.a. sitt fragmentariska skick svåra att typ
bestämma. I ett par fall torde det röra sig om enkla 
kärl med flat botten och raka väggar. Bland övriga 
små kärl märks en kopp med hank från Skummes
löv (fig. 4.20), en fotbägare från Bageritomten, en 
ornerad bägare från S. Sallerup samt flera bukiga 
kärl med indragen hals och utsvängd mynning från 
Vallhagar (Ha. 9, Sk. 20, Sk. 34 och Go. 1).

Lerkärlen i det danska materialet är i regel 
bättre bevarade än de svenska, vilket underlättar 
bestämningen. Av de 181 kärl som identifierats 
har 163 stycken kunnat bestämmas antingen i 
fråga om storlek och/eller kärltyp (fig. 4.23). Av 
dessa utgörs 117 stycken av mindre kärl, huvud
sakligen bestående av miniatyrer. Bland de mindre 
kärlen kan två huvudgrupper urskiljas, bestående 
av å ena sidan olika slags dryckeskärl och å andra 
sidan små enkla flatbottnade kärl, som ofta är pri
mitivt tillverkade (fig. 4.24 och 4.25). Inom den 
första kategorin dominerar koppar vanligtvis med 
hank. Kopparna är i regel enkelt utförda och bara 
i enstaka fall försedda med ornering. Många är 
också så små att de bör betecknas som miniatyrer.

Figur 4.16. Lerkärlens storlek i det svenska mate
rialet (omfattar 64 kärl).

Figure 4.16. The size of the pots in the Swedish 
Typ material (total 64 pots).
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Figur 4.17. Mellanstort kärl med markerad 
skuldra och indragen mynning från Skrea 193 
(Ha. 10). Teckning: Staffan Hyll. Skala 1:2.

Figure 4.17. Medium-sized pot with marked 
shoulder and retracted rim from Skrea 193 
(Ha. 10). Drawing: Staffan Hyll. Scale 1:2.

Figur 4.18. Förekommande typer bland de min
dre lerkärlen i det svenska materialet (omfattar 
22 kärl).

Figure 4.18. Types occurring among the smaller 
pots in the Swedish material (total 22 pots).

Antal lerkärl

Kopp Bägare Hankkärl Skål Fotbägare Situla Annan Typ
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Figur 4.19. Miniatyrbägare från Flackarp (Sk. 5). Teck

ning: Monica Centerwall. Skala 2:3.

Figure 4.19. Miniature beaker from Flackarp (Sk. 5). 
Drawing: Monica Centerwall. Scale 2:3.

Figur 4.20. Rimdbukig kopp från Skummeslöv (Ha. 9). 
Teckning: Bo Lundevall. Skala 2:3.

Figure 4.20. Round-bellied cup from Skummeslöv (Ha. 
9). Drawing: Bo Lundevall. Scale 2:3.
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Figur 4.21. Situlaformat miniatyrkärl från Skrea 195 (Ha. 11). Teckning: 
Staffan Hyll. Skala 2:3.

Figure 4.21. Simla-shaped miniature pot from Skrea 195 (Ha. 11). 
Drawing: Staffan Hyll. Scale 2:3.
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Figur 4.22. Långhuset från Skrea 195 (Ha. 11) med lä
get för de nedsatta tvä kärlen markerade. Miniatyrkärlet 
hittades i A221 75. Efter Wranning 2001. Renritning: 
Annika Jeppsson.

Figure 4.22. The long-house from Skrea 195 (Ha. 11) 
showing the position of the two deposited vessels. The 
miniature pot was found in A22175. After Wranning 
2001. Clean drawing: Annika Jeppsson.
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Antal lerkärl Antal lerkärl
25 r

20 -

Koniskt AnnatBägare

20 -

Okända TypMellanMiniatyr

Figur 4.23. Lerkärlens storlek i det danska materialet 
(omfattar 181 kärl).

Figure 4.23. The size of the pots in the Danish material 
(total 181 pots).

Figur 4.24. Förekommande typer bland miniatyr
kärlen i det danska materialet (omfattar 93 kärl).

Figure 4.24. Types occurring among miniature pots in 
the Danish material (total 93 pots).

Antal lerkärl

Förrådskärl Fotskål Annat TypBägare

Figur 4.25. Förekommande typer bland de små kärlen 
i det danska materialet (omfattar 24 kärl).

Figure 4.25. Types occurring among the small pots in 
the Danish material (total 24 pots).
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Figur 4.26. Ornerad miniatyrkopp funnen vid den sten
satta eldstaden i hus B i Østerbølle (Jy. 48). Foto. Natio
nalmuseum København. Skala 2:3.

Figure 4.26. Decorated miniature cup found at the 
stone-lined fireplace in house B in Østerbølle (Jy. 48). 
Photo: National Museum, Copenhagen. Scale 2:3.

Detta gäller t.ex. för kopparna från Nørre Fjand 
och Østerbølle (Jy. 34 och 48) (fig. 4.26). Till grup
pen dryckeskärl hör även en fotskål från Nørre 
Fjand samt ett större antal bägare fördelade på 
olika fyndplatser, däribland Hadsten, Skonager 
och Grøntoft (Jy. 6, 20 och 22). Flera av bägarna 
är försedda med hank och ornamentik och bör 
närmast karakteriseras som finkeramik, som t.ex. 
en bägare med fot från Dankirke (Jy. 40, fig. 4.27), 
liksom en bägare med hög hals från Myrthue (Jy. 
13). Även bland dessa kärl finns flera miniatyrer, 
från t.ex. Lundsbjerggård och Sophienborg på 
Sjælland (Sj. 2 och 11). Den andra gruppen av 
mindre kärl domineras av enkla flatbottnade kärl 
ofta med formen av låga oornerade skålar eller 
kärl med konisk form. Dessa två typer finns före
trädda i 49 fall - samtliga miniatyrer, och huvud
sakligen representerade från lokaler som Køstrup

Figur 4.27. Ornerad bägare med fot från Dankirke (Jy. 
40). Teckning: Henning Ørsnes. Skala 1:2.

Figure 4.27. Decorated footed beaker from Dankirke 
(Jy. 40). Drawing: Henning Ørsnes. Scale 1:2.
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Figur 4.28. Flatbottnade och koniska miniatyrkärl från hus 2, 20 och 27 i 
Køstrup (Fy. 1). Teckningar: Pia Vallø. Skala 2:3.

Figure 4.28. Flat-bottomed and conical miniature pots from houses 2, 20, 
and 27 in Køstrup (Fy. 1). Drawings: Pia Vallø. Scale 2:3.
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(fig. 4.28), Fraude Radby och Fårupvej (Fy. 1, 2 
och Jy. 15). Bland de mindre kärlen finns slutligen 
även en bikonisk skål med två hankar från Malle 
Degnegaard (Jy. 17) samt ett fåtal närmast tunn- 
formiga kärl med hankar vid mynningen. Den se
nare typen förekommer t.ex. i både i Myrthue och 
Grønhedens Mark (Jy. 13 och 46).

En relativt stor andel av lerkärlen i det danska 
materialet består av större kärl av hushålls- eller 
förrådskaraktär (fig. 4.29). Av de 46 kärl som till
hör denna grupp är 33 av mellanstorlek, medan 13 
stycken utgörs av mycket stora kärl i flera fall med 
en höjd som överstiger 50 cm. Kärlen är till en 
övervägande del av förrådstyp. Bland de kärltyper 
som identifierats i materialet märks kraftigt 
bukiga kärl med indragen hals och utsvängd myn
ning, kärl med situlaform samt tunnformiga kärl. 
Flera av kärlen är också försedda med hankar 
strax under mynningen. Större kärl av förrådstyp 
har bl.a. hittats i Skørbæk Flede, Hodde, Sprangs- 
bjerg, Malle Degnegaard, Grøntoft (se fig. 4.33) 
och Mariesminde (Jy. 4,11,16,17, 22 och 41). Sär
skilt fynden från Grøntoft och Hodde utmärker sig

Figur 4.29. Förekommande typer bland större ler
kärl i det danska materialet (omfattar 46 kärl).

Figure 4.29. Types occurring among large pots in 
Typ the Danish material (total 46 pots).

här genom ett större antal deponerade förrådskärl. 
Bland övriga typer märks en skål och ett fat från 
Grøntoft samt en vacker svartglättad bredbukig 
vas och fyra skålar från Hodde, varav bl.a. en med 
silhål och två stora skålar med bandformiga han
kar. De sistnämnda skålarna påträffades liksom 
den mellanstora skålen från Grøntoft i stolphål till 
husens ingångar.

Sammantaget visar analysen av lerkärlen att tre 
kategorier av kärl dominerar som rituella nedläg- 
gelser i hus. Det handlar dels om små enkelt upp
tummade skålar eller koniska kärl med flat botten, 
dels om dryckeskärl i form av koppar och bägare 
av olika slag. Den tredje gruppen består av större 
lerkärl av förråds- eller hushållstyp. Inslaget av 
miniatyrer är inom de två första kärltyperna 
mycket framträdande i det danska materialet. 
Denna bild står i stark kontrast till de sydsvenska 
fynden, bland vilka diminutiva kärl är ovanliga. 
Även dryckeskärl förekommer förhållandevis säl
lan i det svenska materialet, som istället nästan 
helt karakteriseras av mellanstora förråds- eller 
hushållskärl.
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Hur deponerades kärlen?
För att förstå betydelsen bakom de olika ned- 
läggelserna räcker det emellertid inte med upplys
ningar om vilka kärltyper som användes samt var i 
husen dessa sattes ned. Ska vi kunna fånga kom
plexiteten hos de rituella traditionerna behöver vi 
även kunskaper om själva deponeringssättet samt 
om kärlen hittats tillsammans med andra föremål. 
Som framgår ovan har nästan samtliga kärl i det 
svenska materialet hittats i stolphål, vanligen till
hörande husens takbärande konstruktion. Kärlen 
verkar ofta ha placerats i stolphålsgropen, vilket 
kan tyda på att de nedlagts i samband med husets 
byggande. I några fall finns upplysningar om att 
kärlet påträffats i botten av gropen, och där ger 
intryck av att ha krossats under stolpen. Så tycks 
vara tillfället i fynden från Bageritomten, Lockarp 
7H och L:a Hammar (Sk. 22 hus 18, Sk. 25 och 
31). I andra fall framgår det av dokumentationen 
att kärlen nedsatts i kanten av stolphålsgropen. 
Detta gäller t.ex. både för det stora förrådskärlet i 
hus 10 från Bageritomten, liksom för det lilla 
situlaformade miniatyrkärlet från Skrea 195 (Ha. 
11), som enligt uppgift hittades i stolphålsgropens 
nordvästra nedgrävningskant.

En påfallande stor andel av keramikfynden i det 
svenska materialet utgörs av ofullständiga kärl; ett 
förhållande som inte nödvändigtvis behöver bero 
på sekundär nedbrytning eller förstörelse, utan kan 
vara en del av den rituella hanteringen. I de fall då 
kärlen deponerats i helt skick, har dessa vanligen 
placerats med botten nedåt i gropen. Det finns dock 
några exempel på kärl som har vänts uppochned. I 
hus XV från Brogård (Ha. 13) hittades i stolphålet 
till en takbärare två mellanstora hushållskärl, varav 
det ena kärlet placerats uppochned ovanpå det an
dra. En liknande deponering av två större kärl hitta
des i sydöstra hörnet av ett långhus från Kärragård 
(Ha. 4). Här rörde det om en separat grävd grop 
inuti huset. Ett tredje exempel finns från Skrea 193

Figur 4.30. Det uppochned vända kärlet från Skrea 193 
(Ha. 10) som det stod i gropen. Foto: Ewa Ryberg, Riks
antikvarieämbetet UV Väst.

Figure 4.30. The upturned pot from Skrea 193 (Ha. 10) 
as it was found in the pit. Photo: Ewa Ryberg, Riksan
tikvarieämbetet UV Väst.

(Ha. 10, fig. 4.30). Här hittades ett mellanstort 
hushållskärl med markerad skuldra ställt med bot
ten uppåt i en grop ungefär mitt i långhuset. Fyn
den från Kärragård och Skrea 193 hör båda tids
mässigt hemma i övergången mellan sen yngre 
bronsålder/tidig förromersk järnålder.

Ser man till samtida offerfynd av lerkärl från 
våtmarker, förefaller det rimligt att många av de 
kärl som deponerats i husen tjänat som behållare 
för olika offergåvor till högre makter. Det kan 
handla om slaktrester från offerdjuren, om rensat 
utsäde från årets skörd eller kanske om tillredd 
mat och dryck. Från svenskt område finns bara ett 
fåtal exempel på kärl med bevarat innehåll. Ett av 
dessa fynd härrör från Åbyboplatsen i nordöstra 
Skåne (Sk. 16). I ett mindre långhus tolkat som
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Figur 4.31. Koppen och vävtyngden från hus IX i Skummeslöv (Ha. 9) in 
situ i stolphålet. Foto: Nils Wattman, Hallands länsmuseer Landsantik
varien.

Figure 4.31. The cup and the loom weight from house IX in Skummes
löv (Ha. 9) in situ in the post-hole. Photo: Nils Wattman, Hallands läns
museer Landsantikvarien.

ekonomilänga i en gårdsanläggning från äldre 
järnålder, hittades ett litet kärl med ett okänt antal 
sädeskorn. Kärlet gick tyvärr sönder vid själva 
framtagandet, varför de närmare fyndomständig
heterna inte är kända. Det andra fyndet kommer 
från Vallhagar på Gotland (Go.l). Här hittades i 
ett av de mindre stengrundshusen ett litet oornerat 
lerkärl nedsatt i en grop under golvet. Kärlet var 
vid undersökningen helt sönderpressat, men ska 
enligt uppgift ha rymt femton tätt sammanpres
sade ben av får (Gejvall 1955).

I vilken utsträckning avsaknaden av innehåll i 
kärlen är faktisk eller beror på dåliga bevarings- 
förhållanden för organiskt material är svårt att veta.

Det kan således tyckas att om kärlen hade varit 
fyllda med slaktrester som också omfattade ben, 
borde några av dessa fynd ha bevarats åt eftervärld
en. Avsaknaden av sädeskorn liksom mat och dryck 
är här lättare att förklara, eftersom dessa måste ha 
blivit förkolnade för att undgå förruttnelse. Oavsett 
om kärlen nedsatts med något innehåll eller ej, är det 
mycket troligt att många av dessa använts som re
kvisita i samband med husets invigning, vid t.ex. be
redning av rituella måltider och dryckesgillen, för att 
efter själva ceremonin förstöras och göras obruk
bara, genom att grävas ner i underjorden. Kärl som 
placerats uppochned i gropar eller stolphål ska tro
ligtvis ses som uttryck för en sådan rituell hantering.
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Vilka andra typer av föremål uppträder då tillsam
mans med lerkärlen i det sydsvenska materialet? 
Och på vilket sätt bidrar dessa till att nyansera tolk
ningen eller förståelsen av nedläggelserna? Bland 
fynd som tidvis dokumenterats tillsammans med 
lerkärlen märks flintavslag samt enstaka skärvor 
från andra kärl. Dessa kan dock vara svåra att 
skilja från nedblandat avfall, och tas därför sällan 
upp till närmare diskussion. I övrigt finns bara 
några få exempel, där kärl påträffats tillsammans 
med andra avsiktigt deponerade föremål. På Skum- 
meslövsboplatsen (Ha. 9) hittades i stolphålsbotten 
till den första takbäraren från nordväst i hus III, en 
närmast hel vävtyngd tillsammans med en liten 
kopp samt delar av ett mellanstort flatbottnat ler
kärl (fig. 4.31). Rituella bruk av vävtyngder har ti
digare inte uppmärksammats i nämnvärd utsträck
ning. Jag diskuterar längre fram i boken andra fynd 
av vävtyngder i hus som nedlagts i rituella samman
hang, och argumenterar här för att dessa i likhet 
med sländtrissor och malstenar kan ses som uttryck 
för en kvinnoorienterad kult (se kap. 10). Från 
Skummeslöv finns även två exempel på mellanstora 
förrådskärl som deponerats tillsammans med var
dera en knacksten av bergart, den ena eldpåverkad. 
Båda fynden härrör från samma långhus, där de 
nedsatts i stolphålen till den första och andra tak
bäraren från nordväst - en för södra Halland och 
Skåne karakteristisk placering.

Delar av ett kärl med knacksten har även hit
tats i ett långhus vid Vellinge (Sk. 45). Fynden gjor
des i stolphålet till den första takbäraren från syd
ost tillsammans med en fragmentarisk järnkniv 
och en mindre mängd obestämda djurben. Käll
värdet hos detta fynd är dock något mindre, efter
som det kan handla om sekundärt nedblandat ma
terial (pers. kom. Bengt Söderberg). Stolphålets 
placering i kombination med det för övrigt spar
samma fyndmaterialet från huset talar dock för att 
det rör sig om en avsiktlig nedläggelse. En helt an
nan fyndkombination härrör från ett litet långhus

med trolig ekonomifunktion vid Skabersjö (Sk. 
33). I stolphålet till den första takbäraren från 
nordväst hittades ett intakt fossil av sjöborre till
sammans med skärvorna av ett ofullständigt mel
lanstort kärl. Fynden från Vellinge och Skabersjö 
skiljer sig från det övriga materialet genom insla
get av föremål med skyddsmagisk karaktär. Från
varon av kombinationer med t.ex. sjöborrar och 
olika egg- och spetsredskap mer generellt, förstär
ker här bilden av att lerkärlen nedsatts av andra 
orsaker än i ett skyddande eller avvärjande syfte 
(jfr kap. 9).

De danska lerkärlsfynden karakteriseras av en 
betydligt större variation, både vad gäller kärl
typer och deponeringsmonster. Till skillnad från 
de sydsvenska fynden, som nästan uteslutande hit
tats i stolphål till takbärare, har många av ler
kärlen från danskt område hittats i separat grävda 
gropar inuti husen. Detta förhållande gäller sär
skilt för de större kärlen, även om nedläggelser i 
stolphål också förekommer. Vad gäller den senare 
gruppen, förefaller kärlen ofta ha påträffats en bit 
ner i stolphålsgropen, vilket tyder på att nedläg
gelserna skett i samband med husens byggande. 
Både i Fraude Radby och Køstrup hittades minia
tyrkärlen ett bra stycke ner i stolphålsfyllningen 
(Fy. 1 och 2). I hus AD på Priorsløkke (Jy. 12) 
kunde en liten hankförsedd kopp, tack vare gynn
samma fyndomständigheter, rent av knytas till 
långhusets första byggnadsfas. Kärlet hittades 
nära botten i ett av hålen till en takbärande stolpe 
mitt i huset, men hade inte störts av en senare ned
gravning, då stolpen byttes ut i samband med en 
omfattande reparation (fig. 4.32).

I det stora bebyggelsekomplexet vid Grøntoft 
(Jy. 22), från förromersk järnålder period ITI, finns 
också flera exempel på kärl som har deponerats i 
samband med långhusens byggande. Det handlar 
företrädesvis om mellanstora kärl av förråds- och 
bägartyp, samtliga med en tydlig rumslig koppling 
till husens eldrum eller bostadsdel. Kärlen i fråga
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Figur 4.32. Koppen från hus AD i Priorsløkke (Jy. 12) i 
ursprungligt läge, nedsatt i botten av stolphålsgropen till 
en av husets takbärare. Foto: Nationalmuseum Køben
havn.

Figure 4.32. The cup from house AD in Priorsløkke (Jy. 
12) in its original location, deposited at the bottom of 
the hole for one of the roof-bearing posts. Photo: Natio
nal Museum, Copenhagen.

hat dels placerats i väggrännan till husens västra 
gavel, dels under fundamentet till själva eldstaden. I 
Grøntoft möter emellertid också en delvis annan 
tradition. I fem olika långhus och ett mindre stolp- 
byggt uthus har lerkärlen istället placerats i den 
övre stolphålsfyllningen (fig. 4.33)13). Liksom i de 
övriga husen handlar det företrädesvis om mellan
stora kärl av förrådstyp. Men bland kärlen märks 
även två mindre bägare samt ett fat med invändig 
hank. Samtliga kärl från långhusen har nedsatts i 
den första takbäraren från sydväst, medan bägaren 
från uthuset hittades i en väggstolpe nära det sydös
tra hörnet. Det är framförallt nedläggelsernas likar
tade karaktär, med en dragning till hörnläge i hu
sens härdrum eller bostadsdel, som stärker fyndens 
rituella karaktär. Till den rituella prägeln bidrar 
emellertid även den ovanliga fyndkombinationen i 
hus GVI, där större delen av ett lerfat återfanns till
sammans med två krosstenar av kvartsit, ett flint- 
spån, två fossila sjöborrar samt resterna av ytterli
gare ett kärl. Att kärlen och övriga fynd hittades i 
stolphålens övre fyllning, tyder på att dessa istället 
nedsattes i samband med att husen revs och stolpar
nas drogs upp - d.v.s. som delar i ett ceremoniellt 
övergivande av huset.

Vad gäller nedläggelser i gropar föreligger i 
några fall även stratigrafiska iakttagelser som kan

Figur 4.33. Hus DXXIV i Grøntoft och 
det hankförsedda förrådskärlet (skala 
1:4) som hittades i stolphålet till den 
första takbäraren i sydväst. Efter Rindel 
1997. Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 4.33. House DXXIV in Grøntoft 
and the handled storage vessel (scale 
1:4) found in the post-hole for the first 
roof-bearing post in the south-west. 
After Rindel 1997. Clean drawing: An
nika Jeppsson.

68



ge upplysningar kring tidspunkten för fyndens de
ponering. I långhuset från Selager (Jy. 26) påträf
fades resterna av ett stort förrådskärl längst ned i 
botten av en djup grop, under långhusets stensatta 
och lerklädda eldstad. Ovanpå kärlet, som troli
gen krossades när gropen fylldes igen, hittades en 
intakt malstensliggare med tillhörande löpare 
samt en likaledes intakt mortelsten. Gropens dis
tinkta placering vittnar även i detta fall om att fö
remålen nedlagts innan huset var färdigbyggt, tro
ligtvis som förbrukade rekvisita i en invigningsce
remoni (se fig. 5.9 och 5.10) (Knudsen 8c Rindel 
1989). I de flesta andra fall saknas dock en tydlig 
stratigrafi, som ger upplysningar om tidpunkten 
för nedläggelserna i förhållande till husens till
komst och användningstid. Iakttagelser av kärlens 
rumsliga placering i husen kan i några fall föra 
tolkningen framåt. I långhuset från Grønhedens 
Mark (Jy. 46) daterat till förromersk järnålder, hit
tades fem lerkärl, placerade på rad i var sin grop 
mitt emellan de motställda ingångarna. Bland de 
tre intakta kärlen märks en liten kopp med hank 
samt två mindre förrådskärl. Av de två övriga kär
len fanns endast botten bevarad. Dessutom hitta
des väster om den norra ingången ytterligare en 
hankförsedd kopp nedsatt i kanten av ett stort 
stolphål. Av dokumentationen framgår att gropar
na påträffades under golvet (Friis Sc Lysdahl Jen
sen 1966). Detta talar för att kärlen placerats där 
innan huset stod färdigbyggt samt att kärlen där
för troligtvis användes som behållare för mat och 
dryck i samband med husets invigning.

Ett fynd av snarlik karaktär, även detta från för
romersk järnålder, härrör från hus A på Malle 
Degnegaard (Jy. 17). Här hittades tre större för
rådskärl nedsatta i lerklädda gropar under golvet 
kring den lersatta eldstaden i husets västra del. Även 
under eldstadens stenpackning hittades en liten ler- 
kopp, placerad i en lerfodrad grop. De större kärlen 
var genomgående dåligt brända samt hade fått 
mynningskanterna avslagna. Samtliga kärl tolkas

av Hatt som rester efter offerceremonier i samband 
med husets byggande (Hatt 1938:256ff).

I Grønhedens Mark hade samtliga kärl ställts 
med mynningen uppåt. I det danska materialet in
går emellertid även flera exempel där kärlen har 
placerats uppochned, något som förstärker bilden 
av att nedläggelserna skett i ett rituellt samman
hang. I Hodde (Jy. 11) hittades i ingångsrummet 
till långhuset XL, ett stort förrådskärl med kraftigt 
rundad buk och kort indragen hals. Kärlet som 
hade placerats med mynningen nedåt i gropen, var 
stöttat med fem knytnävstora stenar (fig. 4.34 och 
4.35). Ett annat upp och nedvänt kärl härrör från 
hus C i Mariesminde (Jy. 41). I en grop vid norra 
ingången till långhuset hittades ett nästan 60 centi
meter högt situlaformat förrådskärl placerat med 
botten uppåt. Såväl mynningskanter som kärlets 
bottendel var avslagna. Även från hus H i Skør- 
bæk Hede (Jy. 4) finns flera uppochned vända 
kärl. Det rör sig dels om ett mycket stort cirka 50 
centimeter högt förrådskärl, dels om en liten kopp 
med hank. Bägge kärlen var placerade direkt på 
långhusets lergolv. Jag återkommer längre fram till 
fynden från detta hus, eftersom fyndomständig
heterna i flera avseenden skiljer sig från det övriga 
materialet.

Man kan naturligtvis inte utesluta möjligheten 
av att vissa nedgrävda kärl även kan ha haft en 
praktisk funktion, antingen som behållare för mat/ 
säd eller som vattenkärl. Vid bedömning av de en
skilda fynden har jag därför även tagit hänsyn till 
kärlens placering i husen, deponeringssättet samt 
om kärlen har skadats i något avseende, t.ex. fått 
mynningen eller botten avslagen. Ett fynd med 
osäker tolkning härrör från ett långhus vid Grøn
vang, undersökt av Gudmund Hatt 1927 (Hatt 
1928). Här hittades en grop invid den södra in
gången med ett omkring 50 centimeter högt för
rådskärl. Kärlet som var av tunt och mycket dåligt 
bränt gods, var omsluten av en rå lerkappa. Detta 
i kombination med att det bredvid kärlet hittades
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Figur 4.34. Gårdsanläggning 5 med långhuset XL i 
Hodde (Jy. 11) och det nedsatta lerkärlets läge markerat 
(A85). Efter Hvass 1985, plansch 16. Renritning: An
nika Jeppsson.

Figure 4.34. Farm 5 with long-house XL in Hodde (Jy. 
11) showing the location of the deposited pot (A85). 
After Hvass 1985, plate 16. Clean drawing: Annika 
Jeppsson.

en bägare och liten kopp, föranledde Hatt att 
tolka kärlet som en vattenbehållare. En praktisk 
eller funktionell tolkning av kärlet är emellertid 
inte odiskutabel, eftersom gropen framkom under 
husets södra vägglinje. Det skulle således även i 
detta fall kunna röra sig om en rituell nedläggelse 
(Hatt 1928:226ff). Ett annat fynd, som kan ha en 
praktisk funktion, kommer från ett fähus med 
stenbroläggning på Myrthueboplatsen (Jy. 13; hus 
IV). I huset hittades både i det sydöstra och nord
östra hörnet intakta lerkärl av förrådstyp ned
grävda under golvet. Det mindre kärlet var även 
försett med en svartglättad bägare som lock. 
Thomsen diskuterar möjligheten av en praktisk 
betydelse för de kärlen, men utesluter inte att det
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kan röra sig om rituella nedläggelser (Thomsen 
1965:15ff). För egen del är jag benägen att upp
fatta åtminstone det större av kärlen som avsikt
ligt nedsatt, eftersom ett hål hade slagits upp i 
kärlets botten och gjort detta obrukbart som vat
tenbehållare.

En stor del av de mindre lerkärlen i materialet, 
däribland miniatyrkärlen, har deponerats invid el
ler under eldstaden i långhusen. Det handlar i regel 
om ett eller två små kärl som placerats antingen i 
separata små gropar eller mellan stenarna i härdens 
underliggande stenpackning. Både i Nørre Fjand 
och Østerbølle (Jy. 34 och 48) (fig. 4.36 och 4.37; 
jfr även fig. 4.26) visar stratigrafin tydligt att kärlen 
sattes ned i samband med att härden byggdes, och 
därefter förblev i orubbat skick. Hatt uppfattar 
nedläggelserna som offergåvor till eldstaden eller 
till husets vättar, ett uttryck för att härden hölls he
lig (Hatt 1938:184ff och 1957:362f).

I det danska materialet finns även flera indika
tioner på att kärlen ursprungligen haft någon form 
av innehåll. I hus A från Østerbølle (Jy. 48) hitta
des 14 förkolnade sädeskorn i en miniatyrkopp 
under eldstaden, vars mynning hade täckts med en 
flat maisten. I ett mellanstort förrådskärl från hus 
II på Myrthue (Jy. 13) hittades fet jord med röda 
partiklar i. Även i detta fall hade kärlets mynning 
täckts med en flat sten. Ett annat intressant fynd 
härrör från hus A i Ginderup (Jy. 8). Här hittades 
ett litet hankförsett lerkärl placerat vid husets 
norra ingång intill de brända benen av en hund. 
Kärlet tolkas av Kjær som matbehållare till den 
vaktande hunden (a.a. 1928:18ff).

Från Katrinelund (Jy. 45) finns slutligen uppgif
ter om att man vid ingången till två av långhusen 
hittade vardera en grop innehållande ett bukigt 
kärl med brända djurben. På grund av benens frag
mentariska karaktär har dessa dock inte kunnat 
bestämmas närmare. Närmare upplysningar om 
benmängden saknas också.

TT

Figur 4.35. Resterna av det stora förrådskärlet i hus XL 
i Hodde (]y. 11) efter framgrävning. Kärlet var nedsatt i 
en grop mitt i ingångsrummet placerat uppochned med 
flera stödjande stenar runt om. Foto: Nationalmuseum 
København.

Figure 4.35. The remains of the large storage vessel in 
house XL in Hodde (Jy. 11) after exposure. The pot was 
deposited in a pit in the middle of the entrance, placed 
upside down with several supporting stones round 
about. Photo: National Museum, Copenhagen.
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"Huä J5, Snit cjennem Midtlinjen og de sydlige Btolpehufler.

Markflade

- - n :\jsr

Romersk Jernalders Boplads 
i 0sterbølle.
Signaturer:
L, Grænse for Lergulv. 
t— GrænSe for Jordgulv.
O Grænse for fiskelag.

(o) Stolpehul med Nedgravningshul. 
f~"Udgravningens Rand.

Figur 4.36. I detta långhus (hus B) från Østerbølle (Jy.
48) hittades nedläggelser av miniatyrkoppar vid bägge 
eldstäder. Efter Hatt 193 8.

CP Grube, Nedgravning. 
<9> Brændt Plet, Jldsted, 
c<ä? Sten.
& Lerkar.

Figure 4.36. In this long-house (house B) from 
Østerbølle (Jy. 48) deposits of miniature cups were 
found at both hearths. After Hatt 1938.
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Figur 4.37. Dekorerad lerkopp i ursprungligt läge vid 
den stensatta eldstaden i östra delen av hus B i Øster- 
bølle (Jy. 48). Foto: Nationalmuseum København.

Figure 4.37. Decorated clay cup in its original position 
beside the stone-lined fireplace in the eastern part of 
house B in Østerbølle (Jy. 48). Photo: National Mu
seum, Copenhagen.

Två annorlunda husöden?
I studien ingår även två huslämningar med lerkärl 
som till sin sammansättning och deponering skiljer 
sig från det övriga materialet. De båda husen är in
tressanta, eftersom vi här troligtvis har att göra med 
något så ovanligt som begravningar av hus. Det ena 
exemplet representeras av Hus H i Skørbæk hede 
(Jy. 4), ett knappt 12 meter stort långhus med stolp- 
byggda väggar, tillhörande boplatsens äldre bebyg
gelsefas från sen förromersk järnålder (Hatt 1938: 
146ff). Huset som legat i svagt sluttande mark, har 
för ovanlighetens skull haft bostadsdelen i östra än
den, med bevarat lergolv och härd samt fähus eller 
ekonomiutrymme i västra delen. Ingången till huset 
markerades bl.a. av en stenläggning mitt på den 
södra långsidan. Vid undersökningen 1937 kunde

Gudmund Hatt konstatera att huset varit föremål 
för en omfattande brand, och att delar av inred
ningen låg kvar i orubbat läge. Invid härden i hu
sets östra del hittades två nästan intakta 
eldbockar, en liggande och en stående. Bägge 
eldbockar var odekorerade, men utgjorde i övrigt 
inget par (fig. 4.38). Öster om härden fanns även 
resterna av två lerkärl, dels ett mellanstort bukigt 
förrådskärl med utsvängd mynningskant och två 
hankar under mynningen, dels en mellanstor bä
gare. Cirka en halv meter öster om eldbockarna 
fanns på golvet rester av ytterligare ett mellanstort 
förrådskärl, som visade sig innehålla brända ben 
av ko och får. Fårbenen kom från djurets bäcken, 
medan kon representerades av kraniedelar samt 
fot- och extremitetsben. Hatt menade i sin tolk
ningsdiskussion att benen måste ha bränts innan 
de lades ned i kärlet, eftersom kärlet inte bar några 
spår av kraftig eldpåverkan. Bland andra intres
santa fynd från huset kan nämnas ett mer än halv
meter högt rabbat förrådskärl med pålagd vulst 
med fingerintryck. Kärlet hittades i husets sydös
tra hörn, där det hade placerats direkt på golvet 
med botten uppåt. Ytterligare ett uppochned vänt 
kärl, i form av en hankförsedd kopp, hittades norr 
om eldstaden invid husets norra vägg. Hatt note
rar att bottnen hos båda dessa kärl var inslagna, 
men att detta troligen skedde då huset rasade sam
man efter branden. Till den komplexa fyndbilden 
hör slutligen även en omkring halv meter stor sten, 
som placerats ovanpå brandlagret och platsen med 
urnan och de brända djurbenen. Enligt Hatt var 
stenen så stor att den inte kan ha legat på taket. 
Istället menar han att den måste ha lagts där med 
avsikt, och hänvisar här till andra fynd av stora 
stenar som placerats ovanpå brandgravar.

Hatt tolkar arrangemanget med eldbockarna, 
kärlet med de brända djur benen liksom de upp
ochned vända kärlen, som rester efter en begrav- 
ningsceremoni ”et slags gravøl, et fcellesmaaltid 
med den døde”. Kon och fåret antas ha förtärts av
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gästerna för att sedan kremeras på likbålet. ”Efter 
branden har man betragtet østenden af brand
tomten, hvor urnen med de brcendte ben laa, som 
en grav og har afmærket stedet med den store 
sten”, (a.a. 1938:155). Jag instämmer till stora de
lar i Hatts tolkning, d.v.s. a tt eldbockarna, urnan 
med de kremerade djurbenen samt övriga kärl, 
både vid eldstaden och de uppochned vända kär
len, representerar spåren efter någon form av cere
moniell handling, sannolikt en begravningscere- 
moni. Det är också mycket troligt att Hatt har rätt 
i sin uppfattning att stenen lagts på plats allra sist, 
kanske för att markera platsen. Avsaknaden av 
människoben i urnan kan, som Hatt för övrigt 
själv diskuterar, bero på olika omständigheter; an
tingen har benen (om det t.ex. var från ett litet 
barn) vittrat sönder av den kraftiga värmen eller 
så har den döde inte varit närvarande på likbålet. 
Hatt förespråkar själv den senare förklaringen, ef
tersom han inte finner det rimligt med en sådan 
påkostad begravning för ett litet barn. Beträffande 
huset menar Hatt att detta måste ha bränts ner 
under eller omedelbart efter måltiden med den 
döde. Även branden bör således betraktas som en 
del av begravningsceremonin med en rituell stäng
ning av huset (a.a,1938:152f).

En annat intressant huslämning som troligen 
rönt delvis samma öde är hus fl i Vallhagar på 
Gotland (Go. 1). Liksom de flesta övriga långhus i 
byn har denna byggnad haft väggar med sten
grund, ingångar i bägge ändar samt en inre tre- 
skeppig takbärande konstruktion av trä. Huset 
har byggts om åtminstone en gång. I den äldsta 
fasen var huset cirka 21x10 meter stort (N-S), med
1,5-2 meter breda väggar av sten. Vid en senare 
ombyggnad förlängdes huset med ännu en hus
kropp till cirka 32,5 meter. Själva bostaden har le
gat i husets norra del. Här fanns resterna av ett 
lergolv bevarat samt i mittpartiet två härdar med 
ett mellanliggande område av bränd lera. Avsak
naden av lergolv i husets södra ända gör det troligt

Figur 4.38. Hus H vid Skørbæk hede (Jy. 4) med de två 
lerbockarna och de omkullfallna kärlen in situ vid här
den. På bilden ses också den hankförsedda koppen samt 
det stora förrådskärl, båda placerade med botten uppåt. 
Foto: Nationalmuseum København.

Figure 4.38. House H at Skørbæk Hede (Jy. 4) with the 
two firedogs and the fallen pots in situ by the hearth. 
The picture also shows the handled cup and the large 
storage pot, both placed with the bottom upwards. 
Photo: National Museum, Copenhagen.

att denna del haft en ekonomifunktion - möjligen 
som fähus eller stall. Bland de ovanliga fynd som 
hittades i huset, märks å ena sidan resterna av ett 
bränt människoskelett och å andra sidan en upp
sättning av lerkärl placerade kring eldstaden (fig. 
4.39 och 4.40). Skelettet, tillhörande en man i 40- 
50 åren, återfanns i husets bostadsdel utmed östra 
långsidan och cirka fem meter från norra gaveln. 
Mannen var placerad liggande på rygg med huvu
det mot sydväst och högra armen över bröstet. In
vid högra armen låg en slipsten och en järnbarr. I 
samma del av huset återfanns även resterna av nio 
lerkärl och en träskål med sädeskorn, samtliga 
placerade i en halvcirkel kring eldstaden. Sju av
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Lerkärlen

Figur 4.39. Stengrundshus nr 11 i 
Vallhagar (Go. 1) med de många kär
len och mansskelettet markerade. Ef
ter Biörnstad 1955. Renritning: An
nika Jeppsson.

Figure 4.39. Stone-foundation house 
no. 11 in Vallhagar (Go. 1) showing 
the many pots and the man's skeleton. 
After Biörnstad 1955. Clean drawing: 
Annika Jeppsson.

Figur 4.40. De tio kärlen i hus 11 i Vallhagar stod fort
farande kvar i en halvcirkel kring härden när huset gräv
des fram av arkeologer på 1940-talet. Foto: ATA, Stock
holm.

Figure 4.40. The ten vessels in house 11 in Vallhagar 
were still standing in a semicircle around the hearth 
when the house was excavated by archaeologists in the 
1940s. Photo: ATA, Stockholm.
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lerkärlen har kunnat rekonstrueras. Dessa utgörs 
samtliga av små eller mellanstora bukiga kärl med 
kort indragen hals, utsvängd mynningskant och 
flat botten (höjd: 12-23 cm). Träfatet har varit 
ovalt med en mynningsdiameter om minst 35 cm.

Huslämningen har tidigare presenterats i Vall- 
hagarpublikationen av Arne Biörnstad (a.a. 1955: 
170ff), medan människobenen diskuterats av Gej- 
vall (a.a. 1955:766f). Någon speciell tolkning av 
lerkärlen och deras ovanliga placering förs inte 
fram i detta sammanhang. Vad gäller resterna efter 
den döde menar Gejvall att mannen måste ha be
funnit sig inuti huset när detta brändes, eftersom 
material från den brinnande byggnaden hamnade 
ovanpå kroppen. Inte heller här dras emellertid 
några slutsatser kring fyndets karaktär, annat än 
att kroppen inte varit nedgrävd som i en traditio
nell grav. Mitt förslag till en reviderad tolkning av 
Vallhagarhuset bygger på antagandet att detta inte 
förstörts vid en vanlig brand, utan bränts ner med 
avsikt. Vad som talar för en sådan tolkning är i 
första hand inte den dödes närvaro, eftersom man
nen hypotetiskt sett skulle kunna ha blivit inne- 
bränd i samband med en vådaeld. Det viktigaste 
argumentet för att huset förstörts genom en av
siktlig brand är istället de många kärlen, vars 
ovanliga placering kring eldstaden för tankarna 
till en scen med rekvisita för en kollektiv måltid. 
Det ska i detta sammanhang nämnas att fynd av 
intakta lerkärl är mycket ovanligt från Vallhagar. 
Av 19 närmast kompletta kärl från hela byn härrör 
inte mindre än 9 stycken från hus 11, något som 
påtagligt förstärker fyndets speciella karaktär. En 
mer trolig förklaring till det nedbrända huset med 
mansskelettet och de många lerkärlen är istället att 
dessa utgör rester efter en begravningsceremoni. 
Kärlens placering kring eldstaden tolkas här som 
spåren efter den gemensamma måltid som de efter
levande intog i huset, innan de fortsatta begrav
ningsritualerna tog vid. Att den döde mannen kre- 
merades hemma på gården i sitt eget hus, bryter

mot den traditionella bilden av den tidens grav
skick, som i allmänhet innebar kremering på an
nan plats med efterföljande gravläggning i en min
dre hög eller stensättning. Vilka händelser som låg 
till grund för denna annorlunda begravning kan vi 
bara spekulera kring. Kanske var mannens liv och 
sociala position så intimt länkat till gården, att en 
gravläggning i långhuset säkrade hans ställning på 
gården också i dödsriket. Oavsett vilka motiv som 
låg till grund för dessa båda husöden, visar exem
plen från Vallhagar och Skørbæk hede på ett bruk 
av ritualer och kulthandlingar i profana hus som 
tidigare inte ägnats någon större uppmärksamhet 
inom arkeologin (se dock Baudou 1989; jfr kap. 
8).

Regionala traditioner
Den arkeologiska analysen i föreliggande kapitel 
omfattar 250 depositioner av lerkärl från 163 hus i 
nuvarande Danmark och södra Sverige. Resultaten 
visar att det rituella bruket av lerkärl i den forntida 
byggnadskulten inte varit konstant över tiden, utan 
varierat betydligt från stenåldern och framåt. De 
äldsta fynden i södra Skandinavien av deponerade 
lerkärl i profana hus kan för närvarande knytas till 
sen tidigneolitikum (TN C). Antalet kända fynd 
från tidig- och mellanneolitikum är dock få och står 
i stark kontrast till keramikens centrala betydelse i 
den samtida grav- och offerkulten vid megaliter och 
i våtmarker. Under senneolitikum och bronsålder 
ses, framför allt i Skåne, en liten ökning av antalet 
hus med nedsatta lerkärl. Men det är egentligen 
först vid övergången till förromersk järnålder som 
användningen av lerkärl i byggnadskulten på allvar 
börjar att öka. Ökningen, som når sin kulmen vid 
tiden närmast före och efter Kristi födelse är mest 
iögonfallande i västra Danmark, där Jylland fram
står som något av ett centralområde. Redan under 
300- och 400-talen märks i västra Danmark ett
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gradvis minskat intresse för lerkärlen i huskulten, 
som med övergången till vendeltid försvinner i det 
närmaste helt. Samtidigt med nedgangen på Jylland 
får traditionen under yngre romersk järnålder och 
folkvandringstid ett uppsving på Sjælland och i 
Skåne/Halland, för att dock redan under vendeltid 
minska till samma låga nivå som i västra Danmark.

Resultaten från denna studie tyder på att bru
ket av lerkärl i byggnadskulten aldrig fick något 
större genomslag inom övriga delar av Sydskandi- 
navien. Utöver de danska, skånska och halländska 
fynden, föreligger således bara få exempel på de
ponerade lerkärl i hus; detta trots att ett stort antal 
huslämningar undersökts under de senaste tio åren 
i bl.a. östra Mellansverige. Det handlar om ett par 
fynd från Östergötland och Uppland daterade till 
yngre bronsålder samt om två fynd från Vallhagar- 
boplatsen på Gotland daterade till yngre romersk 
järnålder/folkvandringstid.141 Det råder ingen tve
kan om att vi här står inför olika regionala nedläg- 
gelsetraditioner, vilket jag återkommer till längre 
fram i boken (se kap. 11 fig. 11.4).

De allra flesta lerkärl ger intryck av att ha satts 
ner i samband med husens byggande och invigning. 
Detta är särskilt tydligt i analysen av järnålders- 
keramiken, där det i många tillfällen finns ganska 
detaljerade upplysningar kring kärlens deponering, 
i stolphål, under härdar och i gropar under ler- 
golvet. I materialet finns bara ett fåtal exempel på 
nedläggelser som kan knytas till husens övergivan
de. Bland dessa märks en liten grupp av kärl från 
Grøntoft, som jag strax återkommer till. De mest 
intressanta och enligt min uppfattning övertygande 
exemplen på avslutningsritualer hittar man i de två 
långhusen från Skørbæk hede och Vallhagar, som 
av .allt att döma varit föremål för regelrätta begrav
ningar, med ett ceremoniellt intagande av mat och 
dryck samt nedbränning av själva huset.

Vänder vi istället blicken till de danska och syd
svenska lerkärlsfynden, visar analysen av järn- 
åldersmaterialet på flera rituella traditioner, som

till delar även sammanfaller med olika lokal
områden. Ser man inledningsvis till Skåne/Halland 
och Sjælland så domineras materialet här av 
nedläggelser i stolphålen till husens takbärande 
stolpar. Depositioner under härdar saknas helt, 
medan kärl i friliggande gropar förekommer spo
radiskt. Även de senare är emellertid ovanliga, nå
got som inte kan bortförklaras enbart utifrån 
sämre bevaringsförhållanden. Relationen till här
dar är däremot svårare att bedöma, eftersom eld
städer som regel inte bevaras i den sydsvenska och 
själländska fullåkersbygden. Om lerkärl grävts ner 
under härdar borde några av dessa fynd dock har 
hittats.

Den övervägande andelen kärl har deponerats i 
långhusen, vanligen i anslutning till någon av tak
bärarna i husens västra ände, som i många fall för
modligen även har hyst själva bostaden. Kärlen 
förekommer i stolphål med olika placering. Det är 
dock tydligt att man ofta föredragit takbärare med 
hörnläge. I Skåne/Halland t.ex. har det nordvästra 
hörnet, i hus med en öst-västlig orientering, uppen
barligen haft en alldeles speciell betydelse. Bland 
övriga hörn har även det sydvästra och i någon mån 
sydöstra använts för rituella nedläggelser av lerkärl, 
medan exempel från det nordöstra hörnet är 
mycket ovanliga i materialet. De själländska fynden 
ansluter till den skånsk/halländska traditionen, ge
nom att det företrädesvis handlar om enstaka kärl 
nedsatta i stolphål till husens takbärare. Även på 
Sjælland märks en tydlig dragning till husens hörn
lägen. Här är variationen dock större med nästan 
samtliga hörn representerade - även det nordöstra! 
Den starka kopplingen mellan nedsatta lerkärl och 
hörnpositioner framför allt i husens bostadsdel, ger 
associationer till det s.k. heliga hörnet, som i olika 
kulturer världen över ofta förknippas med en 
förfäderskult, och dyrkan av anfäderna i egenskap 
av skyddsandar (Birkeli 1943:176ff). Vi återkom
mer dock till denna diskussion i bokens avslutande 
kapitel (se kap. 11).
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Karakteristiskt för Skåne och Halland är att det 
främst är mellanstora kärl av hushålls- eller för- 
rådstyp som nedsatts i husen. Det förefaller rimligt 
att dessa använts i samband med invigningscere
monier, som omfattade någon form av kollektiv 
matberedning. 1 det skånska och halländska mate
rialet finns även ett mindre inslag av små bägare 
och koppar, medan miniatyrer däremot är ovan
liga. Materialet ansluter här till den själländska 
traditionen, som nästan helt domineras av dryck
eskärl i form av miniatyrbägare och små koppar. 
En intressant iakttagelse är att många av lerkärlen 
är ofullständiga, med t.ex. större delarna av bot
tenpartiet eller ena kärlsidan representerad. Det 
stora inslaget av fragmenterade kärl har tidigare 
uppmärksammats av Lennart Carlie i en samman
ställning över de halländska fynden (a.a. 1999: 
64). Jag har inte gjort någon speciell analys av 
vilka kärldelar som är vanligast förekommande, 
och kan därför inte uttala mig om det finns några 
mönster i materialet. Att kärlens fragmentering 
ska ses som en del av den rituella hanteringen före
faller dock troligt.

Analysen av det västdanska materialet visar på 
en betydligt större mångfald med flera delvis pa
rallella nedläggelsetraditioner. Den största och 
mest sammansatta gruppen består av mellanstora 
och stora lerkärl av förrådstyp, som nedsatts an
tingen i stolphålen till långhusens takbärare och 
väggstolpar, eller i gropar under golvet. Kärlens 
antal och placering i husen varierar, men uppvisar 
ofta en nära koppling till härdrummet, fähuset el
ler ingångsrummet. Någon speciell dragning till 
husens hörnlägen gör sig således - med vissa un
dantag - inte gällande i materialet. De flesta fyn
den av denna typ återfinns i sydvästra och nord
västra Jylland, med kända platser som Hodde, 
Myrthue, Sprangsbjerg, Degnegaard, Grøntoft, 
Malle Hede, Roborg, Marieminde, Katrinelund 
och Grønhedens mark. Av dessa lokaler utmärker 
sig framför allt Grøntoft och Hodde med ett stort

antal nedläggelser från olika hus och gårdar. Även 
långhusen vid Degnegaard och Grønhedens mark 
förtjänar här ett särskilt omnämnande. I dessa två 
byggnader fanns tre respektive fem gropar med se
parat nedsatta kärl, av vilka flera hade fått myn- 
ningskanten avslagen innan lergolvet lades på 
plats. Det förefaller rimligt att många av dessa 
större kärl använts till beredning av mat och dryck 
vid kollektiva ceremonier i samband med husens 
invigning. Tidsmässigt uppvisar traditionen en 
spännvidd från sen förromersk järnålder och fram 
i folkvandringstid, och det kan här vara värt no
tera att sedvänjan t.ex. inte konstaterats på större 
undersökta boplatser som t.ex. Nørre Fjand och 
Foulum i norra Jylland.

En speciell variant av nedläggelser inom denna 
grupp, som hittills bara konstaterats i Grøntoft, 
utgörs av små och mellanstora kärl av förråds- och 
bägaretyp som deponerats i stolphålet till den för
sta takbäraren från sydväst. Dessa fynd skiljer ut 
sig inte bara på grund av den konsekventa kopp
lingen till den sydvästra takbäraren, utan också 
därför att kärlen uppenbarligen först har placerats 
i stolphålen efter att husen rivits och stolparna 
dragits upp. Detta tyder på att kärlen istället an
vänts i samband med ett ceremoniellt övergivande 
eller stängning av huset.

Den näststörsta gruppen av nedläggelser i det 
västdanska materialet utgörs av lerkärl som ned
satts i eller under eldstaden i husens bostadsdel. Det 
handlar i de flesta fall om små koppar och minia
tyrkärl i form av låga skålar, även om enstaka större 
kärl av bägare- och/eller förrådstyp också förekom
mer. Traditionen uppmärksammades redan på 
1930-talet av Gudmund Hatt, i samband med hans 
undersökningar vid Østerbølle och har senare på
träffats på en rad platser I framför allt nordvästra 
Jylland. Själv menade Hatt, utifrån sina undersök
ningar vid Nørre Fjand, att traditionen introducera
des under första århundradet efter Kristus, eftersom 
de förromerska husen helt saknade denna typ av
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nedläggelser. Den kronologiska spännvidden har i 
denna studie nyanserats ytterligare och sedvänjan 
är idag belagd från förromersk järnålder per. II 
(Grøntoft) och fram i yngre romersk järnålder 
(Vestervig). Tyngdpunkten i dateringarna ligger 
dock i sen förromersk och äldre romersk järnålder 
med kända fyndplatser som Højgård, Degnegaard, 
N. Rødklit, Hurup, Selager och Ejstrup,5). De 
fiesta karlen har hittats i stratigrafiskt låsta lägen, 
vilket visar att de deponerats i samband med hu
sens byggande och invigning. Denna bild förstärks 
av att det i de flesta fall rör sig om små kärl, i form 
av koppar och låga skålar, som av allt att döma 
tillverkats speciellt för ändamålet. Det stora insla
get av dryckeskärl antyder vidare att intagande av 
dryck spelat en väsentlig roll i de ceremoniella 
handlingarna. Detta innebär att de nedsatta kärlen 
på en och samma gång utgör både rekvisita och 
offergåvor. Den intima kopplingen till eldstaden är 
här intressant och tyder på ett helgande av elden 
som övernaturlig makt och transformand - både i 
egenskap av livgivare och som förstörande kraft.

I det västdanska materialet finns slutligen en li
ten, men distinkt grupp av långhus med många de
positioner av små lerkärl, från sen förromersk och 
äldre romersk järnålder. Traditionen finns i denna 
studie representerad på fyra platser varav två på 
nordvästra Fyn (Køstrup och Fraude Radby) och 
två på mellersta Jylland (Fårupvej och Højris)161. 
Det handlar i samtliga fall om specialtillverkade 
miniatyrkärl, främst i form av små tummade koni- 
ska kärl eller låga skålar. Även enstaka koppar och 
bägare förekommer dock, vilket skulle kunna tyda 
på att kärlen primärt användes till dryck. Antalet 
kärl varierar i de enskilda husen från två och upp 
till femton stycken, huvudsakligen nedsatta i 
stolphålen till olika takbärare, men även i ingångs- 
stolpar. Det faktum att kärlen i flera fall hittats en 
bra bit ner i stolphåjsfyllningen tyder på att de 
nedsatts i samband med att husen byggdes. Minia
tyrkärlen torde därmed, på samma sätt som de

nedsatta kopparna under eldstaden, representera 
både rekvisita och offergåvor till de andar eller 
övernaturliga makter som man trodde fanns på 
platsen när husen byggdes.

Jämförande utblickar
Rituella nedläggelser av lerkärl i profana hus har 
även påträffats i andra delar av Nordvästeuropa. 
Ser man till de områden som ligger närmast södra 
Skandinavien, d.v.s. nordvästra Tyskland, Hol
land, Norge och England, har jag i litteraturen hit
tat mellan femton och tjugo exempel, med deposi
tioner av lerkärl. Bland de äldsta fynden märks 
nedläggelser i bronsåldershus i norra Holland, be
stående av små koppar nedsatta i stolphål till tak
bärande stolpar (Therkorn 1987 och där anf. littr). 
Ett annat fynd med en relativt tidig datering kom
mer från Forsand i Norge. I ett långhus från sen 
förromersk järnålder hittades i stolphålet till en 
takbärare mitt i huset ett närmast intakt lerkärl 
och en löpare (Loken 1998:177). De allra flesta 
fynd av lerkärl tycks dock vara hemmahörande i 
romersk järnålder. Detta gäller både de holländska 
fynden från Rijkswijk (Bloemers 1978), Wijster 
(van Es 1965), Assendelver Polders (Therkorn 
1987) och Heeten (Lauwerier m.fl. 1999) och fyn
det från tyska Feddersen Wierde (Haarnagel 
1979). Det yngsta fyndet med nedläggelse av ler
kärl i Torsten Capelles sammanställning härrör 
från ett karolingiskt (700-800-tal) grophus vid 
Hullern i Westphalen. Här hittades ett klotformigt 
lerkärl med ett ersättningsoffer i form av en brons
tupp inmurad i stengrunden till huset (Capelle 
1987:191f). Vad som är intressant är att flera av 
de holländska fynden visar på tydliga romerska 
influenser. I Wijster t.ex. hittades en skål av terra 
sigillata i stolphålet vid husets sydvästra ingång 
(van Es 1965:114f; 371 f). Bland troliga byggnads- 
offer från Heeten märks vidare en liten fotbägare
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(Lauwerier m.fl. 1999:186f). Sättet på vilken ler
kärlen har deponerats i husen varierar. Av beskriv
ningarna framgår att många av fynden har påträf
fats nära vägglinjer, vid ingångar och i gropar un
der golvet. Exempel finns även på depositioner i 
hörnlägen, men dessa tycks inte vara speciellt van
liga. I några fall finns upplysningar om fyndinne
håll i kärlen. Bland de sex fynd med lerkärl i hus 
som identifierats från Assendelver Polders innehöll 
två stycken offergåvor i form av sädeskorn (korn) 
och skalltak av nötkreatur (Therkorn 1987:107f).

Rituella nedläggelser av lerkärl i hus är också 
kända från England. Ralf Merrifield, som framför 
allt arbetat i området kring London, tar upp ett 
flertal exempel på depositioner med lerkärl 
(1987). Även här rör det sig om fynd från romersk

järnålder, huvudsakligen med koppling till olika ro
merska lämningar, både offentliga byggnader (t.ex. 
Silchester och Colchester) och privata villor. Bland 
de senare kan nämnas ett lerkärl med fågelben, på
träffat under golvet till en romersk villa i Kent. Ett 
annan lerkärl, denna gången utan innehåll, hittades 
vid ingången till en romersk villa vid Rapsley i 
Ewhurst. Merrifield betonar också de kulturella 
sambanden mellan romerska lämningar och rituella 
nedläggelser av kärl och djuroffer, och anser det 
troligt att förebilderna till dessa traditioner hämtats 
från Medelhavsområdet (1987:52ff). Några detal
jerade analyser har ännu inte utförts av dessa mate
rial med avseende på eventuella lokala traditions
monster, varför den jämförande diskussionen inte 
kan föras vidare i detta sammanhang.
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Noter
11 Se katalogen: Sk. 6. Flackarp hus 1; Sk. 13. Elinelund 2A 

hus 1; Sk. 42. V. Karaby hus 10; Ög. 4. Pryssgården hus 181 
samt Up. 16. Ekeby hus 34.

2) Se katalogen: Ha. 9. Skummeslöv hus IX; Ha. ll.Skrea 195 
hus 5/6 samt Ha. 13. Brogård hus II, XXVII och XXXVII.

3) Se katalogen: Fy. 1. Køstrup hus 2 och 27; Fy. 2 Fraude 
Radby hus 1 samt Jy. 15. Fårup vej hus BK. Hus med mellan 
tre och fem deponerade kärl har även undersökts i Jy. 4. 
Skørbæk Hede hus H; Jy. 11. Hodde hus XXX och LVI; Jy. 
17. Malle Degnegaard hus A; Jy. 34. Nørre Fjand hus X 
samt Jy. 48. Østerbølle hus A och B.

41 Följande hus har en avvikande orientering: Go. 1 Vallhagar 
hus 7 och 11; Ha. 16. Veddige; Sk. 48. Påarp hus 6; Ög. 1. 
Borgs säteri hus I samt Up. 19. Apalle hus 14.

5) Långhus tolkade som ekonomibyggnader: Ha. 13. Brogård 
hus X, XIX och XXXIX; Ha. 17. Hov hus V, Sk. 16. Åby 
hus 7; Sk. 25. Lockarp hus 2; Sk. 34. Skabersjö hus I samt 
Sk. 48. Påarp hus 6. De två husen av fyrstolpstyp finns i Ha. 
13. Brogård hus XXXVII samt Ög. 4. Pryssgården hus 202. 

61 Små långhus med tre eller fyra stolppar: Sj. 5. Damgård 2 hus 
4; Sj. 6. Torstorp Nørreby hus 2; Sj. 7. Bellingegård hus B4; 
Sj. 9. Søager hus 8 samt Sj. 11. Lykkebæksparken hus Lp 1.

7) Små långhus med ekonomifunktion: Jy. 11. Hodde hus II:b 
tillhörande den s.k. stormansgården; Jy. 15. Fårupvej gård 
BK samt Jy. 22. Grøntoft hus EXXXII. Två små stolp- 
byggda hus föreligger även från Jy. 11. Hodde hus XXXI 
och Jy. 45. Katrinelund hus LXVII). Vidare har en rektan
gulär stolpbyggnad från Myrthue (Jy. 13) med bevarad sten
läggning använts som fähus (hus IV).

8) Exempel finns från Ha. 5. Trulstorp hus I och Ha. 11. Skrea 
195 hus 5/6.

91 Hus med många nedsatta kärl finns på följande platser: Fy.
I. Køstrup, Fy. 2. Fraude Radby, Jy. 4. Skørbæk Hede, Jy.
II. Hodde, Jy. 15. Fårupvej, Jy. 17. Malle Degnegaard, Jy. 
23. Højris och Jy. 46. Grønhedens Mark.



101 Hus med rituella nedläggelser av kärl i hörnläge på östra Sjælland: 
Sj. 4. Damgård 1, Sj. 5. Damgård 2, Sj. 11. Lykkebæksparken hus Lp 
1 och Sj. 14. Vallensbæk Nordmark.

111 Kärl nedsatta i gropar i ingångsrummet har bl.a. påträffats i hus XL i 
Hodde (Jy. 11) och i långhuset från Grønhedens Mark (Jy. 46).

121 Kärl nedsatta i fähusdelen finns på följande danska platser: Jy. 10. 
Hedegård hus III; Jy. 11. Hodde hus XXXIILb och LVI; Jy. 16. 
Sprangsbjerg och Jy. 36. Roborg.

131 Tre nedläggelsetraditioner med lerkärl förekommer i Grøntoft (Jy. 
22): 1) Kärl placerade i väggrännan till husens västra gavel: hus All, 
BV1II, EV och HXVII). 2) Kärl nedsatta under fundamentet till eld
staden: hus AIIIc och AXVb. 3) Kärl placerade i den övre fyllningen 
till stolphålet i den första takbäraren från sydväst: hus PXXII, GVI, 
DXXIV, EXXIV och FXII, samt i hörnstolpe i sydöst: hus EXXXII.

141 Ett halvt miniatyrkärl hittades 2002 i ett långhus från äldre järnålder 
vid Vaxmyra i Ärentuna socken, Uppland. Kärlet var nedsatt i 
stolphålet till en av husets takbärare och tolkas av Susanna Eklund 
som ett ”husoffer” (Eklund 2003:35). Fyndet ingår ej i undersök
ningen eftersom det framkom efter att materialinsamlingen avslutats.

15) Enligt Mogens Bo Henriksen har rituella depositioner av hank- 
försedda koppar under eldstäder även konstaterats i flera av de sex 
hustomter från äldre romersk järnålder som undersöktes 1973-1975 
vid Overbygård, V. Hassing sogn på Jylland. De nedsatta kärlen till
hör den tredje bebyggelsefasen på platsen (Henriksen 1998).

161 Sedan materialet samlades in har ytterligare ett fynd av samma ka
raktär påträffats i ett långhus med sex takbärande bockar från äldre 
romersk järnålder vid Kirsebærsgrenen, Kavslunde sogn på Fyn (un
dersökt av Odense Bys museer 2002). Det rör sig om tre nästan in
takta hankförsedda miniatyrkoppar, 4,9-7,1 cm höga, varav en orne- 
rad med horisontella fåror under mynningen. Två av kopparna hitta
des under utgrävningen i botten av gropen till den östra ingångsstol- 
pen på bägge långsidor (A. EA och EC), medan det tredje kärlet hitta
des i den uppgrävda fyllningen till den västra ingångsstolpen på 
norra långsidan (A. EB). Referens: pers. kom. Mogens Bo Henriksen; 
Rapportunderlag för OBM 2748 Kirsebærsgrenen, Kavslunde sogn.



Malstenar

Bearbetade stenar för malning och 
krossning hör till några av de vanli
gaste fynden på förhistoriska boplatser.
Trots, eller snarare kanske just på 
grund av detta, har rituella nedläggelser 
av malstenar i förhistoriska hus hittills äg
nats liten uppmärksamhet inom arkeologin. En av 
förklaringarna till detta bör sökas i arkeologernas 
förhållningssätt till stenredskap, vilka ofta uppfat
tats som ordinära hushållsrelaterade föremål med 
en huvudsakligen praktisk funktion (Lidström 
Holmberg 1998:123ff).

Först under senare år, med den postprocessuel- 
la arkeologins genomslag, märks i litteraturen en 
större öppenhet till alternativa tolkningar av ste
nar i traditionella profana sammanhang. Särskilt 
Anders Kaliffs olika arbeten (1992 och 1997), 
präglade av ett religionsarkeologiskt perspektiv på 
stenars symbolvärde och inneboende kraft, har 
haft en förlösande verkan på åtminstone svenska 
arkeologers förhållningssätt till bruket av sten i 
olika kontexter. Analyser av naturliga och bearbe
tade stenar utifrån ett meningsbärande perspektiv 
har tidigare främst tillämpats inom gravarkeo
login, där framför allt bronsålderns och den äldre 
järnålderns gravskick karakteriseras av ett rikt 
och varierat formspråk (jfr t.ex. Petré 1984; Ben- 
net 1987; Artelius 1996 och 2000).

Även nedläggelser av malstenar som offerfynd i 
våtmarker har uppmärksammats av forskningen i 
olika sammanhang (Karsten 1994:99; Stjernquist 
1997; Hallgren m.fl. 1997), medan motsvarande 
diskussioner av stenredskap från hus i profana

miljöer länge saknats. På senare tid har 
dock flera intressanta exempel presen
terats, med t.ex. Gunnar Anderssons 
studier av malstenar i terrasshusen från 

Arlanda stad (1999:95ff) och Héléne 
Borna-Ahlkvists diskussioner kring löpare 

i hus och gropar från Pryssgården i Östergötland 
(2002:94). I båda dessa arbeten anläggs ett struk
turalistiskt tolkningsperspektiv på malstenar, vilka 
ses som transformander med ett starkt symbol
värde kopplat till livgivande, fruktbarhet och re
produktion. Båda författarna är här tydligt inspi
rerade av Cecilia Lidström Holmbergs tankegån
gar i artikeln Prehistoric Grinding Tools as Meta
phorical Traces of the Past (1998), som bl.a. tar 
upp malstenarnas växlande betydelser i traditio
nella samhällen, både ideologiskt och som metafo
rer för social och ekonomisk reproduktion. I detta 
sammanhang betonas också malstenarnas nära 
koppling till kvinnors arbete och ägande i etno
grafiskt material, medan dessa endast sällan för
knippas med manliga verksamheter (a.a.:133). Til
lämpningen av en strukturalistisk tolkningsmodell 
på malstenar, med betoning av malningens bety
delse som transformand - från en praktisk bety
delse till ett symbolvärde för fruktbarhet och re
produktion - är emellertid inte ny, utan återfinns 
även hos andra forskare inom den postprocessuel- 
la arkeologin (t.ex. Hodder 1990; Thomas 1991; 
Therkorn 1997).

Den större öppenheten för icke funktionella 
och symbolrelaterade tolkningar av stenar inom 
svensk arkeologi har tyvärr ännu inte fått något
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större genomslag bland danska arkeologer, vilket 
påverkar det danska materialets omfattning och 
karaktär i denna studie. Att flera av de mest spän
nande fynden med rituellt deponerade stenar i hus 
dokumenterats i Danmark, visar bara på den po
tential som förmodligen finns dold i undersök
ningar och grävningsrapporter från området. Bris
ten på meningsrelaterade tolkningar av bearbe
tade stenar i hus har, vid insamlingen av materialet 
för detta arbete, inneburit den nästan omöjliga 
uppgiften att i efterhand försöka särskilja rituella 
fynd från vanligt hushållsavfall eller stenar an
vända som skoningsmaterial. Jag har här använt 
mina successivt vunna erfarenheter från andra 
fyndtypers deponeringsmonster i hus - särskilt 
keramikfynden - i förhoppningen att även finna 
vissa mönster i nedläggelser av bearbetade stenar. 
Detta tillvägagångssätt har i många fall visat sig 
vara en framkomlig väg, samtidigt som åtskilliga 
fynd har fått utelämnas ur analysen på grund av 
bristande tolkningsunderlag.

Rituella bruk av bearbetade 
stenar - en översikt

I studien ingår 74 nedläggelser av bearbetade stenar 
från 55 hus. Av dessa härrör ungefär två tredjedelar 
från Sverige och en tredjedel från Danmark. Vad 
gäller fyndens geografiska spridning, kan man no
tera en relativt jämn fördelning mellan undersök
ningens tre huvudområden - Jylland, Skåne/Hal
land och Mälardalen/ Östergötland. Enstaka fynd 
förekommer även från Småland och Gotland, 
medan Sjælland, Fyn och de danska öarna inte är 
representerade i materialet (fig. 5.1 och 5.2).

Bland fynden dominerar löpare och malstens- 
liggare som utgör omkring tre fjärdedelar av mate
rialet. Vidare finns ett tiotal exempel på nedläg
gelser av knack-/krosstenar, sju under- respektive

överdelar till drejkvarnar samt en mortersten och 
ett bryne (fig. 5.3). Liksom keramiken uppvisar 
stenredskapen en kronologisk snedfördelning. Av 
de något mer än sjuttio depositioner som ingår i 
undersökningen kan 55 stycken knytas till äldre 
järnålder och folkvandringstid (fig. 5.4). Bara ett 
fåtal nedläggelser har dokumenterats i hus från 
senneolitikum och äldre bronsålder. Det handlar 
om två fynd av löpare i tak bärare ingående i östra 
gaveln till två senneolitiska långhus från Myrhøj 
(Jy. 33), samt en löpare från nordöstra hörnstol
pen i ett av de senneolitiska långhusen från Fosie 
(Sk. 23). Troligen har även en löpare, funnen i en 
takbärare tillhörande ett bronsåldershus vid Öster
kärv (Sö. 1), nedlagts i rituellt syfte, även om tolk
ningen här är lite mer osäker.

Först från och med yngre bronsålder märks en 
viss ökning i materialet. Det rör sig dock huvudsak
ligen om nedläggelser i långhus på den stora boplat
sen vid Pryssgården (Ög. 4), varför ökningen ännu 
så länge inte kan ges någon generell giltighet. Depo
sitioner av malstenar i hus från äldre järnålder har 
däremot en betydligt större geografisk spridning, 
med fynd från mer än 30 olika boplatser. Materialet 
anknyter i första hand till Uppland och angräns
ande landskap i Mälardalen samt till Östergötland, 
medan antalet fyndplatser från Skåne/FIalland och 
Jylland är något färre. Malstenar uppvisar, liksom 
lerkärlen, en betydande ökning under förromersk

Figur. 5. i Södra Skandinavien med de fyndplatser för ritu
ella nedläggelser av malstenar, knack- och krosstenar i hus 
som ingår i undersökningen. På kartan visas även växt- 
fynden som diskuteras i kapitel 6. Karta: Staffan Hyll.

Figure 5.1. Southern Scandinavia with the find-spots of 
ritual deposits of grindstones, hammerstones, and crush
ing stones in houses included in the study. The map also 
shows plant finds discussed in chapter 6. Map: Staffan 
Hyll.
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Antal hus

Skåne/ Ö Mellan- Övriga 
Halland Sverige inkl Sverige

Jylland Bornholm Övriga Landskap 
Danmark

Östergötland

Antal depositioner

Malstens- Löpare Knack-/ Drejkvarn Mortelsten Bryne Typ
liggare krossten

Figur 5.2. Antal hus med rituella nedläggelser av mal- 
stenar och knackstenar inom olika regioner i Danmark 
och Sverige (omfattar 55 hus).

Figure 5.2. Number of houses with ritual deposits of 
grindstones and hammerstones in different regions of 
Denmark and Sweden (total 55 houses).

Figur 5.3. Olika typer av bearbetade stenar som depo
nerats i husen (omfattar 84 föremål).

Figure 5.3. Different types of worked stones deposited 
in houses (total 84 objects).

Antal depositioner

s f R JÅ/- R JÅ y R JÅ/FVT VE- VIKtid VIK-/ti ME tid Period

g Sverige (55 st) 

3 Danmark (19 st)

Figur 5.4. Antal rituella nedläggelser av malstenar och knackstenar i hus från senneolitikum 
och fram i vikingatid/tidig medeltid (omfattar 74 depositioner).

Totalt (74 st)
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Figure 5.4. Number of ritual deposits of grindstones and hammerstones in houses from the 
Late Neolithic until the Viking Age/Early Middle Ages (total 74 deposits).



och romersk järnålder, för att kulminera under 
tredje och fjärde århundradet efter Kristus. Först 
med övergången till vendeltid sjunker antalet fynd
platser åter till en låg nivå, representerat av enstaka 
nedläggelser i stolphål till långhus, med exempel 
från Brågarp, Haglekulla, Skäggesta och Trabjerg 
(Sk. 4 och 49, Up. 9 och Jy. 37).

I vilka byggnader 

placerades stenarna och var?

De malstenar, knack- och krosstenar som ingår i 
studien härrör nästan uteslutande från långhus. 
Denna bild dominerar både i det svenska och 
danska materialet, således att av 55 huslämningar 
har bara en enda byggnad haft en renodlad ekono
mifunktion. Långhusen varierar i storlek, från små 
byggnader under 10 meter - till stora hus varav 
det längsta uppgår till 50 meter. Stora långhus på 
mer än 30 meter är dock i minoritet och omfattar 
endast sex byggnader11.

I likhet med keramikfynden dominerar nedläg
gelser i stolphål till takbärare i det svenska mate
rialet (34 st.). Ungefär hälften av dessa kan knytas 
till takbärare med hörnposition med samtliga hörn 
representerade. Det mer än trettiofem meter stora 
långhuset vid Skrea 195 (Ha. 10, hus 1) utgör i 
detta avseende ett illustrativt exempel. Här påträf
fades i fyllningen till den andra takbäraren från 
nordväst en halv underliggare till drejkvarn (fig.
5.5 och 5.6). Huset i fråga representerar den andra 
byggnadsfasen av en större gård från yngre ro
mersk järnålder/folkvandringstid. Intressant är att 
gårdens huvudbyggnad också i dess äldsta fas 
innehöll en rituell nedläggelse med en likartad pla
cering. Här rörde det sig dock om ett intakt minia
tyrkärl som placerats i botten och nordvästra kan
ten av stolphålsgropen till en takbärare (se fig.

N
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Figur 5.5. Det stora långhuset (hus 1) från Skrea 195 (Ha. 10) med drej kvarnens läge 
markerat. Efter Wranning 2001. Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 5.5. The big long-house (house 1) from Skrea 195 (Ha. 10) showing the posi
tion of the rotary quern. After Wranning 2001. Clean drawing: Annika Jeppsson.
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Figur 5.6. Drej kvarnen in situ i stolp hålet till ett av lång
husets takbärande stolpar i Skrea 195 (Ha. 10). Foto: 
Per Wranning, Hallands länsmuseer Landsantikvarien.

Figure 5.6. The rotary quern in situ in the post-hole for 
one of the roof-bearing posts in the long-house at Skrea 
195 (Ha. 10). Photo: Per Wranning, Hallands läns
museer Landsantikvarien.

4.21 och 4.22). Denna förändring i symbolspråk 
skulle kunna markera en ökad betoning på sädes
odling i gårdens ekonomi; en tolkning som också 
får stöd av långhusets konstruktion, som redan 
under den äldsta fasen försågs med en tillbyggnad 
i östra delen använd som sädesmagasin (Wranning 
2001:48f).

Även bland nedläggelser i husens vägglinjer 
märks en viss dragning till hörnlägen, medan 
kopplingar till ingångar inte förekommer lika ofta. 
I motsatts till lerkärlen verkar man inte ha före
dragit något speciellt hörn, utan malstenar före
kommer i lika stor grad mot samtliga väderstreck. 
Bland fynd med koppling till ingångar är hus 7 
från Vallhagar ett illustrativt exempel (Go. 1) (fig.

7.28). Här påträffades en intakt malstensliggare 
inbyggd i stengrundens innervägg strax öster om 
husets norra gavelingång. Ytterligare en maisten 
ska enligt uppgift ha hittats i stengrunden. Läget för 
denna sten har dock inte kunnat klarläggas och kan 
därför inte heller ges en tillfredsställande tolkning.

Antalet malstenar varierar i allmänhet mellan 
en till två stycken per långhus. Flera av de mellan
svenska långhusen utmärker sig här genom en 
större mängd stenar. Detta gäller särskilt för det 
ombyggda långhuset i Snytberga (Sö. 2), med fynd 
av inte mindre nio malstenar, varav en liggare och 
åtta löpare (fig. 5.7). Även terrasshusen vid Ar
landa stad och Åslunda, liksom det stora långhuset 
vid V. Skälby skiljer ut sig från mängden, genom 
ett betydligt större antal liggare och löpare (Up. 
10, 14 och Vä. 1, jfr nedan).

Också i det danska materialet dominerar ned
läggelser av malstenar i långhus. Materialet är 
dock litet (18 fynd) och tillåter därför inga när
mare generaliseringar angående placeringen. Det 
bör dock nämnas att endast ett fåtal av fynden 
härrör från takbärare. Liksom de större lerkärlen 
tenderar malstenarna istället att uppträda i gropar 
under golvet, invid och under eldstäder samt vid 
ingångar. Eftersom några av de jylländska fynden 
uppvisar lite speciella fyndomständigheter presen
teras dessa mer ingående nedan.

Hur deponerades stenarna?

För att förstå i vilka rituella sammanhang stenarna 
deponerats räcker det inte med att se på föremålens 
placering i husen, utan analysen måste fördjupas 
således att eventuella mönster i fyndens samman
sättning, behandling och deponering kan beaktas. 
Ser man inledningsvis till vilka redskapstyper som 
nedlagts, märks flera skillnader i materialen från de 
tre geografiska huvudområdena. Medan fynden 
från Skåne/Halland och Jylland till övervägande del 
består av malstensliggare och delar av drej kvarnar,
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domineras nedläggelserna från Mälardalen och 
Östergötland huvudsakligen av löpare. Även en 
mindre andel liggare finns representerade i det 
mellansvenska materialet, medan drejkvarnar dä
remot saknas. Frånvaron av drej kvarnar har dock 
inget med rituella traditioner att göra, utan beror 
på att denna tekniska nymodighet inte togs upp av 
de mellansvenska lokalsamhällena (pers. kom. 
Håkan Aspeborg). I Danmark, Skåne och Halland 
däremot introduceras den roterande handkvarnen 
av granit eller gnejs, under yngre romersk järn- 
ålder/folkvandringstid. Först i början av vikinga
tid, då importen av drej kvarnar framställda av ba
salt och senare granatglimmerskiffer från konti
nenten ersätter den inhemska typen, blir drej- 
kvarnen också vanlig i mellansvenska områden 
(Block Jørgensen 1991:92).

En annan intressant skillnad mellan områdena 
består i att, medan sydsvenska löparstenar och 
knackstenar är fragmenterade eller uppvisar spår 
av eldpåverkan, är huvudparten av de mittsvenska 
fynden helt intakta. Detta förhållande gäller med 
något undantag även för malstensliggarna. Ytterli
gare en skillnad mellan områdena, som kort berör
des ovan, är variationen i antalet stenar från olika 
hus. Medan de sydsvenska och jylländska husen i 
allmänhet uppvisar enstaka fynd, utmärkes flera 
av de mellansvenska långhusen av ett betydligt 
större antal stenar. Helt i särklass står det tidigare 
nämnda långhuset i Snytberga (Sö. 2). Men även 
långhusen från V. Skälby och Åshusby, liksom

Figur 5.7. Långhuset i Snytberga (Sö. 2) med de nio mal- 
stenarnas placering markerade. Efter Ekman och Nean- 
der 1994. Renritning: Annika Jeppsson. Skala 1:250.

Figure 5.7. The long-house in Snytberga (Sö. 2) showing 
the position of the nine grindstones. After Ekman and 
Neander 1994. Clean drawing: Annika Jeppsson. Scale 
1:250. O
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terrasshusen från Arlanda stad karakteriseras av 
ett större antal löpare och liggare (Vä. 21, Up. 13 
och 10). I Snytbergahuset hittades såväl liggaren 
som de åtta löparna i byggnadens mittparti och 
västra del. Nästan samtliga föremål återfanns i 
olika takbärare i den södra raden. Två löpare på
träffades i samband med en härd/ugn i byggnadens 
nordvästra del, och ska möjligen knytas till pro
fana aktiviteter i huset. Av de intakta malstenarna 
från terrasshusen vid Arlanda stad påträffades sju 
av nio stenar i anslutning till husens hörn. Samma 
förhållande - d.v.s. med dragning till hörn och 
gavlar - iakttogs i flera av husen vid Ashusby, 
medan löparna i långhuset från V. Skälby uteslu
tande framkom i takbärande stolpar i byggnadens 
mittparti. Sistnämnda hus ansluter därmed till 
samma deponeringsmonster som konstaterats i 
Snytberga.

Både de syd- och mellansvenska stenredskapen 
uppträder i allmänhet utan andra föremål. Fynden 
från hus IX i Skummeslöv (Fla. 9) från äldre järn
ålder utgör i detta sammanhang ett undantag. Här 
påträffades i två olika, men intilliggande takbärare i 
husets nordvästra del, två knackstenar varav den 
ena eldpåverkad, tillsammans med resterna efter 
vardera ett lerkärl av förrådstyp. Tyvärr saknas 
närmare upplysningar om fyndomständigheterna. 
Det är därför oklart om knackstenarna hittades i 
eller bredvid de fragmenterade kärlen.

Som tidigare nämnts skiljer sig flera av de jyl
ländska malstensfynden från det svenska materia
let. Den mest grundläggande skillnaden utgörs av 
själva kontexten, där de västdanska nedläggelserna 
i större grad hittats i ingångsstolpar, i gropar eller 
under härdar inuti husen och bara sällan i stolphål 
tillhörande den takbärande konstruktionen. Flera 
av de jylländska fynden uppträder också i kombina
tion med andra föremålstyper. I ett par tillfällen har 
löpare eller knackstenar således använts som lock 
till deponerade lerkärl (Jy. 43 Engelstrup och Jy. 48

Østerbølle). Flera intressanta nedläggelser har även 
gjorts i Grøntoft (Jy. 22). Bland dessa bör särskilt 
nämnas två krosstenar av kvartsit som hittades i 
stolphålet till en takbärare med hörnläge i hus 
GVI, tillsammans med ett lerkärl, ett flintspån och 
två fossila sjöborrar. Samtliga föremål låg i stolp- 
hålets övre fyllning, varför de bör ha placerats där 
efter att stolpen drogs upp. För en rituell tolkning 
av fyndet talar framför allt dess ovanliga samman
sättning i kombination med anknytningen till ett 
hörnläge. Fyndet ingår här i en för Grøntoftbo- 
sättningen speciell grupp av nedläggelser, som 
nedsatts i den första takbäraren från sydväst (jfr 
kap. 4). Från Grøntoft finns också flera exempel 
på nedläggelser av lerkärl i väggrännan till 
långhusens västra gavel. I ett av dessa fynd, från 
hus HXVII, hittades en mindre packning av stenar, 
däribland en malstensliggare. I ett par av lång
husen från Grøntoft har fynd av intakta liggare 
hittats i stolphålen till långhusens ingångar. I hus 
KIX t.ex. låg en intakt liggare av ljus rödaktig gra
nit i gropen till den västra stolpen i södra in
gången. Även i hus Pila hittades två intakta liggare 
av rödaktig granit med en närmast identisk, men 
spegelvänd placering, d.v.s. i den västra respektive 
östra ingångsstolpen tillhörande södra respektive 
norra ingången. En sådan placering skulle kunna 
tyda på en praktisk funktion som stöd till dörr
stolparna, vilket dock motsägs av att malstenen 
vid den norra ingången hittades tillsammans med 
resterna av en mellanstor skål.

Ett av de mer spektakulära exemplen på ritu
ella nedläggelser av malstenar hittades i en cirka 
halv meter djup grop under eldstaden till en lång
hus vid Selager, daterat till äldre romersk järnålder 
(Jy. 26) (jfr kap. 4). I gropens botten fanns resterna 
av ett uppochned vänt lerkärl av förrådstyp. Kär
let var täckt av en använd, men helt intakt mal
stensliggare, som deponerats tillsammans med en 
tillhörande löpare och en mortelsten. Det faktum
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Hus 6

Figur 5.8. De två terrasshusen vid Arlanda stad (Up. 
10) med samtliga fynd av malstenar markerade. Ef
ter Andersson 1999. Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 5.8. The two terrace houses at Arlanda Stad 
(Up. 10) showing all finds of grindstones. After An
dersson 1999. Clean drawing: Annika Jeppsson.



att gropen var helt täckt av husets stensatta och 
lertäckta eldstad, innebär att samtliga föremål 
måste ha lagts ned vid samma tillfälle, troligen 
som förbrukade rekvisita efter en invigningscere
moni utförd i samband med att huset byggdes. 
Inga tvärvetenskapliga analyser, av t.ex. pollen-/ 
växtmakro och slitspår, har mig veterligen utförts 
på materialet från gropen. Om sådana analyser 
utfördes skulle dessa kanske givit oss ledtrådar till 
vad malstenarna, morteln och det stora lerkärlet 
kärlet användes till, och på så sätt ge oss en bättre 
förståelse kring de rituella handlingar som före
gick själva nedläggelsen.

Figur 5.10. Utgrävning av offergropen i Selager (Jy. 26). 
I gropen låg en malstensliggare med tillhörande löpare, 
en mortelsten samt i gropens botten ett stort uppochned 
vänt förrådskärl. Föremålen har deponerats vid samma 
tillfälle, troligtvis som rituell rekvisita efter en invig
ningsceremoni. Foto: Varde museum.

Figure 5.10. Excavation of the votive pit in Selager (Jy. 
26). It contained a quern bedstone and its runner, a mor
tar stone, and at the bottom a large upside-down storage 
pot. The objects were all deposited on the same occa
sion, probably as ritual items after an inauguration cere
mony. Photo: Varde Museum.

Figur 5.9. Gård XVI vid Selager (Jy. 26), där ett byggnadsoffer 
med lerkärl och malstenar hittades under den stensatta eldstaden. 
Efter Knudsen & Rindei 1989. Renritning: Annika Jeppsson.
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Figure 5.9. Farm XVI at Selager (Jy. 26), where a building offering 
of pots and grindstones was found under the stone-lined fireplace. 
After Knudsen & Rindel 1989. Clean drawing: Annika Jeppsson.



Regionala traditioner
När olika typer av stenredskap hittats i förhisto
riska hus har dessa ofta slentrianmässigt tillskri
vits en praktisk förklaring, som syllstenar eller 
stödstenar till stolpskoningar. I detta kapitel argu
menteras för hur stenar, brukade till malning och 
krossning, även användes som rituella nedläg- 
gelser i profana hus. Ett sådant bruk är i och för 
sig inte särskilt förvånande, med tanke på att bear
betade stenar även utnyttjats i andra rituella sam
manhang, framför allt i gravar och på offerplatser 
i våtmarksmiljö (t.ex. Hindby offerkärr, Skogs- 
mossen, Röekillorna). Flera forskare före mig har

också framhållit malnings- och krossningsproces- 
sernas betydelse, som transformand för att främja 
den symboliska övergången från ett tillstånd till ett 
annat - från dött till levande, från profant till 
sakralt o.s.v. (jfr kapitlets början).

Den arkeologiska analysen i detta kapitel omfat
tar 74 nedläggelser av malstenar och knackVkros- 
stenar från omkring 50-talet hus, som i tid spänner 
från senneolitikum och fram i tidig historisk tid. 
Även om en viss ökning i materialet märks redan 
under yngre bronsålder, ligger den kronologiska 
tyngdpunkten helt i äldre järnålder och folkvand- 
ringstid. Med övergången till vendeltid sker en be
tydande minskning av antalet fynd, en nedgång
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Antal hus
25 I-

20

15

Skåne/ Ö Mellan- Övriga Jylland Övriga
Halland Sverige inkl Sverige Danmark

Östergötland

H VIK-/ti MED tid (3 st)

91 VE-VIK tid (3 st)

J ä JÅ/FVT (37 st)

SN/BRÅ (12 st)

som även håller i sig under efterföljande perioder. 
Rituella nedläggelser av malstenar finns dokumen
terade inom samtliga av de tre huvudområden som 
undersökningen omfattar, dock med undantag för 
Sjælland och de danska öarna - som saknar fynd.

På ett övergripande plan ansluter malstenarna 
till samma datering och fyndbild som för lerkärlen, 
d.v.s. dessa har framför allt nedlagts i långhus med 
bostadsfunktion. De flesta fynden från nuvarande 
svenskt område härrör från stolphål tillhörande den 
takbärande konstruktionen, ofta med koppling till 
husens hörnlägen. I motsats till keramiken före
kommer mal- och knackstenar i ungefär lika stort 
antal vid samtliga hörn. Någon dragning till speci
ella hörn kan således inte ses i materialet.

I Jylland är bilden, liksom fallet är för lerkärlen, 
mer varierad med nedläggelser både i stolphål till 
takbärare, i stolphål vid ingångar, samt i friliggande 
gropar och/eller under härdar inuti husen. Även här

Figur 5.11. Kronologisk fördelning av antalet bus med 
rituella nedläggelser av mal- och knackstenar inom olika 
regioner i Danmark och Sverige. Materialets tyngdpunkt i 
äldre järnålder och folkvandringstid framgår tydligt av 
diagrammet (omfattar 55 hus).

Figure 5.11. Chronological distribution of houses with 
ritual deposits of grindstones and hammerstones in diffe
rent regions of Denmark and Sweden. The majority of the 
material is from the Early Iron Age and Migration Period, 
as clearly shown by the diagram (total 55 houses).

Regioner

framträder redskapens rumsliga koppling till bo
stadsdelen tydligt i materialet. I många fall saknas 
upplysningar om tydliga stratigrafiska relationer, 
vilket gör det svårt att knyta föremålen till olika 
skeden av husens konstruktion. Några av de danska 
fynden bör dock tveklöst uppfattas som invignings- 
eller konstruktionsoffer. Detta gäller t.ex. i Selager, 
där fynden av malstenar och lerkärl i en grop under 
långhusets eldstad, bör tolkas som rekvisita ned
lagda i samband med husets byggande och invig
ning. Även lerkärlet med en löpare som lock, depo
nerad under härden i långhus A vid Østerbølle bör 
ses i detta perspektiv, liksom troligtvis det stora 
förrådskärl med stödjande knackstenar runt om, 
som nedsatts i en grop mitt i ingångsrummet till hus 
XXVI:a i Hodde. Bara i ett enda fall har en rituell 
nedläggelse innehållande maisten med säkerhet 
kunnat knytas till övergivandet av ett hus. Det 
handlar om den lilla depositionen från långhuset 
GVI i Grøntoft, där en löpare, ett lerkärl, ett flint- 
spån och två fossila sjöborrar, hittades tillsammans 
i övre fyllningen till en takbärare med hörnläge.

Trots de källkritiska problem rörande represen
tativitet som präglar materialet, kan vissa tenden
ser till regionala traditioner ändå skönjas - särskilt
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vad gäller den äldre järnålderns nedläggelser. Den 
ena av dessa traditioner, med tyngdpunkt i Jylland 
och Skåne/Halland, karakteriseras av en varierad 
sammansättning, med både löpare, malstenslig- 
gare, knackVkrosstenar och drejkvarnar. De flesta 
stenar har deponerats solitärt. I några fall har lö
pare använts som lock eller stödstenar till kärl, vil
ket är känt även från gravsammanhang. Det hand
lar dock inte om någon enhetlig nedläggelsetra- 
dition. Medan de västdanska redskapen som regel 
är intakta, uppvisar de skånska och halländska fö
remålen ofta spår av förstörelse, antingen i form 
av eldpåverkan eller att dessa deponerats i ett 
fragmenterat skick.

Bruket av malstenar nådde i Danmark, Skåne 
och Halland av allt att döma aldrig samma om
fattning eller popularitet som lerkärlen. Denna 
bild står i skarp kontrast till förhållandena i Mä
lardalen och Östergötland, där malstenar domine
rar medan användningen av lerkärl aldrig slog ige
nom i byggnadskulten. Den regionala tradition 
som tonar fram i undersökningen visar att man 
här - särskilt under romersk järnålder och folk- 
vandringstid - föredrog malstenar som rituella 
nedläggelser. Det handlar både om liggare och lö
pare, av vilka de senare ofta är fasetterade, medan 
drejkvarnar däremot saknas i Mälardalen. Detta 
beror dock på att den tekniska nyheten först togs 
upp betydligt senare i samhället - under vikinga
tid. Malstenarna i det mellansvenska materialet 
har deponerats både i stolphål till takbärare och i 
stenpackningen till s.k. terrasshus. Särskilt den 
sistnämnda hustypen uppvisar ofta ett betydligt 
större antal nedläggelser. Både liggare och löpare 
har som regel lagts ner helt intakta, vilket kan tyda 
på att de framställts speciellt för att användas i ett 
ceremoniellt ändamål. Bruket av malstenar i bygg
nadskulten har i tidigare forskning ofta tolkats 
som en form av tackoffer till högre makter, för att 
vidmakthålla den sociala och ekonomiska repro
duktionen, i vilken huset/gården ingick (Andersson

1999; Renck 2000; Borna-Ahlkvist 2002). En så
dan tolkning har framför allt stöd i studier av nu
tida traditionella jordbrukssamhällen, där mal
stenar ofta tillskrivs starka symbolvärden med be
toning på fruktbarhet och reproduktion i en kvinn
lig sfär.

Vad som i mindre grad diskuterats av forsk
ningen är den starka regionala förankring som tra
ditionen uppvisar i östra Mellansverige. Varför 
fick bruket av malstenar en sådan popularitet i 
byggnadskulten under just romersk järnålder och 
folkvandringstid, och varför hittas nedläggelserna 
företrädesvis i byggnader, som utifrån storlek och 
terrasskonstruktioner, bör betecknas som stor- 
mansgårdar? Den regionala tonvikten i traditio
nen framstår ännu tydligare om denna jämförs 
med situationen på den samtida boplatsen vid Bro
gård i södra Halland. Från Brogård föreligger ett 
relativt stort antal rituella nedläggelser från olika 
hus. Fynden består dock i samtliga fall av lerkärl, 
medan malstenar saknas. Detta skulle kunna tyda 
på att valet av offergåvor var nära förknippat med 
tyngdpunkten i den lokala ekonomin. Till bilden 
bidrar även ett annat sydhalländskt fynd från 
samma period. På boplatsen Skrea 195 ändrades 
valet av offergåva mellan två faser av gårdens hu
vudbyggnad, uppförd på samma plats - från ett 
litet miniatyrkärl i den äldsta fasen till en under- 
liggare av drejkvarn i den yngre fasen. Vilka inten
tioner låg bakom denna förändring i symbolspråk? 
Var det en omläggning av gårdens ekonomi från 
djurhushållning till sädesproduktion, som motive
rade en förändring av valet av offergåva? Och hur 
påverkade detta i så fall invigningsceremonin, och 
de rituella handlingar som föregick själva nedläg- 
gelsen? Jag vill med dessa exempel visa på vikten 
av att ställa olika material från boplatser i olika 
regioner mot varandra. Bara på detta sätt kan vi 
synliggöra likheter eller skillnader i traditioner 
och handlingsmönster som på det lokala planet 
verkar självklara och oproblematiska?
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Noter

11 Järnåldershus större än 30 meter med rituella ned- 
läggelser av malstenar: Ha. 9. Skummeslöv hus IX; 
Ha. 11. Skrea hus I; Sö. 2. Snytberga hus I; Up. 15. 
Arninge hus 1; Vä. 1. V. Skälby hus 21 och Ög. 4. 
Pryssgården hus 160.1 det mellansvenska materialet 
märks även flera s.k. terrasshus: förutom hus 1 i 
Arninge, också hus 1 och 6 vid Arlanda stad (Up. 10) 
samt hus 100 vid Åslunda (Up. 14).



Växter

Diskussioner kring rituella nedläggelser 
av växtmaterial i hus intog fram tills för 
några år en undanskymd plats i den ar
keologiska litteraturen, detta trots att 
ett av de få mer odiskutabla exemplen på 
växtoffer presenterades redan 1938 av 
Gudmund Hatt. Det aktuella fyndet dokumentera
des i den ena av tre undersökta hustomter på den 
romartida boplatsen Østerbølle (Jy. 48, hus A). I 
husets västra del, som var försett med lergolv fanns 
en rund härd med lerplatta och underliggande sten- 
packning. När stenarna i packningen frilädes på
träffades tre små hankförsedda miniatyrkoppar. 
Två av kopparna var placerade mellan stenarna i 
packningen, medan den tredje koppen stod i en 
grop under den samma med en flat malstenslöpare 
som lock. Detta sistnämnda kärl innehöll 14 för
kolnade sädeskorn, huvudsakligen från korn (13 st.) 
samt ett rågkorn. Själv uppfattade Hatt de små ler- 
kopparna i och under den runda eldstaden som 
offerkärl till ”härdens eller husets vättar”. Denna 
tolkning grundade han på kombinationen av kärl
ens dolda placering samt på förekomsten av ros
tade sädeskorn. Att röstningen av kornen verkligen 
har utförts som ett led i själva ritualen är dock inte 
odiskutabelt. Förkolningen kan istället ha skett se
kundärt, genom påverkan från den värme som lag
rats i stenpackningen under lerplattan (jfr Viklund 
1998:158 som argumenterar för en motsatt upp
fattning). Vad gäller löparens betydelse, kommen
teras denna inte närmare av Hatt. Att också denna 
ska uppfattas som en del av den rituella nedläg- 
gelsen förefaller dock rimligt med tanke på stenens

placering och funktion som lock till kop
pen med sädeskorn (Hatt 1938:168ff 
och 187ff).

Det är emellertid ovanligt att man vid 
arkeologiska undersökningar ges möjlig

het att studera enskilda fynd och händelser 
under så pass gynnsamma förhållanden, vilket kan 
vara en av förklaringarna till att så få givit sig in i 
diskussionen om växtoffer i hus. Först under 1990- 
talet, i takt med ett ökat tvärvetenskapligt samar
bete och en mer systematisk användning inom upp- 
dragsarkeologin av makrofossilanalyser, har förut
sättningarna blivit bättre för att även spåra rituella 
nedläggelser av växtmaterial. Eftersom syftet med 
att utföra analyser av arkeobotaniskt material från 
huslämningar i de flesta fall varit att skapa ett under
lag för att funktionsbestämma husens olika delar 
samt fördjupa kunskapen om valet av grödor i dåti
dens jordbruk, har spår av rituell karaktär ofta 
framkommit som en oväntad bieffekt (Engelmark & 
Viklund 1990; Viklund 1998). Mats Regnells analys 
och kritiska genomgång av ett ovanligt stort mate
rial av förkolnade växtrester (3416 fröer) från ett 
långhus vid Klörup i Skåne, daterat till sen för
romersk järnålder, är ett utmärkt exempel på detta 
(Regnell 1997; jfr Sk. 20). Fyndet påträffades i stolp- 
hålet till husets andra takbärare från sydväst och do
mineras helt av korn. Det rör sig företrädesvis om 
skalkorn, som utgör ungefär 87 % av frömaterialet, 
medan obestämt korn och naket korn motsvarar nio 
respektive tre procent. Ett mindre inslag av andra 
kulturväxter som råglosta och målla fanns också i 
fyndet (a.a. 1997:103ff).
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Sädeskorn, ler- och järnslagg

Källkritiska överväganden rörande fynd av för
kolnade fröer i stolphål, d.v.s. relationen mellan 
mänskliga intentioner och tafonomiska processer, 
har vid flera tidigare tillfällen behandlats i littera
turen (se t.ex. Ranheden 1996; Viklund 1998). 
Regnells förtjänst består i hans metodologiska 
detaljanalys av fyndet, där frågan om naturliga 
processer kontra avsiktlighet värderas utifrån så
väl fyndomständigheter som frömaterialets kvali
tativa och kvantitativa egenskaper. Bland de vikti
gare argumenten för en rituell tolkning av fyndet, 
anför Regnell i första hand sädeskornens samman
sättning och storlek, där frånvaron av agn rester 
och ogräsfröer, liksom kornens relativt sett större 
storlek tyder på att dessa består av utsäde. Men 
även andra omständigheter, som t.ex. den ovanligt 
stora mängden fröer i stolpfyl In ingen, i förhål
lande till relativt små mängder växtmaterial från 
övriga stolphål, talar enligt Regnell för att fyndet 
inte tillkommit som en följd av speciella aktiviteter 
i denna del av huset. Till bilden ansluter även de 
förkolnade sädeskornens fördelning i stolphåls- 
fyllningen, vars stratigrafiska placering under en 
packning av bränd lera visar att dessa måste ha 
deponerats i samband med att stolpen restes (a.a. 
1997:106ff).

Regnells resultat har senare ifrågasatts av Ka
rin Viklund, som utifrån sina studier av växtmate
rial i stolphål från järnåldershus vid södra Norr
landskusten, menar att större anhopningar av sä
deskorn i enskilda stolphål är vanligt förekom
mande, varför anomalier av detta slag inte kan

Figur 6.1. Långhuset från Klörup (Sk. 20) med växt- 
fyndet markerat. Efter Regnell 1997.

Figure 6.1. The long-house from Klörup (Sk. 20) sho
wing the plant find. After Regnell 1997.

användas som en grund för identifiering av rituella 
nedläggelser (Viklund 1998:153). Viklund har till 
delar rätt i sin kritik att stolphål med fynd av frö
material, som kvantitativt avviker från andra an
läggningar i huset, inte per automatik kan tolkas 
som spår efter rituella handlingar. De fyra fynd
platser med sädeskorn från huslämningar vilka 
hon anför som motargument (jfr Forsa, Trogsta, 
Högom och Gene) innehåller å andra sidan vid 
jämförelse med Klörupsfyndet relativt små frö
mängder (ca 100 sädeskorn). Jag instämmer där
för i Mats Regnells uppmaning att det behövs fler 
systematiska genomgångar av frömaterial från 
hus, för att vidga våra kunskaper om företeelsen'1.

Flera svenska arkeologer, främst med koppling 
till uppdragsarkeologin, har också tagit intryck av 
Regnells analyser och så smått börjat uppmärk
samma ”onormalt” stora ansamlingar av växt- 
rester i hus. Som exempel kan nämnas Peter Skog
lunds diskussioner kring ett fynd av förkolnade sä
deskorn i ett långhus från yngre bronsålder vid 
Hovshaga i Småland (a.a. 1999:284f). Det handlar 
dock fortfarande om relativt få platser där fynd
materialets sammansättning diskuterats mer in
gående med hänsyn till de källkritiska aspekterna 
på tolkningen. Materialets begränsade omfattning 
och ringa geografiska spridning tillåter därför inga 
närmare resonemang vad gäller specifika depo
neringsmonster (se karta i fig. 5.1). De exempel 
som presenteras nedan har istället valts för att visa 
på några av de potentiella möjligheter till tolkning 
materialen erbjuder.
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Rituella bruk av växter 
- några valda exempel

Liksom keramik och malstenar har bruket av 
växtdelar i samband med rituella handlingar san
nolikt existerat lika länge som jordbruket och 
växtodlingen självt (se t.ex. Hodder 1990:65ff). I 
södra Skandinavien finns rituella nedläggelser av 
växter med anknytning till hus dokumenterade 
från åtminstone senneolitisk tid och framåt.

Vid Petersborg i Lockarp utanför Malmö (Sk. 
26) tillvaratogs vid undersökningen av ett långhus 
från senneolitikum en ovanligt stor andel förkol
nade sädeskorn (225 st.) i det centralt placerade 
mittstolphålet. Mängden fröer har troligen varit 
större, eftersom endast delar av fyllningen från 
stolphålet vattensållades. Av de cirka 100 sädes
korn som kunde bestämmas dominerar bröd-/kubb- 
vete, men i materialet fanns även inslag av emmer-/ 
speltvete samt naket korn. Fyndet tolkas av Suzanne 
Siech och Åsa Berggren som ett byggnadsoffer, dels 
på grundval av den stora frömängden, som inte har 
någon motsvarighet från andra delar av huset, dels 
utifrån sädeskornens homogena sammansättning 
som visar att det rör sig om rensat utsäde (Siech & 
Berggren 2002:92ff).

Ett liknande fynd från yngre bronsålder härrör 
från Hovshaga norr om Växjö (Sm. 3) (Högrell & 
Skoglund 1996). Här hittades, i samband med 
Smålands museums undersökningar av ett 
boplatsområde med långhusbebyggelse, en anhop
ning av förkolnade sädeskorn (ca 100 gram) i fyll
ningen till en takbärare tillhörande ett cirka 14 
meter stort långhus. Det faktum att fyndet domi
neras av vete med påfallande små mängder ogräs, 
gör att utgrävaren tolkar detta som en avsiktlig 
deposition av rensat utsäde i överensstämmelse 
med Regnells resonemang (jfr ovan). Tolkningen 
av sädeskornen som spår efter en rituell handling 
ses även i ljuset av att övriga makrofossilprover

från platsen helt dominerades av skalkorn. En in
tressant aspekt kring detta fynd är att huset på 
grundval av den inre konstruktionen uppvisar en 
tydlig uppdelning med en bostadsdel i väster och 
ekonomidel i öster. Detta betyder att sädeskornen 
som hittades i den andra takbäraren från nordväst 
med säkerhet kan knytas till husets bostadsdel 
(Skoglund 1999:284f).

De flesta kända nedläggelser av växtmaterial i 
hus härrör från äldre järnålder. Bland dessa märks 
en deposition av sädeskorn från Hodde (Jy. 11), 
den enda i sitt slag som påträffats i byn. Fyndet 
hittades i ett litet uthus av fyrstolpstyp (hus LI), i 
ett stolphål invid den sydöstra väggen. Merparten 
av de förkolnade fröerna består av dvärg-/bröd- 
vete (cirka 200 av 350 st.), medan resten utgörs av 
naket korn. Fröernas homogena sammansättning 
tyder på att det rör sig om rensat utsäde, även om 
detta inte explicit nämns av Hvass. Fyndet tolkas 
även av Hvass som en avsiktlig deposition. Det 
bör nämnas att det från samma byggnad även fö
religger en annan rituell nedläggelse, i form av en 
järnkniv som placerats stående i ett stolphål i den 
östra gaveln (Hvass 1985).

Ett annat växtfynd gjordes 1998 i Gunnarstorp 
i Söderåker socken (Sm. 2). Här undersökte Kal
mar länsmuseum delar av en gårdsenhet från ro
mersk järnålder med två långhus och ett uthus av 
fyrstolpstyp. Framför allt det ena av långhusen 
(hus 2) innehöll stora mängder arkeobotaniskt 
material. Huset som var cirka 17 meter långt har 
troligen haft bostad i västra delen och ekonomidel 
i öster. Möjligen har husets västligaste del använts 
som spannmålsförråd, eftersom det i två av stolp- 
hålen till den västra gaveln hittades stora mängder 
förkolnade fröer. I det mellersta gavelstolphålet 
hittades 267 fröer, mestadels av korn med mindre 
inslag av råg, emmer, havre och oljedådra. En 
ännu större mängd fröer (512 st.) hittades i det 
nordvästra gavelstolphålet. Intressant nog uppvi
sade detta fynd samma arter, men i en helt annan
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sammansättning. Här dominerade istället emmer, 
oljedådra och råg, medan korn endast fanns repre
senterat med enstaka fröer. Även de två ingångs- 
stolparna vid nordvästra hörnet innehöll en större 
andel fröer, här dock med en betydligt mer sam
mansatt karaktär. I gravningsrapporten tillskrivs 
den stora anhopningen av fröer en praktisk/funk
tionell förklaring, nämligen att husets västra del 
använts som spannmålsförråd (Gustafsson & Ols
son 2001:17). En sådan tolkning är rimlig, inte 
minst med tanke på att huset tycks ha brunnit, vil
ket haft en gynnsam inverkan på fröernas beva
rande. Detta hindrar emellertid inte att fröerna 
även kan ha nedlagts i stolphålen med avsikt. För 
en sådan tolkning talar fröernas tydliga koppling 
till husets nordvästra hörn och ingång samt västra 
gavel, som även i andra sammanhang visat sig ha 
en särställning vad gäller rituella nedläggelser (jfr 
kap. 4 och 11). Även i gårdens lilla uthus (hus 3) 
hittades en större mängd sädeskorn (340 st.). Ma
terialet som huvudsakligen består av korn (300 st.) 
och emmer (40 st.) återfanns i en friliggande grop 
inuti huset och nära södra väggen. Utgrävarna tol
kar fyndet som en avsiktlig deposition, mot bak
grund av den i övrigt ringa mängden fröer från 
huset; en tolkning som verkar rimlig trots att det 
inte heller i detta fall tydligt framgår ifall det rör 
sig om rensat utsäde (Engelmark & Olofsson 
2001:22; Gustavsson & Olsson 2001).

Det yngsta växtfyndet i studien härrör från en 
boplats vid Bjärred i Flädje socken (Sk. 8), med 
bybebyggelse från sen vendel- och vikingatid (Kriig 
& Pettersson 1997). I ett av långhusen från äldre 
vikingatid, tolkat som stall eller spannmålsförråd, 
hittades över 100 förkolnade sädeskorn i stolpfyll- 
ningen till den nordöstra hörnstolpen. Sädeskorn fö
rekom även i andra stolphål i husets östra del, men 
inte alls i samma omfattning. Fyndet tolkas på 
grund av mängden korn och kopplingen till ett hörn
läge som en avsiktlig nedläggelse. Vilken typ av korn 
det rör sig om samt om materialet visar tecken på 
rensning, framgår inte av artikeln (a.a. 1997:153).

Exemplen ovan visar tydligt på de källkritiska pro
blem som är förknippade med tolkning av växt- 
material från stolphål och gropar i hus. Just den 
rumsliga kopplingen till husens hörnlägen - särskilt i 
den västra delen - är emellertid ett mönster som 
återkommer i flera av husen i denna studie. Förutom 
den av Regnell tidigare diskuterade sädesdeposi- 
tionen från Klörup, som påträffades i fyllningen till 
den andra takbäraren från sydväst, finns ytterligare 
en handfull fyndplatser som ansluter till denna bild. 
De två sädesfynden från bronsåldershuset vid Hovs- 
haga och det vikingatida Bjärredshuset är två så
dana exempel. Ännu ett exempel kommer från Åby 
vid Bromölla (Sk. 16), där UV Syd för några år se
dan undersökte delar av ett större boplatsområde 
från sen förromersk och romersk järnålder. I ett 
mindre treskeppigt långhus tolkat som ekonomi
byggnad till en gårdsanläggning på platsen, hittades 
i fyllningen till den andra takbäraren från nordväst 
ett litet grovmagrat kärl med sädeskorn. Någon 
arkeo botanisk bestämning av materialet har inte 
presenterats. Fyndets tydliga koppling till det lilla 
lerkärlet gör dock att detta bör uppfattas som en ri
tuell nedläggelse (Stark 2000).

Vilka växter 
användes i kulten?

Flera av de exempel som presenterats ovan represen
terar sannolikt offernedläggelser av olika slag. 
Denna tolkning gäller särskilt för depositioner av 
rensat utsäde, som med hänsyn till den investering 
de olika arbetsmomenten innebar - i form av sådd, 
skörd, tröskning och siktning - kan antas ha repre
senterat ett betydande värde. Nedläggelsen av en of
fergåva som utgjorde delar av nästa års utsäde, bör 
således ha ansetts som ett kraftfullt sätt att säkra 
den sociala och ekonomiska reproduktionen på går
den. En liknande tolkning, d.v.s. som invignings- el
ler skyddsoffer, ska säkerligen även tillskrivas de
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Figur 6.2. Exempel på sädesslag som finns fö
reträdda i de diskuterade växtfynden. a) em
mer, b) korn, c) spelt och d) brödvete. Illust
ration: Staffan Hyll och Dahlgren 1985:201.

Figure 6.2. Examples of types of cereals occur
ring in the plant finds, a) emmet, b) barley, c) 
spelt and d) wheat. Illustration: Staffan Hyll 
and Dahlgren 1985:201.
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fynd av sädeskorn som påträffats i nedsatta lerkärl. 
Det går inte att dra några generella slutsatser huru
vida vissa sädesslag användes mer frekvent som 
offergåvor än andra. Därtill är materialet i denna 
studie alldeles för litet och kronologiskt disparat. 
Vad vi däremot kan konstatera är att olika varian
ter av vete (emmer, brödvete) och korn (skalkorn) 
dominerar i flera av de diskuterade fynden, medan 
inslaget av andra kulturväxter som regel är litet.

De växtfynd som tagits upp i kapitlet har samt
liga utsatts för uppvärmning, så att frömaterialet 
förkolnats. Detta kan ses som en del av den ritu
ella hanteringen, där bruket av eld markerar offer
gåvans transformering från profan till sakral egen
dom (jfr Renck 2000:215ff). Växtdelar måste emel
lertid, liksom annat organiskt material, ha blivit 
förkolnade för att bevaras åt eftervärlden. Det går 
därför inte att dra några närmare slutsatser om 
den ursprungliga mängden säd som deponerats i 
kärlen. Detta förhållande gäller naturligtvis även 
för bevarande av växtmaterial i allmänhet, vilket 
illustrerar de källkritiska svårigheterna med att 
värdera och rätt uttolka betydelsen av bevarade 
växtrester.

Ett annat problem är att spår efter rituella hand
lingar inte nödvändigtvis behöver ha omsatts i bru
ket av en större mängd växtmaterial. Från etnologi
ska uppteckningar vet vi således att många växter 
tillskrevs olika såväl hälsofrämjande som skydds
magiska krafter. En av de växter som i den nordiska 
folktron ansågs besitta särskilt magiska krafter var 
linet. Linfrön främjade inte bara djurs och männis
kors fruktbarhet i allmänhet, utan ansågs också ha 
en magisk kraft som motverkade trolldom och onda 
makter. Särskilt verkningsfullt ska det ha varit att 
strö linfrön runt huset för att i förebyggande syfte 
hindra häxor och annat ont från att ta sig in i huset 
(Lange & Hoffmann 1965:580). Mycket talar för 
att linet även under förhistorisk tid tillskrevs olika 
magiska krafter. I Völsetåten, som ingår i Flateyjar- 
bok från 1400-talet, finns en intressant beskrivning 
av hur lin och lök användes i samband med frukt- 
barhetsfrämjade riter i den lokala gårdskulten

(Ström 1985: 87f). Knippen av lin och tillbehör för 
linberedning har även hittats på flera förhistoriska 
offerplatser, av vilka Käringsjön i södra Halland 
hör till de mer kända (Arbman 1945; Carlie 1998).

Fynd av linfrön har även påträffas i förhisto
riska hus. Vid undersökningen av ett treskeppigt 
långhus från äldre järnålder vid Petersborg i 
Malmö (Sk. 24), hittades omkring 400 förkolnade 
fröer, som förutom sädeskorn och andra kultur
växter omfattade ett tjugotal frön av lin. Linfröer- 
na var välbevarade och hittades över stora delar 
av byggnaden, d.v.s. i fyllningen från såväl tak
bärare som stolphål ingående i väggkonstruktio
nen. Suzanne Siech argumenterar i sin presenta
tion av huset och de arkeobotaniska fynden, för en 
rituell tolkning av linet troligen med avsikten att 
skydda husets invånare mot ohälsa. Som stöd för 
denna tolkning framhålls i första hand fröernas 
allmänna spridning i huset, men även det faktum 
att de oljerika fröerna trots sin brandbenägenhet 
var förkolnade och välbevarade (Siech & Berggren 
2002:136). Diskussionen kring en rituell hantering 
av linfrön är intressant och tankeväckande, samti
digt som den empiriska grunden för resonemanget 
(23 fröer) känns bräcklig. Frågan om hur vi med 
god källkritik identifierar mer subtila spår efter ri
tuella handlingar framstår i detta perspektiv som 
en angelägen utmaning inför framtiden.

Noter

11 Mats Regnell framhöll hösten 2003 sin förvå
ning över att inga rituella nedläggelser av växt
fynd framkommit i samband med Västkustbane- 
projektets undersökningar i Skåne 1997-1998, 
trots att ett stort antal makrofossilanalyser ut
fördes på fyllningsmaterial från stolphål till tak
bärande stolpar. Detta skulle enligt Regnell 
kunna tyda på att växtoffer trots allt inte varit 
särskilt vanliga under förhistorien.
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Djurben

Offer av djur i samband med byggnads- 
kult är ett väl känt fenomen från olika 
kulturer världen över. I Skandinavien 
uppmärksammades äldre tiders seder 
och bruk kring ett rituellt dödande av 
djur tidigt inom etnologin. Traditionen 
med den s.k. kyrkogrimmen, ett mytiskt djurväsen 
som enligt folktron vaktade och beskyddade kyr
kan, utgör ett sådant exempel (Hyltén-Cavallius 
1863-68, i nytryck 1972:255f). Det handlar om en 
bred flora av olika folkliga traditioner, med inslag 
av både offer och olika skyddsmagiska handlingar 
(Heurgren 1925, Hauge 1965). Det första exem
plet på rituell hantering av djur i arkeologiskt ma
terial, publicerades i slutet av 1920-talet av den 
danske arkeologen Hans Kjær, i hans redogörelse 
för järnåldershusen vid Ginderup (Jy. 8) (1928). I 
ett av långhusen, med den numera klassiska indel
ningen med bostad i väster och fähus i öster, hitta
des brända ben efter en mellanstor hund. Hunden 
låg under foten till husets norra vägglinje, öster 
om ingången. Här hittades också ett hankförsett 
miniatyrkärl placerat strax intill resterna av hun
den. De ovanliga omständigheterna kring fyndet 
föranledde Kjær att tolka hunden som ett offer, 
nedlagt för att skydda mot onda makter. Han skri
ver:

"Den dræbte bund skulde værne huset mod 
alskens ’utøj’ af den slags, der hører dens 
verden til, paa samma maade som den lev
ende bund værner mod levende væsener; det 
er et ’Byggeoffer’; tætt øst for fandtes delene

af et mindre lerkar, der kan have 
indeholdt føde; i saadanne spørs- 
maal gælder ikke det almindelige, at 
den døde bund ikke trænger til 

noget at leve af.” (Kjær 1928:19).

Det framgår inte av artikeln varifrån Kjær kan ha 
fått inspirationen till denna tolkning. Kanske hade 
han läst den tyske folklivsforskaren Paul Sartoris 
avhandling om byggnadsoffer (1898) med exem
pel från olika delar av världen. Eller så hämtade 
han helt enkelt sina analogier från den inhemska 
etnologin, där man sedan länge känt till den äldre 
folkliga traditionen att gräva ner levande eller 
döda djur under golv och tröskar i skyddande eller 
avvärjande syfte (jfr Paulsson 1993:7ff). Hur det 
nu än förhåller sig med den saken, så är det intres
sant notera att det utöver Kjærs diskussion finns 
ytterst få exempel i den äldre arkeologiska littera
turen där djurben i hus uppmärksammats eller ta
gits upp till en närmare behandling. Några undan
tag föreligger dock. Erling Albrechtsens redogö
relse för djur bensfynden på den romartida boplat
sen Lundsgaard på Fyn (1946) är ett sådant exem
pel. Nämnas bör även Ole Klindt-Jensens analyser 
av en grop med bl.a. hästben från centralplatsen 
Sorte Muld (1957) samt Margaretha Beskow-Sjö- 
berg redovisningar av deponerade ben av nötbo
skap och får i långhus på boplatserna Bo och 
Sörby-Tall nära Skedemosse på Öland (1977). Det 
skulle emellertid dröja fram till 1980-talets mitt 
innan rituella nedläggelser av djurben på boplatser 
och i hus på allvar började tas upp till diskussion
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parallellt med andra typer av fynd, främst lerkärl 
och yxor (Harck 1985; Capelle 1987; Ullén 1996; 
Paulsson-Holmberg 1997). Först under det senaste 
decenniet kan en ökning av antalet djur bensfynd 
med rituell prägel skönjas i materialet. Ökningen har 
dock nästan uteslutande skett inom svenskt område.

Utan att föregå den följande diskussionen kan 
man konstatera att nedläggelser av djur i hus har 
skett i olika sammanhang och med olika syften. 
Dels har hela djurkroppar nedlagts i byggnader, tro
ligen för att besjäla eller skydda huset och dess invå
nare mot olyckor och onda krafter. Dels har en
staka ben eller delar av djur deponerats, t.ex. kra
nier, käkdelar eller extremiteter. Nedläggelsemoti- 
ven för den senare kategorin är förmodligen betyd
ligt mer komplexa, där rester efter sakrala måltider 
bara är ett bland flera tänkbara tolkningsscenarier. 
Långt ifrån alla djur grävdes dock ned, och har där
för inte heller bevarats åt eftervärlden. Man bör i 
detta sammanhang nämna den folkliga sedvänjan 
att hänga upp fåglar eller kranier över ingångs
dörren för att avvärja mot onda makter; en tradi
tion som dokumenterats i olika delar av Skandina
vien långt in på 1900-talet (Fleurgren 1925:196).

Den övergripande frågan som ska diskuteras i 
detta sammanhang är om det går att urskilja olika 
rituella traditioner samt om några strukturella för
ändringar märks över tiden, t.ex. från invignings
offer till nedläggelser av mer skyddsmagisk karak
tär? Till den mångtydiga fyndbilden bidrar även 
förhållandet att olika djurarter ingått i den sam
tida mytbildningen, och därvid tillskrivits både re
ligiösa och magiska egenskaper. För den yngre 
järnålderns vidkommande kan vi i någon mån 
vända oss till den förkristna mytologin, för att där 
få en inblick i olika djurs betydelse. För äldre pe
rioder att det dock sämre beställt, och vi är här i 
det närmaste helt hänvisade till de arkeologiska 
källorna. Djurbenens sammansättning, både vad 
gäller art och benslag, liksom placeringen i huset, 
kan här tjäna som ledtrådar för att få en inblick i 
vilken typ av nedläggelser det handlar om.

Rituella bruk av djur 
- en översikt

Rester efter djurkroppar är efter lerkärl och mal- 
stenar den mest frekventa fyndtypen i undersök
ningen. Eftersom ben i större grad än andra mate
rial är beroende av den markkemiska sammansätt
ningen för att bevaras, är det dock troligt att djur 
hört till den allra vanligaste typen av nedläggelser. I 
materialet ingår 63 fynd från 45 hus, varav 28 från 
Sverige och 17 från Danmark (fig. 7.1-7.3). Kvanti
tativa skillnader mellan olika områden berättar 
dock mer om variationer i bevaringsförhållanden, 
än om faktiska skillnader i traditionens omfattning 
och utbredning i tid och rum. Att kalkrika områ
den såsom Öland och Gotland är betydligt bättre 
representerade i materialet är därför inte förvå
nande. Omkring en tredjedel av de svenska fynden 
(från 11 hus) har framkommit på de bägge Öster- 
sjööarna, medan övriga två tredjedelar härrör från 
Skåne/Halland och från östra Mellansverige. I det 
danska materialet dominerar fynd av djurben från 
Fyn och Jylland, medan motsvarande fynd från 
Sjælland helt saknas i undersökningen.

Om skillnader i bevaringsförhållanden gör det 
svårt att belysa regionala variationer i nedläggelse- 
traditioner, så uppvisar djurbenens kronologiska 
sammansättning istället en intressant fördelning, 
vilken delvis skiljer sig från lerkärlen. Liksom ler
kärlen är inslaget av djurben i hus från äldre perio
der fåtaliga. Inga neolitiska fynd finns således re
presenterade i materialet (fig. 7.4). De äldsta husen

Figur 7.1 Södra Skandinavien med de fyndplatser för 
bus med rituella nedläggelser av djurben som ingår i 
undersökningen. Karta: Staffan Hyll.

Figure 7.1. Southern Scandinavia with the find-spots of 
houses with ritual deposits of animal bones included in 
the study. Map: Staffan Hyll.
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Antal hus

Skåne/ Ö Mellan- Gotland/ Landskap 
Halland Sverige Öland

Figur 7.2. Antal hus med rituella depositioner av djur
ben från olika svenska regioner (omfattar material från 
28 hus).

Figure 7.2. Number of houses with ritual deposits of 
animal bones from different regions of Sweden (comp
rises material from 28 houses).

Antal hus

Sjælland Bornholm Danska Landskap
öarna

med deponerade djurben härrör från yngre brons
ålder (4 st.), samtliga med geografisk anknytning 
till boplatser i östra Mellansverige och angräns
ande områden. Det handlar om ett par hus från det 
stora boplatskomplexet vid Apalle i Uppland (Up.
18), ett hus från Pryssgården i Östergötland (Ög.
4) samt ett hus från Långtibble, också detta i Upp
land (Up. 16). Först fr.o.m. sen förromersk/äldre 
romersk järnålder ses en märkbar ökning i mate
rialet. Denna trend håller, till skillnad mot ler
kärlen, även i sig under resten av järnåldern, sam
tidigt som antalet nedläggelser per hus ökar. Flera 
av de öländska och gotländska järnåldershusen vi
sar på upprepade depositioner, t.ex. hus 7 i Vall
hagar (Go. 1) och hus II i Sörby tall (Öl. 3). Mest 
extremt är dock ett vikingatida hus från Norra 
Gärdet vid Gamla Uppsala i Uppland (Up. 6), där 
inte mindre än åtta olika nedläggelser av djurben 
hittats i samma stolpbyggnad. Att så många ben
fynd uppmärksammats i lämningarna efter ett och 
samma hus, beror emellertid inte bara på gynn
samma bevaringsförhållanden utan på att mate
rialets analyserades av en osteolog med särskilt in
tresse för offerfynd (Bäckström 2000:44ff). Det är 
därför svårt att veta huruvida fyndsituationen ger 
en representativ bild av traditionen eller om huset 
haft speciella funktioner, eventuellt med koppling 
till hedniska kulten. Några sådana funderingar 
förs dock inte fram i rapporten, utan huset tolkas 
utifrån förekomsten av en härd som ett ordinärt 
bostadshus.

Figur 7.3. Antal hus med rituella depositioner av djur
ben från olika danska regioner (omfattar material från 
17 hus).

Figure 7.3. Number of houses with ritual deposits of 
animal bones from different regions of Denmark (comp
rises material from 17 houses).
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J Antal hus (45 st)

I Antal depositioner (63 st)

Figur 7.4. Antal bus respektive rituella depositioner 
av djurben från yngre bronsålder till vikingatid. Dia
grammet omfattar material från 45 bus i Danmark 
ocb Sverige.

Figure 7.4. Number of houses and ritual deposits of 
animal bones from the Late Bronze Age to the Viking 
Age. The diagram comprises material from 45 houses 
in Denmark and Sweden.

Period

Vilka djur användes i kulten?

Ser man inledningsvis till sammansättningen av 
arter dominerar tamdjuren som väntat i materia
let. Det handlar om ben från nötboskap, får, svin, 
häst, hund och katt. Dessutom finns ett mindre in
slag av ben från vildfågel och groddjur. Eftersom 
andelen bronsåldersfynd är så få, kommer den 
fortsatta diskussionen i huvudsak att inriktas på 
fynden från järnålder. Det äldre materialet berörs 
endast då detta tillför något konkret till den sam
lade analysen.

För att få en uppfattning om i vilken utsträck
ning de olika arterna användes i samband med ri
tuella handlingar i hus över tiden, har en kvantita
tiv sammanställning gjorts av materialet baserat 
på antalet förekomster, där respektive djurslag 
finns dokumenterat som nedläggelse. Det bör no
teras att en deposition kan innehålla ben från flera 
arter, varför antalet fynd inte är det samma som 
antalet nedläggelser (jfr ovan).

Som framgår av diagrammet i figur 7.5 är fåret 
den djurart som framför andra har använts i 
byggnadskulten. Även nötboskap och häst liksom 
svin och hund är relativt väl företrädda i materia
let, medan däremot katt, vildfågel och groddjur 
endast representeras av ett fåtal fynd. Den kvanti
tativa fördelningen inom respektive djurart är för
hållandevis jämn över tiden. Endast två arter upp
visar en tydlig förändring i antalet fynd, nämligen 
får och nötboskap, som under yngre järnålder 
minskar i jämförelse med materialet från äldre 
järnålder och folkvandringstid. Som vi ska se läng
re fram verkar det som om denna minskning även 
sammanfaller med vissa förändringar i den rituella 
traditionen, med en övergång från nedläggelser av 
större delar av djur, till depositioner av enstaka 
ben, käkdelar och kranier. Från och med yngre 
järnålder märks även en svag tendens till att andra 
arter utöver de traditionella husdjuren, börjar an
vändas i samband med rituella handlingar i hus.
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Antal fynd

Vildfågel Groddjur Obest Djurart

I y BRÅ (7 st)

I I ä JÄÅ/FVT (43 st) 

1 VE-Vik tid (33 st)

Figur 7.5. Antal förekomster av olika djurarter som kan knytas till rituella nedläggelser i 
hus. Diagrammet omfattar 83 fynd från yngre bronsålder till vikingatid.

Figure 7.5. Number of occurrences of different animal species which can be associated with 
ritual deposits in houses. The diagram comprises 83 finds from the Late Bronze Age to the 
Viking Age.

Det handlar om ett litet, men distinkt inslag av 
vildfågel (prutgås, ej der, storskarv, skata och kaja) 
samt om enstaka fynd av groddjur (grodor). Arter 
som däremot helt saknas i undersökningen är or
mar, rovfåglar samt vilda däggdjur.

I vilka byggnader 

placerades djuren och var?

En viktig fråga som kan ge en inblick i nedläggel- 
sernas karaktär rör naturligtvis själva kontexten. I 
vilka typer av hus hittar vi djurbenen samt finns 
det några återkommande mönster i hur dessa depo
nerats och placerats i byggnaderna? Liksom flera av

de tidigare diskuterade fyndtyperna påträffas ned
läggelser av djurben företrädesvis i stolpbyggda 
långhus med bostadsfunktion. En del av dessa 
byggnader har även haft funktioner som stall eller 
fähus. Det finns dock ingenting i materialet som ty
der på att djurbenen nedlagts mer frekvent i utrym
men för djurhållning, utan dessa uppträder lika ofta 
i bostadsdelen. Kopplingen till långhuset - d.v.s. 
gårdens huvudbyggnad - är särskilt påtaglig i de 
äldre fynden från bronsålder och äldre järnålder in
klusive folkvandringstid. Först med övergången till 
vendeltid ses en förändring i fyndkontexten, då 
grophuset ersätter långhuset som den helt domine
rande fyndmiljön. Av de femton hus från vendel- 
och vikingatid som ingår i studien, består således
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inte mindre än tio stycken av grophus. Det ökade 
inslaget av djurbensnedläggelser i grophus skulle 
kunna ges en praktisk eller snarare tafonomisk 
förklaring, genom att dessa erbjudit en bättre be
varandemiljö för benen jämfört med stolphål och 
mindre gropar. Denna förklaring motsägs å andra 
sidan, av de ställvis rika benfynd som konstaterats 
från långhusen under äldre perioder, samt av att 
grophuset som företeelse introducerades redan un
der äldre järnålder samtidigt som rituella nedläg- 
gelser av djurben i grophus med en äldre datering 
helt saknas i materialet. Det tycks med andra ord 
som att grophuset under loppet av den yngre järn
åldern successivt ersätter långhuset som den vikti
gaste miljön för rituella nedläggelser av djur. Dis
kussionen kring traditionsförändringar ska dock 
inte föras vidare i detta sammanhang, utan jag 
återkommer till denna och närliggande frågor 
längre fram i boken (se kap. 11).

Vi ska här istället se närmare på hur djurbenen 
deponerats och om några tendenser kan skönjas i 
materialet vad gäller placeringen i husen. De äldre 
fynden — d.v.s. från yngre bronsålder t.o.m. folk- 
vandringstid - karaktäriseras av en relativt stor va
riation. Av 39 nedläggelser har 13 stycken påträf
fats i stolphål till långhusens takbärare, 13 fynd i 
gropar av olika slag, tre st. i väggrännor samt ett 
fynd i en liten stenkista. I motsatts till lerkärlen kan 
någon tydlig dragning till husens hörnpositioner 
inte ses i materialet, även om sådana placeringar 
naturligtvis förekommer. Möjligen tenderar deposi
tioner i stolphål och gropar att ha ett mera indraget 
läge i husen, d.v.s. närmare husets mittparti. Van
liga är också nedläggelser i anslutning till husens 
vägglinjer (11 st.). En mindre övervikt märks här till 
förmån för långväggarna, även om placeringar 
också förekommer vid gavelpartierna. En annan 
vanlig placering är nära husens ingångar, som finns 
dokumenterat i åtta fall. Det rör sig främst om gro
par belägna strax innanför eller utanför ingången, 
men det finns även exempel på nedläggelser i stolp
hål till ingångsstolpar.

De yngre fynden från vendeltid och vikingatid 
uppvisar en betydligt mindre variation vad gäller 
placeringen. Detta beror till en viss del på att grop
huset nu är den dominerade fyndkontexten; en 
huskonstruktion som i sig erbjuder färre variations
möjligheter än långhusen. Samtliga elva nedläggel
ser som påträffats i grophusen kan knytas till hu
sens botten eller golv. Där mer detaljerade fynd
upplysningar föreligger framgår att djurbenen hit
tats dels i en grop under golvet (Öl. 5. St. Vickle- 
by), under tröskelstenar till den norra ingången, 
under stenläggningen tillhörande en hypokaust, 
under en härd (Öl. 4. Ö. Wannborga) samt i stolp
hål tillhörande husens vägg- och takkonstruktion. 
Från de fem stolpbyggda husen föreligger 13 ned
läggelser. Åtta av dessa fynd kan knytas till en och 
samma byggnad; det tidigare nämnda hus 1 från 
Norra Gärdet vid Gamla Uppsala (Up. 6). Djur
benens placering i den yngre järnålderns stolp
byggda långhus förekommer i samma lägen som i 
de äldre husen. I ett fall hittades benen i en grund
ränna mellan två syllstenshus (Up. 2 Birka). Vidare 
har två bendepositioner påträffats i härdgropar 
inuti hus (Up. 4 Rickomberga).

Den samlade bilden av djurbenens placering vi
sar att dessa nedlagts både i anslutning till husens 
bärande konstruktion, vid yttre vägglinjer och vid 
ingångar. Någon speciell dragning till osäkra zo
ner, där onda makter kunde förväntas ta sig in, 
kan således inte skönjas. Materialets karaktär ger 
även få ledtrådar vad gäller tidpunkten för ned- 
läggelserna, d.v.s. om dessa skett när husen bygg
des eller senare. I de fall då benen hittats i gropar 
under husens vägglinjer, under tröskelstenar, golv 
eller eldstäder har dessa med stor sannolikhet de
ponerats i samband med själva byggandet11. Det 
finns även några exempel i materialet där strati
grafin eller benslagets karaktär gör det troligt att 
benen nedlagts då huset övergavs. Detta gäller för 
hus I i Lackalänga (Sk. 21), där en grop fylld med 
hästben hittades nedgrävd i långhusets norra 
vägglinje. Samma förhållande gäller troligen för
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två grophus i Håkantorp (Sk. 41), där ett häst- och 
ett hundkranium hittades på golvet i respektive 
hus och bör ha lämnats där då husen övergavs. 
Diskussionen kring tidpunkten för nedläggelserna 
ska dock inte föras vidare i detta sammanhang, ef
tersom denna fråga måste ses i förhållande till ben
slagens sammansättning och behandling i övrigt.

Hur hanterades djuren rituellt?

För att nå en större förståelse kring i vilka sam
manhang och syften djurbenen har nedlagts, ska vi 
i detta avsnitt se närmare på vilka delar av djuren 
som deponerats samt hur dessa har hanterats. Rör 
det sig om kompletta djurkroppar eller finns det 
tecken som tyder på att man föredragit bestämda 
benslag? Den övergripande bilden av materialets 
sammansättning visar att obrända ben helt domi
nerar i förhållande till brända ben. Denna bild 
återspeglar säkerligen ett reellt förhållande, samti
digt som andelen brända fragment sannolikt är 
alltför låg, beroende på svårigheter att skilja dessa 
från ordinärt hushållsavfall. Den övervägande de
len av fynden består istället av mindre ansam
lingar av obrända ben, ofta från samma individ. I 
materialet finns även exempel på depositioner med 
större mängder ben, där flera individer från sam
ma eller olika arter är representerade, medan ned- 
läggelser av hela djurkroppar är ovanliga.

Brända djur. Bruket av eld som transformand i ri
tuella sammanhang är känt sedan neolitisk tid, 
bl.a. i form av brända flintföremål vid megalit
gravar (Karsten 1994:157ff). Det är därför något 
överraskande att så få av djurbenen visar tecken 
på att ha utsatts för bränning innan nedläggelsen. 
Av de 65 fynd som ingår i undersökningen uppvi
sar endast sju stycken spår av eldpåverkan. I ett 
fall har bränningen dock skett sekundärt i sam
band med att huset brunnit (Go.l hus 16). Bland 
de övriga fynden märks en nedläggelse från

Pryssgården i Östergötland (Ög. 4, hus 210). Det 
rör sig om ett 14 meter stort långhus från sen 
yngre bronsålder med bostadsfunktion i väster och 
ekonomidel i öster. I stolphålet till den första tak
bäraren i nordväst (d.v.s. i bostadsdelen) hittades 
en samling brända ben, av vilka merparten tillhör
de delar av ett kranium med horn av nötboskap. 
Bland benen fanns även ett mindre inslag av rör
ben från ett obestämt däggdjur samt ett tandfrag
ment av tamsvin. Fyndet har tidigare diskuterats 
av Héléne Borna-Ahl kvist, som menar att detta 
bör uppfattas som ett byggnadsoffer, eftersom 
fynd av djurben i övrigt var mycket ovanligt i 
bronsåldershusen. Hon hänvisar också till liknan
de depositioner i hus på den stora Apalleboplatsen 
i Uppland (Up. 18), där det dock handlar om 
obrända ben (Borna-Ahlkvist 1998; 2002:96f). Jag 
instämmer i denna tolkning som också får stöd av 
hörnplaceringen i huset.

De övriga fem fynden med brända djurben här
rör samtliga från boplatser daterade till sen för
romersk och romersk järnålder. Nedläggelsen i hus 
C från Lundsgaard (Fy. 6) påminner således i flera 
avseenden om Pryssgårdsfyndet. Även i detta fall 
rör det sig om mellanstort långhus med bostads
funktion. Invid en kraftig takbärare i husets västra 
gavel hittades en grop med cirka 250 gram brända 
och sotiga ben från minst sju djur, varav tre nötbo
skap och fyra tamsvin. Benens sammansättning 
framgår inte av Erling Albrechtsens beskrivning. 
Han tolkar dock Innehållet i gropen, som även 
omfattar träkol och lerklining, som en rituell ned
läggelse troligen deponerad vid samma tillfälle 
(Albrechtsen 1946:30f).

I de resterande tre fynden har djurbenen påträf
fats tillsammans med lerkärl. På Katrinelunds- 
boplatsen (Jy. 47) hittades utanför ingången till 
två yngre romartida långhus vardera en meterstor 
grop innehållande ett stort cirka 40 centimeter 
högt förrådskärl med hål i botten. I groparna 
fanns även små mängder brända ben som dock
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Figur 7.6. Hus A i Ginderup (Jy. 8) med läget för den brända hunden och lerkärlet 
markerat. Efter Kjær 1928.

Figure 7.6. House A in Ginderup (Jy. 8) showing the location of the cremated dog 
and the pot. After Kjær 1928.

inte har analyserats. Av beskrivningen framgår 
inte hur benen hittades, d.v.s. om dessa låg i gro
pen eller i kärlen. Fynden har därför ett ringa 
informationsvärde med avseende på hur djur
benen ska tolkas.

Ett av de mer övertygande exemplen på bränn
offer i samband med husbyggande utgörs av hun
den från hus A i Ginderup (Jy. 8) som presentera
des i början av kapitlet, (fig. 7.6). Denna nedläg- 
gelse har för närvarande sina närmasta paralleller 
i två hundfynd från den samtida boplatsen Lunds- 
gaard (Fy. 6, hus A och G). I dessa fall har hun
darna dock nedlagts intakta utan föregående brän
ning (se nedan).

Det sista fyndet av brända djurben som ska 
nämnas här kommer från hus Fl i Skørbæk hede 
(Jy. 4), ett mindre långhus undersökt av Gudmund 
Hatt 1937. Denna fyndlokal, som tidigare beskri
vits ingående i kapitlet om lerkärl, skiljer sig mar
kant från andra husoffer, genom att vi här med

stor sannolikhet har att göra med en rituell be
gravning av ett hus (se sid. 73). Som en del av 
dessa ritualer slaktades och brändes även två djur, 
ett får och en ko, varefter ett urval av de brända 
benen lades ner i mellanstort förrådskärl. I kärlet 
hittades fragment av fårets bäckenben, medan kon 
representerades av både kraniedelar tillsammans 
med fot- och extremitetsben (Hatt 1938).

Hela obrända djur. Nedläggelser av hela djurkrop
par är som nämndes ovan ovanligt i materialet. 
Det handlar om sex fynd, varav fyra från romersk 
j ärnålder/folkvandringstid och ett fynd vardera 
från vendel- respektive vikingatid. Fynden utmär
ker sig vad gäller artsammansättning främst ge
nom att de vanligaste husdjuren som nötboskap, 
får, svin och häst i det närmaste saknas. Med un
dantag för ett ungt får i hus F på Lundsgaard (Fy. 
6), finns inga exempel på traditionella slaktdjur. 
Det rör sig istället om nedläggelser av hund och
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Figur 7.7. Hus A i Lundsgaard (Fy. 6) Un<UrSrunp__
med hundens placering mellan ingången 
och härden markerad. Efter Albrechtsen 
1946.

Figure 7.7. House A in Lundsgaard (Fy.
6) showing the location of the dog be
tween the entrance and the hearth. After 
Albrechtsen 1946.

katt samt i ett fall om en komplett vildgås. De två 
hundarna härrör från Lundsgaard på Fyn. Boplat
sen undersöktes åren 1937-44 av dåvarande Fyns 
Stiftsmuseum varvid sex mindre stolpbyggnader 
från romersk järnålder dokumenterades. I Erling 
Albrechtsens behandling av platsen (1946) upp
märksammades rituella nedläggelser i samtliga hus. 
Av dessa innehöll två byggnader nedgrävningar 
med vardera skelettet efter en obränd hund. Vad 
som är intressant är att båda fynden uppvisar en 
snarlik placering nära husets eldstad och ingång. I 
det ena fallet (hus A) har gropen med hunden grävts 
ned i östra kanten av härden strax innanför och väs
ter om ingången i södra långväggen (fig. 7.7 och 
7.8). I det andra huset med ingång i östra gaveln 
(hus G), påträffades gropen intill och sydöst om eld
staden, med hunden liggande på sidan och huvudet 
vänt mot ingången i öster (fig. 7.9 och 7.10). Denna 
hund var ett högbent djur med en mankhöjd på 
cirka en halv meter och schäferlikt utseende. 
Albrechtsen tolkar de båda hundarna som symbo
liska väktare av husets ingång, och hänvisar här till 
Hans Kjærs diskussion av det närmast samtida 
hundfyndet från Ginderup (Albrechtsen 1946: 12, 
44f). En sådan tolkning framstår, mot bakgrund av 
fyndomständigheterna, som mycket trolig. Också i 
Ginderup handlar det om benen av en mellanstor 
hund som placerats vid husets ingång. I detta fall 
hade hunden dock bränts innan benen deponerades 
under väggfoten.

.  'I I----- 1 l
0 1 2 «3 4 5 6 m

De två kattfynden kommer båda från de svenska 
Östersjööarna Öland och Gotland. Det ena fyndet 
härrör från ett 18x9,5 meter stort stengrundshus 
med bostadsfunktion i Vallhagar på Gotland date
rat till romersk järnålder/folkvandringstid (Go. 1, 
hus 16). Det är också ungefär från denna tid de 
äldsta fynden av tamkatt uppträder i Skandinavien. 
Katten, som var delvis bränd, hittades på insidan av 
husets södra långsida. Den låg inuti en cirka 1,5 
meter lång och en halv meter bred rektangel med 
hörnen markerade av fyra kalkstensplattor. Kon
struktionen tolkas av Lundström som fundamentet 
till en väggfast bänk, där han menar att katten troli
gen blev innebränd när den tog skydd under bänken

Omregnet elfter Kote 162 - Itnclcrgru rulen c J/us C, .
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Figur 7.8. Preparat av hunden fran hus A i Lundsgaard. 
(Fy. 6). Foto. Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Mu
seer.

Figure 7.8. Matrix with the dog from house A in Lunds
gaard (Fy. 6). Photo: Mogens Bo Henriksen, Odense Bys 
Museer.

i samband med att huset eldhärjades (Lundström 
1955:199ff). En sådan praktisk förklaring är natur
ligtvis fullt möjlig. Samtidigt anför Tove Paulsson i 
en ny genomgång av fyndet flera argument för att 
detta bör ges en rituell tolkning. Hon finner det så
ledes osannolikt att katten skulle ha gömt sig under 
den väggfasta bänken, som tillhörde husets fasta in
ventarier. Mer troligt är istället att katten avlivades 
och deponerades vid väggen långt innan branden, 
och att denna således nedlagts i ett magiskt skyd
dande syfte (Paulsson 1993:69).

Det andra katt fyndet påträffades för några år se
dan i ett vendeltida grophus av ordinär typ vid St. 
Vickleby på Öland (Öl. 5; hus A35). Invid en cirka 
20 centimeter stor kalkstensplatta, tolkad som 
sylisten till husets takbärande mittstolpe, hittades 
en grund grop med skelettet av en ung katt. Runt 
gropen och delvis även på katten fanns flera min
dre kalkstensflisor (fig. 7.11). Den osteologiska 
bestämningen visar att katten haft en missbildning 
i bröstbenet, som kan ha orsakats av en skada eller 
av dålig kost. Missbildningen har dock inte lett till
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Figur 7.9. Hus G i Lundsgaard (Fy. 6) med bundens läge 
söder om eldstaden markerad. Efter Albrechtsen 1946.

Figure 7.9. House G in Lundsgaard (Fy. 6) showing the 
location of the dog south of the fireplace. After Alb
rechtsen 1946.

Figur 7.10. Hunden från hus G i Lundsgaard (Fy. 6) in 
situ. Notera att huvudet togs bort innan fotografe
ringen. Foto: Erling Albrechtsen.
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Figure 7.10. The dog from house G in Lundsgaard (Fy. 
6) in situ. Note that the head was removed before the 
dog was photographed. Photo: Erling Albrechtsen.



kattens död (Bäckström i tryck). I sin diskussion 
av fyndet avvisar utgrävaren Per Thorén en prak
tisk eller funktionell förklaring till att katten ham
nat i gropen. Han menar istället att en tolkning 
som offergrop är mer trolig, detta sett mot bak
grund av fyndets ovanliga karaktär, dess placering 
i huset samt bruket av kalkflisor som lagts ovanpå 
gropen. Här görs även hänvisningar till Övra 
Wannborga där flera av grophusen innehöll ritu
ella nedläggelser av olika djur bl.a. under tröskel
stenar (Thorén i tryck).

Det är också från Övra Wannborga (Öl. 4) som 
det sjätte och sista fyndet i undersökningen kom
mer. Det handlar om ett fullständigt skelett av en 
ung prutgås från ett större rektangulärt grophus 
(hus 48). Gåsen hittades i husets nordvästra hörn 
under en stor härd uppbyggd av kalkstenar. Från 
ugnens botten utgick en stensatt ränna, vilket en
ligt utgrävaren Henrik Fallgren tyder på att huset 
använts som bastu. Han framhåller också gåsen 
som ett troligt offerfynd, med hänvisning till 
fyndets stratigrafiskt låsta position, som visar att 
fågeln deponerats i samband med att huset bygg
des (Fallgren 1994; Fallgren och Rydberg i tryck). 
Fynd av vildfågel med rituell prägel hittades även i 
ett annat av de utgrävda grophusen (hus 1619) 
från Övra Wannborga. Här rör det sig dock om 
delar av individer från flera olika arter, främst 
storskarv men även skata och kaja, varför jag åter
kommer till fyndet längre fram.

Figur 7.11. Den nedlagda katten från grophuset vid St. 
Vickleby (Öl. 5) efter framgrävning. Foto: Robin Olsson, 
Kalmar läns museum.

Figure 7.11. The deposited cat from the sunken-floor hut 
at Stora Vickleby (Ö1. 5) after exposure. Photo: Robin 
Olsson, Kalmar Läns Museum.

Delar av obrända djur. De flesta fynd av obrända 
djurben från stolphål och gropar i hus omfattar ett 
större antal fragment från en eller flera individer. 
Det handlar dels om ben från djurens köttfattiga 
delar, i form av käkdelar, kranier och extremitets- 
och fotben, dels om fragment från köttrika ben
slag, som t.ex. överarmsben, skulderblad och bäc
kenben (fig. 7.12). Det förekommer visserligen att 
köttfattiga och köttrika benslag deponerats till
sammans, som t.ex. i ett långhus från mellersta 
järnålder vid Bålsta (Up. 18; hus I), där två stolp
hål till takbärare i vardera änden av huset innehöll 
rester från framdelen respektive bakdelen av ett 
ungt får, möjligen från samma individ. Ett annat 
exempel är den grop med hästben som hittades i 
norra långväggen till ett romartida långhus på 
boplatsen vid Lackalänga (Sk. 21, hus I). 1 denna 
grop fanns förutom främre och bakre extremiteter 
även skulderblad och bäckenben troligen från ett 
och samma djur.

Den allmänna tendensen i materialet är dock 
att de flesta djurbensfynden består av fragment 
från antingen köttrika eller köttfattiga benslag och 
där den senare kategorin är i stark övervikt. I den 
senare gruppen ryms även nedläggelser av kranier
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3 ä JÄÅ/FVT (45 st) 

VF VIK tid (29 st)

Figur 7.12. Rituella nedläggelser av djurben i förhistoriska hus från Danmark och Sverige. 
Diagrammet visar relationen mellan de vanligast förekommande benslagen och antalet 
fynd av kompletta djur (omfattar 82 fynd).

Figure 7.12. Ritual deposits of animal bones in prehistoric houses from Denmark and 
Sweden. The diagram shows the relation between the most commonly occurring types of 
bone and the number of finds of complete animals (total 82 finds).

och käkdelar, av vilka de sistnämnda uppträder 
både som enstaka fynd och i par. För att visa på 
mångfalden i de rituella nedläggelser som tilläm
pade i byggnadskulten ska vi i det följande se när
mare på vilka delar av olika arter som nedlades.

Nötboskap
Enligt den fornnordiska mytologin var det urkon 
Audbumla som i tidernas begynnelse med sina 
mjölkstinna spenar gav liv åt de första gudarna. 
Att kon tillskrivs en så central roll i den hedniska 
religionens skapelseberättelse är säkert ingen till
fällighet, utan passar väl in i den allmänna bilden 
av nötboskapens betydelse i de sydskandinaviska

samhällena (Pedersen &c Widgren 1998:369). Ägan
de av fä var inte bara ett mått på ekonomiskt väl
stånd och status, utan gav också möjligheter till 
socialt inflytande. Detta gjorde i förlängningen 
även nötboskapen till ett av de viktigare offer
djuren, vilket skelettfynd från våtmarker vittnar 
om, från t. ex. Kragehul på sydvästra Fyn (Gyldion 
Andersen 1994), Skedemosse (Boessneck m.fl. 
1968) och Eketorp på Öland (Backe m.fl. 1994: 
330ff) samt Hassle Bösarp (Stjernquist 1974:49ff), 
Röekillorna (Møhi 1997:132) och Dagstorp i 
Skåne (Carlie 2003).

Nötboskapens betydelse i byggnadskulten är 
inte lika väl känd. Istället uppvisar denna en minsk
ning i antalet fynd under loppet av järnåldern. Av
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Figur 7.13. Det vendeltida långhuset från Petersborg 
(Sk. 26) med stolphålet där benet av nötboskap hittades 
markerat. Efter Siech & Berggren 2002. Renritning: 
Annika Jeppsson.

Figure 7.13. The Vendel Period long-house from Peters
borg (Sk. 26) showing the post-hole where the cattle 
bone was found. After Siech & Berggren 2002. Clean 
drawing: Annika Jeppsson.

undersökningens 12 fynd härrör två från bronsål
der, åtta från äldre järnålder och folkvandringstid, 
medan endast två stycken kan knytas till vendel- 
och vikingatid. Materialets sammansättning tyder 
på att nedläggelser med ett färre antal ben ökar 
över tiden. Bilden är här dock mer komplex jäm
fört med får, således att olika traditioner tycks ha 
existerat parallellt. Inga depositioner av kompletta 
djur förekommer i materialet. Även nedläggelser 
med ett större antal ben är relativt ovanliga. Ett 
undantag utgörs av fyndet från de ofullständiga 
och svårtolkade resterna av hus I vid Bo (Öl. 1) 
daterat till sen förromersk järnålder. Här hittades 
mellan ett av husets bockpar en grop innehållande 
talrika ben av nötboskap, främst extremiteter. En
ligt Beskow-Sjöberg har benen troligen nedlagts 
med köttet på och tolkas därför som ett invig
ningsoffer (a.a. 1977:27ff, fig. 31).

Ben av nötboskap uppträder i flera fall tillsam
mans med ben från andra husdjur. Den ovan be
skrivna nedläggelsen från hus F i Lundsgaard (Fy. 
6), där resterna efter en liten ko hittades tillsam
mans med två får, är ett sådant exempel. Till samma

Figur. 7.14. Överarmsbenet från Petersborg (Sk. 26) in 
situ i stolphålet. Foto: Åsa Berggren, Malmö kulturmiljö.

Figure 7.14. The humerus from Petersborg (Sk. 26) in 
situ in the post-hole. Photo: Åsa Berggren, Malmö kul
turmiljö.
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grupp hör även offergropen framför ingången till 
det folkvandringstida huset på Sorte Muld (Bhlm. 
2, hus II), där talrika extremitetsben av en oxe och 
två små kalvar deponerats tillsammans med mot
svarande delar av häst samt enstaka ben av får, 
svin (galt) och hund (se fig. 7.24 och 7.25).

I konstrast till ovan nämnda fynd står ett antal 
depositioner av enstaka benslag. Flera av dessa är 
intressanta p.g.a. de detaljuppgifter som föreligger 
kring själva nedläggelsen och som uppvisar en tydlig 
rituell prägel. Två av fynden, Västra Kara by (Sk. 44) 
och Petersborg (Sk. 26) (fig. 7.13-7.14), är av när
mast identiskt slag. Det handlar i bägge fall om över- 
armsben, av kalv respektive en vuxen individ, d.v.s. 
rejäla köttben som deponerats i stolphålen till 
långhusens takbärare. I Västra Kara byhuset hitta
des kalvbenet i den tredje takbäraren från sydöst, 
stående lodrätt i stolphålet vid övergången mellan 
stolpfärgning och fyllning. Detta tyder på att depo
neringen skett i samband med husets byggande. Be
net från det vendeltida långhuset vid Petersborg på
träffades i ett klassiskt hörnläge (första takbäraren 
från SÖ). Benet låg halvvägs ner i stolphålet, i ett 
horisontellt läge och vinkelrätt i förhållande till hu
sets längdriktning. Även i detta fall rör det sig med 
stor sannolikhet om ett invigningsoffer.

Bland övriga fynd av enstaka obrända benslag 
märks fragment av käkar, kranier och horn. Det är 
lite förvånande att nötboskapens köttfattiga delar 
är så dåligt representerade i undersökningen. Vad 
detta beror på är svårt att säga på grund av mate
rialets begränsade omfattning. Något bestickande 
är det likväl att de två depositioner med kranium 
och horn av nötboskap som ingår i materialet, 
båda ger intryck av en skyddsmagisk funktion. 
Det äldsta av dessa härrör från ett av långhusen i 
Grøntoft daterat till period II i förromersk järn
ålder (Jy. 22, hus EXXIV). Huset har haft fyra tak
bärande stolppar och motställda ingångar med en 
klassisk tudelning, med bostad i väster och fähus i 
öster. I husets bostadsdel påträffades två rituella 
nedläggelser. Det ena fyndet, bestående av en liten

M

Figur 7.15 Långhuset EXXIV i Grøntoft (Jy. 22) med 
kohornets läge markerat (se A31). I samma byggnad hit
tades även ett litet lerkärl i stolphålet till den första tak
bäraren från sydväst. Efter Rindel 1997. Renritning: 
Annika Jeppsson.

Figure 7.15. Long-house EXXIV in Grøntoft (Jy. 22) 
showing the position of the cow horn (A31). Also found 
in the same building was a small pot in the post-hole of 
the first roof-bearing post from the south-west. After 
Rindel 1997. Clean drawing: Annika Jeppsson.

Kohorn

Figur 7.16. Stolphålet med kohornet från hus EXXIV i 
Grøntoft (Jy. 22). Efter Becker 1959. Renritning: Staf
fan Hyll.

Figure 7.16. The posthole with the cow horn from 
house EXXIV in Grøntoft (Jy. 22). After Becker 1959. 
Clean drawing: Staffan Hyll.
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bägare av keramik, hittades i fyllningen till den 
första takbäraren från sydväst. Det andra fyndet 
framkom i den grunda delen av ett dubbelstolphål 
till den 2:a takbäraren från sydväst, d.v.s. strax 
innanför ingången i husets södra långvägg. Här 
hittades ett intakt horn av oxe liggande på sidan i 
gropen med en knytnävstor sten placerad ovanpå. 
Fyndets karaktär påminner mycket om senare ti
ders föreställningar om att ont kunde avvärjas 
med hjälp av spetsiga eller skärande föremål (Hag
berg 1930). Det var här viktigt att spetsen eller 
eggen riktades mot det håll varifrån det onda för
väntades komma. I Grøntoft låg hornet placerat 
nära husets södra ingång, vilket tyder på det rör 
sig om en skyddsmagisk handling (fig. 7.15 och 
7.16, se även kap. 9).

Det andra fyndet, daterat till vikingatid, härrör 
från Svarta jorden på Björkö (Up. 2) (fig. 7.17) och 
utstrålar om möjligt en ännu kraftfullare skydds
magisk sammansättning. Fyndet, som hittades i 
samband med Birkaproj ektets undersökningar i 
början av 1990-talet, låg i grundrännan till två 
parallella byggnader, med en fyllning av småsten 
och aska. Delvis i och under stenmaterialet fram
kom en deposition innehållande delar av ett kra
nium av nötboskap med kvarsittande horn, två 
amulettringar av järn, ben från två vingar av ej der 
samt ett skulderblad av människa (Ambrosiani & 
Ericsson 1993:29ff).

Det finns för närvarande inga andra kända fynd 
från sydskandinaviskt område, som i fråga om 
komposition och storslagenhet kan mäta sig med 
Birkafyndet. Vi känner inte till innebörden i den 
symbolik de olika fynden representerar. Medan kra
niet och amulettringarna på goda grunder kan an
tas ha tillskrivits fruktbarhetsfrämjande krafter, har 
ejdervingarnas funktion snarare varit av en skyd
dande karaktär. Enligt Adam av Bremen var män
niskooffer under vikingatiden det högsta och mest 
kraftfulla av alla offer. Ett skulderblad av människa 
bör därför ha bidragit till att göra den skydds
magiska handlingen extra verkningsfull (jfr kap. 8).

Figur 7.17 Den skyddsmagiska depån från Svarta jorden 
på Birka, med bland annat delar av kranium av nötbo
skap (Up. 2). Foto: Carl O. Löfman. Birkaprojektet.

Figure 7.17. The prophylactic hoard from the Black 
Earth at Birka, including parts of an bovine skull (Up. 
2). Photo: Carl O. Löfman, Birkaprojektet.
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Får

Under hela järnåldern var fåret tillsammans med 
svinet de viktigaste kompletterande husdjuren i 
gårdens ekonomi. Fåret kom under denna tid 
gradvis att spela en allt större roll, inte bara för 
produktionen av mjölk och kött, utan också för 
efterfrågan av olika ulltyper i takt med en ökad 
specialisering inom textilhantverket (Pedersen & 
Widgren 1998:367ff). Fårets betydelse i den forn
nordiska kulten är i första hand känd utifrån offer
fynd i våtmarker. Material från fyndplatser som 
Hassle Bösarp (Stjernquist 1974:49ff), Röekillor- 
na (Møhi 1997:132) och Dagstorp i Skåne (Carlie 
2003) samt Eketorp på Öland (Backe et al 1994: 
330ff), tyder på att fåret var ett av de vanligare 
offerdjuren i den offentliga kulten, d.v.s. något 
vanligare än svin, men inte fullt i paritet med nöt
boskap, häst och hund. Det är mot denna bak
grund lite märkligt att fåret inte finns represente
rat i den förkristna mytologin i form av namn
givna djur och attribut till de hedniska gudarna, 
medan geten däremot förekommer i flera sam
manhang. Tanngnjost och Tanngrisne är namnen 
på de två getter som drar Tors vagn, när han far 
över himlavalvet med sin hammare. En tredje my
tisk get är Heidrun, om vilken det i Gylfaginning 
berättas att hon står uppe på Valhall och betar 
barr från trädet Leråd, så att det varje dag rinner 
färsk mjöd ur hennes spenar ner i ett stort kar, så 
att krigarna kan dricka sig belåtna (Snorres Edda, 
Gylfaginning kap. 21 och 39).

I denna studie framstår fåret däremot som det i 
särklass vanligaste offerdjuret i den äldre järn
ålderns byggnadskult. Av de 20 fynd som ingår i 
undersökningen härrör två tredjedelar från äldre 
järnålder, medan bara fyra stycken kan knytas till 
vendeltid och vikingatid. De flesta fynden kommer 
från tre områden, representerade av Öland, Got
land och Uppland, medan enstaka fynd även är 
kända från Skåne och Fyn. Bland dessa områden

har fårskötseln varit särskilt omfattande på de två 
svenska Östersjööarna (Pedersen & Widgren 1998: 
367f). De flesta nedläggelser av får karakteriseras 
av talrika extremitetsben nedlagda i ett eller flera 
av stolphålen till långhusens takbärare21 (se fig. 
7.28). Beträffade fårbenen från hus I i Bo (Öl. 1), 
daterat till sen förromersk järnålder, konstaterar 
Beskow-Sjöberg således att benen var intakta och 
hittades i hela stolphålets djup. Detta menar hon 
tyder på att benen nedlagts med köttet på, och bör 
därför tolkas som ett invigningsoffer i samband 
med huset byggdes. Samma iakttagelser av benen, 
d.v.s. att dessa saknade spår efter märgspaltning, 
gjordes i stolphålen till hus II i Bo samt i hus II från 
Sörby Tall (Öl. 1 och 2), båda daterade till yngre 
romersk järnålder/folkvandringstid. I det sistnämn
da långhuset, där extremitetsben av får hittades i 
tre olika stolphål till takbärare låg benen inkilade 
mellan stenarna i stolpskoningen. Just detta lång
hus visar spår efter en ombyggnad, där samtliga 
stolphål till takbärare återanvänts i den nya kons
truktionen. Endast i ett av stolphålen visade strati
grafin tydigt att benen måste ha deponerats i sam
band med den första byggnadsfasen (Beskow-Sjö
berg 1977:20f, 34, 121).

Även andra fynd i undersökningen stödjer Bes- 
kow-Sjöbergs iakttagelser från Bo och Sörby Tall 
om att fårbenen nedlagts i helt tillstånd med köttet 
sittande kvar. Det tidigare nämnda fyndet från ett 
långhus i Bålsta (Up. 18) där merparten av djurets 
fram- respektive bakparti lagts i två olika stolphål, 
passar väl in i denna bild. Medan stolphålet i hu
sets mitt innehöll delar av kranium, kotor och 
främre extremiteter, påträffades i ett av stolphålet 
i husets nordvästra del rester av lårben och bakre 
extremiteter. Även om det inte kan bevisas, anser 
osteologerna det troligt att benen kommer från 
samma individ (Sigvallius & Sten 1996:175ff). Till 
gruppen av invigningsoffer bör även föras fyndet av 
ett nästan intakt skelett av ett ungt får från hus F i

120



/
/

z
N/ 
IK

/

Fem grodor
4 26

Z
Z

Z Svin käkar

\
/

/'

Hundkäke^_
Grodben 20 
Hästben

Z

y
Käkar mm' 
av häst , /

/ Kammar

Figur 7.18. Det stolpbyggda huset vid Norra Gärdet (Up. 6), med 
läget för hästbenen och övriga rituella nedläggelser markerade. Efter 
Ljungkvist m.fl. 2002. Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 7.18. The post-built house at Norra Gärdet (Up. 6) showing 
the location of the horse bones and other ritual deposits. After 
Ljungkvist et al. 2002. Clean drawing: Annika Jeppsson.

Lundsgaard (Fy. 6). Fåret hittades i en liten båg- 
formig tillbyggnad vid husets nordvästra hörn, till
sammans med benen från ytterligare en individ 
samt från en liten ko.

Antalet rituella nedläggelser av får sjunker un
der yngre järnålder samtidigt som fynden delvis 
verkar att ändra karaktär. Borta är depositionerna 
med hela och halva djur liksom större mängder 
extremitetsben, vilka istället ersätts av enstaka

nedlagda ben. Som exempel kan nämnas fynden av 
två korslagda fårben från Övra Wannborga (Öl. 4), 
funna i ett stolphål invid det stora grophuset 
A566; en huslämning som även i övrigt innehöll 
ett stort antal benfynd med rituell prägel. I detta 
sammanhang bör även nämnas hus 1 från Norra 
Gärdet (Up. 6), där ett intakt kranium av får hitta
des i ett av stolphålen till ingången på den södra 
långsidan (fig. 7.18).
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Svin

Liksom fåret tillhörde svinet ett av de komplette
rande husdjuren på järnåldersgården. Först under 
vikingatid och tidig medeltid började svinskötseln 
generellt att öka i betydelse. En större slakt och 
konsumtion av griskött är främst märkbar i de ti
diga städerna och på boplatser med högre social 
status, d.v.s. i miljöer där man hade råd att hålla 
sig med djur enbart för köttets skull. Även på mer 
ordinära gårdar från denna tid, t.ex. i Skåne, har 
en viss ökning av svinhållningen konstaterats 
(Pedersen & Widgren 1998:396ff).

Svinets betydelse i kulten är också känt från 
den förkristna mytologin. Således berättas i Gylfa- 
ginning om hur galten Särimner slaktades och 
koktes varje kväll för att bli mat åt enhärjarna el
ler krigarna i Valhall (Snorres Edda, Gylfaginning 
kap. 38). Grisen är också förknippad med kärle
kens och fruktbarhetens gudinna Freja som ibland 
ges binamnet Syr (sugga), medan hennes bror Frej 
åkte i en vagn som drogs av en gyllene galt kallad 
Gyllenborst eller Slidrugtann (a.a. kap. 49). Svinet 
som offerdjur finns även belagt i arkeologiskt ma
terial, med fynd både från våtmarker och offergro
par på fast mark. Andelen ben från svin är dock 
ofta något mindre sett i förhållande till nötboskap

och häst. Detta gäller främst för fyndplatser i fuk
tiga miljöer, som t.ex. Röekillorna (Møhi 1997: 
134) och Dagstorp i Skåne (Carlie 2003), Skede
mosse (Boessneck m.fl. 1968) och Eketorp på 
Öland (Backe m. fl. 1994:334), medan situationen 
för kultplatser på fast mark, som t.ex. Borg i Öst
ergötland, är mer varierad (Nielsen 1996:1 OOf).

Vad gäller rituella depositioner av svin i gårds- 
kulten uppvisar dessa en låg men jämn nivå under 
järnåldern. Av de tio fynd som ingår i undersök
ningen härrör ett fynd från bronsålder, fem från 
äldre järnålder/folkvandringstid samt fyra stycken 
från vendel- och vikingatid. Några fynd av kom
pletta djur finns inte representerade i materialet. 
Däremot föreligger enstaka fynd med ett större 
antal benfragment från ett eller flera djur. Några 
av de mer intressanta fynden härrör från den 
romartida boplatsen Lundsgaard (Fy. 6), där sex 
mindre byggnadslämningar och en brunn under
söktes av Erling Albrechtsen på 1930- och 1940- 
talen (1946). Som visats i det föregående hittades i 
samtliga av husen olika typer av rituella nedläg- 
gelser med hela eller delar av olika husdjur. Det 
handlar framför allt om ben från obrända djur, 
även om ett av husen innehöll en deposition med 
brända ben. Förutom får, hund, nötboskap och

Figur 7.19. Om svin och grisar. 
Träsnitt ur Olaus Magnus. Kapi
tel 24.

Figure 7.19. On swine and pigs. 
Woodcut from Olaus Magnus, 
Chapter 24.
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häst påträffades också ben av svin i tre av husen 
(hus B, C och E). Gropen med brända ben i hus C, 
innehållande rester efter fyra svin och tre nötbo
skap, har redan tidigare presenterats (se sid. 110). 
Av de övriga husen förtjänar framför allt hus B ett 
särskilt omnämnande (fig. 7.20). I denna lilla två- 
skeppiga byggnad använd för bostadsändamål, 
hittades strax öster om den mellersta takbäraren i 
huset en cirka en meter stor stenkista med de 
obrända benen efter ett ungdjur. Själva kistan var 
byggd av fem stenar ställda på högkant, vilka 
stuckit upp över det omgivande lergolvet. Det 
framgår inte av beskrivningen om svinet nedlagts i 
sin helhet, eller om endast vissa delar av djuret de
ponerats. Själv tolkar Albrechtsen fyndet som en 
offergåva till husets härd eller till den stora tak
bäraren i husets mitt (a.a. 1946:16ff). En sådan 
tolkning, d.v.s. som ett invigningsoffer i samband 
med husets byggande, är fullt möjlig. Förekomsten 
av en för ändamålet särskild konstruerad stenkista 
gör dock att detta fynd skiljer sig i förhållande till 
övriga djur bensfynd, vilka huvudsakligen hittats i 
gropar och stolphål. Den fasta stenkonstruktionen 
kan därför också tyda på att det rör sig om en djur
begravning.

Liksom bland får och nötboskap finns också 
bland svinbenen flera exempel på enstaka depone
rade ben, som ger intryck av handlingar utförda i 
skyddsmagiskt syfte. I det äldre materialet märks 
ett fynd från Lilla Hammar (Sk. 31) (fig. 7.21) som 
i flera avseenden liknar depositionen med kohor
net från Grøntoft (se fig. 7.15 och 7.16). Det rör 
sig om en intakt svinbete försedd med en flat 
täcksten. Beten hittades i ett cirka 20 meter stort 
långhus från sen förromersk/äldre romersk järn
ålder, i en flack grop invid den första takbäraren 
från sydväst. Fyndets rumsliga placering nära hu
sets sydvästra hörn, i kombination med att delar 
av ett ornerat lerblock nedlagts i en liknande grop 
invid den motställda stolpen i samma par, förstär
ker den rituella karaktären. Det förefaller vidare

----------------- *rrn7!~ » —
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Figur 7.20. Hus B i Lundsgaard (Fy. 6) med den centralt 
placerade stenkistan med svinben markerad. Efter Alb
rechtsen 1946.

Figure 7.20. House B in Lundsgaard (Fy. 6) showing the 
centrally placed stone cist with pig bones. After Alb
rechtsen 1946.

troligt att den spetsiga och vassa beten nedlagts i 
ett avvärjande syfte.

Bland det yngre materialet med tydliga fynd
uppgifter märks depositioner av käkar. I ett av de 
stora grophusen i Ö. Wannborga (Öl. 4, hus 566) 
påträffades i samband med Kalmar länsmuseums 
undersökningar i slutet av 1980-talet, bl.a. två 
underkäkar av svin och hund. Käkarna låg med
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Figur 7.21. Långhuset från Lilla Hammar (Sk. 31) med 
svinbetens och det ornerade lerblockets placering marke
rade. I huset hittades även delar av en gjutform, vilken 
tolkas som avsiktligt deponerad. Efter Pettersson 2002.

Figure 7.21. The long-house from Lilla Hammar (Sk. 
31) showing the position of the boar tusk and the clay 
block. Fragments of a mould was also found in the 
house. After Pettersson 2002.

tandraderna placerade mot varandra, ungefär mitt i 
huset, under en kraftig stenläggning av kalkstens- 
hällar tolkad som hypokaust. Käkar av svin hittades 
även i flera av stolphålen till det vikingatida hus 1 
vid Norra Gärdet (Up. 6). Således innehöll ett stolp- 
hål i husets norra långsida en vänster- respektive en 
högerdel av underkäke från sugga, medan en 
högerdel av överkäke från galt framkom i ett intil
liggande stolphål, troligen ingående i en inre mel
lanvägg i huset (se fig. 7.18).

Häst
Hästens särställning i den fornnordiska religionen 
och kulten är väl dokumenterad både i skriftliga och 
arkeologiska källor. Redan Cornelius Tacitus berät
tar i sin historiska och topografiska framställning av 
de germanska folken från omkring 100 e. Kr., om 
hur vissa stammar höll sig med vita hästar i heliga 
lundar, som ansågs vara gudarnas förtrogna (Taci
tus, Germania kap. 11). Även senare källor, där
ibland de äldsta landskapslagarna och norska 
kungasagorna, vittnar om hästens betydelse som det 
främsta av offerdjur i samband med den offentliga 
kulten (jfr Carlie 2002:671f). Hästen är dessutom

den i särklass mest frekvent omtalade djurarten i 
den förkristna mytologin, med inte mindre än 44 
olika namngivna individer (Snorres Edda, Johans
son & Malm, namnregister). Skelettrester av häst 
utgör också ett dominerande inslag i många av 
offerfynden från våtmarker, som t.ex. Rislev (Ferdi
nand 1962), Röekillorna (Møhi 1997:134), Skede
mosse (Boessneck 1968), Eketorp (Backe m.fl. 
1994:337) och Dagstorp (Carlie 2003), där inslaget 
av märgspaltade ben vittnar om rituell slakt och sa
krala måltider. Bruket av hästoffer på boplatser och 
i samband med husbyggande under förhistorisk tid 
är till skillnad från våtmarksfynden betydligt min
dre utforskade. Det handlar främst om diskussioner 
av speciella fynd, som t.ex. gropen med hästben 
från Sorte Muld (Klindt-Jensen 1957). Traditionen 
att lägga hästkranier i grunden till hus har i södra 
Sverige och Danmark även praktiserats långt in i 
vår egen tid (Vendsild 1984). Förklaringarna till 
dessa nedläggelser varierar, men har med stor san
nolikhet grund i olika folkliga föreställningar av 
skyddsmagisk karaktär (jfr Paulsson 1993:25).

I denna studie ingår femton fynd av rituellt de
ponerade hästben från hus. Inga av dessa kan kny
tas till perioder som är äldre än järnålder, utan
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Figur 7.22. Om hur man utröner hästars goda egenska
per och ser upp med deras fel. Träsnitt ur Olaus Mag
nus. Kapitel 8.

Figure 7.22. On how to ascertain the good properties of 
horses and be on guard against their defects. Woodcut 
from Olaus Magnus, Chapter 8.

uppvisar en tämligen jämn fördelning med sju fynd 
från äldre j ärnålder/folkvandringstid och åtta från 
vendel- och vikingatid. Några kompletta djur före
kommer inte i materialet. Däremot föreligger flera 
fynd där större delarna av en och samma individ 
nedlagts i grop. Det rör sig om fynd från tre plat
ser, med en tidsmässig begränsning från äldre ro
mersk järnålder och fram i folkvandringstid.

Det äldsta fyndet härrör från den romartida 
boplatsen och byhögen Vestervig på nordvästra 
Jylland (Jy. 42) (fig. 7.23). I en av huvudbyggnader
na (hus 3), som kan följas genom minst sju olika 
faser, hittades under golvet i husets stalldel en grop 
med ett kranium och fyra avhuggna extremiteter 
(mellanfotsben och tåben) av häst. Gropen som kan 
knytas till husets äldsta byggnadsfas från tidig äldre 
romersk järnålder, tolkas av utgrävaren som en 
offernedläggelse. Någon mer ingående diskussion 
av fyndets karaktär har inte presenterats (Vebæk 
1988:34). Däremot påminner detta till sin sam
mansättning mycket om den offergrop som hittades 
framför ingången till ett folkvandringstida lång
hus på Sorte Muld, i samband med Klindt-Jensens 
undersökningar i slutet av 1940-talet (Bhlm. 2) (fig. 
7.24-7.25). I denna knappt meterstora grop fanns

Figur 7.23. Gropen med hästben från Vestervig (Jy. 42) 
hittades under golvet till långhusets äldsta byggnadsfas. 
Foto: Nationalmuseum København.

Figure 7.23. The pit with horse bones from Vestervig (Jy. 
42) was found under the floor of the oldest phase of the 
long-house. Photo: National Museum, Copenhagen.
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en rik uppsättning av ben från olika husdjur. 
Överst i gropen fanns ett intakt kranium och de 
nedre extremiteterna av häst. Bredvid dessa låg 
bäckenben av häst tillsammans med extremitets- 
ben av en oxe och två små kalvar. Under dessa ben 
fanns i sin tur enstaka ben av får, galt och hund. I 
gropen påträffades även keramikskärvor från flera 
kärl. Enligt Ole Klindt-Jensen saknar samtliga ben 
spår av märgspaltning, vilket borde ha funnits om 
det rört sig om måltidsrester. Det är dock främst 
utifrån hästbenens ovanliga sammansättning, en 
komposition som även dokumenterats på flera 
offerplatser i våtmarksmiljö, t.ex. Rislev på södra 
Sjælland och Skedemosse på Öland, som Klindt- 
Jensen baserar sin tolkning av benen som en rituell 
nedläggelse. Han hänvisar här till såväl arkeolo
giskt som historiskt dokumenterade exempel på 
hästoffer bland olika folkgrupper i Sibirien och 
östra Europa, där de kvarvarande resterna av 
offerdjuren, d.v.s. huden med vidhängande huvud 
och ben träddes upp på pålar (a.a. 1957:85f).

Den närmaste parallellen till dessa fynd från da
gens Sydsverige härrör från Lackalänga i sydvästra 
Skåne (Sk. 21) (fig. 7.26-7.27). I ett 30 meter stort 
långhus från övergången äldre/yngre romersk järn
ålder, hittades i mittpartiet av den norra vägglinjen 
en knappt meterstor grop med ett stort antal väl- 
bevarade hästben. De identifierade benen kommer 
samtliga från djurets köttrika delar, representerade 
av främre och bakre extremiteter, inklusive skul
derblad och bäcken. Trots att skärmärken inte

Figur 7.24. Hus II på Sorte Muld (Bhlm. 2), med offer
gropen framför ingången markerad. Efter Klindt-Jensen 
1957. Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 7.24. House II at Sorte Muld (Bhlm. 2), showing 
the votive pit in front of the entrance. After Klindt-Jen
sen 1957. Clean drawing: Annika Jeppsson.

Figur 7.25. Gropen med hästben från Sorte Muld 
(Bhlm. 2). Efter Klindt-Jensen 1957.

Figure 7.25. The pit with horse bones from Sorte Muld 
(Bhlm. 2). After Klindt-Jensen 1957.
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iakttagits på benen, tyder benens sammansättning 
på att det rör sig om slaktavfall, där frånvaron av 
gnagmärken visar att dessa måste ha deponerats 
tämligen omgående (Nilsson 1996b).

Gropen från Lackalänga har nyligen omtolkats 
som en rituell nedläggelse (Carlie 2002a). Tidigare 
osäkerhet kring fyndet hänger samman med oklar
heter rörande gropens datering och eventuella 
samtidighet med huset. En förnyad genomgång av 
fyndet visar emellertid att gropen med hästben är 
unik i sitt slag på boplatsen, vilket talar för att det 
rumsliga sambandet med långhuset inte är slump
mässigt. Själva gropen överlagrar två av husets 
väggstolpar, av vilka endast botten var bevarad. 
Om tolkningen av den stratigrafiska relationen 
mellan huset och gropen är riktig betyder detta att 
gropen tillkommit i samband med eller strax efter 
att huset har rivits (a.a. 2002a:544ff).

Som framgår ovan finns både likheter och skill
nader mellan fynden från Sorte Muld, Vestervig och 
Lackalänga. Förutom vissa övergripande likheter 
vad gäller dateringen, är det främst kontexten som 
förenar de tre fynden. Det rör sig således i samtliga 
fall om gropar med slaktrester av häst som grävts 
ner i anslutning till huvudbyggnaden i en gård. 
Bendepositionernas sakrala karaktär manifesteras 
dessutom i ett medvetet urval av bestämda benslag 
samt avsaknaden av märgspaltning. Skillnaden 
mellan fynden blir först tydlig när man mer i detalj 
granskar benslagens sammansättning. Medan häst
benen från de två danska fyndplatserna består av 
djurens köttfattiga delar i form av kranium och ne
dre extremiteter, kommer benen från Lackalänga 
istället från djurets köttrika delar. Det har i andra 
sammanhang framhållits att ben från rituella målti
der karakteriseras av ett stort inslag av köttfattiga 
delar, eftersom det ofta var dessa delar som offrades 
till gudarna, medan det bästa köttet åts av männis
korna (se t.ex. Stjernquist 1997:78f med referen
ser). Trots att hästbenen från Lackalänga i detta 
avseende skiljer sig från den traditionella bilden,

bör fyndet p.g.a. sin ovanliga sammansättning, 
liksom frånvaron av märgspaltning, betraktas som 
en offernedläggelse. Att man i detta fall valt att 
nedlägga de bästa och mest köttrika delarna av 
djuret, bör snarare ses som en värdemätare på 
offergåvans storlek.

Bland övriga hästben i studien dominerar ned- 
läggelser av enstaka benslag. Ett av de mer intres
santa fynden härrör från ett vikingatida grophus i 
Håkanstorp (Sk. 41, hus A219). Här hittades delar 
av ett hästkranium nära grophusets botten. Fynd av 
vävtyngder visar att huset använts i samband med 
textilhantverk. Med tanke på byggnadens begrän
sade storlek (< 2,5m) förefaller det inte rimligt att 
kraniet legat på golvet när huset var i bruk, utan 
depositionen bör ha skett då huset övergavs31. Fynd 
av hästben i grophus förekommer även på andra 
platser, vanligen i form fragment från underkäkar, 
t.ex. i Dagstorp SU 21, Dagstorps socken (Cardeil 
1999). Även Mogens Bo Henriksen nämner i sin re
dogörelse för Strandby Gammeltoft (Fy. 4) att det i 
flera av grophusen hittades underkäkar av häst (hus 
ACØ, NQ och BD). Han antyder vidare möjligheten 
av att några av dessa kan ha nedlagts i ett rituellt 
syfte (Henriksen 1997c). Tolkningen är dock behäf
tad med viss osäkerhet, eftersom bara ett av fynden 
kan knytas till grophusets botten (hus ACØ).

Käkrester av häst med kvarsittande tänder är i 
ett par fall även kända från stolpbyggda hus. I 
Vallhagar t.ex. påträffades flera hästtänder inuti 
väggfyllningen till ett cirka 20 meter stor långhus av 
stengrundstyp (hus 15). Även i ett av långhusen på 
Geneboplatsen (Ång. 1) konstaterades hästtänder i 
vägglinjen. Det rör sig om fem välbevarade tänder 
funna i översta lagret av en väggränna tillhörande 
husets östra långvägg. Fyndet tolkas av Per Ram- 
qvist som en skyddsmagisk nedläggelse, med hän
visning till Vallhagar och liknande fynd från bal
tiskt område (Ramqvist 1983:80ff). Till samma 
grupp av fynd med skyddsmagisk prägel hör även 
bendepositionerna i hus I på Norra Gärdet (Up. 6)
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Figur 7.26. Långhuset från Lackalänga (Sk. 21). I den norra vägglinjen syns offergropen 
med hästben. Efter Car lie 2002a.

Figure 7.26. The long-house from Lackalänga (Sk. 21). In the line of the north wall one 
can see the votive pit with the horse bones. After Carlie 2002a.

Skulderblad Bäcken

Överarmsben

Armbågsben 2 fragm.Strålben
1 fragm.

Skenben
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Figur 7.27. Hästfyndet från Lackalänga (Sk. 21) bestod främst av köttrika benslag. Bild
bearbetning: Thomas Hansson.
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Figure 7.27. The horse find from Lackalänga (Sk. 21) consisted mainly of meaty types of 
bones. Picture processing: Thomas Hansson.
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(se fig. 7.18). I detta enskeppiga hus daterat till vi
kingatid hittades ett stort antal nedläggelser av 
ben från olika djur, främst i form av kranier och 
käkdelar. Bland hästbenen märks fragment av 
över- och underkäkar från en gammal respektive 
ung individ samt handrotsben. Benen hittades dels 
i ett stolphål i husets sydvästra gavel, dels i en 
ingångsstolpe på den norra långsidan, i det senare 
fallet tillsammans med en överkäke av hund. Nå
got mer svårtolkade är de två mellanfotsben av 
häst som hittats i hus 7 i Vallhagar (Go.l). Benen 
låg på golvet invid den västra långväggen, med ett 
mindre lerkärl liggande på sidan strax intill. Både 
benen och kärlet, som var försett med en sten för 
mynningen, ger ett arrangerat intryck, vilket kan 
tyda på en rituell deponering (fig. 7.28 och 7.29).

Figur 7.28. Detta stengrundshus i Vallhagar (Go. 1, hus 
7) innehöll flera intressanta fynd med rituell prägel. I tre 
av stolphålen till den takbärande konstruktionen i hu
sets södra del fanns olika benslag av får. Längs den väs
tra långsidan låg två kompletta mellanfotsben av häst 
bredvid en liten bägare med för mynningen. Slutligen 
hade två intakta malstensliggare byggts in i stengrun
den, bland annat alldeles intill den norra ingången. Efter 
Biörnstad 1955. Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 7.28. This stone-foundation house in Vallhagar 
(Go. 1, house 7) contained several interesting finds with 
a ritual character. In three of the post-holes for the roof
bearing structure in the southern part of the house there 
were various types of sheep bone. Along the western 
side were two complete horse metatarsals beside a small 
beaker with a stone at the rim. Finally, two intact quern 
bedstones had been built into the stone foundation, one 
of them right beside the north entrance. After Biörnstad 
1955. Clean drawing: Annika Jeppsson.

Figur 7.29. De två hästbenen och lerkärlet in situ från 
hus 7 i Vallhagar (Go. 1). Foto: ATA Stockholm.

Figure 7.29. The two horse bones and the pot in situ 
from house 7 in Vallhagar (Go. 1). Photo: ATA Stock
holm.
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Hund
Hundens betydelse som offerdjur är väl dokumen
terad från stenålder och fram in i förkristen tid. Det 
rör sig företrädesvis om arkeologiska material från 
våtmarker/källor med kända fyndplatser som t.ex. 
Hindby offerkärr (Nilsson 1996a) och Röekillorna 
(Stjernquist 1997). Hunden som offerdjur är också 
känd utifrån skriftliga källor, t.ex. Adam av Bre
mens skildring av den stora offerfesten vid Uppsala 
(Adam av Bremen, kap. 27 ). I den förkristna myto
login är hunden en sällan förekommande djurart, 
med en enda namngiven representant i form av 
odjuret Garm som står bunden och vaktar Gnipa- 
bålan. Om Garm berättas att han vid Ragnarök 
kämpade mot guden Tyr och att de blev varandras 
död (Snorres Edda, Gylfaginning, kap. 51).

Rituella fynd av hund förekommer på boplat
ser, men har tidigare inget ägnats någon mer syste
matisk uppmärksamhet. Om fynden från Ginde- 
rup och Lundsgaard undantas, är det således först 
under senare år, i takt med en ökad medvetenhet 
om förekomsten av kulthandlingar i boplatssam
manhang, som antalet publicerade fynd av hund 
med rituell prägel har ökat. Man bör i detta sam
manhang särskilt nämna Inga Ulléns diskussioner 
av hund- och andra djurkäkar som deponerats vid 
ingångar, längs väggar och under golv i flera av

husen på den stora bronsåldersboplatsen vid 
Apalle (1995a-b; 1996). Ulléns strukturalistiskt 
färgade tolkningar har i sin tur inspirerat andra 
författare till att se benfynd med en liknande pla
cering som uttryck för en rituell praktik (se t.ex. 
Qviström 1999; Borna-Ahlkvist 2002).

I denna undersökning ingår elva nedläggelser av 
hundben i hus. Dessa uppvisar en förhållandevis 
jämn spridning över tiden, med tre fynd från yngre 
bronsålder, fem från äldre järnålder/folkvandrings- 
tid samt fyra från vendel- och vikingatid. Som män
niskans äldsta följeslagare och husdjur verkar hun
den ha intagit en speciell position bland offerdjuren. 
Om man bortser från de två eller möjligen tre exem
plen med kompletta hundar som är kända från 
Lundsgaard och Ginderup, domineras det övriga 
materialet av enstaka deponerade ben. Det handlar 
företrädesvis om ben från djurens huvud, represen
terade av intakta kranier och käkdelar, medan ben
slag från andra delar av kroppen är ovanliga i mate
rialet. Fynd av kranier har hittats i två långhus från 
övergången yngre bronsålder/förromersk järnålder 
vid Långtibble (Up. 16), i ett romartida hus vid 
Dalhøj (Bhlm 1) samt i ett vikingatida grophus vid 
Håkanstorp i Skåne (Sk. 41). Kranierna från Lång
tibble och Dalhøj påträffades i botten av ett stolp- 
hål till takbärare respektive i en grop under huset,

Figur 7.30. Om hundar och deras 
skarplynne. Träsnitt efter Olaus 
Magnus, Kapitel 5.

Figure 7.30. On dogs and their 
acuity. Woodcut from Olaus Mag
nus, Chapter 5.
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Figur 7.31. Hus 2 i Apalle (Up. 18). 
På ömse sidor om ingången hittades 
nedlagda hundkäkar. Efter Ullén 
1996.

Figure 7.31. House 2 in Apalle (Up. 
18). Dog jawbones were found de
posited on either side of the entran
ce. After Ullén 1996.

vilket talar för att de deponerades före eller i sam
band med att husen uppfördes. I Långtibble hitta
des talrika kraniedelar mellan stenarna i stolpsko- 
ningen, vilket enligt författaren tyder på att kraniet 
krossades när stolpen ställdes på plats (Qviström 
1999:20ff). 1 båda fall handlar det sannolikt om 
invigningsoffer, avsedda att ge huset en skyddande 
kraft mot onda makter. Hundkraniet från Håkans- 
torp skiljer sig från de föregående fynden genom att 
detta inte var nedgrävt, utan på samma sätt som 
hästkraniet i hus 219 från samma boplats, hittades i 
grophusets fyllning nära botten. Fynd av vävtyng- 
der samt en sländtrissa vittnar om att vävning och 
spinning utövades i huset när detta var i bruk. Det 
förefaller mot denna bakgrund rimligt att kraniet 
först deponerats i samband med att huset övergavs.

Bland övriga fynd av hund dominerar rester av 
käkar. På bronsåldersboplatsen vid Apalle hittades 
flera käkdelar i två av de undersökta långhusen 
(Up. 18) (fig. 7.31). Käkarna låg i bägge fallen un
der lergolvet inuti husen på ömse sidor om in
gången. Detta tyder på att käkarna nedlagts i ett 
skyddande eller avvärjande syfte. Käkdelar av 
hund har även hittats i hus från senare perioder, 
som t.ex. i det tidigare nämnda vendeltida grop
huset med bevarad hypokaust från Ö. Wannborga 
(Öl. 4). Käken låg centralt i grophuset under sten
läggningen till värmekonstruktionen, där denna 
placerats tillsammans med en svinkäke med tand
raderna vända mot varandra. Ett fynd av liknande 
karaktär härrör från det fyndrika hus I från Norra 
Gärdet (Up. 6) daterat till vikingatid. Bland ett

131



stort antal nedläggelser av ben från olika husdjur, 
framför allt häst, märks även en höger överkäke 
av hund. Käken hittades i fyllningen till en in- 
gångsstolpe på husets norra sida tillsammans med 
motsvarande käkparti från en ung häst. Även i 
detta fall pekar placeringen i huset på en skyd
dande funktion.

Ser man till hundfynden i sin helhet skiljer sig 
dessa från övriga husdjur främst genom bensla
gens sammansättning. Hundar har således an
tingen nedlagts som hela individer eller som en
staka benslag i form av kranier och käkdelar. En 
liknande bild är känd från andra offermiljöer, t.ex. 
Röekillorna i Skåne, där inte mindre än tiotalet 
hundar offrats och nedlagts i helt tillstånd (Möhl 
1997). Typiskt för både hus- och våtmarksrelate- 
rade hundfynd är frånvaron av spår efter slakt och 
märgspaltning. Detta tyder på att hunden inte an
vänts som traditionellt offerdjur i bemärkelsen att 
denna slaktats och köttet anrättats för rituella 
måltider. Nedläggelsen av kompletta djur i kombi
nation med kraftfulla delar från djurens huvud
region talar istället för att hunden haft en speciell 
ställning i den fornnordiska mytologin, främst i 
rollen som beskyddare och väktare mot onda mak
ter (jfr ovan om hunden Garm).

Katt

Bland husdjuren i det sydskandinaviska bonde
samhället är katten den art som introducerades 
sist. Detta skedde förmodligen under de första år
hundradena efter Kristi födelse, som en följd av 
ökade kontakter och utbyten med folkstammar i 
de romerska provinserna (Pedersen &c Widgren 
1998:376). Kattens sena entré i de fornnordiska 
samhällena bör ses som en av de viktigaste orsa
kerna till att denna är så sparsamt företrädd bland 
offerfynd och rituella nedläggelser (Bernström 
1963:363f). Först under loppet av yngre järnålder 
fick katten sin plats i den förkristna mytologin, då

som skyddsdjur till gudinnan Freja, vars vagn 
drogs av två kattor (Snorres Edda, Gylfaginning 
kap. 23).

1 denna undersökning är katten endast repre
senterad med två nedläggelser41. Det rör sig om två 
fynd om vardera ett komplett djur från romersk 
järnålder/folkvandringstid och tidig vikingatid. 
Det äldre av dessa fynd härrör från ett av sten- 
grundshusen i Vallhagar (Go. 1; hus 16), medan 
det yngre hittades under golvet i ett grophus vid St. 
Vickleby (Öl. 5; hus A35) (fig. 7.11). Båda katt
fynden har tidigare presenterats under rubriken 
Hela djur och ska därför inte diskuteras på nytt i 
detta sammanhang (se sid. 112-113). Här ska 
blott nämnas att det i bägge fallen sannolikt rör sig 
om traditionella invigningsoffer, nedlagda i sam
band med husets byggande. Några andra exempel 
på avsiktligt deponerade kattben har inte hittats i 
det genomgångna materialet.

Fågel

Tamfåglar, såsom höns och gås, utgör liksom kat
ten ett sent tillskott i de sydskandinaviska samhäl
lena, och nådde först Norden omkring Kristi fö
delse genom kontakterna med den romerska kul
turen (Pedersen & Widgren 1998:374f). Jakt på 
vildfågel har däremot varit allmänt förekom
mande sedan mesolitisk tid. Detta i kombination 
med det faktum att fåglar ofta finns avbildade 
både på bronsålderns hällristningar och järn
ålderns smycken (t.ex. som ankor och rovfåglar) 
visar att vissa arter hölls som heliga och hade en 
viktig plats i samtidens myter. Således berättas i 
den fornnordiska mytologin om hur Odins båda 
korpar Hugin och Munin flög ut över världen för 
att hålla honom underrättad om allt vad som 
hände där (Snorres Edda, Skaldskaparmäl kap. 
60; Gylfaginning kap. 38).

I den senare nordiska folktron vet vi att fåglar 
ofta användes i skyddande eller avvärjande syfte.

132



Figur 7.32. Om höken och dess olika 
arter. Träsnitt ur Olaus Magnus. Ka
pitel 4.

Figure 7.32. On the hawk and its 
different species. Woodcut from Ola
us Magnus, Chapter 4.

Hyltén-Cavallius berättar i sin bok Wärend och 
Wirdarna (1863-68; nytryck 1972) om hur en 
skata eller rovfågel spikades upp över ingången till 
stall och lagårdar med vingarna utbredda som ett 
kors för att skydda boskapen. Enligt Hyltén-Ca
vallius skulle den folkliga traditionen att hänga 
upp rovfåglar och asätande fåglar gå tillbaka på 
äldre hedniska kultbruk, medan seden att spänna 
ut vingarna i ett kors uppfattas som ett senare drag 
och en anpassning till den kristna tron. Som stöd 
för denna tolkning hänvisas till den förkristna 
mytologin, där korpen och örnen ansågs heliga ef
tersom de åt av liken efter de offrade (Hyltén- 
Cavallius 1972:159; jfr Heurgren 1925:196 och 
not 110).

Traditionen att spika upp fåglar i skyddande 
syfte är inte känd i äldre skriftliga källor. Eftersom 
denna typ av rituell hantering normalt inte heller 
bevaras i arkeologiskt material, är det därför svårt 
att veta om sedvänjan har någon grund i forntida 
kultbruk. Att döma av de arkeologiska källorna 
har vild- och tamfåglar haft en mindre framträ
dande roll i kulten jämfört med tamdjuren. Inför 
denna studie har således bara ett fåtal exempel på 
rituellt deponerade fåglar hittats i det genom
gångna materialet. Inga av dessa fynd kan knytas till

äldre perioder, utan tillhör vendeltid och vikingatid. 
Det handlar om tre fynd med fem representerade 
arter. Inga tamfåglar förekommer i materialet, utan 
samtliga arter utgörs av vilda fåglar, bestående av 
prutgås, storskarv, ejder, skata och kaja. I ett av fal
len, då skelettet av en komplett unggås hittades un
der en stenbyggd eldstad i ett större grophus från 
Övra Wann borga (Öl. 4; hus 48), tyder fyndom
ständigheterna på ett traditionellt invigningsoffer 
(jfr rubriken Hela djur; sid. 115). I de två andra 
husen från samma plats har ben från olika delar av 
kroppen nedlagts, representerade av kraniedelar 
och vingar. Benens rumsliga koppling till ingången 
(under tröskeln) samt i grundrännan till två paral
lella byggnader tyder här på nedläggelser med ett 
skyddande syfte. Det rör sig i bägge fallen om sam
mansatta fynd, med mer eller mindre kraftfulla my
tologiska inslag. I grophuset från Övra Wannborga 
(Öl. 4; hus 1619) handlar det om kraniedelar efter 
åtta storskarvar som nedlagts tillsammans med ben 
från två s.k. Odinsfåglar (skata och kaja). I det an
dra fyndet från Svarta jorden på Birka har två ejder- 
vingar deponerats tillsammans med ett kranium av 
nötboskap med kvarsittande horn, två amulett
ringar av järn samt ett skulderblad av människa (jfr 
ovan under Nötboskap; se fig. 7.17).
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Figur 7.33. Om olika slags ormar och de
ras växlande färger. Träsnitt ur Olaus 
Magnus. Kapitel 45.

Figure 7.33. On different kinds of snakes 
and their changing colours. Woodcut 
from Olaus Magnus, Chapter 45.

Ormar och groddjur

Ormen förknippas inom många kulturer runt om i 
världen med såväl religiösa som skyddsmagiska fö
reställningar, där denna ofta tillskrivs motställda 
symboliska krafter. På samma gång som den står 
för ondska och död, representerar ormen också li
vet och pånyttfödelsen. Ormen figurerar också i 
olika sammanhang i den fornnordiska mytologin. 
Störst och mest känd var Midgårdsormen, ett barn 
av guden Loke och en jättinna, som av gudarna kas
tades i havet. Flera ormar fanns även vid foten av 
den heliga asken Yggdrasil, där de gnagde på 
världsträdets rötter. Två av dessa hette Ofnir och 
Svafnir, vilket också är ett par av Odens binamn. 
Enligt mytologin ska Oden ha förvandlat sig till en 
orm när han hämtade skaldskapens mjöd (efter Jo
hansen 1997:69). Även i den nordiska folktron hit
tar man olika föreställningar kring ormar. Sedvän
jan att lägga en snok under tröskeln till ett hus man 
ville skydda är känd redan från 1670, och samman
faller geografiskt med nordgränsen för hasselsnok- 
ens utbredning (ITonko 1968:9f).

Groddjurens betydelse under förkristen tid är 
inte känd. Under antiken och medeltiden uppfatta
des grodor och paddor som giftiga och farliga djur, 
som gärna sattes i samband med ormar. Även 
bland kyrkans företrädare fanns en avog inställ
ning till grodor, vilka sågs som djävulens följe. 
Detta har av senare forskning setts som ett tecken 
på att groddjuren ursprungligen haft en mer fram
trädande roll i den förkristna kulten. I den folkliga 
traditionen framställs grodan ofta som ett s.k.

själadjur, d.v.s. ett djur som kunde förvandla sig 
eller byta skepnad. Grodor förknippas även med 
trolldom och i en tidig skriftlig källa med trolig vi
kingatida ursprung användes grodben vid utöv
ning av kärleksmagi (Bernström 1960:475ff).

Vid insamlingen av underlaget för denna studie 
har inga exempel hittats i det arkeologiska materia
let på nedläggelser av ormar i förhistoriska hus. 
Även groddjuren är sällan förekommande och rep
resenteras för närvarande bara av fynd från ett 
enda hus. De källkritiska aspekterna kring detta 
fynd är däremot goda, vilket bidrar till en hög grad 
av trovärdighet. Fyndet kommer från det på rituella 
depositioner extremt rika vikingatida huset vid 
Norra Gärdet (Up. 6). Det består av de främre och 
bakre extremiteterna efter fem grodor, vilket tyder 
på att det rör sig om hela nedlagda individer. Gro
dorna hittades liksom de flesta andra nedläggelser 
från detta hus i ett klassiskt läge, i stolphålet till den 
nordöstra hörnstolpen. Enstaka grodben hittades 
även i ett av stolphålen till husets västra gavel.

Avsaknaden av rituella nedläggelser av grodor 
och ormar i det arkeologiska materialet kan bero på 
olika förhållanden. Antingen har denna typ av 
nedläggelser av någon orsak undgått arkeologernas 
uppmärksamhet, eller så introduceras dessa arter 
först relativt sent i förhistorien. Vad som skulle 
kunna tala för den senare förklaringen är att bruket 
av olika skyddsmagiska föremål, även allmänt sett 
tenderar att öka under loppet av yngre järnålder (se 
kap 11, sid. 216).
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Hur användes 
djuren i kulten?

Rituella nedläggelser av djur i samband med hus
byggande är en uråldrig tradition som fortfarande 
praktiseras inom många jordbrukande och bo- 
skapsskötande samhällen runt om i världen. Den 
idémässiga grunden varierar naturligtvis mellan 
olika kulturer. Ofta ingår denna typ av handlingar 
dock i en vidare föreställningsvärld med idéer om 
fruktbarhet, god äring och pånyttfödelse som vik
tiga bärande element för att strukturera omvärlden. 
I denna föreställningsvärld var även gården och 
dess byggnader en integrerad del. Att offra en le
vande individ åt de högre makter som rådde över 
platsen, var ett av de mer kraftfulla sätten för hus
byggarna att blidka eller ”köpa” marken fri åt hu
sets invånare och därigenom undvika olycka (Talos 
1987:396). Men nedläggelsen kunde också ha an
dra orsaker, som t.ex. föreställningen om att huset 
kunde göras levande genom att förses med själen 
från en levande varelse. En nära besläktad variant 
på detta tema var idén om skyddsandar, som i form 
av förfädernas eller något djurs gravlagda ben, an
togs bo under golvet och hindra sjukdomar och 
onda makter att tränga in i huset.

Analysen av ett stort antal djur bensfynd med 
rituell prägel visar att offer och andra rituella ned
läggelser av djur i samband med husbyggande var 
vanligt förekommande i södra Skandinavien under 
förhistorisk tid. Det handlar dock inte om någon 
enhetlig nedläggelsetradition som kan följas från 
stenålder och framåt, utan materialet karakterise
ras istället av en betydande mångfald, både i fråga 
om arter liksom benslagens antal och sammansätt
ning. Materialet uppvisar inte heller någon jämn 
tidsmässig spridning. Några neolitiska offerfynd 
av djur från hus finns således inte representerade i 
undersökningen. De äldsta fynden dateras istället 
till yngre bronsålder, med material från Apalle i

Uppland och Pryssgården i Östergötland. Den över
vägande delen av fynden tillhör dock järnåldern, 
med tyngdpunkt i periodens senare del.

De djur som offrades hämtades bland gårdens 
husdjur. Det handlar framför allt om får, nötbo
skap, svin, häst och hund, medan katt och fågel var 
ovanliga inslag. Av nämnda arter framstår får som 
det i särklass vanligaste offerdjuret, åtminstone un
der äldre järnålder. Denna bild står i skarp kontrast 
till samtida fynd från Holland och norra Tyskland, 
där hunden tillsammans med nötboskap och häst 
framträder som de vanligaste offerdjuren i bygg- 
nadskulten (se Capelle 1987 och där anf. litt.; se 
även Beilke-Voigt 2001 för kritik av offerteorin). 
Under loppet av vendeltid introduceras även en
staka vilda arter i huskulten. Det rör sig huvudsak
ligen om olika fåglar, dels representerade av s.k. 
Odinsfåglar (skata och kaja) dels enstaka större ar
ter som storskarv, prutgås och ejder. Från vikingatid 
finns även enstaka fynd av groda, medan t.ex. rov
fågel och ormar helt saknas i materialet.

Analysen visar att nedläggelser av hela djur var 
ovanligt i den sydskandinaviska traditionen. I un
dersökningen ingår således endast sex fynd av mer 
eller mindre kompletta djur, med en tidsmässig 
spridning från romersk järnålder och fram i vi
kingatid. Karakteristiskt för dessa fynd är frånva
ron av traditionella mat- eller slaktdjur. Bland de 
nedlagda arterna märks istället hund och katt 
samt i ett fall en prutgås. Djurens placering under 
golvet, nära ingångar samt under en härd visar att 
dessa i samtliga fall deponerats i samband med att 
husen byggdes. Det råder således ingen tvekan om 
att vi här står inför klassiska exempel på traditio
nen med invigningsoffer, och där hundarna mani
festerar idén om väktare eller skyddsandar.

Till invigningsoffren hör även nedläggelser av 
kranier, som i många både nutida och forntida 
samhällen, ofta tillskrivits en stark symbolisk 
laddning, med koppling till fruktbarhet och livs
kraft. Hos kelterna t.ex. utgjorde kraniekult en

135



viktig del av religionen och kringgärdades också 
av olika magiska föreställningar (Warmind 2001: 
39ff). Den centrala idén för kraniekulten bygger 
på föreställningen om huvudet som den centrala 
platsen för själen och därmed individens livskraft. 
Rituella nedläggelser av kranier behöver därför 
inte bara uppfattas som ersättningsoffer för krop
pen, utan kan i sig själva representera en betydan
de kraft (Cooper 1983:38). Det finns flera exempel 
i det sydskandinaviska materialet på solitärt depo
nerade kranier i hus. Det krossade hundkraniet 
från Långtibble, från yngre bronsålder/tidig för
romersk järnålder, är ett av de mer intressanta ex
emplen i materialet och utgörs tveklöst av ett 
invigningsoffer. De flesta kraniefynden härrör 
dock från yngre järnålder. Till gruppen av invig- 
ningsritualer med skyddsmagisk karaktär hör kra
niet av nötboskap med kvarsittande horn från 
Birka, samt ett intakt kranium av får från Norra 
Gärdet. Bland de vikingatida fynden märks även 
två kranier av hund respektive häst från två olika

grophus i Håkanstorp i Skåne. De sistnämnda fyn
den har dock knappast deponerats i samband med 
husens invigning, utan bör snarare förknippas 
med rituella handlingar i samband med husens 
övergivande.

Förutom det ökade inslaget av kranier ses över 
tiden även andra förändringar i benmaterialets 
sammansättning. Under loppet av folkvandrings- 
tid och vendeltid sker således en successiv över
gång från nedläggelser av större delar av djur
kroppar eller slaktrester, till depositioner av en
staka benslag. De senare representeras dels av 
stora köttrika ben, dels av kranier och käkdelar, 
varav de sistnämnda är i majoritet. Flera av djur
käkarna har hittats nära husens ingångar och i 
vägglinjer, vilket förstärker intrycket av fyndens 
skyddsmagiska prägel. Nedläggelserna från Gene, 
Övra Wannborga och Norra Gärdet är typiska ex
empel på denna tradition, även om huset från den 
sistnämnda platsen här utmärker sig i fråga om det 
stora antalet depositioner.

Noter

11 Exempel på fyndplatser där djurbenen deponerats i samband med att huset byggdes: Go.l. 
Vallhagar, hus 9; Fy. 3. Lundsgaard, hus E; Jy. 8. Ginderup, hus A; Jy. 42. Vestervig; hus 3; 
Öl. 4. Ö. Wannborga, hus 48, 566 och 1619 samt Öl. 5. St. Vickleby.

21 Fynd av extremitetsben från får nedlagda i stolphålen till husens takbärare: Go. 1. Vallhagar; 
Sk. 29. Vikhögsvägen; Öl. 1. Bo, hus I och II samt Öl. 3. Sörby Tall, hus II i Sörby Tall.

31 Efter att materialet samlades in har hästkranier i hus påträffats i samband med Malmö 
Kulturmiljös undersökningar inom Citytunnelprojektet i Malmö 2001-2002. Således hit
tades fyra kranier i golvet till en ekonomilänga tillhörande en 1600-tals gård inom del
område 2 Bunkeflo i Bunkeflo och Hyllie socknar (MHM 12876) (Ingwald, Koch & Löv
gren 2003:28).

41 Det tredje kattfyndet i hus framkom 2001-2002 i samband med Malmö kulturmiljös un
dersökningar inom Citytunnelprojektet i Malmö, delområde 2 Bunkeflo i Bunkeflo och 
Hyllie socknar (MHM 12876). Det handlar om ett kranium som var placerat i ett av 
stolphålen till ett boningshus från vikingatid/tidig medeltid, som representerar gårdens 
äldsta byggnadfas (Ingwald, Koch & Lövgren 2003:28).
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Människoben

Bland allt levande har offer av män
niska ofta hållits som det mest ansedda 
eller kraftfulla av alla. Redan i den ro
merske historikern Cornelius Tacitus 
skildring av de germanska folken från 
omkring år 100 e. Kr. berättas om hur 
människor offrades i kulten åt guden Mercurius, 
som i den fornnordiska mytologin kan jämföras 
med krigets och dödens gud Oden (Tacitus kap. 9, 
i översättning av Önnerfors 1969). Den kanske 
mest kända skildringen av germanernas offertradi
tioner finner man annars i Adam av Bremens redo
görelse för den stora kultfesten vid Uppsala, där 
nio levande varelser av hankön offrades åt gu
darna. Dessa offer som förrättades vart nionde år 
till de tre mäktigaste gudarna, Tor, Oden och Frej, 
omfattade jämte hästar och hundar även männi
skor (Adam av Bremen kap. 26 och 27). De be
skrivningar av människooffer som nämns i de 
äldsta skriftliga källorna ägde rum i den offentliga 
kulten på speciella platser i landskapet, som t.ex. i 
heliga lundar och sjöar. Huruvida offer av män
niska även skedde på gården och i kulten kring 
husbyggande finns det däremot inga belägg för i 
det skriftliga materialet.

Även i de arkeologiska källorna från södra 
Skandinavien finns få säkerställda exempel på of
fer och annan rituell hantering av människoben i 
hus. Trots att ett mycket stort antal rapporter och 
publikationer genomsökts inför arbetet med denna 
bok, har bara knappt tiotalet fynd av människa 
med säker anknytning till hus identifierats. Den 
ringa fyndmängden beror, liksom för djurbenen,

säkerligen till viss del på bevarande
mässiga eller tafonomiska förhållan
den, samtidigt som enstaka benfynd av 
människa kan ligga dolda bland icke 

osteologiskt genomgångna material. Till 
den låga fyndfrekvensen bidrar sannolikt 

även en viss försiktighet hos arkeologerna att till
skriva människoben från profana miljöer en rituell 
tolkning. Ett källkritiskt problem som ofta disku
terats i detta sammanhang är svårigheterna att 
skilja människooffer i hus från begravningar. Den
na problematik har på senare tid bl.a. behandlats 
av Ines Beilke-Voigt (2001), som istället för att 
sätta upp bestämda särskiljande kriterier betonar 
vikten av att se fynden i sitt kontextuella samman
hang. Beilke-Voigt visar här i en kritisk genom
gång av tidigare tolkade barnoffer från hus, hur 
dessa fynd med stöd i analogier från antropologi
ska och antika källor, kan ses utifrån andra per
spektiv och med alternativa förklaringar till offer
teorin (2001:185ff).

Rituell hantering av 
mänskliga kvarlevor

Även i denna studie är fyndens kontext och behand
ling den viktigaste grunden för tolkningar rörande 
funktion och innebörd. Vid tolkningen av de män
niskoben från hus som diskuteras i detta kapitel, 
har hänsyn därvid tagits till såväl benens samman
sättning och behandling som till deras placering i
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husen. På detta sätt har det varit möjligt att grovt 
indela materialet i två övergripande kategorier av 
rituella handlingar: begravningar och skyddsma
giska nedläggelser. Endast den sistnämnda av des
sa kategorier har med säkerhet utförts i samband 
med husens byggande och invigning, medan flerta
let av begravningarna först har ägt då husen över
gavs.

Begravningar

Uppförandet av gravar på äldre hustomter är i sig 
inget okänt fenomen, utan har dokumenterats på 
många platser i södra Skandinavien, med viss 
tyngdpunkt i östra Mellansverige. I de flesta fall 
saknas dock kronologiska belägg för en samtidig
het mellan husen och gravarna, vilket innebär att 
begravningarna kan ha skett långt efter det att hu
sen övergivits (jfr Baudou 1989:27). Betecknande 
för de fyndplatser som diskuteras i detta samman
hang är inte bara gravarnas fysiska samband med 
hus, utan det faktum att begravningarna verkar ha 
ägt rum medan husen fortfarande stod kvar på 
platsen, d.v.s. med den profana byggnaden som ett 
slags rekvisita. I denna studie har medtagits fem 
exempel på troliga begravningar i hus, samtliga 
med datering till romersk järnålder och folkvand- 
ringstid. Av dessa härrör tre stycken från Hälsing
land, medan övriga exempel är från Uppland och

Figur 8.1 Södra Skandinavien med de fyndplatser för 
hus med rituella nedläggelser av människoben som in
går i undersökningen. Karta: Staffan Hyll.

Figure 8.1. Southern Scandinavia and the find-spots of 
houses with the ritual deposits of human bones included 
in the study. Map: Staffan Hyll.

Gotland. Det handlar i samtliga fall om profana 
hus, främst långhus med dokumenterad bostads
funktion, men i ett fall även om en mindre bygg
nad med ekonomifunktion. En annan gemensam 
variabel är att samtliga huslämningar uppvisar 
tydliga spår efter att ha brunnit, samt att en eller 
flera människor befann sig inuti husen när detta 
skedde.

Ett av de mer övertygande exemplen på begrav
ning i hus härrör från Vallhagarboplatsen på Got
land (Go. 1). Huset har tidigare presenterats i ka
pitlet om lerkärl och återges i detta sammanhang 
därför bara i korthet (jfr kap. 4 och fig. 4.39- 
4.40). I ett av de stora stengrundshusen i byn (hus 
11) som förstörts av brand, hittades resterna av ett 
bränt människoskelett. Skelettet som tillhört en 
vuxen man låg i husets bostadsdel invid den östra 
långsidan, där denne placerats liggande på rygg 
med huvudet mot sydväst och högra armen över 
brösten. I Gejvalls osteologiska diskussion konsta
teras att den döde måste ha befunnit sig i byggna
den då denna brann, eftersom brinnande material 
från huset hamnat ovanpå kroppen (Gejvall 1955: 
766f). Vad som enligt min uppfattning talar emot 
att mannen dött i samband med en vådabrand, är 
den uppställning av tiotalet kärl som stod i en 
halvcirkel kring husets eldstad, d.v.s. i samma rum 
som den döde. Kärlen och deras ovanliga place
ring tolkas här som spåren efter den kollektiva 
måltid gästerna intog i huset, innan de fortsatta 
begravningsritualerna tog vid med den rituella 
bränningen av huset.

Ett annat intressant, om dock svårtolkat fynd, 
härrör från en boplats vid Trogsta i Hälsingland 
(Hä. 1), undersökt av Umeå universitet mellan 
1976 och 1983.1 ett cirka 15 meter stort folkvand- 
ringstida långhus med syllstensgrund, hittades 
inuti och delvis ovanpå husets härd och stolphål 
ett tunt brandskikt med brända ben efter två män
niskor, en vuxen och ett barn. Bland benen som 
mest bestod av kraniedelar fanns även enstaka ben
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av nötboskap och björn. Benfynden tolkas av Lars 
Liedgren som resterna efter två innebrända perso
ner (Liedgren 1992:77f och 251). Efter branden 
fördes brandlagret samman och en gravhög upp
fördes på platsen. Vid högens byggande användes 
jord och sten från den terrass som huset legat på. 
Enligt Liedgren tyder de stratigrafiska förhållan
dena på att högen uppförts tämligen direkt efter 
att huset brunnit och någon ytterligare gravgöm
ma hittades inte. Liedgrens tolkning av den vuxne 
och barnet som offer för en vådaeld framstår i för
hållande till den övriga fyndbilden, som överdrivet 
försiktig. Mer troligt är istället att vi står en be
gravning där de båda döda kremerats och grav
lagts i huset. Därefter har en traditionell gravhög 
anlagts på brandtomten. Till stöd för begravnings- 
teorin talar även fyndet av björnfalanger, samt det 
faktum att brandtomten var den enda av nio un
dersökta huslämningar som innehöll människoben 
och som dessutom täcktes av en gravhög.

x X
X

X X

Figur 8.2. Det folkvandringstida långhuset från Brista 
(Up. 11) med den samtida barngravens placering marke
rad. Huset som förstörts av brand kom under vendeltid 
att överlagras av flera stensättningar. Efter Renck 2000. 
Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 8.2. The Migration Period long-house from 
Brista (Up. 11) showing the location of the contem
porary child's grave. The house was destroyed by fire 
and was overlayered in the Vendel Period by several 
stone settings. After Renck 2000. Clean drawing: An
nika Jeppsson.
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Figur 8.3. Kammen från Bristagraven (Up. 11). Teck
ning: Bengt Händel.

Figure 8.3. The comb from the Bristaburial (Up. 11). 
Drawing: Bengt Händel.

I Hälsingland har ytterligare två huslämningar 
med fynd av brända människoben undersökts vid 
Rolfstaån i Forsa (Hä.2.). Det rör sig om ett tjugo 
meter stort långhus (hus 1) samt ett mindre uthus 
(hus 3), troligen tillhörande den yngsta fasen av en 
gård från yngre romersk järnålder och folkvand- 
ringstid. Rester efter brända klineväggar visar att 
bägge husen brunnit ner. Huruvida branden varit 
avsiktlig eller ej är svårt att bedöma. Fynden av 
brända människoben, både i långhuset - där res
terna efter ett barn hittades nära härden, och i 
uthuset där enstaka brända ben från en eller möjli
gen två individer hittades i södra delen - är däre
mot bestickande och skulle kunna tyda på en av
siktlig kremering och begravning av huset.

Till gruppen av begravningar i hus hör slutligen 
ett långhus med brandgrav från Brista i Norrsunda 
(Up. 11, fig. 8.2 och 8.3), som nyligen diskuterats i 
en artikel av Anna-Maria Renck (2000:210f). 
Även i detta fall har huset, ingående i en folk- 
vandringstida gård, förstörts genom brand och 
därefter övergivits. Någon gång under vendeltid 
förändrades platsens funktion och ett gravfält med 
stensättningar anlades. Brandgraven i huset är 
dock utan tvekan samtida med byggnaden. Den 
låg i stolphålsfyllningen till en av takbärarna i hu
sets mellersta del, och dateras på grundval av en 
handtagskam till folkvandringstid. Liksom fynden 
från Trogsta och Rolfstaån, handlar det också i 
detta fall om begravningen av ett barn. Gravens

placering i stolphålet diskuteras inte närmare i 
Rencks artikel. Det är därför oklart huruvida den
na anlagts i samband med branden eller redan när 
huset byggdes.

Magiska nedläggelser

Bland fynden av människoben från hus finns även 
ett mindre material, som på grund av benens ringa 
mängd och placering nära ingångar och under 
vägglinjer, bör tolkas som nedläggelser av magisk 
skyddande art. Det handlar om fyra fynd från lika 
många platser, jämnt fördelade mellan Öland, 
Gotland, Uppland och Halland. Tre av dessa date
ras, liksom de ovan diskuterade begravningarna, 
till romersk järnålder och folkvandringstid, medan 
det fjärde från Birka i Uppland tillhör vikingatid. 
Två av de äldre fynden uppvisar en mycket snarlik 
karaktär. Det handlar i bägge fall om enstaka 
skalltaksfragment som deponerats i husens grund
konstruktion i samband med en ombyggnad. I 
Eketorps borg låg fragmentet under en ombyggd 
långsidevägg tillhörande ett av de folkvandrings- 
tida stengrundshusen (Öl. 2, hus W). Fyndet tolkas 
av Frands Herschend som ett ombyggnadsoffer 
och enligt uppgift ska flera liknande nedläggelser 
ha hittats i de övriga stengrundhusen (Backe, 
Edgren & Herschend 1994:336).

Den andra nedläggelsen av skalltak härrör från 
ett romartida långhus vid Orred i Fjärås (Ha. 1).
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Figur 8.4.1 detta romartida långhus från Orred (Ha. 1), 
tillhörande den tredje byggnadsfasen på boplatsen, hit
tades ett bit skalltak av människa under broläggningen 
till husets södra ingång. Kanske den lilla benbiten till
hört en äldre anfader, som på detta sätt kom att tjäna 
som gårdens skyddsande? Efter Artelius 1999. Renrit
ning: Annika Jeppsson.

Figure 8.4. In this Roman Period long-house from 
Orred (Ha. 1), belonging to the third phase of building 
on the site, a piece of a human skull crown was found 
under the door stone at the southern entrance. Perhaps 
the little piece belonged to an ancient ancestor who thus 
served as the protective spirit of the farm? After Artelius 
1999. Clean drawing: Annika Jeppsson.
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Fragmentet som tillhört en vuxen individ hittades 
under en stenbroläggning av flata stenar framför in
gången mitt på husets södra långsida. Enligt ut
grävaren tillhör stenläggningen husets tredje och 
sista ombyggnadsfas (Ängeby 1999:17ff). Fyndet 
ifråga har också nyligen diskuterats av Tore Artelius, 
som utifrån analogier med etnografiskt material, ser 
nedläggelsen som ett uttryck för en förfäderskult, 
där anfädernas närvaro gav skydd och välsignelse 
över gårdens invånare (Artelius 1999:81).

Till gruppen av magiska nedläggelser hör möj
ligen också flera fragment av obrända människo
ben från ett av de mindre stengrundshusen i Vall
hagar (Go. 1; hus 9), som av fyndmaterialet att 
döma använts både till boende och som verkstad. 
Bland de representerade benen märks rester av ett 
lårben och skenben från en vuxen man, samt ett 
skenben och vadben troligen tillhörande en vuxen 
kvinna. Av beskrivningen i Vallhagarpublikationen 
framgår att benen hittades något spridda mellan 
ingången i söder och den centralt placerade eldsta
den. För en avsiktlig deponering talar det faktum 
att benen låg under husets golvyta, vilken i sin tur 
täcktes av ett fyndrikt kulturlager. Nedläggelsen 
bör därför ha skett antingen i samband med husets 
byggande eller under dess äldsta brukningstid.

Från Svarta jorden på Birka (Up. 2) kommer det 
fjärde och sista fyndet av människoben i hus (se 
kap. 7; fig. 7.17). Denna nedläggelse, funnen i en 
syllstensränna mellan två byggnader, skiljer sig 
från de äldre fynden främst genom att det handlar 
om en sammansatt deponering med flera symbol- 
laddade och kraftfulla föremål. I och under syll- 
stenarna i rännan låg ett grovt skulderblad, troli
gen från en vuxen man med kraftig kroppsbygg
nad. Tillsammans med skulderbladet hittades delar 
av ett kranium från nötboskap med kvarsittande 
horn, två ejdervingar samt två stora amulettringar 
av järn. Ambrosiani tolkar fyndet som ett skydds- 
offer för det ”nybyggda” huset och hänvisar i gene
rella ordalag till liknande sedvänjor inom vendiskt 
område (Ambrosiani &c Ericsson 1993:15ff).

Hur användes 
människor i kulten?

Människooffer och annan rituell behandling av 
mänskliga kvarlevor finns rikhaltigt dokumente
rade i litteraturen, både i forntida och nu levande 
traditionella samhällen runt om i världen. Ser man 
till de samhällen som befolkade södra Skandina
vien under förhistorisk tid ingick den rituella han
teringen av människor dels i rådande begravnings- 
traditioner dels i den offentliga kulten och därmed 
förknippad offerpraxis. Aktuell forskning visar att 
ritualer med människoben var särskilt vanliga i 
kulten av de döda under neolitisk tid, med skelet
tering och predeponering av benen som centrala 
element innan den slutgiltiga begravningen i 
megaliterna ägde rum (Burenhult 1999:295ff). 
Även under senare perioder och efter brandgrav
skickets införande var hanteringen av förfädernas 
ben i gravkulten föremål för olika ritualer, bland 
annat i samband med s.k. dödshus. Dessa byggna
der låg ofta på eller i nära anslutning till själva 
gravplatsen och användes förmodligen till förva
ring av de döda innan själva begravningsakten 
med kremering och gravläggning genomfördes 
(Kaliff 1997; Artelius 2000; Andersson 1997).

Resultaten i denna studie visar att begrav
ningar ibland även skedde på boplatsen och i går
dens olika byggnader - främst långhuset. De fem 
exempel som vaskats fram ur litteraturen härrör 
samtliga från romersk järnålder och folk va nd- 
ringstid. Detta kan bero på en tillfällighet, men 
behöver nödvändigtvis inte vara så, då även övriga 
fynd av människoben från hus tillhör dessa perio
der. Från södra Norrlandskusten föreligger even
tuellt fler exempel på begravningar i hus daterade 
till romersk järnålder och folkvandringstid. På 
gravfältet vid Högom i Medelpad, visade sig såle
des tre av storhögarna (hög 2, 3 och 4) överlagra 
närmast samtida långhus. Av dessa har åtminstone 
en byggnad förstörts genom brand (under hög 3).
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Enligt Per Ramqvist innehöll huset förutom män
niskoben även föremål som normalt inte påträffas 
i hus, vilket tolkas så att byggnaden kan ha an
vänts som ”dödshus” (Ramqvist 1988:121f). I de 
fall gravar hittats i profana hus, har byggnaderna i 
samtliga fall förstörts av brand. Detta tolkas så att 
husen ingått som rekvisita i gravkulten, troligen 
p.g.a. de dödas sociala relation till byggnaden. 
Bränningen av huset bör i förlängningen ses som 
en del av själva begravningsritualen, där bruket av 
eld använts som transformand för att underlätta 
övergången till en ny tillvaro hinsides livet.

I kulten av förfäderna ingick även traditionen 
att nedlägga människoben i husets grundkonstruk
tion, under väggar och vid ingångar, som skydd mot 
sjukdomar och onda makter. Denna sedvänja finns 
bara representerad med ett fåtal exempel i förelig
gande undersökning, däribland Eketorp på Öland 
och Orred i Halland. Benen uppvisar i de aktuella 
fynden en diskret karaktär, ofta bestående av en
staka små fragment. Det finns därför anledning för
moda ett stort mörkertal i arkeologiska materialet 
vad gäller denna typ av nedläggelser.

Offer av människor förekom då och då i de 
sydskandinaviska samhällena under förhistorisk 
tid. Både de arkeologiska och skriftliga källorna 
tyder dock på att sådana offer främst förrättades i 
samband med den offentliga kultens utövning. 
Denna bild stöds också av resultaten i detta arbete. 
Trots ett intensivt sökande i rapporter och andra

publikationer, har inga exempel på människooffer 
hittats i det arkeologiska materialet från under
sökta hus. Den ringa frekvensen av människoben 
bör här ses i relation till de mer frekventa djur- 
bensfynden. Om offer verkligen hade förrättats i 
byggnadskulten på den vanliga gården, borde spår 
efter sådana handlingar också ha påträffats på åt
minstone enstaka boplatser.

Avsaknaden av människooffer i de skandina
viska järnåldershusen står i stark kontrast till 
fyndbilden i andra delar av Nordvästeuropa, där 
rituella nedläggelser av människor i hus - särskilt 
barn - inte är ovanliga. I Torsten Capelles sam
manställning över byggnadsoffer från järnåldern, 
finns således flera exempel på fynd av människor i 
profana byggnader från England och norra Tysk
land, med kända fyndplatser som Glastonbury, 
Meare Lake och Feddersen Wierde (Capelle 1987 
och där anf. litt.; se även Beilke-Voigt 2001 för kri
tik av offerteorin).

Frånvaron av offer i den fornskandinaviska 
byggnadskulten bör slutligen även ses i förhål
lande till senare tiders folkliga traditioner, som 
innehåller talrika berättelser om hur framför allt 
barn och äldre personer begravdes levande i husen 
för att motverka långvarig otur eller sjukdomar. 
Dessa traditioner tycks dock (i den mån de verkli
gen praktiserats) främst ha varit förknippade med 
husdjurens välbefinnande och nedlades därför i 
grunden till stallet eller fähuset (Hauge 1965).
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Eggredskap, antika yxor och fossil

Rituella nedläggelser av yxor och andra 
eggredskap av flinta och bergart i hus, 
hör liksom lerkärlen till de föremåls- 
typer som tidigt uppmärksammades av 
arkeologin. Till de klassiska fyndplatser
na hör Winthers undersökningar vid Trol
debjerg på Langeland (La.l), där en vackert slipad 
tunnackig flintyxa hittades stående i en grop i hu
sets golvlager med eggen riktad uppåt. Yxan som 
var placerad bredvid ett litet lerkärl, uppfattades av 
Winther som en skyddsmagisk nedläggelse (a.a. 
1935:5Iff), med hänvisning till etnologen Christian 
Blinkenbergs arbete Tordenvåbenet i kultus og 
folketro, som behandlar bruket av s.k. åskstenar 
(a.a. 1909; publicerad som avhandling 1911).

Bland arkeologiska arbeten under senare år 
som behandlar rituella nedläggelser av sten- och 
flintredskap i hus, bör Nils Björhems och Ulf Säf- 
vestads studier av senneolitiska långhus i Fosie 
(1989) nämnas, liksom Per Karstens diskussioner 
rörande boplatsoffer (1994). Båda dessa arbeten 
tar sin utgångspunkt i depositioner knutna till neo- 
litiska huslämningar, även om Karsten också berör 
bruket av stenåldersredskap för magiska syften 
under senare perioder (a.a. 1994:146ff).

Bruket av antika föremål i huskulten har även 
behandlats av Peter Carelli (1996). Som medeltids- 
arkeolog tar Carelli istället sin utgångspunkt i neo- 
litiska föremål funna i anslutning till medeltida 
bebyggelse, där han med exempel från Lund visar 
på ett ovanligt stort antal stenåldersredskap inom 
det medeltida stadsområdets profana bebyggelse. 
Han argumenterar, med stöd i såväl antika källor

som senare etnologiska nedteckningar 
om åskstenar, för att stenåldersfynden 
knappast hamnat där av en slump, utan 
troligtvis uppfattades som övernatur

liga eller magiskt laddade föremål av 
medeltidens människor (a.a. 1996:160ff).

Beträffande åldern hos den s.k. åskstenstra- 
ditionen hänvisar Carelli till upplysningar i de an
tika källorna angående sedvänjan att tillskriva sten
yxor olika magiska egenskaper. Stenyxor, ceraunia, 
uppges bl.a. i Plinius den äldres (23-79 e. Kr.) skrift 
Historia Naturalis, besitta särskilda krafter om de 
hittats på platser där åskan slagit ner (efter Carelli 
1996:157). Denna uppgift är intressant och väcker i 
sig frågan om åskstenstraditionen har samma höga 
ålder i södra Skandinavien?

För att klargöra när åskstenstraditionen eller 
nedläggelser av skyddsmagisk art börjar uppträda i 
det sydskandinaviska materialet, bör man söka ef
ter sådana fynd som är typiska för traditionen. I den 
äldre folktron var det således inte bara stenyxor 
som ansågs ha särskilda magiska krafter, utan även 
fossil av olika slag främst belemniter (bläckfiskar) 
och echeniter (sjöborrar), släta runda stenar samt 
egg- och spetsföremål av stål tillskrevs liknande 
egenskaper (Blinkenberg 1909:7ff; Hagberg 1930).

Vi ska i detta kapitel därför se närmare på hur 
några olika föremålstyper, som i den folkliga tradi
tionen användes i magiskt skyddande och avvär
jande syften, uppträder i de förhistoriska husen. I 
materialet ingår förutom yxor, knivar och andra 
egg- eller spetsredskap, även förekomster av fossila 
sjöborrar. Den övergripande fråga som diskuteras
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är vilka förändringar som kan ses i föremålens 
sammansättning, behandling och deponering över 
tiden från stenåldern och fram i tidig historisk tid, 
samt om dessa kan kopplas till förändringar i sy
nen på föremålens betydelse i kulten.

Rituella bruk av yxor, 
knivar med mera

I studien ingår 73 nedläggelser av egg- och spetsred
skap från 62 hus (fig. 9.1 och 9.2). Det rör sig främst 
om olika neolitiska redskap av flinta och bergart, 
som utgör ungefär två tredjedelar av materialet. 
Även järnföremål är förhållandevis väl företrädda, 
medan föremål av brons endast är representerade 
med ett fynd. Med hänsyn till det relativt stora in
slaget av stenåldersredskap är det inte så förvå
nande att en stor del av föremålen påträffats i neo
litiska hus. Flest eggredskap härrör från senneo- 
litiska hus (17 st.), medan det från tidig- och mel- 
lanneolitikum bara finns material från fyra hus. 
Bland nedläggelser från senare perioder intar 
bronsåldersfynden en blygsam position med sju 
hus. De allra flesta eggredskap har dock hittats i 
järnåldershus (35 st.). Den övervägande delen av

Figur. 9.1 Södra Skandinavien med de fyndplatser för 
hus med rituella nedläggelser av yxor, egg- och spets
redskap som ingår i undersökningen. På kartan visas 
även fynden av fossila sjöborrar i hus. Karta: Staffan 
Hyll.

Figure 9.1. Southern Scandinavia showing the find- 
spots of houses with ritual deposits of axes, edged and 
pointed tools included in the study. The map also shows 
finds of fossil sea urchins in houses. Map: Staffan Hyll.

dessa dateras till äldre järnålder och folkvand- 
ringstid (21 st.), medan övriga 14 fynd tillhör ven- 
del-/vikingatid och tidig medeltid. De kvantitativa 
skillnaderna mellan olika perioder hänger troligen 
till viss del samman med ojämnheter i antalet under
sökta huslämningar från olika perioder. Den låga 
frekvensen av eggredskap från tidig- och mel- 
lanneolitiska hus, har säkerligen sin grund i dessa 
förhållanden. Vilka orsaker som ligger bakom 
bronsålderns svaga framtoning i materialet är svå
rare att förklara, eftersom denna period i andra 
sammanhang visat sig vara väl företrädd (jfr t.ex. 
kap. 5 Malstenar och kap. 7 Djurben). Den ringa 
andelen nedläggelser av eggredskap i bronsålders- 
hus skulle således kunna spegla reella förhållanden.

Med dessa inledande kommentarer som grund 
ska vi nu se lite närmare på fyndens sammansätt
ning, för att undersöka om det går att urskilja några 
förändringar i det rituella bruket av eggredskap 
över tiden. Det ska noteras att materialet till över
vägande del härrör från Skåne och Jylland, samt i 
mindre utsträckning från Fyn, Sjælland, Bornholm, 
Halland, Östergötland, Uppland och Gotland.

Stenålder och bronsålder

En viktig iakttagelse i materialet som skiljer sten- 
och bronsålderns eggredskap från senare perioders, 
är att det i samtliga fall rör sig om samtida föremål 
(fig. 9.3). Det handlar i första hand om yxor, men 
även skäror, dolkar, skivskrapor samt i viss mån pil- 
och spjutspetsar förekommer som nedläggelser i 
flera hus. Föremålens sammansättning ansluter där
med väl till bilden av neolitiska offernedläggelser i 
våta miljöer, liksom på mellanneolitiska kultplatser 
av typen sarups- och palissadanläggningar (jfr Kar
sten 1994; Andersson 8c Svensson 1999). Det finns 
emellertid också vissa skillnader, som t.ex. den to
tala frånvaron av senneolitiska skedskrapor som 
annars visat sig vara väl företrädda i offersam
manhang (jfr Karsten 1994:121ff).
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I Antal hus (62 st) Figur 9.2. Antal hus respektive depositioner med egg- och spetsredskap från Sverige och 
I I Anta| fynd (73 st) Danmark. Diagrammet omfattar 73 fynd från 62 hus.

Figure 9.2. Number of houses and deposits with edged and pointed tools from Sweden and 
Denmark. The diagram comprises 73 finds from 62 houses.

Flera detaljer i eggredskapens sammansättning 
och karaktär tyder på att dessa bör uppfattats som 
offergåvor. Tydligast ger sig dessa tecken till 
känna bland yxfynden, där föremålen i nästan 
samtliga depositioner uppvisar någon form av 
ofullständighet, vilket kan tyda på ersättningsoffer 
(fig. 9.4). Bland yxorna märks således både halvfa
brikat, miniatyrer samt halva redskap - de sist
nämnda främst i form av eggdelar. Både yxor och 
andra eggredskap visar i flera fall också tecken på 
en rituell hantering i form av bränning. Vidare 
finns i materialet exempel på en halv stridyxa som 
försetts med skålgrop.

Ett av de mer väldokumenterade exemplen på 
ersättningsoffer hittades 1988-1989 i samband 
med undersökningarna av ett senneolitiskt bebyg
gelsekomplex i kv. Anten i Malmö (Sk. 9) (se kap. 
4, fig. 4.6 och 9.5). I ett närmare 30 meter stort 
välbevarat långhus påträffades i stolphålet till den

sydvästra hörnstolpen en samlad nedläggelse be
stående av fem förarbeten till flintyxor samt ett 
naturligt format flintstycke med knackmärken. 
Yxorna, vilka samtliga är av tjocknackig bred- 
eggad typ, hittades liggande delvis ovanpå varan
dra, medan naturflintan låg i kanten av stolphålet. 
Fyndets rituella karaktär förstärks ytterligare av 
att samtliga yxförarbeten var tillverkade av en låg- 
kvalitativ moränflinta med rikt inslag av krusta 
och olika föroreningar. Den samlade bilden tyder 
således på att tillverkningen av yxorna skett med 
särskilt sikte på en offernedläggelse troligen i sam
band med husets byggande.

Ett annat intressant fynd som stöder bilden av 
yxan som ett av de viktigare föremålen vid invig
ningsoffer hittades 1998 i Långtibble (Up. 17), i sam
band med Upplandsmuseets undersökningarna av en 
gårdsanläggning från yngre bronsålder/förromersk 
järnålder. I ett medelstort långhus med endast
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Antal fynd

Skära PilVspjut- Skrapa Spån/ Typ
spets avslag

Figur 9.3. Olika typer av nedlagda eggredskap i hus från 
neolitikum och bronsålder. Diagrammet omfattar 45 
fynd från Sverige och Danmark.

Figure 9.3. Different types of deposited edged tools in 
houses from the Neolithic and Bronze Age. The diagram 
comprises 45 finds from Sweden and Denmark.

Antal yxor

12 -

TotaltBrändFörarbeten Miniatyr

Figur 9.4. Neolitiska yxor med spår av rituell hante
ring (omfattar 13 st.).

Figure 9.4. Neolithic axes with traces of ritual 
treatment (total 13 axes).

Figur 9.5. Depå bestående av fem flintyxor och en flint- 
knuta funna i ett senneolitiskt långhus från kvarteret An
ten i Malmö (Sk. 9). Fyndets rituella karaktär förstärks av 
hörnplaceringen i huset samt av att yxorna var halvfabri
kat och framställda av lågkvalitativ flinta. Foto: Aprilla 
Thörn, Stadsantikvariska avdelningen. Malmö museer.

Figure 9.5. Hoard of five flint axes and one flint nodule 
found in a Late Neolithic long-house from Kvarteret 
Anten in Malmö (Sk. 9). The ritual character of the find 
is reinforced by its placing in a corner of the house and 
by the fact that the axes were workpieces and made of 
low-quality flint. Photo: Aprilla Thörn, Stadsantikva
riska avdelningen. Malmö museer.

J
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färgningarna efter de takbärande stolparna beva
rade, påträffades i den södra stolpen i det meller
sta bockparet eggdelen av en enkel skafthålsyxa. 
Den fragmenterade yxan låg inkilad i en stenpack- 
ning tolkad som stolpstöd, tillsammans med de 
krossade resterna av ett ursprungligen komplett 
hundkranium. Detta talar enligt Qviström för att 
fynden nedlagts innan stolpen ställdes på plats, 
och därmed bör tolkas som ett invigningsoffer 
(Qviström 1999:20ff). I sammanhanget bör även 
nämnas fyndet av en malstenslöpare från den nor
ra stolpen i samma takbärande bock, som förmod
ligen nedlagts vid samma tillfälle.

Till bilden av stenålderns och bronsålderns egg
redskap som offerfynd bidrar även själva fyndkon
texten, där föremålens placering i husen uppvisar 
flera av de drag som iakttagits bland t.ex. ler
kärlen. Av 38 nedläggelser härrör 12 st. från hu
sens takbärare, medan 18 påträffats i stolphål till
hörande husens vägglinjer. En påfallande stor an
del av fynden (17 st.) har påträffats i hörnposition 
eller nära endera gaveln. Här utmärker sig i syn
nerhet det nordvästra och sydvästra hörnet med 
sex respektive sju fynd, vilket ska jämföras med 
det nordöstra och sydöstra hörnen, som endast 
finns företrädda med vardera ett exempel. I mate
rialet finns även enstaka exempel på nedläggelser i 
gropar mitt i husen, medan depositioner vid in
gångar endast finns belagt vid ett tillfälle. Tyvärr 
saknas i de flesta fall tolkningar av husens funktio
nella indelning. Vi kan därför inte veta om kopp
lingen till husens västra hälft hör samman med att 
denna del även under stenåldern hyst själva bo
stadsrummet.

Järnålder och tidig medeltid

Med övergången till järnåldern förändrar eggred
skapens sammansättning karaktär. Visserligen domi
neras bilden fortfarande av de samtida redskapen, 
främst knivar, holkyxor och pilspetsar av järn,

vilka utgör omkring två tredjedelar av de nedlagda 
föremålen (fig. 9.6). Nu uppträder emellertid även 
de första exemplen på nedläggelser av antika före
mål. Det rör sig i första hand om flintyxor av olika 
slag. I materialet finns även exempel på skafthåls- 
yxor av bergart samt en eldslagningsflinta av dolk- 
typ. En viktig skillnad gentemot sten- och brons
ålderns depositioner är att få av järnåldersfynden 
uppvisar spår av rituell hantering. Bland de antika 
yxorna finns visserligen ett par miniatyrer, liksom 
en fragmenterad och en eldpåverkad yxa. Den 
samlade bilden, för såväl de antika som för de 
samtida föremålen, är dock att det nästan uteslu
tande rör sig om intakta redskap utan spår av för
störelse.

En annan förändring är att järnknivar nu intar 
en kvantitativ särställning gentemot de samtida 
yxorna. Av 23 nedlagda järnföremål från sen för
romersk järnålder till tidig historisk tid, består 15 
fynd av knivar. För ungefär hälften av knivfynden 
finns upplysningar om att dessa stått lodrätt i 
stolphål eller i gropar inuti husen, i de flesta fall 
med spetsen riktad ner i marken. Bara två fynd 
avviker från denna bild, således att kniven place
rats med spetsen uppåt'1. Bland dessa fynd märks 
en miniatyrkniv från Tynga (Ha. 2), funnen i ett 
långhus från romersk järnålder/folkvandringstid 
(fig. 9.7).

Något motsvarande mönster bland övriga järn
redskap i materialet har inte kunnat urskiljas. En 
holkyxa av järn från hus IIII:1 i N. Fjand (Jy. 34) 
ansluter visserligen till bilden. Yxan hittades i 
brandtomten till en liten fyrsidig byggnad från sen 
förromersk och äldre romersk järnålder, där denna 
hade placerats med eggen uppåt i liten grop ned
grävd i askan utmed husets före detta södra vägg
linje. Enligt Gudmund Hatts tolkning har yxan 
troligen placerats i gropen som en skyddsmagisk 
nedläggelse efter att byggnaden liksom flera intil
liggande hus brunnit ned (Hatt 1957:61), och bör 
således ses som spår efter en stängningsritual.
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Antal fynd

I Antal depositioner (37 st) Figur 9.6. Olika typer au nedlagda eggredskap i hus frän järnålder och tidig medeltid. 
□ Spetsen/eggen nedåt (8 st) Diagrammet omfattar 37 fynd från Danmark och Sverige.

y Spetsen/eggen uppåt (3 st) 

I Liggande (4 st)

Figure 9.6. Different types of edged tools deposited in houses from the Iron Age and 
Early Middle Ages. The diagram comprises 37 finds from Denmark and Sweden.

A 7558
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Figur 9.7. Miniatyrkniven från Lynga (Ha. 2) låg i stolphalet till lang
husets första takbärare från nordöst. Kniven har till skillnad från de 
flesta övriga knivfynd placerats med spetsen riktad upp mot himlen. 
Foto: Staffan Hyll. Teckning: Annika feppsson. Skala 2:3.

Figure 9.7. The miniature knife from Lynga (Fla. 2) was in the post- 
hole of the first roof-bearing post form the north-east. Unlike most 
other knife finds, this one was placed with the tip pointing up to the 
sky. Photo: Staffan Hyll. Drawing: Annika Jeppsson. Scale 2:3.
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Figur 9.8. Trelleborgshuset från Lilla Köpinge (Sk. 33), där 
en antik flintyxa nedlagts i en grop (A5964) i husets västra 
gavelrum, troligen som skydd mot åska eller eldsvåda. Ef
ter Andersson 2000. Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 9.8. The Trelleborg house from Lilla Köpinge (Sk. 
33), where an ancient flint axe was deposited in a pit 
(A5964) in the west gable room, probably to protect 
against lightning or fire. After Andersson 2000. Clean 
drawing: Annika Jeppsson.

Även för de antika föremålen finns i några fall upp
lysningar om deponeringssättet. I ett mindre lång
hus vid Tröingeberg (Ha. 18), från yngre romersk 
järnålder/folkvandringstid, hittades en tjocknackig 
miniatyrflintyxa i stolphålet till den första sydväs
tra takbäraren. Yxan stod djupt ner i stolphålet och 
bör således ha placerats där då huset byggdes. In
tressant i sammanhanget är att yxan stod lodrätt 
med eggen riktad nedåt, d.v.s. med en liknande de
ponering som järnknivarna (Streiffert 2002:36, 39). 
En liknande deponering påträffades i ett sent för- 
romerskt långhus vid Kvärlöv.

Både de antika och de samtida föremålens pla
cering i husen varierar och någon entydig bild kan 
inte utläsas ur materialet. Nedläggelser i stolp- 
hålen till husens takbärare verkar dock att domi
nera (17 st.), liksom i anslutning till vägglinjer (13 
st.), medan fynd vid ingångar nästan saknas. Man

Figur 9.9. Den tunnhladiga flintyxan från Lilla Köpinge 
(Sk. 33). Skala 2:3. Foto: Staffan Hyll.

Figure 9.9. The thin-bladed flint axe from Lilla Köpinge 
(Sk. 33). Scale 2:3. Photo: Staffan Hyll.

bör i detta sammanhang nämna fyndet av en in
takt eldslagningsflinta av dolktyp från ett av lång
husen i den hägnade landsbyn vid Grøntoft date
rad till förromersk järnålder (Jy. 22; hus All). 
Detta vid tidpunkten antika föremål hittades i ett 
av stolphålen till de inre takbärarna vid norra in
gången, liggande på sidan och med spetsen riktad 
mot öster. I materialet finns även exempel på 
nedläggelser i gropar under golvet (5 st.), vilka till 
skillnad från stolphålsfynden kan ha lagts ner un
der husens livstid. Till denna grupp av fynd hör en
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Figur 9.10. Den välbevarade järnkniven från 
Gelsted (Fy. 3). Skala 2:3. Kniven hittades i ett 
stolphål till husets norra långvägg. Efter 
Henriksen, Jacobsen & Lorentzen 1997. Ren
ritning av huset: Annika Jeppsson.

Figure 9.10. The well-preserved iron knife from Gelsted 
(Fy. 3). Scale 2:3. It was found in one of the post-holes in 
the north wall of the house. After Henriksen, Jacobsen & 
Lorentzen 1997. Clean drawing of the house: Annika 
Jeppsson.

tunnbladig flintyxa från Lilla. Köpinge, som hitta
des inuti ett cirka 25 meter långt trelleborgshus 
från 1000-talet (Sk. 33). Yxan, som är helt intakt, 
låg gömd i en mindre grop i husets västra gavel
rum, rakt framför dörröppningen i en inre mellan
vägg (fig. 9.8 och 9.9) (pers. kom. Thomas An
dersson).

En påfallande stor andel av järnålderns eggred
skap, både antika och samtida föremål, har ned
lagts i anslutning till husens östra gavel (12 st.); 
antingen i själva vägglinjen eller i något av stolp- 
hålen till takbäraren längst i nordost eller sydost. 
Det rör sig om nedläggelser från flera olika platser, 
med en kronologisk spännvidd från sen förromersk 
järnålder och fram i tidig medeltid21.

Bland de yngsta fynden i materialet märks en in
takt kniv från ett tidigmedeltida hus vid Gelsted på 
Fyn (fig. 9.10). Järnålderns nedläggelser av eggred
skap skiljer sig i detta avseende markant, inte bara i

förhållande till motsvarande fynd från sten- och 
bronsålder, utan också gentemot andra typer av 
samtida depositioner, främst lerkärl och malstenar. 
De tänkbara orsakerna till dessa skillnader ska 
emellertid inte utvecklas i detta sammanhang, 
utan kommer att diskuteras längre fram.

Från offer till magi
Resultaten i denna studie tyder på att det vid över
gången mellan yngre bronsålder och äldsta järn
ålder skedde en gradvis förändring i synen på egg
redskapens inneboende kraft och symbolik. De 
nedlagda föremålen förändrar således karaktär 
från traditionella offergåvor, med olika spår efter 
rituell hantering (miniatyrer, förarbeten, fragmen
tering, bränning) till hela föremål. I den senare 
gruppen märks å ena sidan antika föremål, främst
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flint- och bergartsyxor, och å den andra olika vas
sa föremål, huvudsakligen knivar och järnyxor, 
men också pil- och spjutspetsar. Just bruket av 
skärande och stickande föremål för att avvärja ont 
finns rikhaltigt dokumenterat i senare tiders folk
liga traditioner. Etnologen Louise Hagberg återger 
i artikeln Vasst emot (1930) ett urval av olika före
ställningar där järnet ansågs förknippat med olika 
magiskt förebyggande krafter. Ett återkommande 
drag i dessa berättelser är hur det vassa stålet 
skulle placeras under eller vid trösklar, vid sängen 
eller på väggen i lagården, alltid med eggen riktad 
utåt för att hålla döda andar och annat ont på av
stånd. Det var således av största vikt att knivseg
gen eller nålspetsen riktades åt det håll varifrån 
det onda förväntades (a.a 1930:12ff).

Även om senare tiders föreställningar inte kan 
överföras direkt på äldre förhistoriska förhållan
den, så är denna upplysning om betydelsen av egg
ens orientering intressant. Detta väcker funderingar 
kring orsaken till att så många av järnålderns egg
redskap, främst knivar men även yxor, har place
rats stående i marken med spetsen/eggen riktad 
nedåt. Kan det var så att det onda i dessa fall för
väntades komma från underjorden, som i följande 
den hedniska mytologin befolkades av förfäder och 
andra andeväsen? Även om vissa nedläggelser möj
ligen kan få sin förklaring på detta sätt, vittnar va
riationen i eggredskapens placering om mer mång
tydiga innebörder.

Det var emellertid inte bara spets- och eggred
skap av järn som ansågs ha en skyddande kraft, 
utan i den folkliga traditionen finns åtskilliga exem
pel på att också nålar, trästickor och törnar av t.ex. 
hagtorn ansågs ha liknande egenskaper, liksom 
vassa tänder eller spetsiga horn. Denna typ av fynd 
har betydligt sämre förutsättningar att bevaras i 
marken, vilket kan vara en förklaring till att de inte 
uppmärksammats på samma sätt som järnföre
målen. I denna studie ingår två fynd, som genom sin 
karaktär möjligen bör förstås i detta sammanhang.

Det ena fyndet kommer från ett mindre långhus på 
den förromerska boplatsen Grøntoft (Jy. 22, hus 
EXXIV). I husets bostadsdel hittades i en grund 
grop invid stolphålet till den andra takbäraren 
från sydväst, ett intakt kohorn liggande på sidan 
och med en knytnävstor sten placerad ovanpå (se 
kap. 7, fig. 7.15 och 7.16). Hornets placering i 
kombination med den ovanpå lagda stenen bidrar 
till att ge fyndet en speciell karaktär troligen med 
skyddsmagiska förtecken. Det andra fyndet härrör 
från Baldersbæk på Sjælland (Sj. 12). I ett litet 
långhus daterat till vendeltid hittades en bensyl 
med spatelformat huvud i stolphålet till den första 
takbäraren från nordväst. Några närmare detaljer 
kring sylens deponering föreligger inte. Kopp
lingen till ett hörnläge tyder dock på att det rör sig 
om en avsiktlig nedläggelse.

Bland de antika föremål som användes i bygg- 
nadskulten märks främst olika typer av flintyxor 
och skafthålsyxor av bergart, medan andra typer 
av flintredskap som t.ex. flintdolkar och skäror 
endast förekommer i enstaka fall. I motsats till 
stenålderns och bronsålderns nedläggelser, uppvi
sar järnåldersfynden få tecken på rituell hantering, 
utan dessa består nästan uteslutande av intakta 
föremål utan spår av eldpåverkan eller annan för
störelse. Dessa iakttagelser stärker bilden av att de 
antika yxorna tillskrivits magiska krafter. Vad vi 
här med stor sannolikhet står inför är de äldsta 
exemplen på den s.k. åskstenstraditionen.

I senare tiders folkliga traditioner finns många 
berättelser om hur åskstenar slungats ner från him
len i samband med åsknedslaget. Åskstenen ansågs 
därför besitta särskilda krafter. Den skyddade inte 
bara mot åska och därav följande bränder, utan an
sågs också verkningsfull på många andra sätt. 
Åskstenen höll troll och onda makter på avstånd. 
Avskrap från åskstenar skyddade både djur och 
människor mot sjukdomar, men kunde också använ
das i samband med kärleksmagi. Det är svårt att be
döma hur långt tillbaka i tiden dessa föreställningar
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kan föras. Enligt Bo Almqvist är det troligt att vissa 
skyddsmagiska element i åskstenstraditionen går 
tillbaka på äldre föreställningar med anknytning 
till den hedniska religionen. Åtminstone tyder de 
äldre benämningarna - t.ex. torvigg och torkil - 
på ett samband med guden Tor och hans hammare 
Mjölner, som enligt den hedniska mytologin var 
förknippade med såväl avvärjande som fruktbar- 
hetsfrämjande krafter (a.a. 1982:533; se också 
Hyltén-Cavallius (1972:173; Blinkenberg 1909). 
Det arkeologiska materialet i denna studie stödjer 
denna teori och visar att traditionen förekommit 
redan under förromersk järnålder. Denna tidiga 
datering är intressant sett mot bakgrund av tradi
tionens omnämnande i de klassiska källorna.

Fossila sjöborrar
Det var inte bara yxor, knivar och olika spetsiga red
skap som under äldre tider ansågs verkningsfulla 
mot åska och olika faror, utan även andra typer av 
föremål kunde ha magiska skyddande egenskaper. 
Förutom redskap med eggar och spetsar tycks man 
ofta ha valt saker som på något sätt skiljde ut sig 
från omgivningen. Det kunde handla om rundade 
stenar med ovanlig färgsättning eller om fossil som 
belemniter (bläckfiskar) och echeniter (sjöborrar). 
Arkeologiskt sett är de två sistnämnda naturligtvis 
lättast att identifiera, medan många stenar med 
ovanlig färg eller form förmodligen oavsiktligt har 
hamnat i dumphögarna.

Fossila sjöborrar har troligen alltsedan sten
åldern tillskrivits olika speciella krafter, vilket 
fynd i gravar vittnar om (Kaul 1991:6). I Skate- 
holm vid den skånska sydkusten har sjöborrar vid 
två tillfällen hittats i kvinnogravar från mesolitisk 
tid (pers. kom. Lars Larsson). I Danmark har man 
vid flera tillfällen hittat sjöborrar i gånggrifternas 
gravkammare. Men fossilen har även påträffats i 
bronsåldershögar, bl.a. ovanpå locket till själva

Figur 9.11. Fossila sjöborrar tillskrevs redan under 
äldre stenålder särskilda magiska krafter. De äldsta ritu
ella fynden av sjöborrar i hus är dock från tiden före 
Kristi födelse. Foto: Staffan Hyll.

Figure 9.11. Fossil sea urchins were ascribed magical 
powers as far back as the Early Stone Age. The oldest ri
tual finds of sea urchins in houses, however, are from the 
time just before the Birth of Christ. Photo: Staffan Hyll.

ekkistan, vilket tyder på en skyddande funktion 
(Kaul 1991:6). Bruket av sjöborrar som magiska 
amuletter kan även följas under järnåldern, vilket 
visas av två rika gravfynd från äldre romersk järn
ålder på Fyn. I den ena graven funnen på det stora 
gravfältet vid Møllegårdsmarken, låg sjöborren 
tillsammans med de brända benen och övriga 
gravgåvor i en stor bronskittel. I graven fanns 
även resterna av ett ögleförsett bronsband, som
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förmodligen tjänat som hänge till amuletten (Alb- 
rechsen 1956:68f). Det andra fyndet härrör från en 
skelettgrav från Blidegn. I graven låg en kvinna som 
fått en mängd ovanliga föremål med sig till livet 
hinsides. Vid kvinnans fötter i gravens östra del 
fanns en liten ram av rundade stenar, bland vilka 
det även låg två sjöborrar, en halv skafthålsyxa, 
spetsen av en flintdolk mm. Innan för stenramen 
har stått en ask av lindträ, som förutom en sil och 
skopa av brons, även innehöll diverse olika små
föremål, däribland ytterligare en liten sjöborre, tre 
sländtrissor och en bunt av små pinnar av pilträ 
invirade med ulltråd (a.a. 1956:74f). Bruket av små 
pinnar för att tyda tecken om framtiden nämns av 
Tacitus i hans beskrivning av de germanska folken 
(Tacitus kap. 10). Kanske står vi här inför en kvinna 
som var byns orakel och där samlingen av magiska 
föremål tillhörde hennes trollpåse?

Några exempel från järnåldershus
Sjöborrar har emellertid även påträffats på boplat
ser och i hus och det är denna grupp av fynd som vi 
här ska titta närmare på. Trots intensiv efterforsk
ning i rapporter och publikationer har jag endast 
hittat upplysningar om sjöborrar i 15 hus från sex 
platser (se fig. 9.1). Inga av dessa fynd tillhör sten
eller bronsålder, utan samtliga fynd härrör från 
järnåldershus. Någon särskild kronologisk tyngd
punkt inom järnåldern kan inte ses i materialet, 
utan fynden fördelar sig lika mellan äldre och 
yngre järnålder. Vad som talar för att det troligen 
finns ett stor mörkertal av icke uppmärksammade 
sjöborrar i hus är att ungefär tre fjärdedelar av 
fynden framkommit på två platser, Hodde (Jy. 11) 
från sen förromersk järnålder (Hvass 1985) och 
Strandby Gammeltoft (Fy. 4) på södra Fyn, med 
grophusbebyggelse från vendel- och vikingatid 
(Henriksen 1997a-b). Bland övriga fyndplatser, 
märks Skabersjö och Säby i Skåne (Sk. 36 och 37) 
samt Grøntoft och Kraghede på västra och norra

Jylland (Jy. 22 och 49). Av dessa förtjänar de två 
jylländska fynden en kort presentation p.g.a. de 
speciella omständigheter som de hittats. Fyndet 
från Kraghede har tidigare uppmärksammats av 
etnologen Christian Blinkenberg (1911:85) och av 
Flemming Kaul (1991:6). I samband med under
sökningar 1907-1911 grävdes resterna efter ett 
brandhärjat långhus från sen förromersk järn
ålder. I husets västra ände strax innanför gavelns 
mittparti, hittades två intakta sjöborrar och en 
svart sten liggande på golvet. Den ena sjöborren 
och stenen låg tätt tillsammans, medan den andra 
sjöborren hittades ungefär fem centimeter från 
dessa. Blinkenberg tolkar föremålen som åsk- 
stenar, d.v.s. skyddsmagiska amuletter för att värja 
åsknedslag. Han föreslår också att stenarna, p.g.a. 
placeringen i huset, troligen har hängt under hus
taket (Blinkenberg 1911:85; jfr Kaul 1991:6).

Ett fynd av helt annan karaktär hittades i ett av 
de äldsta husen (hus GVI) i Grøntoft (Jy. 22), från 
period I av förromersk järnålder. I ett mellanstort 
långhus med den traditionella indelningen, d.v.s. 
bostadsdel i väster och fähus i öster, framkom i 
stolphålet till den första takbäraren från sydväst 
två stycken fossila sjöborrar. Dessa låg tillsam
mans med flera andra föremål, varav av två lerkärl 
(ett fat), två krosstenar av kvartsit samt ett flint- 
spån. Samtliga föremål hittades i stolphålets övre 
fyllning och har därför tidigare tolkats som sekun
därt nedblandat hushållsavfall (Rindel 1997). Som 
jag visat i diskussionen kring lerkärlen, ingår fyn
det i en grupp om sex långhus från Grøntoft, inne
hållande lerkärl med en identisk deponering och 
placering, d.v.s. i övre stolphålsfyllningen till den 
första sydvästra takbäraren. Ett sådant återkom
mande mönster kan knappast vara slumpartat, 
utan tyder på någon form av ritualer, troligen i 
samband med husens stängning. Nedläggelsen från 
hus GVI är dock det enda fynd som uppvisar en 
mer komplex sammansättning, medan övriga hus 
innehöll enstaka lerkärl, vanligen ett mellanstort
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förrådskärl eller en mindre bägare med hank (jfr 
kap. 4).

Som nämndes ovan kommer de flesta fynden av 
sjöborrar i denna undersökning från två boplatser, 
Hodde (Jy. 11) och Strandby Gammeltoft (Fy. 4). 
Vi ska därför se lite närmare på materialet från 
dessa platser, för att undersöka om några mönster 
kan urskiljas vad gäller sjöborrarnas placering och 
deponering. Strandby Gammeltoft ligger vid Hel
næsbugten på sydvästra Fyn. Då platsen under
söktes i mitten av 1990-talet av Odense Bys Mu
seer, påträffades här lämningar efter en samlad 
grophusbebyggelse från vendel- och vikingatid. 
Det rika fyndmaterialet vittnar om att platsen tro
ligen användes säsongsmässigt i samband med ut
övande av hantverk och handel (Henriksen 1997a- 
b och 1997c). Bosättningen vid Strandby Gammel
toft har inte totalundersökts. Flygfoton över om
rådet tyder dock på att grophusen kan ha uppgått 
till omkring 40 stycken. Efter 1995-1997 års ut
grävningar hade 13 grophus undersökts arkeo
logiskt på platsen. I sex av dessa hittades fynd av 
fossila sjöborrar3' (Henriksen 1997a-b). Fynden av 
sjöborrar har tidigare diskuterats av Mogens Bo 
Henriksen, som menar att dessa i likhet med se
nare folkliga traditioner använts som ”åskstenar”, 
d.v.s. som skyddsamuletter mot blixtnedslag. Hans 
viktigaste argument för att sjöborrarna använts i 
husen som skyddsmagiska amuletter, är att dessa 
inte finns naturligt på platsen. Flera av sjöborrar
na uppvisar också spår av svallning, vilket tyder på 
att de samlats in från stränder längre ut i Helnæs
bugten (Henriksen 1996; 1997c). En genomgång av 
grävningsrapporterna visar att sjöborrarna i regel 
hittats i grophusens fyllningslager. I två fall förelig
ger dock mer kvalitativa fyndupplysningar, där det 
tydligt framgår att sjöborrarna deponerats i sam
band med att husen var i bruk. Förstenade sjö
borrar har även hittats i andra konstruktioner och 
anläggningar på boplatsen (två brunnar, en grop 
och ett friliggande stolphål). Karaktären på dessa

fynd diskuteras dock inte närmare (Henriksen 
1997a-b).

Den hägnade byn vid Hodde undersöktes åren 
1971-1973 och har tidigare presenterats ingående 
av Steen Hvass (1985). Bebyggelsen som dateras 
till sen förromersk järnålder har legat inom en ge
mensam hägnad med en utsträckning av cirka 
150x75 meter. Antalet gårdar varierade kraftigt 
under byns levnadstid, från 11 stycken under fas la 
till som mest 27 enskilda gårdar under fas 3a. Vid 
tiden strax före Kristi födelse (fas 3b) flyttade sex 
gårdar från byn, en utflyttning som antas ha orsa
kats av en större brand, varefter bytomten lämna
des öde. Typiskt för byns organisation är att de en
skilda gårdarna legat längs med det omgivande 
hägnet, med en öppen bebyggelsefri yta i mitten. 
Varje gård har haft sin egen ingång i hägnet, samt i 
något fall även en egen särhägnad. De flesta gårdar 
förefaller att ha varit socialt och ekonomiskt rela
tivt likställda. En gård med egen hägnad i byns 
norra del utmärker sig dock genom sin större stor
lek och högre andel finkeramik, och har därför tol
kats som en stormansgård. I byn har emellertid 
även funnits en keramiker liksom en smedja.

Livet i byn har av de arkeologiska källorna att 
döma präglats av en rad traditioner som också in
kluderade handlingar av rituell och magisk art. De 
talrika fynden av lerkärl i gropar och stolphål i 
och invid husen vittnar om detta, där kärlen troli
gen använts vid ceremonier i samband invigningen 
av nya hus (jfr kap. 4 och kap. 11 fig. 11.8). Från 
byn föreligger emellertid även ett antal sjöborrar, 
vars placering snarare antyder en magiskt skyd
dande funktion. Fem av sex sjöborrar har hittats 
vid ingången till olika långhus eller gårdar (fig. 
9.12). Själva placeringen varierar något mellan de 
olika enheterna. I stormansgården (gård 1) t.ex. 
hittades sjöborren i den östra ingångsstolpen till 
särhägnaden (13:1). En sjöborre med liknande pla
cering påträffades vid gård 4, i detta fall mitt i 
ingångsöppningen till gården i det kollektiva
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hägnet (A:52). Även i gårdsanläggningen omedel
bart väster om stormansgården återfanns en sjö
borre, denna gång i ett stolphål till långhusets (hus 
IV:12) norra ingång. Förutom dessa tre gårdar ut
med det norra hägnet, hittades sjöborrar även i två 
av gårdarna i landsbyns södra del. Den ena av 
dessa låg strax utanför norra ingången till hus 
XVII: 16, d.v.s. med en närmast identisk placering 
som i hus IV. Den andra sjöborren påträffades i 
ingångsrummet till hus XXX, i en kulturlagerrest 
strax innanför den södra ingången.

Figur 9.12. Byn vid Hodde under fas 3a med fynden av 
sjöborrar markerade. Lägg märke till fossilens återkom
mande placering vid ingångar som vetter mot norr, både 
i långhusen och i hägnet. Efter Hvass 1985. Bearbet
ning: Staffan Hyll.

Figure 9.12. The village at Hodde during phase 3a 
showing the finds of sea urchins. Notice the recurrent 
placing of the fossils at entrances facing north, both in 
the long-houses and in the enclosure. After Hvass 1985. 
Processing: Staffan Hyll.
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Även om flera av de förstenade sjöborrarna hittats 
i stolphål, är det långt ifrån självklart att dessa va
rit nedgrävda, utan de kan lika gärna ha hängt 
synliga i ett snöre innanför dörren eller på grind
stolpen. Det intressanta i sammanhanget är emel
lertid inte hur sjöborrarna varit deponerade, utan 
deras nära rumsliga koppling till in- och utgångar. 
Detta förhållande kommenteras också i korthet av 
Steen Hvass själv som betonar att placeringen 
”næppe [kan] være tilfældig, men må skyldes en 
bevidst nedlægning” (Hvass 1985:80). En omstän
dighet som däremot inte berörs av Hvass är 
sjöborrarnas distinkta koppling till ingångar som 
vetter mot norr. Inte heller detta mönster kan 
bortförklaras som slumpmässigt, utan måste ha 
sin grund i den föreställningsvärld som på olika 
sätt var vägledande i bybornas liv. Detta skulle i 
förlängningen kunna betyda att hot och faror, mot 
vilka sjöborrarna gav visst skydd, i större grad för
väntades komma från norr än från andra väder
streck. Detta är naturligtvis bara en av flera möj
liga förklaringar, även om den framstår som högst 
rimlig, inte minst mot bakgrund av att norr i den 
fornnordiska mytologin var platsen för dödsriket 
Hel - d.v.s en ganska oangenäm plats med många 
faror för vanliga levande. Traditionen att placera 
sjöborrar som skydd vid ingångar är emellertid 
inte unik för Hodde, utan har påträffats i hus från

Figur 9.13. Det tidigmedeltida lång
huset från Säby (Sk. 37), där en sjöborre 
hittades vid ingången på husets norra 
långsida. Efter Kriig & Thomasson *
1999. Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 9.13. The early medieval long- •
house from Säby (Sk. 37), where a sea 
urchin was found at the entrance in the 
north side. After Kriig & Thomasson 
1999. Clean drawing: Annika Jeppsson.

yngre perioder. Vid Säby i västra Skåne hittades 
för några år sedan en sjöborre i gropen till den 
norra ingångsstolpen i ett långhus från tidig med
eltid (Sk. 37, fig. 9.13). Det ska bli intressant att se 
på vilket sätt denna bild kommer att nyanseras i 
takt med att nya fynd grävs fram.

Bruket av fossil i kulten
Fossila sjöborrar som kultföremål har mig veterli
gen inte studerats tidigare av arkeologin, med un
dantag för Flemming Kauls inlägg i Illustrerad ve
tenskap (1991:6). När dessa väl uppmärksammats 
i arkeologiska sammanhang, har man ofta hänvi
sat till den s.k. ”åskstenstraditionen” i senare ti
ders folktro. Ett återkommande drag i dessa berät
telser är föreställningen om att åskstenen slungats 
ner från himlen i samband med blixtnedslag, och 
därför innehade magiska och skyddande krafter. 
Antika källor vittnar om att traditionen har 
mycket gamla anor. Åskstenens många benäm
ningar med namnet Tor, har också föranlett speku
lationer kring kopplingar till guden Tor och hans 
hammare Mjölner (jfr ovan).

Även om det finns mycket som talar för att åsk- 
stenstraditionens höga ålder, bör man vara försiktig 
med att överföra folkliga föreställningar från vår

. I ^31959
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V .

159



egen tid på äldre förhållanden. En sammanställning 
och kritisk genomgång av de arkeologiska källor
nas vittnesbörd gjordes därför för att söka eventu
ella motbilder som kunde berika vår förståelse av 
traditionen. Den huvudfråga som ställdes var hur 
länge förstenade sjöborrar (och andra fossil/ovan
liga stenar) använts i samband med rituella hand
lingar i hus, samt om som det i nedläggelsernas ka
raktär fanns tecken som tydde på att man tillskrivit 
dessa magiska skyddande krafter?

Något som förvånade mig vid insamlingen av 
materialet till boken, var hur sällan sjöborrar up
penbarligen hittats i förhistoriska hus. Frågan var 
vad detta berodde på? Förklarades det ringa fynd
antalet av att arkeologerna uppfattat fossilen som 
naturliga företeelser, och därför inte dokumente
rat dessa på samma sätt som andra fynd? Eller 
fanns det en möjlighet att materialets storlek var 
representativt och därmed visade på ett faktiskt 
förhållande? Om det senare var fallet skulle detta 
betyda att bruket av fossil (sjöborrar och belemni- 
ter) som magiska skyddande amuletter inte alls 
varit särskilt utbrett under förhistorisk tid, utan 
istället främst hör senare tider till. Då det förefal
ler orimligt att både danska och svenska arkeolo
ger systematiskt skulle ha förbisett eller kastat 
fossila sjöborrar som hittats i hus, framstår det se
nare alternativet som det mest troliga. Det kan

också nämnas att jag i olika sammanhang stött på 
uppgifter om sjöborrar som hittats i andra fynd
kontexter än hus, vilket ytterligare stödjer detta 
antagande. Däremot har jag inte vid något tillfälle 
sett upplysningar om fynd av andra typer av fossil 
såsom belemniter, vilket skulle kunna tyda på att 
dessa värderats och hanterats på annat sätt.

Med dessa källkritiska aspekter på materialet i 
minnet, blir det desto mer intressant varför sjöborrar 
inte påträffats i hus från stenåldern och bronsåldern, 
då man från samma perioder känner till fynd från 
gravar (jfr ovan). Jag har inte svar på denna fråga, 
utan kan bara konstatera att det för närvarande 
äldsta sydskandinaviska fyndet av sjöborrar i hus 
inte kan föras längre tillbaka än till tidig förromersk 
järnålder. Fyndet från Grøntoft har en sammansatt 
karaktär, där det förutom de två sjöborrarna även 
ingick två lerkärl, två krosstenar och ett flintspån. 
Fyndets sammansättning och placering i huset anslu
ter väl till traditionen med nedsatta lerkärl. Det kan 
naturligtvis inte uteslutas att sjöborrarna tillskrivits 
en skyddande funktion, men det går å andra sidan 
inte heller att bevisa. Först under sen förromersk 
järnålder visar fynden av sjöborrar vid ingångar i 
landsbyn vid Hodde, att dessa använts som skydds
magiska amuletter. Denna bild stöds även av det 
samtida fyndet från Kraghede, där två sjöborrar och 
en svart sten troligen hängt under takåsen i huset.

Noter

11 Knivfynd i hus där placeringen är känd. Spetsen riktad ned i marken: Sk. 3. Bjärred. hus B; Fy. 
4. Strandby Gammeltoft, hus NR och ACÖ; Jy. 11. Hodde, hus LI; Jy. 47. Oxbøl, hus I. 
Spetsen riktad upp mot himlen: Ha. 2. Lynga, hus 1 och Jy. 30. Falkenlund, hus XXVI.

21 Exempel på nedläggelser av egg- och spetsredskap funna nära husets östra gavel. Äldre järn
ålder och folkvandringstid: Jy. 11. Hodde, hus LI; Ha. 2 Lynga, hus 1; Go. 1. Vallhagar, hus 
18). Vikingatid och tidig medeltid: Sk. 38. Grönningen, hus 3; Ög. 3. Tåby, hus A311; Fy. 3 
Gelsted, hus BF.

31 Sjöborrar hittades i följande grophus i Strandby Gammeltoft (Fy. 4): Hus AN, NR, ACØ, 
ADB, ADE och ADK.
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Andra typer av föremål

fl
De flesta saker som användes i den forn
tida byggnadskulten fanns på gården el
ler i dess närhet. Förutom husdjur och 
grödor handlade det främst om olika 
bruksföremål, som t.ex. lerkärl, malste- 
nar, yxor och knivar; det vill säga föremål 
som speglade det vardagliga livet på gården och 
som därmed även ingick i de myter och föreställ
ningar som kringgärdade denna. Först under järnål
dern, i takt med att den sociala stratifieringen och 
specialiseringen i samhället ökade, blev rituella 
nedläggelser av föremål utan anknytning till gården 
och dess agrara livsföring allt vanligare.

Vid insamlingen av materialet för denna studie 
har ett flertal fyndtyper uppmärksammats som inte 
tillhör den agrara produktionen. Dessa kan utifrån 
funktionen delas in i tre grupper: hantverksfynd, va
pen och krigarutrustning samt föremål med religiös 
symbolik. Enstaka föremål som inte passar i någon 
av dessa kategorier, såsom personliga tillbehör, mynt 
samt lerblock och eldbockar, har samlats i en egen 
grupp under beteckningen Övriga fynd (fig. 10.1).

Rituella nedläggelser av icke jordbruksrelatera- 
de föremål har tidigare främst uppmärksammats i 
samband med presentationer av enskilda fyndplat
ser (se t.ex. Lundqvist 1996; Nielsen 1996; Söder
berg 2003) eller i artiklar med ett tematiskt upplägg 
(Henriksen 1998; Stolt 2001). Materialet i detta ka
pitel ska mot denna bakgrund betraktas som ofull
ständigt, och erbjuder således inget kvalitativt un
derlag för en mer djuplodande diskussion avseende 
olika traditionsmonster. En sådan analys vore an
nars intressant som jämförelse till de agrara ned- 
läggelserna.

apite
0

Hantverksfynd
Inom denna grupp ryms alla typer av 
fynd som på något sätt kan sättas i sam

band med hantverksutövning, d.v.s. både 
råvaror, produktionsrelaterade konstruk

tioner, arbetsredskap och restproduktioner 
från själva framställningen. I praktiken bevaras de 
fysiska lämningarna efter olika hantverk olika väl, 
vilket försvårar våra möjligheter att hitta dessa i 
arkeologiskt material. På förhistoriska boplatser är 
det således betydligt vanligare att hitta rester efter 
litiska hantverk, textilhantverk och metallhante
ring, medan spår efter trä- och skinnbearbetning 
som regel bevaras sämre. Hantverksfyndens beva
rande är emellertid bara en av flera samverkande 
omständigheter som behövs för att rituella nedläg
gelser ska upptäckas. Ytterst avgörande är den en
skilde arkeologens tolkning av fyndet, om råvaran 
och/eller restprodukterna är avsiktligt deponerade 
eller om det rör sig om slumpmässigt nedblandat 
avfall. Detta är inte alltid så lätt, speciellt på mycket 
fyndrika platser med långvarigt utnyttjade, där ris
ken för sekundär inblandning av äldre material är 
stor. Här erbjuder platser med kortvarig bebyggelse 
betydligt bättre möjligheter till tolkning av enskilda 
fyndförhållanden.

Flinta
Redskap och restprodukter efter flintslagning och 
andra litiska hantverk (kvarts och bergart) hör till 
de vanligaste hantverksfynden på förhistoriska bo
platser. En riklig förekomst av sådana fynd betyder
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dock även att dessa lätt hamnat som avfall i fyll
ningen till nya stolphål och gropar. Att arkeologer 
ofta intagit en försiktig hållning vid tolkningen av 
litiska restprodukter i hus som avsiktligt depone
rade, är därför inte så konstigt. Att i efterhand om
tolka sådana fynd är också problematiskt, eftersom 
detaljerade fyndupplysningar som regel saknas. Jag 
kommer i detta sammanhang därför bara att disku
tera fynden från ett enda hus, i förhoppningsvis om 
att detta kan tjäna som pedagogiskt exempel för en 
fyndgrupp, som till stora delar väntar på att åter
upptäckas i de arkeologiska materialen.

Exemplet i fråga är hämtat från Limensgård på 
Bornholm (Bhlm. 3), där ett boplatskomplex med 
omfattande långhusbebyggelse från sen trattbä- 
garkultur, senneolitikum och förromersk järnål
der, undersöktes åren 1984-1985 (Nielsen & Niel
sen 1985). Rituella nedläggelser påträffades både i 
de mellanneolitiska och senneolitiska husen, 
främst i form av lerkärl och skrapor. Bland de de
ponerade fynden märks även en tjocknackig 
miniatyryxa, en mejsel och en skära, samtliga till
verkade av importerad flinta. I många av stolp- 
hålen hittades också avfall från flintbearbetning. 
Ett av de mer intressanta fynden påträffades i ett 
ofullständigt senneolitiskt långhus med minst sex 
takbärande stolpar (hus R) (fig. 10.2). I stolphålet 
till den tredje takbäraren (R3) från väster fanns 
talrika flintbitar, i form av ett 20-tal avslag och en 
intakt skivskrapa. Av dessa låg skrapan och tio 
större flintavslag i fyllningen kring stolpnegativet. 
I samma hus fanns även två andra nedläggelser av 
flintföremål, dels en helt komplett tjocknackig

Figur 10.1 Södra Skandinavien med fyndplatser för hus 
med nedläggelser av hantverksfynd och vapenfynd. Kar
ta: Staffan Hyll.

Figure 10.1. Southern Scandinavia showing find-spots of 
houses with ritual deposits of craft finds and weapon 
finds. Map: Staffan Hyll.

miniatyryxa nedlagd i stolphålet till den första 
takbäraren (Rl) invid västra gaveln, dels två oska
dade ovala skivskrapor i en indragen väggstolpe 
(RIO) strax norr om denna. Även dessa föremål 
härrör från fyllningen invid eller i själva stolp
negativet. Poul-Otto Nielsen tolkar i första hand 
de intakta föremålen som rituella nedläggelser, 
dels på grund av stratigrafiska iakttagelser i stolp- 
hålen, men också därför att föremålen är tillver
kade av importerad flinta som är relativt ovanlig 
på Bornholm. Vad gäller flintavslagen är tolknin
gen mer problematisk. Enligt Nielsen skulle fynd
ens läge i takbäraren R3 intill själva stolpnegati
vet, kunna tyda på att dessa utgör en avsiktlig de
ponering, även om det inte helt kan uteslutas att de 
hamnat sekundärt i hålet då stolpen drogs upp 
(pers. kom. Poul-Otto Nielsen).

Exemplet från Limensgård illustrerar på ett bra 
sätt hur svårt det är att skilja ut spår efter avsikt
liga handlingar från avfall efter det vardagliga li
vet på boplatsen. Att inte bara hela föremål utan 
även restprodukter från flintslagning och andra 
litiska hantverk användes i rituella sammanhang 
är dock inget märkligt, om man väljer att se ned- 
läggelserna utifrån hantverkarens perspektiv. Kan
ske var det så att tillverkningen av vissa föremål 
som krävde extra stor skicklighet, t.ex. yxor, dol
kar och skäror, kringgärdades av föreställningar 
som även innefattade offer till gudarna. Om så var 
fallet, skulle även avfallet från de nytillverkade 
redskapen ha uppfattats som laddat med särskilda 
krafter, vilka bör ha gjort detta mycket lämpligt 
som offergåva. Genom att betrakta både de fär
diga föremålen och avfallet som delar av samma 
handlings- och tankeprocess, ökar inte bara våra 
möjligheter att fånga spåren efter rituella hand
lingar i det arkeologiska materialet utan också att 
tolka dessa. Det är således i det nedgrävda avfallet 
och dess sammansättning som våra kanske vikti
gaste ledtrådar finns till tolkning och förståelse av 
de bakomliggande ritualerna.
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Figur 10.2. Det senneolitiska långhuset R vid Limens
gård (Bhim. 3) med samtliga rituella depositioner av 
flinta markerade (efter Nielsen & Nielsen 1985). Renrit
ning: Annika Jeppsson.

Figure 10.2. Late Neolithic long-house R at Limensgård 
(Bhlm. 3) showing all ritual deposits of flint (after Niel
sen & Nielsen 1985). Clean drawing: Annika Jeppsson.

Textila redskap
Textilproduktion är ett annat hantverk som ofta 
finns representerat på boplatser från bronsålder 
och framöver. Det handlar dock sällan om själva 
produkterna - d.v.s. det färdigvävda klädet - utan 
om de redskap som användes vid framställningen; 
sländtrissor till att spinna garnet och vävtyngder 
till att hålla varpen på plats i vävstolen. I studien 
ingår tio fynd av textilredskap från hus som be
dömts ha en rituell prägel. Av dessa härrör åtta 
från Sverige och två från Danmark. Endast ett av 
fynden kan knytas till bronsåldern. Det handlar 
om en intakt vävtyngd från Vimpeltorpet (Sm. 1), 
som deponerats i östra ingångsstolpen till södra 
ingången i ett långhus. De övriga fynden, sju väv
tyngder och tre sländtrissor, uppvisar en jämn tids
mässig spridning från sen förromersk järnålder

/
/

/
/

/

/

i
i

O-

och fram i vikingatid. Föremålen som i sju fall här
rör från långhus och i tre fall från grophus, har 
nästan samtliga påträffats i stolphål till takbärare 
mitt i husen. Både vävtyngder och sländtrissor har 
vanligen nedlagts i helt skick. Ett fynd från Lock- 
arp 7E (Sk. 24) bestående av två krossade vävtyng
der av pyramidform utgör här ett undantag. Väv- 
tyngderna i fråga påträffades i ett cirka 36 meter 
stort långhus från sen förromersk järnålder, där de 
deponerats i fyllningen till samma takbärare unge
fär mitt i huset. Enligt Jenny Nord uppvisar båda 
tyngderna spår efter sekundär bränning, vilket för
modligen förklarar det krossade tillståndet. Bland 
andra iakttagelser kan noteras att tyngderna låg 
djupt ner i stolphålet. Att dessa skulle utnyttjats 
som skoningsmaterial är inte troligt, eftersom öv
riga stolphål i huset innehöll mycket få fynd (pers. 
kom. Jenny Nord).

• •
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De flesta textilföremål i materialet har påträffats 
som enstaka nedläggelser. I några fall förekommer 
dock kombinationer med andra föremål. Till 
denna grupp hör ett fynd från Torstorp Nørreby 
på Sjælland (Sj. 6). I ett litet långhus med tre tak
bärande stolppar tillhörande en vendeltida gård 
hittades en samlad deposition i det södra stolp- 
hålet till det mellersta bockparet. Bland de ned
lagda föremålen fanns förutom en antik flintyxa 
av tunnbladig typ och tre små keramikskärvor 
även en flat cirkulär sländtrissa. Fyndet tolkas av 
Preben Rønne som en skyddsmagisk nedläggelse, 
vilket med hänsyn till den antika yxan förefaller 
rimligt (Rønne 1986; Eliza Fonnesbech-Sandberg, 
brev i maj 2000).

Ett annat intressant men svårtolkat fynd hitta
des 1980 vid undersökningen av ett romartida 
långhus vid Syvsig på Jylland (Jy. 19). I ett av 
stolphålen till husets takbärare hittades två

A/369
0 / m

3.

I. DREJ KVARN
z. v'avtynqd
3. STO LP AVTRYCK

Figur 10.3. Drejkvarnen med vävtyngder från långhuset 
vid Syvsig (Jy. 19). Efter Jørgensen & Rieck 1980. Ren
ritning Annika Jeppsson.

Figure 10.3. The rotary quern with loom weights from 
the long-house at Syvsig (Jy. 19). After Jørgensen & 
Rieck 1980. Clean drawing Annika Jeppsson.

obrända och intakta vävtyngder tillsammans med 
en intakt överliggare till drejkvarn. Tyngderna låg i 
kanten av stolphålets botten med drej kvarnens ena 
kant vilande ovanpå. I gropens botten under drej
kvarnen syns i profilen en smal stolpfärgning som 
kan följas i förlängningen av kvarnstenens centralt 
placerade mitthål (fig. 10.3) (Jørgensen 8c Rieck 
1980; Per Ethelberg, brev i juni 2000). Stolpens di
mensioner är alltför klen för att ha tjänat som tak
bärare, utan denna bör snarare ses som en symbo
lisk stolpe nedsatt för att hålla drejkvarnen på plats. 
Detta tillsammans med fyndets avvikande samman
sättning i förhållande till de övriga stolphålen talar 
för att det rör sig om en avsiktlig deponering, troli
gen med koppling till den kvinnliga sfären.

Järn och smide

Hanteringen av järn omfattar flera olika tillverk- 
ningsled, från själva produktionen av järnet som 
råvara, via olika förädlingsprocesser med primär- 
smide - d.v.s. bearbetning och rensning av järnet, 
till den slutliga framställningen av ämnesjärn och 
föremål, även kallat sekundärsmide. Järnhantverk
et genererar därvidlag en mängd olika arkeolo
giska spår, från rester av malm och olika typer av 
slagger till fragment av ugnsväggar, blästermun- 
stycken, hammare, tänger och slipstenar (Ström
berg 1991:9ff; Isendahl 1997:124ff). Att bedöma 
från vilket produktionsled olika restprodukter 
härrör kan emellertid vara svårt enbart utifrån en 
okulär besiktning, och ofta måste specialister anli
tas och en arkeometallurgisk analys utföras för att 
fastställa slaggernas kemiska och ämnesmässiga 
sammansättning. Det är därför först under de se
naste tio åren, i takt med att arkeologer i allt större 
utsträckning konsulterar järnteknologisk expertis, 
som bilden av den förhistoriska järnhanteringens 
teknologi blivit alltmer nyanserad. Samtidigt har 
ett nyvaknat intresse för äldre tiders metallhan
tering även bidragit till att man i större grad börjat
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utforska produktionens mänskliga dimension, d.v.s. 
dess sociala organisation och ideologiska samman
hang (t.ex. Magnusson 1991:153; Burström 1990).

Trots dessa förändringar i forskningstraditionen 
har jag hittat få exempel i litteraturen där fynd från 
järnhantering diskuteras utifrån ett rituellt perspek
tiv. Det handlar om åtta hus från lika många platser, 
varav sju från Sverige och ett från Danmark. Tids
mässigt spänner materialet från förromersk järn
ålder och in i medeltid. Trots den allmänna forsk
ningstrenden, är den teknologiska bestämningen av 
fynden ofta vag, som t.ex. ”järnslagg” och ”slagg- 
skålla” och några arkeometallurgiska analyser har 
inte utförts. Bland fynden märks även enstaka fynd 
av järnnitar och järnbrickor, ett spadformigt äm- 
nesjärn samt olika smidesverktyp av järn.

Järnhanteringsfynden härrör i lika stor utsträc
kning från långhus med bostadsdel som från bygg
nader med ekonomifunktion. Flera av fynden upp
visar en tydlig dragning till husens hörnlägen och 
ingångar, t.ex. ett spadformat ämnesjärn från 
Dankirke (Jy. 40) och en slaggskålla från primär- 
smide från Elestorp (Ha. 14). Detta skulle kunna 
tyda på nedläggelser med en religiös funktion, av
sedda att främja olika verkstadsrelaterade aktivi
teter. En sådan tolkning är t.ex. trolig för det mer 
än femtio meter stora långhuset vid Hjärup (Sk. 
46) (fig. 10.4), undersökt av UV Syd i slutet av 
1990-talet. Huset, som utgjort huvudbyggnaden i 
en vendeltida gård, har haft fyra eller fem olika 
rum med minst fem separata ingångar. I husets öst
ligaste del hittades i fyra olika stolphål till tak
bärare varierande mängder med slagg med en 
sammanlagd vikt om cirka ett halvt kilo. Slaggen 
har visuellt bestämts som kalottslagg, d.v.s. en 
restprodukt från primärsmide (Runcis 1998). Det
ta i kombination med att ett par av stolphålen 
även innehöll ett mindre antal nitar och brickor av 
järn, har tolkats så att denna del av byggnaden 
haft en funktion som verkstad (Carlie 2002:658f).

En liknande tolkning har föreslagits för en eko
nomibyggnad tillhörande en gårdsanläggning i

den medeltida byn Ilstorp (Sk. 15). Här hittades 
ett större slaggstycke med en vikt av cirka 400 
gram, i en väggstolpe tillhörande husets norra 
långvägg. I detta fall påträffades slagg även i flera 
intilliggande gropar (Tesch 1996).

Ytterligare ett fynd, dock av helt annan karak
tär, härrör från Järrestad i sydöstra Skåne (Sk. 
17). I ett cirka 20 meter stort långhus tillhörande 
en vendeltida gårdsanläggning av högstatus
karaktär, hittades i den första takbäraren från 
nordöst en liten deposition bestående av huvudet 
till en smideshammare och en holkyxa av järn 
(Söderberg 2003:130f) (fig. 10.5 och 10.6). Före
målen låg tillsammans och påträffades ytligt i 
stolphålets fyllning. Eventuellt skall även ett ring
handtag till en dörr samt ett lösfunnet städ knytas 
till fyndet (pers. kom. Bengt Söderberg). I samt
liga bevarade stolphål till takbärare i huset fanns 
även rester av smidesslagg, vilka uppfattas som 
avsiktligt deponerade. Intressant för tolkningen 
av de metallrelaterade fynden är att huset omgi
vits av ett välbyggt stolphägn eller palissad som 
avgränsat detta från den övriga gårdstomten och 
dess byggnader. Även husets konstruktion i kom
bination med fynd av pärlor, glasskärvor från bä
gare, keramik och djur ben i stolphålet gör att 
byggnaden skiljer ut sig från den vanliga bebyg
gelsen. Bengt Söderberg anser på dessa grunder 
och utifrån jämförelser med bl.a. ett samtida 
gårdskomplex vid Tissø i Danmark, att huset haft 
speciella funktioner i den offentliga kulten (a.a. 
2003:131). När nedläggelserna ägde rum är däre
mot osäkert. Dessa kan enligt Söderberg ha skett 
över längre tid, men kan också ha deponerats i 
samband med olika byggnadsfaser. Enligt min 
uppfattning tyder smidesverktygens ytliga läge i 
stolphålet på att dessa nedlagts i samband med att 
husets revs eller övergavs, d.v.s. som ett stäng- 
ningsoffer. Inslaget av ett förmodat ringhandtag 
till dörr är här intressant och förstärker intrycket 
av en ceremoniell stängning av huset (pers. kom. 
Bengt Söderberg).
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Figur 10.4. Det stora vendeltida långhuset vid Figure 10.4. The large Vendel Period long-house at 
Hjärup i Skåne (Sk. 46) med de stolphål markerade Hjärup in Scania (Sk. 46) showing the post-holes
som innehöll smidesslagg. Bearbetning: Thomas containing forging slag. Processing: Thomas Hans- 
Hansson. son.
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Figur 10.5. Den vendeltida går
den i Järrestad med det palis- 
sadinhägnade långhuset (Sk. 
17) och läget för smidesdepån 
markerad. Bearbetning: Staffan 
Hyll.

Figure 10.5. The Vendel Period 
farm in Järrestad showing the 
palisade-enclosed long-house 
(Sk. 17) and the location of the 
smith's hoard. Processing: Staf
fan Hyll.

Figur 10.6. Stängningsdepå 
med smidesverktyg från Järre
stad i (Sk. 17). Till depån hör 
även ett ringhandtag till en dörr. 
Foto: Staffan Flyll.

Figure 10.6. Closure hoard with 
smith's tools from Järrestad (Sk. 
17). A ring-shaped doorhandle 
also belongs to the deposit. 
Photo: Staffan Hyll.



Bronsgjutning

Bronsgj utning med tillverkning av smycken, vapen 
och andra statusföremål hör till de hantverk som 
knappast utövats på den vanliga boplatsen och 
gården. Snarare har denna produktion, både un
der bronsåldern och järnåldern, kontrollerats av 
personer i samhällets övre skikt. Bronshantverket 
omfattar inte lika många processled som järnet, 
utan var i första hand relaterat till föremålens 
framställning. Därmed har också de fasta tekniska 
anordningarna varit enklare och mindre, och ofta 
torde det ha räckt med en bra eldstad för att smäl
ta metallen. Själva gjutningen efterlämnar också 
relativt blygsamma restprodukter. Förutom frag
ment efter söndriga deglar och gjutformar av 
bränd lera, är gjuttappar, bronssmältor och slagg
rester vanliga avfall (Becker i manus). Detta kan 
var en av anledningarna till att det finns så få ex
empel i litteraturen på rituella depositioner i för
historiska hus med koppling till bronsgjutning.

Ett av de mer övertygande exemplen framkom 
1998 i samband med UV Syds undersökningar av 
en vendeltida gårdsanläggning vid Dagstorp (Sk. 5). 
Avfallet, som hittades i en avlång grop strax utan
för huvudbyggnadens nordvästra gaveln, uppvisar 
en varierad sammansättning, med trettiofem 
degelfragment och 165 bitar av gjutformar samt 
gjutningstappar och slaggrester (fig. 10.7). De ne
gativa avtrycken hos gjutformarna berättar att 
bronsgjutaren bl.a. tillverkat näbbfibulor, rektan
gulära spännen och små likarmade spännen, d.v.s. 
olika typer av dräktspännen som var populära vid 
denna tid. I gropen hittades även ett trettiotal 
keramikskärvor från flera olika kärl, bränd lera 
och en grön glaspärla. De arkeologiska iakttagel
serna i fält visar att produktionen inte utförts i 
själva gropen, utan att resterna efter deglar och 
sönderslagna gjutformar m.m. hamnat sekundärt i 
denna. Det är här framför allt fyndens varierade 
sammansättning, med olika typer av fragment re
presenterade, som talar för att avfallet deponerats

Figur 10.7. Rester av gjutformar till bl.a. näbbfibulor 
och likarmade spännen från Dagstorp (Sk. SJ. Avfallet 
från bronsgjutarens verkstad hittades i en avlång grop 
nära den västra gaveln till gårdens långhus. Teckningar: 
Annika Jeppsson.

Figure 10.7. Remains of moulds for beak-shaped fibu
lae, equal-armed brooches, etc. from Dagstorp (Sk. 5). 
The waste from the bronze caster's workshop was found 
in an oblong pit near the west gable of the farm's long- 
house. Drawings: Annika Jeppsson.

vid ett och samma tillfälle, troligen i samband med 
en bronsgjutares besök på gården (Becker i ma
nus).

En annan nedläggelse, som med stor sannolik
het ska knytas till bronshantverk, härrör från Väs
tra Torp i sydvästra Skåne (Sk. 19). Fyndet härrör
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Figur 10.8. Balansvågen av brons från Västra Torp (Sk.
19). Teckning: Monica Centerwall.

Figure 10.8. Bronze scales from the sunken-floor hut at 
Västra Torp (Sk. 19). Drawing: Monica Centerwall.

från ett vendeltida grophus, med bevarade läm
ningar efter en bronsgjutares verkstad, i form av 
en hårt sintrad lerplatta samt flera fragment av 
gjutformar för tackor och näbbfibulor. I ett 40 
centimeter djupt stenskott stolphål nära lerplattan 
påträffades större delarna av en balansvåg av brons 
med vidhängande krok (fig. 10.8). Vågen som är 
cirka elva centimeter lång låg ett stycke ner i stolp
il ålet, vilket tyder på att denna lades ner innan stol
pen sattes på plats. Balansvågen användes för att 
väga metallen i samband med tillverkningen av 
olika föremål, och har därmed spelat en central 
roll i bronsgjutarens arbete. Detta i kombination 
med att vågen i sig måste ha representerat ett visst 
metallvärde, tyder på ett kraftfullt offer kanske i 
samband med någon krissituation.

Hantverkarnas 
rituella traditioner

Både flintsmedens, järnsmedens, bronsgjutarens 
och textilhantverkarens arbete var sannolikt om
gärdade av olika ritualer för att säkra ett lycko
samt resultat. Av senare folkliga traditioner vet vi

att särskilt järnsmedens arbete var förknippat med 
olika föreställningar, där smeden troddes stå i kon
takt med övernaturliga makter som gav honom 
förmågor utöver det vanliga (se Burström 1990: 
265f och där anf. litt). Vi vet inte så mycket om de 
myter som var kopplade till de olika hantverken. I 
Snorres Skäldskaparmäl får vi dock en liten glimt 
av den magi som var förenad med järnsmedens 
och bronsgjutarens arbete. Enligt den fornnordis
ka mytologin var det dvärgarna som stod för till
verkningen av kraftfulla vapen, smycken och an
dra magiska föremål. Således berättas om hur 
dvärgarna Brokk och Eitre, söner till Ivaldes, efter 
en vadhållning med Loke om att de inte kunde till
verka tre likvärdiga saker, framställde flera av asa
gudarnas magiska redskap. Det var således genom 
denna vadhållning som Siv - Tors hustru - begåva
des med sitt gyllene hår; Oden fick ringen Draup- 
ner och spjutet Gungne som aldrig stannade i kas
tet; Frej fick sin galt med gyllene borst och Tor fick 
sin hammare som aldrig slog fel (Skaldskapens 
språk kap. 35 i Snorres Edda).

Nedläggelserna av smidesverktyg och produk- 
tionsavfall i stolphål och gropar i husen utgör i 
detta perspektiv ett intressant komplement till de 
förkristna myterna, eftersom vi här får en inblick i 
de rituella handlingar som var länkade till hantver
ken. De få exempel som diskuteras i denna studie 
antyder att järnhanteringen främst representeras 
av smideslagg, medan bronshantverket finns före
trätt både av gjutformar, metallskrot och resterna 
av en våg, d.v.s. verksamheter som ägde rum på 
eller i närheten av gården. En annan intressant 
iakttagelse är att de metallrelaterade fynden i flera 
fall hittats på gårdar som är större än genomsnit
tet, och kan antas ha tillhört personer i samhällets 
övre skikt. Detta gäller t.ex. både fynden från 
Järrestad, Dagstorp och Hjärup i Skåne och Dan- 
kirke på Jylland, vilka påträffats i samband med 
vendeltida storgårdar. Att rituella nedläggelser 
från smide och bronshantverk dyker upp i sådana
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miljöer är egentligen inte särskilt förvånande. Som 
antyds av slaggfyndet från ett förromerskt långhus 
vid Elestorp i Halland förekommer nedläggelser 
av smidesslagg dock även på mer ordinära boplat
ser. Detta väcker funderingar kring huruvida 
slaggresterna och sättet dessa har deponerats på 
skiljer sig mellan boplatser på olika hierarkiska 
nivåer? Här skulle en mer omfattande och syste
matisk analys av metallrelaterade fynd i hus kunna 
ge en mer nyanserad bild av vilken typ av produk
tion som utövades på olika boplatser/gårdar samt 
vilken betydelse hantverket hade i byggnadskul- 
ten. Vilka typer av avfall lades ner och vilka pro
duktionsled representerar dessa? En sådan analys 
borde även omfatta förekomsten av bränd lera, 
som då och då uppträder i större mängd som fyll
ning i stolphål. Själv känner jag till enstaka lång
hus från förromersk och äldre romersk järnålder i 
södra Skåne (Klörup, L:a Hammar och Hilleshög), 
där fynd av bränd eller kraftigt sintrad lera påträf
fats i gropar till takbärande stolpar. Någon kera
mikteknologisk analys av leran från dessa hus har 
dock inte gjorts, som skulle kunna klargöra vilken 
typ av verksamheter leran representerar (se Bergen- 
stråhle & Stilborg 2002:571ff; Pettersson 2002: 
601; Strömberg & Thörn Pihi 2000:59).

Textilhantverket, med dess olika tillverknings- 
led från spinning och vävning till färdig sömnad, 
utfördes under bronsålder och järnålder med 
största sannolikhet av kvinnorna i hemmet. Fynd 
av klädnader från gravar och i mossar vittnar dock 
om en stor variation i den textila produktionen, 
som också omfattat framställning av mer högkva
litativa och konstnärligt utförda arbeten (t.ex. fint 
mönstervävda tyger, hårnät och bonader). I mot
satts till de traditionellt manliga hantverken 
nämns spinning, vävning och sömnad inte i de 
fornnordiska myterna. Om detta har att göra med 
hantverkets vardagliga karaktär eller anknytning 
till den kvinnliga sfären må vara osagt. De fynd av 
deponerade vävtyngder och sländtrissor från hus

som tonar fram i det arkeologiska materialet, blir 
här desto mer intressanta eftersom de öppnar upp 
för möjligheten att studera rituella handlingar uti
från ett kvinnorelaterat perspektiv. Man kan i 
sammanhang påminna om den romartida grav 
från Blidegn på Fyn, där den gravlagda kvinnan fått 
en mängd föremål av magisk karaktär med i grav
godset. Bland föremålen märks föreutom en bunt 
av pilkvistar, som bl.a. användes för att sia om 
framtiden, även flera sjöborrar och tre sländtrissor. 
De sistnämnda var tillverkade av tre olika material; 
en av lera, en av bärnsten samt en av grönt glas 
(Albrechtsen 1956:74f). Sländtrissan har av tidi
gare forskning satts i samband med nornan Urd 
som i den fornnordiska mytologin spinner livs
tråden/väver människornas öden. Sländan ses här 
som en symbol för kvinnornas uppgift att hålla livs- 
hjulet igång och ätten vid liv (Hjörungdal 1991:105 
och där anf. litt.). Kanske vävtyngderna, med sin 
funktion att hålla varpen i väven på plats, ska till
skrivas en liknande symbolik?

Vapen och krigarutrustning
I takt med att den sociala stratifiedngen och poli
tiska makten i samhället utvecklades under järnål
dern, anammade överklassen olika sedvänjor och 
fysiska attribut som stärkte den egna identiteten och 
grupptillhörigheten. I kampen om den politiska 
makten uppträder vid tiden kring Kristi födelse allt
fler tecken på militära aktiviteter i södra Skandina
vien. På basis av krigarutrustningar nedlagda i gra
var och som offer i våtmarker, har forskarna försökt 
att identifiera järnåldershärens sammansättning, 
med krigare av olika social och militär rang. Högst 
upp i rangordningen stod härföraren med en prakt
full utrustning bestående av svärd och sköld, bält- 
beslag och en rikt utsmyckad ridutstyrsel med beslag 
av förgyllt silver. På nästa nivå i rangstegen hittar 
man officerarna, även dessa beridna och försedda
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med svärd och sköld, medan bältbeslag och 
ridutrustningen är av enklare slag gjorda av brons. 
Längst ner på stegen finner man till sist det vanliga 
fotfolket eller infanteriet utrustade med sköldar, 
spjut och lansspetsar (Pauli Hansen m fl. 2.003:312f)

Tack vare stora krigsbytesofferfynd som dem 
vid Illerup ådal på Jylland, har forskarna också en 
ganska klar bild av krigarens personliga ägodelar. 
Bland de personliga föremål som han bar med sig, 
oberoende av rang, märks en kam, en pincett, en 
syl, en liten kniv samt elddon (a.a. 2003:319).

Sett i relation till de stora rituella investeringar 
av vapen och krigarutrustning som skedde i sam
band med begravningar och kulthandlingar i våt
marker, kan det tyckas märkligt att så få vapen hit
tats i samband med järnåldersgårdens byggnader. 
Vid insamlingen av underlaget för denna studie 
har således bara påträffats en handfull boplatser 
med nedläggelser av vapen eller krigartillbehör i 
hus. Det handlar om två fyndplatser i Uppland och 
två från Jylland, med en tidsmässig spännvid från 
äldre romersk järnålder och fram i vikingatid.

Det äldsta fyndet utgörs av en spjut- eller lans
spets av järn från ett långhus vid Krogstrupgård på 
Jylland (Jy. 32). Detaljerna kring fyndet är spar
samma och av beskrivningen framgår endast att 
spetsen hittades i ett av stolphålen till husets tak
bärare. En annat diskret fynd kommer från Skäg- 
gesta i Uppland (Up. 9). Här i ett mer än 40 meter 
stort långhus från vendeltid-tidig vikingatid, tol
kat som gårdens huvudbyggnad, hittades en frag
mentarisk pilspets i ett av stolphålen till husets 
takbärare. Det är framför allt den sparsamma 
mängden fynd från huset som gör spetsen intres
sant ur ett rituellt perspektiv. Eftersom närmare 
upplysningar kring fyndets deponering saknas, är 
tolkningen dock osäker.

Ett av de mer intressanta fynden av vapen och 
vapentillbehör hittades för några år sedan på en stor 
järnåldersboplats vid Bejsebakken daterad till folk- 
vandringstid och vendeltid (Nielsen 2003: 197ff). I

ett av de folkvandringstida långhusen (Jy. 50, 
A304), som skiljde ut sig genom sin större storlek 
och kraftigare takbärande stolpar, hittades flera 
nedläggelser av spjut- och lansspetsar. Huset, som 
byggts om vid minst tre olika tillfällen, har varie
rat i storlek från cirka 25 meter i fas I/II till om
kring 33 meter i fas III. De rituella nedläggelserna 
kan preliminärt knytas till två av husets byggnads- 
faser. Under fas I/II märks stora mängder förkol
nade sädeskorn tillsammans med talrika andra 
fynd från stolphålen till husets takbärare. Bland de 
mer uppseendeväckande fynden finns foten till ett 
frankiskt glas samt en lansspets och två pilspetsar 
av järn. Det framgår inte av beskrivningen var i 
huset föremålen hittades, annat än att vapenfyn
den ska ha påträffats tillsammans.

Även stolphålen som tillhör husets tredje 
byggnadsfas innehöll riktliga mängder förkolnade 
sädeskorn. Dessutom hittades depositioner av va
pen i två av stolphålen till takbärarna. Den ena 
nedläggelsen bestod bara av en lansspets och en 
holk. Det andra fyndet däremot hade en mer kom
plex sammansättning med två pilspetsar, sex lans
spetsar, en spjutspets samt tre holkfragment - 
samtliga av järn. Det faktum att föremålen visar 
spår av förstörelse i form av eldpåverkan samt att 
några av spetsarna har böjts, talar för att dessa har 
nedlagts i rituellt syfte. Själv föreslår författaren 
att vapnen kan ha offrats i samband med kulten av 
Oden. Han noterar vidare att de speciella fynden i 
huset tyder på att ägaren haft en särskild status i 
byn (a.a. 2003:201ff).

Ett annat spännande fynd med vapen och 
krigartillbehör framkom i slutet av 1990-talet i 
samband med forskningsprojektet Birkas befäst
nings undersökningar (Up. 3). Vid utgrävningar 
inom området Garnisonen, som ligger i en slutt
ning nordväst om Borg och sydväst om Svarta jor
den, påträffades lämningar efter en vikingatida 
hallbyggnad. Huset som stått på den övre av två 
terrasser har varit 19 meter långt och 9,5 meter
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Figur 10.9. Krigarnas hus från 
Garnisonen på Birka (Up. 3) 
med byggnadsoffrets läge mar
kerat. Efter Holmquist Olaus
son & Kitzler Åhfeldt 2002.

Figure 10.9. The warriors' 
house from Garnisonen at Birka 
(Up. 3) showing the location of 
the building offering. After 
Holmquist Olausson & Kitzler 
Åhfeldt 2002.

Figur 10.10. Utgrävning av stolphålet med depositionen 
av vapen och tillbehör i krigarnas hus på Birka (Up. 3). 
Foto: Lena Holmquist Olausson.

Figure 10.10. Excavation of the post-hole with the depo
sit of weapons and accoutrements in the warriors' house 
at Birka (Up. 3). Photo: Lena Holmquist Olausson.
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brett med dubbla välvda väggar och två ingångar 
(fig. 10.9). I byggnaden har funnits två stora rum 
med vardera en eldstad (Holmquist Olausson 
2001:13f). I stolphålet till den östra takbäraren 
mitt i huset fann man en unik deposition bestående 
av två spjutspetsar av järn, en ornerad doppsko i 
brons till en svärdsslida, en ornerad torshammare 
av horn, två arabiska silvermynt samt fyrtiotalet 
itusågade kamfodral (fig. 10.10). Särskilt de sist
nämnda fynden är intressanta, eftersom de kan 
kopplas till krigarnas personliga utrustning (a.a. 
2001:15; 1998:30).

Vad som gör fyndet så ovanligt är att det längs 
väggarna i husets norra del fanns talrika spår av 
vapen och krigarutrustning, i form av spjutspetsar, 
delar till sköldar (sköldbucklor) samt nycklar och 
beslag till kistor. Dessa fynd visar att byggnaden 
använts antingen som vapenförråd eller kanske 
som bostad åt krigarna på Birka. I husets södra 
och västra del fanns stora mängder djurben och 
åtskilliga knivar, men också exklusiva fynd i form 
av skärvor från glasbägare och ett drakhuvud i 
brons. Byggnaden antas på dessa grunder även ha 
använts som en samlingslokal, både vid profana 
festligheter och religiösa ceremonier (a.a. 2001: 
15). Att på detta sätt kunna knyta en rituell ned- 
läggelse med vapen och vapentillbehör till krigar
nas hus ligger helt i tråd med hypotesen att offer
gåvorna hämtades ur den egna gruppens sociala 
och mytologiska sfär. Den förefaller mot denna 
bakgrund rimligt att uppfatta fyndet som ett offer 
till Oden för att hedra krigsguden och få dennes 
beskydd i händelse av oväntade anfall av fienden. 
Att kamfodralen medvetet utsatts för förstörelse 
och gjorts obrukbara, förstärker här fyndets ka
raktär av offergåva. Det kan tilläggas att huset bar 
spår efter att ha eldhärjats, och där de kvarläm- 
nade vapnen vittnar om att platsen övergivits i stor 
hast. Trots den rika offergåvan, räckte denna inte 
till för att få Odens skydd.

Föremål med 
religiös symbolik

De första exemplen på föremål med en tydlig reli
giös symbolik utgörs av guldbrakteater och guld
gubbar. Dessa ensidigt präglade guldföremål med 
avbildningar av gudagestalter och rituell rekvisita 
(t.ex. bägare och dryckeshorn) dyker upp under 
400- och 500-talen efter Kristus, i en tid av tydliga 
konkurrensförhållanden mellan olika härskare i 
kampen om den politiska makten. Det är också un
der denna tid som vi i det arkeologiska materialet 
kan ana en förändring av den officiella kultens or
ganisation. Konkret ger sig denna förändring till 
känna genom att offerkulten och bloten flyttas från 
de traditionella heliga platserna vid vatten och i 
lundar till stormannen eller hövdingens gård (jfr 
Fabech 1991:291ff; 1998:15Iff). Hallens betydelse, 
både som bostad åt stormannen och dennes hushåll, 
och som plats för profana fester och religiösa gästa
bud var tidigare kända främst utifrån de norska 
kungasagorna (jfr t. ex. Olsen 1966:66; Herschend 
1993). Under senare år har arkeologiska undersök
ningar av platser som Borg vid Lofoten (Stamsø 
Munch 1991:321 ff), Slöinge i Halland (Lundqvist 
1996), Järrestad i Skåne (Söderberg 2003) och 
Tissø på Sjælland (Jørgensen 1998), bekräftat men 
också nyanserat bilden av hallens funktion i den 
offentliga kulten. Samtidigt har andra undersök
ningar, vid t.ex. Uppåkra i Skåne, Borg i Östergöt
land (Nielsen 1996), och Sanda i Uppland (Åqvist 
1996), visat att kulten inte bara varit knuten till

Figur 10.11. Södra Skandinavien med fyndplatser för bus 
med nedläggelser av föremål med religiös symbolik samt 
övriga fynd. Karta: Staffan Hyll.

Figure 10.11. Southern Scandinavia showing find-spots 
of houses with ritual deposits of objects with religious 
symbolism, and other finds. Map: Staffan Hyll.
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själva hallbyggnaden, utan att det också har fun
nits speciella byggnader och tempel med ceremo
niella funktioner. Särskilt intressanta i detta sam
manhang är de nya undersökningarna av ett min
dre långhus med tydliga sakrala funktioner i Upp- 
åkra. Byggnaden har varit mellan 12 och 13 meter 
lång och försedd med fyra kraftigt överdimensio
nerade takbärare som tyder på att huset haft ett 
upphöjt tak. Inuti huset fanns tjocka avsatta lager 
kring en centralt placerad eldstad, som vittnar om 
ett närmast kontinuerligt bruk av byggnaden från 
romersk järnålder och fram i vikingatid, då huset 
övergavs. Fyndmaterialet från huset är synnerligen 
komplext, och omfattar alltifrån religiösa föremål, 
t.ex. guldgubbar, till spår efter ädelmetallhante- 
ring, keramik och djurben. I huset har också på
träffats flera enskilda rituella nedläggelser. Den 
mest praktfulla depositionen hittades strax söder 
om härden. Nedläggelsen, som har tydliga kopp
lingar till ceremoniella dryckesritualer, bestod av 
en blå glasskål från 500-talet efter Kristus. Skålen 
låg uppochned vänd tillsammans med en bägare i 
brons och silver försedda med flera band av guld- 
foliebleck med mytologiska motiv. Bland övriga 
nedläggelser i kulthuset märks bl.a. ett kranium av 
nötboskap samt en dörring, som kanske har suttit 
på ingångsdörren (Larsson 2002:25ff; pers. kom. 
Lars Larsson).

Guldbrakteater och guldgubbar

De flesta fynd av guldbrakteater har hittats i äldre 
tid. Det är därför oklart i vilken utsträckning dessa 
kan knytas till boplatser och bebyggelse. Jag kän
ner bara till en enda fyndplats där guldbrakteater 
hittats i grunden till ett hus. Det handlar om en 
praktfull nedläggelse bestående av elva brakteater, 
en spiralfingerring av guld, en svärdsknapp av guld 
med granatinläggning och en silverdenar. Fyndet 
som härrör från det folkvandringstida centralplats- 
området vid Gudme på Fyn, påträffades i stolphålet

till en takbärare som hört till ett mindre långhus. 
Nedläggelsen har av Henrik Thrane tolkats som ett 
skattfynd, vilket med tanke på guldföremålens me
tallvärde och exklusivitet kan tyckas självklart 
(Thrane 1993:24ff). Ser man å andra sidan till 
föremålens karaktär, är inslaget av religiös symbo
lik mycket påtagligt, med tre s.k. Oden-brakteater, 
tre brakteater med motivet av en fallen häst, samt 
en brakteat med runor. Möjligheten av att föremå
len nedlagts i ett rituellt sammanhang, är därför 
mycket trolig, kanske som ett offer till Oden.

Våra kunskaper om guldgubbarna och deras 
fyndkontexter är i jämförelse med brakteatfynden 
betydligt bättre. Vi vet inte exakt vilken roll de små 
guldblecken med bilder av mans- och kvinnofigurer 
spelade i kulten. Enligt en av de mer vedertagna 
tolkningarna representerar dessa avbilder av gudar 
och andra övernaturliga väsen i den förkristna 
mytologin (Watt 1999:184 och anf. litt.). De kär
lekspar som ofta förekommer på blecken har t.ex. 
tolkats som guden Frej och hans hustru jätte
kvinnan Gerd. På figurblecken uppträder ibland 
även mans- och kvinnogestalter med olika rituella 
rekvisita. Bland de sakrala föremålen märks särskilt 
bägaren och dryckeshornet, som i sejden användes 
för den rituella berusning med mjöd som enligt 
mytologin gav visdom och övernaturlig klarsyn 
(Drobin 1991). Andra typer av heliga föremål som 
då och då förekommer på guldblecken är grenar el
ler risruskor som spelade en central roll i blotet för 
att stänka det heliga blodet från offerdjuren. 
Guldgubbarnas anknytning till olika gudar och my
ter gör att dessa idag anses ha fungerat som en slags 
tempelpengar eller votivbleck, och där valet av mo
tiv på blecken hade att göra med vem eller vilka 
gudar man ville åberopa och i vilket syfte (Berg- 
qvist 1999:117f). Var det för att säkra ett lycko
samt bröllop eller gästabud eller var det kanske i 
ett skyddande syfte inför en längre resa?

Vid de senare årens undersökningar av hall
byggnader har guldgubbar kommit att bli något av
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en ledartefakt för tolkningen av hallens ceremo
niella funktion i den offentliga kulten. Vi känner 
idag till cirka 2800 enskilda exemplar av guld
gubbar från trettiotalet platser i Skandinavien, 
från Borg vid Lofoten i norra Norge och Helgö i 
Mälaren till Uppåkra i Skåne, Sorte Muld på Born
holm och Gudme/Lundeborg på Fyn (Watt 1999 
och anf. litt.). På några av dessa lokaliteter har 
guldgubbar även hittats på ett sådant sätt att de 
kan knytas till rituella nedläggelser. Ett av de kan
ske bästa exemplet härrör från Borg vid Lofoten, 
där en liten deposition om tre guldgubbar hittades 
i en praktfull hallbyggnad som i dess yngsta fas 
varit mer än 70 meter lång (Stamsø Munch

Figur 10.12. De båda långhusen vid Slöinge (Ha. 12) i 
södra Halland. Notera att de två stolphålen med guld
gubbar är kopplade till kallrummens nordvästra hörn. 
Efter Lundqvist 2003. Renritning: Annika Jeppsson.

Figure 10.12. The two long-houses at Slöinge (Ha. 12) in 
southern Halland. Note that the two post-holes with 
gold-foil figures are associated with the north-west corner 
of the hall room. After Lundqvist 2003. Clean drawing: 
Annika Jeppsson.
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1991:329). Vad som är intressant med detta fynd 
är att guldgubbarna hittades in situ under en sten i 
ett av stolphålen till en takbärare i huset, samt att 
nedläggelsen kan knytas till den tredje och sista 
byggnadsfasen daterad till vikingatid. En spän
nande iakttagelse är att guldgubbarnas placering 
ansluter till hallrummets nordöstra hörn, där även 
de flesta övriga högstatusfynden påträffades. 
Stamsø Munch föreslår på dessa grunder och med 
hänvisning Emil Birkelis studier av det heliga hör
net, att denna del av hallrummet skulle kunna ha 
hyst själva högsätet (a.a. 1991:330f).

Ett annat fynd av guldgubbar härrör från Ber- 
gagård vid Slöinge (Ha. 12) i Halland (Lundqvist 
1996; 2003:5Iff). På denna boplats med minst två 
faser av hallbyggnader daterade till vendeltid (hus

III) och tidig vikingatid (hus II), har ett omfattande 
fyndmaterial tillvaratagits, som förutom vanliga 
hushållsaktiviteter vittnar om specialiserat hant
verk, konsumtion av lyxvaror och kultutövning. 
Liksom i hallen vid Borg i Norge, uppvisar fyndens 
antal och spridning ett distinkt mönster i de båda 
husen, således att dessa huvudsakligen kan knytas 
till den nordvästra takbärande stolpen i själva hall
rummet. Fyllningen i de aktuella stolphålen upp
visar en komplex men likartad sammansättning av 
fynd, som förutom guldgubbar och bitar av guld
folie omfattar skärvor från glasbägare, metallsmäl
tor från ädelmetallhantverk, avfall från pärlfram- 
ställning och sländtrissor. Liksom i Borg innehöll 
stolphålen även rester av hushållsavfall i form av 
keramikskärvor, brända ben och sädeskorn.

Figure 10.13. Selection of gold-foil figures from the hoard in house III 
at Slöinge (Ha. 12). Drawings: Anders Andersson. Scale 3:1.
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Största antalet guldgubbar (35 st.) hittades i hus 
III, som representerar den andra byggnadsfasen 
men äldsta hallbyggnaden på platsen (fig. 10.12 
och 10.13). Guldgubbarna låg i stolphålets övre 
fyllning tillsammans med ett stort antal granater 
(27 st.) och bitar av guldfolie (12 st.). Det översta 
skiktet i stolphålet tolkas av Lundqvist som rester 
av nersjunkna golvlager. Närmare analyser av jor
den visar dock att fyllningen huvudsakligen består 
av organiskt material (benmjöl), vilket innebär att 
guldgubbarna, granaterna och guldfolien legat i 
detta lager tillsammans med en stor mängd ben. 
Enligt Lars Lundqvist tyder bevarade trärester i 
botten av stolphålsgropen, på att den takbärande 
stolpen lämnades kvar att ruttna på platsen. Spår 
av trärester hittades även i andra stolphål (Lund
qvist 2003:58f). Sammantaget betyder detta att 
guldgubbarna inte kan ha deponerats i samband 
med att huset byggdes, utan när detta revs och 
övergavs.

Enligt Lundqvist bör hus II ha uppförts relativt 
snart efter att den äldre hallbyggnaden övergavs 
(1996:16; 2003:60). Det nya huset uppfördes ome
delbart norr om och parallellt med den äldre bygg
naden. Fyndbilden i den nordvästra takbäraren till 
hallrummet i hus II uppvisar en närmast identisk 
sammansättning som stolphålet i hus III, dock med 
skillnaden att antalet guldgubbar här bara uppgår 
till två stycken. Vad denna skillnad beror på är svårt 
att säga. Vi kan bara notera att det finns minst yt
terligare ett tjugotal guldgubbar från ploglagret 
ovanpå och kring husen, varför det ursprungliga 
antalet kan ha varit större (Lundqvist 2003:44).

Fynden från Bergagård ansluter genom sin 
sammansättning och placering i husen till samma 
traditionsmonster som iakttagits i den stora hall
byggnaden vid Borg i Nordnorge. En liten men in
tressant detalj som skiljer mellan de båda plat
serna är valet av hörnläge i hallrummet. Medan 
invånarna i Borg betraktade det nordöstra hörnet 
som en helig plats, verkar det nordvästra hörnet

ha haft en liknande betydelse för grannarna i sö
der. Skillnaden i fråga kan tyckas ovidkommande. 
Faktum är dock att hallänningarnas intresse för 
det nordvästra hörnet i rituella sammanhang går 
tillbaka på en betydligt äldre tradition med mång
hundraåriga anor. Redan vid tiden omkring Kristi 
födelse, märks således vid nerläggelser av lerkärl 
och malstenar en påtaglig dragning till långhusets 
nordvästra hörn (se kap. 4 och kap. 5).

Ringar och miniatyrhängen

Den andra gruppen av föremål med religiös sym
bolik som uppträder under yngre järnålder är 
ringar av järn med små hängen. Dessa har till skill
nad från guldbrakteater och guldgubbar en stark 
lokal anknytning till Mälardalsområdet. Ringen 
som symbol anknyter i den förkristna mytologin 
till den heliga och magiska guldringen Draupner, 
men kan även uppfattas som en symbol för frukt
barhet och livets kretsgång (Cooper 1983:26). 
Järnringarna förekommer i olika storlekar och 
med olika typer av miniatyrhängen. En särskild 
grupp utgörs av de s.k. torshammarringarna - vilka 
som namnet antyder består av järnringar med ham
mare och andra miniatyrhängen. Torshammaren är 
ett av de föremål som med säkerhet kan knytas till 
den förkristna religionen, genom myterna om gu
den Tor och hans magiska hammare Mjölner. De 
studier som hittills gjorts av torshammarringar, vi
sar att dessa främst uppträder i gravsammanhang 
daterade till 800- och 900-talen (Gräslund 1996; 
Nilsén 1992:15ff och där anf. litt.). De flesta ring
ar härrör från brandgravar (ca 95 %), även om 
nedläggelser i skelettgravar också förekommer. 
Det är tack vare de senare som vi vet att ringarna 
burits kring halsen.

Torshammarringar har även hittats på boplatser 
(t.ex. på Birka), men mig veterligen har dessa ännu 
inte påträffats i någon säker kontext tillsammans 
med byggnadslämningar. Enstaka torshammare
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utan ring har däremot i flera fall hittats i hus. Fyn
det från Garnisonen på Birka, där en ornerad tors- 
hammare av horn nedlagts som offergåva tillsam
mans med en doppsko av brons, två spjutspetsar, 
två arabiska silvermynt och cirka fyrtio förstörda 
kamfodral, i grunden till ”krigarnas hus” har re
dan presenterats (se ovan Vapen och krigarutrust- 
ning). Bland övriga fynd av torshammare bör 
nämnas ett exemplar av järn från ett vendeltida 
boningshus vid Rickomberga (Up. 4), samt två 
stycken av järn från Pollista (Up. 21). De senare 
hittades vid ett boningshus (hus 6) och ett litet ut
hus tolkat som sädesmagasin (hus 16) tillhörande 
två samtida vikingatida gårdar (Hållans 8c Svens
son 1999:49). Vid uthuset hittades även en liten 
vriden amulettring med tre små ringar (jfr nedan). 
Inga av dessa fynd kan knytas till slutna kontexter. 
Föremålens närvaro i eller i anslutning till byggna
derna kan tyda på att dessa, i egenskap av magiska 
och skyddande amuletter, förvarades i husen.

I motsatts till torshammarringar uppträder de 
mindre ringarna av järn eller brons även på bop
latser. Ringarna kan vara antingen släta eller for
made som eldstål och förekommer både med res
pektive utan hängen eller amuletter. Bland de se
nare märks t.ex. eldstålsformade hängen (eld), 
miniatyrskäror (skörd) och sköldformade hängen 
(solsymboler), samtliga symboler som på olika sätt 
anknyter till fruktbarhetskult och livgivande kraf
ter. Andra typer av amuletter som förekommer är 
stavformiga (sejdstavar), kubbstolsformiga (gu
darnas tron) och spjutformade hängen (Gungne - 
Odens spjut). Vid de tillfällen då amulettringar 
kunnat knytas till samtida byggnader rör det sig 
antingen om enkla ringar eller ringar med eldståls- 
form och miniatyrskäror.

Det äldsta fyndet av detta slag kan knytas till ett 
gårdskomplex från romersk järnålder och folkvand- 
ringstid vid Arninge i Uppland undersökt av UV 
Mitt i slutet av 1990-talet (Up. 15). I ett 35 meter 
stort långhus, tolkat som gårdens huvudbyggnad,

hittades en liten enkel järnring (2,6 cm i diameter) 
i den andra takbäraren från det sydöstra hörnet. 
Ringen framkom i botten av stolphålsgropen och 
tolkas därför som en avsiktlig nedläggelse (Hamil
ton 2001).

De flesta fynd av amulettringar i hus hör dock 
vikingatiden till. Till denna grupp hör ringen från 
Pollista (Up. 21) samt två enkla ringar med vid
hängande ring från Svarta jorden på Birka (Up. 3). 
De sistnämnda ringarna ingår i en deposition från 
en gemensam väggränna mellan två syllstensbygg- 
nader, som även omfattar delar av ett kranium med 
horn av nötboskap, två ejdervingar och ett skulder
blad av människa. Fyndet har tidigare presenterats 
av Björn Ambrosiani, som utifrån fyndens läge och 
komplexa sammansättning uppfattar detta som ett 
skyddsoffer (Ambrosiani & Ericsson 1993:15ff) (jfr 
kap. 7 fig. 7.17 och kap. 8 sid. 143).

Amulettringar har även påträffats vid kungs- 
gårdskomplexet Hovgården, Alsnö, väster om Bir
ka. (Up. 1). I två fall har dessa kunnat kopplas till 
lägen i hus som kan tyda på en rituell hantering. 
Vid Thordemans utgrävning 1920 av en tidigme
deltida byggnad hittades en liten eldstålsformad 
amulettring av brons inuti huset vid det sydöstra 
hörnet (Rydh 1936:186ff). Någon tolkning av fyn
det förs inte fram, men placeringen i ett hörnläge 
talar för en medveten deponering. Det andra fyn
det från Hovgården påträffades i början av 1990- 
talet i samband med Adelsöprojektets undersök
ningar av ett vikingatida gårdsläge. I ett långhus 
av okänd storlek hittades i kanten av en härd i 
husets golvlager en cirka tolv centimeter lång 
skära med två ringar, varav en med två vidhäng
ande miniatyrskäror (fig. 10.14). I samma lager 
fanns även spetsen av miniatyrskära, ett litet 
eldstålsformat hänge samt ett knivämne. Fyndet 
har tidigare diskuterats av Solveig Brunstedt som 
uppfattar fynden som en rituell nedläggelse med 
kopplingar till fruktbarhetskult och dyrkan av gu
den Frej, som enligt den förkristna mytologin
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Figur 10.14. Järnskära med amulettringar ocb vidhäng
ande miniatyrskäror från Alsnö bus (Up. 1). Ur Brunstedt 
1996. Skala 2:3.

Figure 10.14. Iron sickle with amulet rings and appended 
miniature sickles from Alsnöhus (Up. 1). Drawing: From 
Brunstedt 1996. Scale 2:3.

rådde över jordens växtlighet och skörd (Brun
stedt 1996:22; se även Isaksson 1992).

Användningen av ringar och amuletter med 
koppling till den förkristna kulten har som tidigare 
nämnts en speciell lokal förankring i östra Mellan
sverige och Mälardalsområdet i synnerhet, där 
bruket av hedniska symboler bl.a. setts som ut
tryck för en ideologisk och social stress i mötet 
med den nya religionen (Nilsén 1992:35). Enstaka 
fyndplatser med amulettringar har emellertid även 
påträffats utanför Mälardalen. Från Järrestad i 
Skåne (Sk. 17) härrör en ring med två vidhäng
ande miniatyrer, i form av ett eldstål och en yxa. 
Ringen med hängena som har knycklats samman 
hittades i fyllningen till ett vikingatida grophus, 
vilket enligt Bengt Söderberg kan tyda på rituella 
aktiviteter (Söderberg 2003). Det är dock oklart 
om fyndet ska knytas till husets användningstid 
eller dess övergivande. På samma plats fanns un

der vendeltid ett gårdskomplex med högstatus
karaktär (jfr ovan Järnhantering).

Ett annat spännande fynd av amulettringar ut
anför Mälardalen härrör från Borg i norra Öster
götland (Nielsen 1996), I en liten rektangulär bygg
nad tolkad som kulthus, hittades två amulettringar 
strax söder om ett stensatt fundament, som antas 
ha fungerat som altare. Dessa ringar var dock inte 
de enda som framkom på platsen. På den stensatta 
gårdsplanen framför ingången till byggnaden hit
tades en depå med närmare ett hundra eldstål- 
formade ringar, vissa försedda med yxformade 
hängen. Bland ringarna fanns både färdiga och 
halvfärdiga exemplar liksom en del järnslagg, vil
ket förstärker fyndets rituella karaktär (a.a. 
1996:95ff). Fynden av amulettringar från Borg är 
intressanta eftersom de hittats i anslutning till en 
religiös byggnad för kollektiva offer och kult- 
utövning. Detta visar att järnringar och hängen 
inte bara fungerat som magiska amuletter, utan 
även använts som religiösa föremål i den offentliga 
kulten. En liknande tolkning är giltig för miniatyr- 
skärorna. Även dessa föremål har förutom i van
liga hus påträffats i större antal vid byggnader 
med speciella funktioner i kulten. Således hittades 
vid Sanda i Uppland för några år sedan ett stort 
antal miniatyrskäror i och kring en liten stensatt 
byggnad, tolkad som ett harg. Byggnaden som da
terats till vikingatid låg i anslutning till den pro
fana bebyggelsen som även hyst en hallbyggnad 
med förmodade ceremoniella funktioner (Äqvist 
1996:115).

Övriga fynd
I det insamlade materialet finns även ett antal 
föremålstyper, samtliga från järnåldern, som inte 
passar in i någon av de kategorier som hittills pre
senterats. Det handlar å ena sidan om föremål som 
man som arkeolog normalt skulle associera med
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gravar, nämligen personliga tillbehör i form av 
dräktspännen och kammar. Men bland fynden 
finns även exempel på nedläggelser av mynt samt 
traditionella boplatsrelaterade föremål som ler- 
block och eldbockar.

Personliga tillbehör

Det är inte ovanligt att man på boplatser hittar fö
remål av personlig karaktär, som t.ex. spännen 
och beslag till dräkten, pärlor, rester av kammar 
mm. Särskilt under yngre järnålder, i takt med att 
denna typ av föremål blev allt vanligare i samhäl
let, dyker de också allt oftare upp i det arkeolo
giska materialet. De flesta föremål är dock sönd- 
riga och ger intryck av att ha tappats bort. Att hela 
föremål hittas i slutna kontexter i byggnadsläm- 
ningar är däremot ovanligt. Trots ett idogt sö
kande i rapporter och artiklar, har jag bara stött 
på en knapp handfull exempel som utifrån fynd
omständigheterna kan antas ha lagts ner i ett 
rituellt sammanhang. Det handlar om fyra fynd av 
dräktspännen från Jylland och Halland samt och 
två fynd av kammar/kamfodral från Mälardalen. 
Det ska nämnas att förekomster av små solitära 
föremål utan närmare fynduppgifter, som t.ex. 
pärlor och små beslag, inte tagits med på grund av 
svårigheterna att värdera dessa. Att exemplen är 
så fåtaliga kan tyckas märkligt med tanke på att 
personliga föremål ofta förekommer som nedläg
gelser i andra religiösa sammanhang, t.ex. i grav
kulten och som offergåvor i våtmarker (t.ex. i 
krigsbyteofferfynden). Jag har för närvarande 
inget svar på vad detta beror på, utan väljer istället 
att lämna frågan öppen.

Bland de tre jylländska smyckefynden märks 
två folkvandringstida nedläggelser från St. Em- 
merske (Jy. 38) och Oxbol (Jy. 47) i landskapets 
sydvästra del. Det handlar i bägge fallen om kors- 
formiga fibulor av brons som påträffats i stolphål 
tillhörande långhus. I St. Emmerske låg fibulan i

stolphålet till den västra ingångsstolpen i husets 
södra långsida (Per Ethelberg, brev i juni 2000), 
medan det korsformiga spännet från Oxbol hitta
des i stolphålet till en inre takbärare nära härden i 
husets boningsdel. Det kan nämnas att det från 
denna sistnämnda byggnad, som varit cirka 36 
meter lång, även föreligger en nedsatt järnkniv i 
den södra vägglinjen i fähusdelen. Inga av dessa 
fynd tas upp till närmare diskussion i Hatts artikel 
(a.a. 1959).

Den tredje fibulan härrör från en äldre järnålders- 
boplats vid Holkjærvej i N. Galten socken (Jy. 6) i 
trakten kring Randers på nordöstra Jylland. Fyndet 
gjordes i ett starkt skadat långhus med åtta par tak
bärande stolpar och med en nordväst-sydöstlig 
orientering. På platsen för den första takbäraren 
från sydväst, vars stolphål inte var bevarat, låg ett 
nästan intakt lerkärl av bägartyp med hank, som 
innehöll en vacker silverfibula med kam och guld
inläggning från 100-talet efter Kristus. Fyndet tol
kas av utgrävarna som en avsiktlig deponering, men 
diskuteras egentligen inte närmare i rapporten 
(Berthelsen & Christiansen 1989:33ff; Berthelsen 
1989). Det är enligt min uppfattning främst hörn
läget tillsammans med det lilla oornerade lerkärlet 
som tyder på en rituell nedläggelse. Några uppgifter 
om brända ben finns inte heller, som skulle kunna 
indikera en begravning. Ett fjärde och sista fibula- 
fyndet kommer från Brogård i Halland. Det rör sig 
om en starkt fragmenterad och korrogerad fibula av 
järn, som hittades i en brandgrop i ingångsrummet 
till ett av långhusen (hus VIII). Enligt Lennart Carlie 
rör det sig om en korsformig fibula, vilket skulle be
tyda att graven är yngre än huset, som dateras till 
den andra bebyggelsefasen under romersk järnålder 
(Carlie 1992:37). Några andra samtida gravar finns 
dock inte i närheten, samtidigt som bestämningen 
av fibulan är något osäker. En eventuell samtidighet 
med huset kan därför inte uteslutas.

Det är svårt att utifrån de bristfälliga uppgifter
na kring fynden, bedöma när under byggnadernas

182



Figur 10.15. De två kammarna med 
djurhuvuden i ändarna från Norra 
Gärdet (Up. 6). Teckning: Alicija 
Grenberger, Societas Archaeologica 
Upsaliensis. Skala 2:3.

Figure 10.15. The two combs with 
animal heads at the ends from 
Norra Gärdet (Up. 6). Drawing: 
Alicija Grenberger, Societas Arch
aeologica Upsaliensis. Scale 2:3.

livstid spännena lades ner och i vilket syfte. Place
ringen av de två korsformiga fibulorna i stolphålens 
fyllning, antyder att nedläggelserna ägt rum i sam
band med att husen byggdes. Om så är fallet skulle 
fibulans placering vid ingången i huset från St. 
Emmerske, kunna tyda på att denna deponerats i 
ett skyddande syfte. Vad gäller lerkärlet med sil- 
verfibulan är uppgifterna om fyndkontexten däre
mot alltför ofullständiga för att ge några ledtrådar 
kring tidpunkten för nedläggelsen.

Vi vet inte vilka symbolvärden som var för
knippade med dräktspännena. Den korsformiga 
fibulan hör till en av de mer ordinära typerna un
der folkvandringstid och har troligen burits både 
av män och kvinnor, medan den exklusiva lilla 
silverfibulan med förgyllning måste har tillhört en 
person i samhällets övre sociala skikt. Kanske har 
spännena burits av en bortgången anfäder/an- 
moder, och deponerats i husen så att släktingens 
vakande och skyddande ande blev kvar i huset.

Till gruppen av personliga tillbehör hör även 
kammar och kamfodral tillverkade av horn. Kam
mar introduceras redan under första och andra år
hundradet efter Kristi födelse, troligen genom 
influenser från romerska områden. De tre fynd som 
ingår i denna studie tillhör samtliga yngre järnålder. 
Det äldsta fyndet, daterat till folkvandringstid, här
rör från ett långhus vid Brista i Uppland (Up. 11).

Det handlar om en handtagskam nedlagd som grav
gåva i en brandgrav med ett barn, som placerats i 
stolphålet till ett av husets takbärande stolpar 
(Renck 2000:21 Off; se kap. 8 fig. 8.2 och 8.3).

De två övriga fynden tillhör vikingatid. Av 
dessa har depån från ”Krigarnas hus” på Birka, 
med bl.a. två spjutspetsar och cirka fyrtio kam
fodral, redan presenterats i avsnittet om Vapen 
och krigarutrustning. Det tredje fyndet härrör från 
Norra Gärdet vid Gamla Uppsala (Up. 6) (fig. 
10.15 se även fig. 7.18) och består av två närmast 
identiska hornkammar med flätbandsornamentik 
och djurhuvuden i ändarna. Kammarna hittades i 
ett cirka tolv meter långt enskeppigt hus, byggt i 
skiftesverk eller med resvirke. De låg i stolphålet 
till den sydvästra hörnstolpen i den del av huset 
som använts för boende (Ljungkvist m.fl. 
2000:21f och 33). Fyndet tolkas inte som en rituell 
nedläggelse i rapporten, men bör tveklöst uppfat
tas som en sådan, sett mot bakgrund av hörnläget 
i huset och kammarnas likartade utseende. Från 
samma hus, i fyllningen till de djupa stolphålen, 
föreligger även ett stort antal djurben från häst, 
hund, får, svin och groda. Flertalet av dessa har 
utifrån sin sammansättning och placering i huset 
tolkats som spår efter rituella handlingar (se kap. 
7). Depositionen med de båda djurhuvudförsedda 
kammarna passar väl in i denna bild.
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Mynt

De äldsta fynden av mynt i Skandinavien dyker upp 
under romersk järnålder i kontakterna med det ro
merska imperiet. Någon egen myntproduktion fanns 
ännu inte och det skulle dröja nästan ytterligare 
tusen år - till vikingatidens slut - innan de nord
iska kungarna börja prägla egna mynt, troligen ef
ter engelska förebilder. Under romersk järnålder 
och folkvandringstid var det uteslutande olika ty
per av romerska mynt som nådde de germanska 
folken i södra Skandinavien. Mest tycks man ha 
varit förtjust i de små silvermynt (denarer) som var 
i cirkulation under det första och andra århundra
det efter Kristi födelse, åtminstone så länge silver
halten var tillräckligt hög för att silvret skulle 
kunna användas som råvara vid smyckeframställ
ning. Från och med 400-talet hade de romerska 
guldmynten (solidi) definitivt ersatt de äldre 
silvermynten. Mellan 7000 och 8000 denarer och 
mer än 800 solidusmynt har hittats på den skandi
naviska halvön. De allra flesta av dessa mynt ham
nade på de tre större Östersjööarna Bornholm, 
Öland och Gotland, och i andra hand i övriga 
Danmark, Skåne och Mälardalen (Stenberger 
1979:422 och 492; Jonsson 2000:418f; Fonnes- 
bech-Sandberg 1991:236f).

Under 500-talets senare del minskade flödet av 
solidimynt. Först med övergången till vikingatid och 
de ökade kontakterna med områden i väster- och 
österled - både fredliga/handelsorienterade och kri
giska - ökade cirkulationen av främmande mynt på 
nytt i Skandinavien. De äldsta myntfynden kommer 
österifrån och domineras av arabiska silvermynt, 
som dock minskar under senare delen av 900-talet. 
Vid denna tid ökar istället mynten västerifrån, först 
de tyska sedan de engelska silvermynten. Det sam
manlagda antalet mynt från vikingatiden uppgår 
bara i Sverige till mer än 235 000 (Stenberger 1979: 
736f; Jonsson 2000:418f).

Sett mot bakgrund av det stora antalet mynt, som 
periodvis från och med romersk järnålder och

framåt, nådde de skandinaviska gårdarna och by
arna, skulle man förvänta sig att det kring de exo
tiska och värdefulla metallbitarna uppstod olika fö
reställningar av magisk eller religiös art. Så tycks 
också i viss mån vara fallet, då man i Skandinavien 
hittat flera exempel på gravar med så kallade 
Karonsmynt. Enligt denna romerska dödskultstradi- 
tion skulle ett litet mynt (en obol) läggas i den dödes 
mun, som betalning till färjekarlen Karon för resan 
till dödsriket över floden Styx (Söderström 1974: 
48). Rituella bruk av mynt är också kända i andra 
sammanhang från romerska områden, både i heliga 
källor (Cunliffe 1970:37), under skeppsmaster och i 
byggnader (Merrifield 1987:54). Det är oklart om 
och i vilken utsträckning även dessa traditioner 
nådde det skandinaviska området under järnåldern.

Nedläggelser av mynt i hus förekommer också i 
Skandinavien, även om antalet är få sett i förhål
lande till den totala andelen myntfynd. På Gotland, 
där de flesta förhistoriska mynt hittats, har Majvor 
Östergren visat att romerska och vikingatida mynt 
ofta påträffats på boplatser (Östergren 1981 och 
1986). Särskilt denarfynden uppvisar i flera fall en 
tydlig rumslig koppling till stengrundshusen, där de 
hittats vid ytterväggar och i hörnlägen inuti husen. I 
den äldre forskningen tolkades myntfynd nästan 
undantagslöst som skatter, nedgrävda under oros
tider. Denna hypotes ifrågasätts av Östergren, som i 
sina analyser av fyndplatserna inte hittar något stöd 
för att mynten varit nedgrävda. För de äldre fynden 
anser hon istället - utifrån myntens placering invid 
grundmurarna som tycks ha använts som en slags 
hyllor - att dessa troligen förvarades öppet i huset 
och därför bör uppfattas som enskilda människors 
ägodelar (a.a. 1981:20f). En liknande argumenta
tion hittar man i hennes analys av de vikingatida 
skattfynden och deras fyndplatser (Östergren 
1989:244). Östergren diskuterar inte andra förkla
ringsmodeller, som t.ex. möjligheten att mynten 
nedlagts i rituella sammanhang. Går man igenom 
hennes lista över denar- och solidusmynt som med
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större säkerhet påträffats inuti stengrundshus, slås 
man av flera detaljer i fyndbeskrivningarna som ta
lar emot hypotesen att de skulle ha fallit ner på gol
vet av en slump. Vid Ekes i Bro socken undersökte 
O.W. Wennersten 1906 delar av en husgrund. Vid 
undersökningen hittades sex denarer intill lång
sidans innermur ”på botten av en liten med hårt 
packad aska fylld grop.. .synnerligen avsiktligt ned
lagda och bortglömda.” (efter Östergren 1981:18 
med hänvisning till Wennersten 1929:305). Ett annat 
gammalt fynd kommer från en husgrund vid Rings i 
Hejnum socken undersökt av Fredrik Nordin 1886. 
Här hittades tre denarer liggande tätt tillsammans 
intill muren i det sydvästra hörnet (Biörnstad 
1955:864ff). Det tredje fyndet som ska nämnas är 
från Lilla Havor i St. Hablingbo socken, där RAGU 
1967 vid undersökningar av en husgrund fann 7 
denarer liggande tillsammans på och vid ett av stol- 
pstöden (Österholm 1981:18 med hänvisning till 
Manneke 1968:93). Jag har inte haft möjligheter att 
granska dessa fynd närmare. De kontexter i vilka 
denarerna hittats - i en askfylld grop, i det sydväs
tra hörnet och vid ett stolpstöd - framstår dock 
onekligen som intressanta, och väcker frågan om 
inte det kan finnas andra förklaringar till myntens 
närvaro i husen.

Utanför Gotland har jag hittat några få exempel 
på nedläggelser av mynt i hus. Ett av dessa fynd 
kommer från Ginderup (Jy. 8) på Jylland. Det 
handlar om 25 romerska mynt funna i bostads
delen till ett litet nord-sydligt orienterat långhus, 
det tredje eller fjärde huset i en lagersekvens om sju 
på varandra liggande hustomter. Enligt Gudmund 
Hatt påträffades mynten bakom eldstaden direkt 
under lergolvet, där dessa låg staplade på varandra 
invid stolphålet till en takbärare. Bland mynten 
märks 24 silvermynt och ett guldmynt, präglade 
under perioden 124-103 f. Kr. till år 74 efter Kris
tus (Hatt 1935:47ff). Hatt spekulerar i sin artikel 
huruvida mynten kan ha grävts ner av en hemvän
dande Thybo från sydligare nejder, vilket menar

han även kan förklara husets avvikande oriente
ring (a.a. 1935:50). En sådan tolkning av fyndet 
förefaller med tanke på myntens tidiga datering 
inte oäven. Betydligt svårare är då frågan om 
mynten nedlagts som skattgömma eller deponerats 
som offergåva i samband med husets uppförande 
och invigning. Vad som skulle kunna tyda på den 
senare tolkningen är att mynten låg under ler
golvet, vilket innebär att de knappast var avsedda 
att tas upp och användas i profant syfte.

Av övriga myntfynd har de två arabiska silver
mynt, som tillsammans med krigarutrustning ned
lagts som offergåva i en hallbyggnad på Birka, re
dan nämnts. Från Uppland kommer även ett annat 
vikingatida myntfynd av rituell karaktär. Det 
handlar om en liten depå bestående av tio arabiska 
silvermynt och en plants (myntämne) från Olham- 
ra i Vallentuna socken (Up. 22). Fyndet framkom 
1981 i samband med Angarnsjöprojektets under
sökningar av ett fem meter stort hus med syllstens- 
grund (A26) tillhörande ett större bebyggelse
komplex. Mynten som dateras till 900-talets se
nare del hittades samtliga inom en cirka 1,5 stor 
yta i husgrundens sydvästra del i nivå med golvet. 
De tolkas av utgrävarna därför som samtida med 
huset. Det kan tilläggas att huset innehöll en härd 
med brända ben och bör således ha använts för 
boende (Olausson & Petré 1982).

Inom det gammeldanska området har jag bara 
hittat ett enda exempel på myntfynd från ett vi
kingatida hus. Fyndet kommer från Syvsig i södra 
Jylland (Jy. 19) och härrör även i detta fall från en 
mindre byggnad bestående av ett rektangulärt grop
hus. Det handlar om ett hoprullat silvermynt, som 
låg under en flat sten mitt i grophuset. Myntfyndets 
karaktär diskuteras inte i rapporten, men bör enligt 
min uppfattning på grund av den låsta fyndkon
texten tolkas som en avsiktlig nedläggelse (Jørgen
sen & Rieck 1980; Per Ethel berg, brev i juni 2000).

Bland de myntfynd från hus som identifierats i 
rapporter och artiklar finns slutligen även två
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skånska fynd från en medeltida gårdsanläggning 
vid Kyrkheddinge i sydvästra Skåne (Sk. 18). 
Mynten påträffades i en L-formad gårdsenhet som 
kan följas genom flera bebyggelsefaser under hög- 
och senmedeltid. Det äldsta myntet, ett borgar- 
krigsmynt präglat för Erik Plogpenning (1241- 
1250), hittades i gårdens boningshus, i ett stolphål 
tillhörande den norra långväggen. Det andra 
myntet är en grot från Gent i Belgien, präglat för 
Ludvig den I (1322-1346). Detta mynt låg under 
en sten i syllstensrännan till den östra långväggen i 
gårdens nord-sydligt orienterade ekonomilänga. 
Båda fynden tolkas i rapporten som avsiktliga 
nedläggelser, på grund av sin placering och låsta 
position i husen (Schmidt Sabo 1998:103), vilket 
framstår som en rimlig tolkning.

Det finns säkerligen fler arkeologiskt framtagna 
myntfynd från hus som jag inte hittat eller upp
märksammat i samband med min materialinsam
ling. På ett övergripande plan tror jag dock att sam
manställningen visar på ett faktiskt förhållande - 
nämligen att mynt inte användes i någon större ut
sträckning som rituella nedläggelser i hus. Till stöd 
för denna tolkning vill jag framför allt peka på att 
inte ett enda av de hundratals lerkärl som hittats 
nedsatta - i stolphål, i gropar och under härdar i 
järnåldersgårdens långhus - har innehållit mynt. 
Mynt har inte heller hittats i samband med andra 
typer av agrara nedläggelser, som t.ex. malstenar, 
djur- och växtoffer. De få fynd som tonar fram i 
denna undersökning utgörs istället antingen av soli
tära mynt eller av små depåer, av vilka de senare 
även skulle kunna representera små skattgömmor. 
Det enda fyndet i undersökningen som tveklöst ut
görs av ett invigningsoffer är de två silvermynt som 
hittades i nedläggelsen med vapenutrustning från 
krigarnas hus på Birka. Kanske är det i denna typ av 
halvmonetära miljöer - d.v.s. på storgårdar och på 
hantverk-Zhandelsplatser där mynten cirkulerade i 
större antal - som vi i framtiden kommer att hitta 
rituella nedläggelser av mynt!

Lerblock och eldbockar

Den sista gruppen av föremål som ska tas upp till 
diskussion under kategorin övriga fynd är lerblock 
och eldbockar, en fyndtyp som ofta uppträder på 
boplatser från förromersk och romersk järnålder i 
södra Skandinavien. Medan lerblocken förekom
mer både i Danmark och Skåne/Halland, verkar 
eldbockarna ha en mer västlig orientering med 
tyngdpunkt på Jylland (Becker I970b:145ff; Hvass 
1985:159f). Vilka funktioner lerblocken och eld
bockarna haft är omdiskuterad. Den allmänna upp
fattningen är dock att dessa har haft med värme och 
uppvärmning att göra. Medan lerblocken sannolikt 
fungerat som en slags mobila värmeanordningar, 
har eldbockarna istället anknytning till härden där 
de ofta förekommer parvis. Det verkar troligt att de 
använts som en form av hållare i samband med 
matberedning (Hvass 1985:160 och där anf. litt.).

I materialet finns tre fynd av lerblock i hus, 
samtliga från boplatser i södra Skåne undersökta 
av Riksantikvarieämbetet UV Syd under 1990-ta- 
let. Det första fyndet - ett linjedekorerat lerblock - 
härrör från ett 18 meter stort flerfunktionellt lång
hus vid Löddeköpinge (Sk. 28) daterat till sen för
romersk järnålder (fig. 10.16). Lerblocket, som 
var intakt när det hittades, låg i en härdgrop place
rad ungefär mitt i långhuset mellan det tredje och 
fjärde bockparet. I samma byggnad hittades även 
stora delar av ett bukigt lerkärl i stolphålet till den 
andra takbärande från sydväst. Både kärlet och 
lerblocket tolkas i rapporten som möjliga husoffer, 
eftersom fyndmängden från huset i övrigt var 
mycket sparsam. När under husets livstid föremå
len lagts ner, samt om nedläggelserna skett samti
digt, går inte att säga utifrån rapporten (Söderberg 
& Svanberg 2000; huskatalogen).

De två övriga fynden kommer från L:a Ham
mar (Sk. 31) i sydvästra Skåne. På en flerfasig bo
plats med tre undersökta gårdsenheter från sen 
förromersk och äldre romersk järnålder, hittades 
spår av rituella handlingar i två av långhusen (hus
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A och C) tolkade som huvudbyggnader. Det hand
lar om tämligen anspråkslösa fynd i form av frag
ment från två olika lerblock, varav ett dekorerat 
och ett odekorerat. Vad som är intressant i detta 
fall är att lerblocken har en närmast identisk pla
cering i de båda husen - nämligen i respektive in
vid stolphålet till den första takbäraren från nord
väst. Att två ensartade föremål grävts ner på sam
ma plats i två olika byggnader på samma boplats 
kan knappast bero på slumpen. Till den rituella 
karaktären bidrar även fyndet av en svinbete från 
långhuset i den norra gården. Beten som låg under 
en flat sten hittades intill gropen tillhörande den 
motställda stolpen i samma bockpar (Pettersson 
2002: 61 Off). Det går inte heller i dessa fall att 
säga när föremålen lagts ner.

Vi lämnar nu de skånska lerblocken för att is
tället vända blicken mot Jylland och fynden av eld
bockar. Det mest övertygande exemplet där eld
bockar använts i samband med rituella handlingar 
härrör från hus H vid Skørbæk hede (Jy. 4), där två 
nästan kompletta eldbockar hittades stående vid 
härden tillsammans med flera andra lerkärl och de 
kremerade benen av en ko och ett får. Fyndet dis
kuteras ingående i kapitel 4 om Lerkärl (se Två 
”annorlunda” husöden fig. 4.38), och ska därför 
inte upprepas på nytt i detta sammanhang. Här 
ska blott nämnas att det nedbrända huset med 
eldbockar, uppochned vända lerkärl m.m. tolkas 
både av Gudmund Hatt och mig själv som resterna 
efter en ceremoniell händelse - troligen en 
begravningsceremoni (Hatt 1938).

De övriga fynd av eldbockar från hus som ska 
tas upp i detta sammanhang, kommer från en 
handfull boplatser längs den jylländska västkus
ten, daterade till sen förromersk och äldre romersk 
järnålder. Inga av dessa har tidigare diskuterats 
utifrån ett rituellt perspektiv. De mest intressanta 
fynden kommer från boplatserna Ginderup (Jy. 8), 
Hedegård (Jy. 10) och Nørre Fjand (Jy. 34), efter
som vi här kan knyta depositioner av avsiktligt

Figur 10.16. Det dekorerade lerblocket låg i en grop 
inuti ett av de förromerska långhusen från Löddeköp- 
inge (Sk. 28). Teckning: Monica Centerwall. Skala 1:2.

Figure 10.16. The decorated clay block lay in a pit inside 
one of the pre-Roman long-houses from Löddeköpinge 
(Sk. 28). Drawing: Monica Centerwall. Scale 1:2.

sönderslagna eldbockar i stolphål till takbärare, 
vilka senare visat sig kunna sammanfogas till kom
pletta exemplar. Fyndet från Ginderup härrör från 
det cirka femton meter stora långhuset A, som un
dersöktes av Hans Kjær 1922. I denna huslämning 
som även innehöll de brända benen av en hund un
der vägglinjen vid den norra ingången, fanns i två 
av stolphålen till husets takbärare (vilka framgår ej) 
vardera en sönderslagen eldbock. De båda eld
bockarna visade sig senare vid sammanfogningen 
vara närmast kompletta. Det handlar om två exem
plar av samma typ, försedda med små horn men 
utan dekorering. Enligt Kjær har eldbockarna san
nolikt haft en praktisk funktion som packningsma- 
terial i stolphålen. Det framgår inte av hans beskriv
ning om lerpackning även hittades i de andra 
stolphålen (Kjær 1928:18ff).

Fynden från de övriga platserna påminner på 
flera sätt om Ginderupsfyndet. I långhuset IV:b vid
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Nørre Fjand hittades delar av minst två sönder
slagna eldbockar i stolphålet till den andra tak
bäraren från nordväst, d.v.s. nära härdens nord
västra hörn. Flera av dessa kunde sedermera sam
manfogas till ett 18 centimeter högt exemplar de
korerat med fingerintryck. Det kan tilläggas att 
just detta långhus från äldre romersk järnålder, 
enligt Hatt, utgör det näst yngsta av fem bebygg
elsefaser (Hatt 1957:76f; fig. 273). Fyndupp
gifterna från långhuset vid Hedegård är mer sum
mariska till sin karaktär, eftersom jag inte åter
funnit grävningsrapporten. Av den kortfattade be
skrivning som redovisas i DLU (1987:nr 1472) 
framgår dock att det rör sig om två eldbockar som 
hittats i ett av stolphålen till husets takbärare. Vil
ken typ av eldbockar det rör sig om, samt om även 
dessa var sönderslagna framgår inte av beskriv
ningen.

Rituella nedläggelser av eldbockar föreligger 
med stor sannolikt även från Hodde (Jy. 11). I byn 
från sen förromersk järnålder fanns förutom depo
sitioner av lerkärl inuti husen, även ett större antal 
gropar med nedläggelser av hela och delar av ler
kärl. Jag har inte själv haft möjlighet att titta när
mare på materialet från dessa gropar, men får uti
från Hvass detaljerade beskrivningar intrycket av 
att det i flera fall handlar om hela kärluppsätt
ningar av olika typer och format. Bland fynden 
märks i några fall även sekundärt brända kärl 
samt inslag av eldbockar, som nota bene dock ald
rig förekommer som nedläggelser inuti husen. Det 
handlar om delar av en eldbock från en grop norr

om långhuset XII; ett stort eldbocksfragment från 
en grop strax utanför gård 10, som även innehöll 
rester efter fyra närmast hela kärl samt en grop vid 
östra gaveln till långhuset XI, med en nästan in
takt eldbock (Hvass 1985). Av dessa är det fram
för allt fyndet med de fyra lerkärlen, vilka uppen
barligen nedlagts vid samma tillfälle, som bör till
skrivas en rituell karaktär.

Fynden av sönderslagna eldbockar i och utan
för hus väcker en rad funderingar kring deras 
funktioner. Redan Gudmund Hatt noterar i sin 
studie av den äldre järnåldersbebyggelsen vid Nør
re Fjand (1957) det anmärkningsvärda i att eld
bockar, som ju antas ha fungerat som hållare till 
eldspett i samband med matlagning över öppen 
eld, aldrig påträffas in situ vid härden inuti husen 
utan alltid utanför (obs! att Hatt här inte nämner 
fyndet från Skørbæk hede). Han frågar sig vidare 
vad detta kan bero på och för försiktigt fram hy
potesen att deponeringen kan hänga samma med 
speciella offerriter som krävde en rituell förstö
relse av föremålen (a.a. 1957:302). Jag tror per
sonligen att Hatt är inne på rätt spår, även om 
långt ifrån alla eldbockar naturligtvis behöver ha 
använts vid rituella måltider. Att sönderslagna eld
bockar på flera platser hittats i stolphålen till lång
husens takbärare - istället för vid härden - tror jag 
dock inte är någon tillfällighet. Vi bör istället upp
fatta dem som rituella spår, sannolikt efter de ge
mensamma måltider som ägde rum i samband med 
husens ceremoniella invigning, eller som i fallet vid 
Skørbæk hede, dess avslutning eller stängning.
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Forntida byggnadskult 
- tradition och regionalitet

Vi har tidigare i boken stiftat bekant
skap med en mängd saker som lades ner 
i den forntida gårdens byggnader; från 
böndernas praktiska och vardagsnära 
föremål som lerkärl, malstenar och yxor, 
till de växter och djur som producerades på 
gården. Bland föremålen märks även hantverkares 
redskap och avfall, rester av krigares vapen och ut
rustning samt religiösa föremål laddade med sym
bolik från den fornskandinaviska religionen och 
dess myter. Jag har med denna detaljerade genom
gång och analys av olika föremål och fynd velat 
fånga mångfalden och komplexiteten hos de 
fragmenterade spår efter rituella handlingar som 
kan knytas till den forntida gården. Det är nu dags 
att försöka dra samman trådarna, lämna de en
skilda fynden och husen, för att istället fånga de 
överordnade traditioner och handlingsmönster 
över tid och rum som kan skönjas i byggnadskulten. 
Detta vill jag göra genom att återkoppla till de tre 
övergripande frågor som ställdes i början av boken.

• Vilka typer av rituella nedläggelser förekom
mer i det arkeologiska materialet i anslutning 
till den forntida gården? Och i vilka av gårdens 
byggnader påträffas dessa?

• Vad berättar föremålens behandling och depo- 
neringssätt om syftet bakom olika rituella hand
lingsmönster? När under husets livstid utfördes 
handlingarna? Och går det t.ex. att skilja mellan 
religiösa och magiska nedläggelser?

• Har det funnits olika nedläggelsetraditioner i 
olika regioner? Hur förändras dessa över tiden?

Den första frågan om vilka typer av ri
tuella nedläggelser som förekommer i 
det arkeologiska materialet har redan 
belysts genom presentationen av en

skilda fynd och fyndplatser. Det handlar 
om ett omfattande material från Danmark 

och södra Sverige, med nedläggelser från mer än 
334 byggnader fördelade på 186 boplatser. Det in
samlade materialet täcker en cirka femtusen år 
lång period, från början av neolitikum och fram 
till övergången mellan vikingatid och tidig medel
tid. Fynden är dock inte jämnt spridda över tiden, 
utan kan i första hand knytas till byggnader från 
äldre järnålder och folkvandringstid, vilka tillsam
mans utgör ungefär 60 % av materialet.

Ett av de genomgående dragen i undersökning
en, oberoende av tid och rum, är de rituella ned- 
läggelsernas tydliga koppling till långhuset, vilket 
visar på den särställning den forntida gårdens hu
vudbyggnad hade i kulten. Vad som är intressant 
är att inte alla gårdar begåvats med rituella ned
läggelser. Ser man till antalet hus med spår efter 
rituella handlingar på olika boplatser, rör det sig i 
regel bara om enstaka byggnader. Det finns bo
platser i undersökningen som bryter mot detta 
mönster, särskilt under förromersk och romersk 
järnålder, då byggnadskulten under ett antal år
hundraden fick ett större genomslag i samhället. 
Det handlar om platser med en förtätad bebyg
gelsestruktur - representerade av Grøntoft, Hodde 
och Nørre Fjand på Jylland samt Brogård i södra 
Halland - platser vilka bör ha präglats av en stark 
inre gemenskap och social tillhörighet. Vi ska
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längre fram i detta kapitel titta närmare på i vilka 
sociala sammanhang de rituella spåren förekom
mer och lämnar därför tills vidare denna fråga.

Vi ska istället gå vidare till nästa problem som 
rör syftet bakom nedläggelserna, och vad vi uti
från föremålens behandling och deponering i hu
sen, kan utläsa i fråga om deras funktioner. Jag 
väljer här att strukturera materialet utifrån två 
övergripande parametrar: å ena sidan idén om hu
sets kulturella biografi, där byggnadens livslängd 
var intimt sammanlänkat med hushållet och dess 
livscykel; och å andra sidan synen på den förhisto
riska människan som en i grunden religiös varelse, 
vars liv och varande genomsyrades av en kosmo
logi, där världen uppfattades som ett verk av gu
darna. Vid anläggandet av en ny boplats eller bo
stad behövdes därför olika ritualer som omvand
lade denna i enlighet med gudarnas skapelse, så att 
den blev till en del av den egna världen. Jag kom
mer utifrån denna förförståelse kring det förhisto
riska huset och dess invånare att försöka identi
fiera olika typer av religiösa och magiska ritualer i 
det arkeologiska materialet.

Religiösa ritualer
De två viktigaste sociala händelserna under husets 
livstid var utan tvekan när byggnaden uppfördes 
och invigdes i människornas värld och när denna - 
på grund av ålder eller av andra skäl - revs ner eller 
lämnades att förfalla. Vår uppgift är att ta reda på 
vad de arkeologiska källorna ger för upplysningar 
om dessa båda händelser. Var det t.ex. lika vanligt 
med religiösa ceremonier när långhuset invigdes 
som när det väl tjänat ut sin roll som bostad och 
stängdes? Eller kan vi ana att den ena formen av 
övergångshändelser - ”rite de passages” - varit mer 
frekventa än den andra? Vilken typ av invignings- 
eller avslutningsceremonier kan vi utläsa av de ar
keologiska fynden, deras hantering och placering i

husen? Handlar det om nedläggelser av enskilda 
offergåvor till en viss gudom, som kanske tillver
kats speciellt för detta syfte, som ett lerkärl med 
mat eller dryck? Eller rör det sig om spår efter kol
lektiva ceremonier med djuroffer och rituella mål
tider, som iscensatts för att blidka de övre mak
terna eller hedra anfäderna?

Invigningsritualer

Analysen av de enskilda föremålen och deras kon
texter i bokens tidigare kapitel visar att de allra 
flesta fynden har nedlagts i samband med att hu
sen byggdes och därmed representerar olika typer 
av invigningsoffer. Det handlar om nedläggelser i 
stolphålen till husens takbärare, vid ingångar och i 
väggar, men också om depositioner i och under 
eldstaden samt i gropar under lergolvet. Det är ett 
rikt och synnerligen varierat material, vars karak
tär inte bara förändras över tiden, utan också visar 
prov på olika regionala traditioner och handlings
mönster. Det är inte helt okomplicerat att identi
fiera vilka motiv som kan ha legat bakom olika 
typer av depositioner. När jag ändå väljer att ge 
mig i kast med denna svåra uppgift, är det i första 
hand därför att materialets mångfald kräver en 
sådan diskussion, om vi vill försöka nå bakom de 
arkeologiska fynden och deras betydelse. De typer 
av invigningsoffer vi i det följande ska se närmare 
på är gåvo- och skyddsoffer samt måltids- och 
dryckesoffer.

Gåvo- och skyddsoffer. De flesta invigningsritua
ler syftade sannolikt till att skapa en god relation 
mellan husets invånare och de högre makterna. 
Liksom i andra typer av gåvorelationer förvänta
des offergåvan vid byggandet av ett hus att resul
tera i en motprestation. Vilka gåvor som överläm
nades till gudomen varierade därför i förhållande 
till vad man önskade sig tillbaka. Vid nedläggelser 
av skydds- eller avvärjningsoffer var avsikten att
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söka påverka de övernaturliga makternas välvilja, 
så att olyckor och sjukdomar förhindrades. Det 
mest kraftfulla av alla invigningsoffer var blots- 
offret, som enligt religionshistoriker anses ha sin 
grund i idén om att man genom att upprepa 
skapelsemyten med ett blodigt offer, kunde in
ordna bostaden som en del av kosmos. Med över
lämnandet av en levande varelse försågs huset inte 
bara med en skyddande ande, utan de högre mak
terna blidkades också för att skydda byggnaden 
mot onda krafter.

Resultaten i denna studie tyder på att ceremo
nier med offer av människor och hela djur i går
dens byggnader var mycket ovanliga i södra Skan
dinavien under förhistorisk tid (se kap. 7 och 8). I 
undersökningen finns således inga exempel över 
huvudtaget på offer av människor i profana hus, 
utan de enstaka fynd av människoben som hittats i 
byggnader bör istället förklaras på annat sätt, an
tingen som begravningar eller nedläggelser av ma
gisk art. Även fynd av hela djurkroppar i hus är 
synnerligen ovanliga i materialet. Det handlar to
talt om sex exempel, samtliga påträffade i järn- 
åldershus från Fyn, Öland och Gotland. Med un
dantag för nedläggelsen av ett ungt får från Lunds- 
gaard, saknas traditionella mat- eller slaktdjur. 
Bland representerade arter märks istället hundar 
och katter samt i ett fall en vildgås. Djurens place
ring under golvet, nära ingångar samt under en 
härd visar att dessa i samtliga fall deponerats i 
samband med att husen byggdes. Det råder således 
ingen tvekan om att vi här står inför klassiska ex
empel på traditionen med blotsoffer, och där åt
minstone hundarna manifesterar idén om väktare 
eller skyddsandar. Den svaga representationen av 
människor och djur i byggnadskulten, kontraste
rar mot de bilder vi möter i övriga Nordväst
europa, där rituella nedläggelser av framför allt 
barn och hundar tycks ha varit vanliga från neo- 
litikum och framåt (se t.ex. Hodder 1990:51f; 
Merrifield 1987:5Iff; Capelle 1987). Tolkningen

som offer är dock inte odiskutabel och har på se
nare tid ifrågasatts av enskilda forskare, på grund 
av de källkritiska svårigheterna att skilja dessa 
från gravar (se Beilke-Voigt 2001).

Den vanligaste typen av invigningsoffer tycks is
tället ha omfattat nedläggelser av slaktrester från 
gårdens husdjur (se kap. 7). De äldsta exemplen i 
undersökningen härrör från yngre bronsålder, med 
kända boplatser som Apalle och Långtibble i Upp
land. Dessa utgör dock en försvinnande liten del av 
materialet, som istället främst tillhör järnåldern. I 
materialet dominerar nedläggelser av får, nötbo
skap, svin, häst och hund, medan offer av katt och 
fågel är ovanliga. Av dessa arter framstår fåret som 
det vanligaste offerdjuret under äldre järnålder och 
folkvandringstid, följt av nötboskap, häst och svin. 
De flesta fynden består av obrända ben från djurens 
extremiteter, även om andra benslag också före
kommer. I några fall har även rester av halva djur
kroppar lagts ner, som t.ex. i ett långhus vid Bålsta 
från mellersta järnålder, där fram- respektive bak
delen av ett får deponerats i två stolphål till tak
bärare i olika delar av huset. En speciell typ av häst- 
offer uppträder under romersk järnålder och folk- 
vandringstid, med nedläggelser av djurens kranium 
och nedre extremiteter. Byggnadsoffren från Vester
vig och Sorte Muld är klassiska exempel på denna 
tradition, som även påträffats på offerplatser i våt
marker. Den speciella kombinationen av ben har av 
öle Klindt-Jensen förklarats så att djurens huvud 
och fotben suttit kvar på det vidhängande skinnet 
(se a.a. 1957:85f och där anf. litt.). Under vendeltid 
och vikingatid minskar antalet fynd av får och nöt
boskap märkbart i materialet, samtidigt som häst 
och svin ökar. Parallellt med denna förändring 
märks även ett visst inslag av vilda arter i bygg
nadskulten. Det rör sig huvudsakligen om olika 
fåglar, däribland skata och kaja (s.k. Odinsfåglar), 
medan rovfåglar och vilda däggdjur saknas. Inte 
heller ormar förekommer i det yngre materialet, 
utan bara ett enstaka fynd av groda.
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Till gruppen av skyddsoffer bör man även föra 
nedläggelser av kranier i stolphål och gropar. Ritu
ella bruk av kranier har sin grund i föreställningar 
om huvudet som bärare av individens själ eller 
livskraft. Offernedläggelser av kranier behöver 
därför inte nödvändigtvis ses som en ersättning för 
kroppen, utan kan i sig själva representera en bety
dande kraft (Cooper 1983:38). Fynd av solitära 
djurkranier i hus, d.v.s. utan inslag av andra 
kroppsdelar, är inte särskilt vanligt i det sydskan- 
dinaviska materialet. Det äldsta fyndet i denna 
studie kommer från ett långhus vid Långtibble i 
Uppland daterat till övergången yngre bronsålder/ 
förromersk järnålder. Här hittades i stolphålet till 
en takbärare mitt i huset ett krossat hundkranium 
tillsammans med spetsdelen av en skafthålsyxa. 
Antalet depositioner av djurkranier i hus är fort
satt lågt under äldre järnålder, och ökar först un
der vendel- och vikingatid, då även nedläggelser 
av djurkäkar blir allt vanligare. Samtidigt med 
dessa förändringar tillkommer även andra inslag i 
den sena järnålderns nedläggelser, som tyder på att 
kranier och djurkäkar inte representerar offer, 
utan har nedlagts i magiska syften (se nedan).

Även de flesta nedläggelser av föremål och red
skap med anknytning till gårdens agrara ekonomi, 
i form av lerkärl, malstenar, yxor, skäror, skrapor 
och andra småredskap, representerar sannolikt 
olika slags gåvooffer, för att få de högre makternas 
beskydd (se kap. 4, 5 och 9). Av dessa typer är 
yxor, skäror och skrapor betydligt vanligare i de 
äldre fynden, medan lerkärl och malstenar tende
rar att öka i antal från slutet av yngre bronsålder. 
Nedläggelser av lerkärl och malstenar når sin ab
soluta höjdpunkt under äldre järnålder och 
folkvandringstid, för att i början av vendeltid 
sjunka till samma låga nivå som under bronsålder. 
Bland invigningsoffren märks även ett mindre in
slag av vapen och föremål med religiös symbolik. 
Vapenfynden är särskilt tydliga i det senneolitiska 
materialet, där de representeras av flintdolkar och

flathuggna pilspetsar. En liten ökning av vapen
fynd märks även under yngre järnålder, samtidigt 
som nedläggelser av religiösa föremål - som guld
gubbar och ringar med miniatyrhängen - blir van
ligare. Rituella nedläggelser av vapen och speciella 
kultföremål är dock liksom växtmaterial och 
hantverksrelaterade fynd, ovanliga sett i förhål
lande till det samlade materialet i undersökningen 
(se kap. 10).

Vi vet inte vilka gudar eller övernaturliga mak
ter som åkallades i samband med dessa invignings
offer. Kanske ska det stora antalet offerfynd av 
yxor under neolitisk tid ses som uttryck för dyrkan 
av en gudom som var yxans och röjningens sär
skilda beskyddade. På samma sätt är det säkert 
ingen tillfällighet att många av de övriga offer
fynden, både lerkärl, malstenar, skäror och växtma
terial, är intimt sammanlänkade med en jordbru
kande ekonomi, där idéer kring fruktbarhet och re
produktion torde ha utgjort bärande element i den 
tidens föreställningsvärld. Byggnadsoffrens skyd
dande eller avvärjande funktioner kommer här till 
uttryck i föremålens placering, i gropar till den tak
bärande konstruktion, vid ingångar och under här
den. Det är bara i några få fall i den sena järn
ålderns nedläggelser, där vi utifrån våra kunskaper 
om den fornskandinaviska religionens gudavärld, 
kan gissa oss till vilka gudar som åkallades. De tyd
ligaste exemplen hittar vi i samband med depositio
ner av vapen och krigarutrustning i långhusen från 
Birka i Uppland och Bejsebakken i Jylland, som 
med stor sannolikhet ska uppfattas som offergåvor 
till Oden - krigarnas och hövdingarnas beskyddare. 
På liknande sätt har traditionen med nedläggelser 
av torshammare och ringar med miniatyrhängen 
troligen offrats till Tor, Frej eller Freja, vilka samt
liga besatt fruktbarhetsfrämjande krafter.

Måltids- och dryckesoffer. De fynd och föremål 
som hittas nedgrävda i långhusen behöver emeller
tid inte bara uppfattas som offergåvor, utan har
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sannolikt även använts praktiskt i kulten. Detta 
gäller inte minst för resterna av de slaktade hus
djuren, som i många fall torde utgöra spår efter 
rituella måltider. Även de enskilda föremålen visar 
ofta tecken på rituell hantering. Det handlar för 
lerkärlens vidkommande, bl.a. om avslagna myn- 
ningskanter, uppslagna hål i botten och kärl som 
placerats vända uppochned, medan malstenar och 
flintföremål bär spår av bränning och fragmente
ring. Att föremålen medvetet utsattes för åverkan, 
så att de blev obrukbara för den profana världen, 
tyder på att de användes som rekvisita vid de olika 
ceremonier som föregick själva nedläggelsen.

Ett av de mest övertygande fynden, som stöder 
denna hypotes, härrör från ett äldre romartida 
långhus vid Selager i södra Jylland. Här hittades i 
en djup grop rakt under husets stensatta eldstad en 
uppsättning av olika föremål, som måste ha depo
nerats vid samma tillfälle. I gropen fanns således, 
förutom ett stort lerkärl, som placerats uppochned 
i gropens botten, en intakt malstensliggare, en lö
pare samt en mortersten. Fyndet från Selager ut
märker sig från mängden genom sin komplexa 
sammansättning och slutna kontext, där eldsta
dens placering ovanpå gropen låser detta till tiden 
strax före att huset stod färdigbyggt. Det finns en 
rad andra exempel i materialet, där lerkärlens han
tering och deponering i husen, ger intryck av att 
dessa använts som rituell rekvisita. Detta gäller 
både för de större lerkärlen, som placerats uppoch
ned i gropar under golvet, eller fått mynnings- 
kanterna avslagna, och för de små kopparna och 
miniatyrkärl, som ofta hittas under eldstaden i de 
jylländska långhusen. Bilden av malstenar är däre
mot mer komplex. Medan många av fynden i 
Skåne, Halland och Jylland visar spår efter förstö
relse, som t.ex. fragmentering och bränning, är 
malstenarna i östra Mellansverige nästan alltid in
takta. De senare, som ofta uppträder i större antal i 
husen, ger snarare intryck av att ha tillverkats spe
ciellt för ett rituellt ändamål, vilket också talar för

att de användes praktiskt i kulten. Det förefaller mot 
denna bakgrund rimligt att se en stor del av både 
lerkärl och malstenar som rituell rekvisita. Medan 
de större kärlen av förråds- och hushållstyp troligen 
användes vid beredning av mat till rituella måltider, 
bör fynden av små koppar och bägare - och kanske 
även malstenar - snarare kopplas till olika dryckes- 
ritualer (jfr nedan Regionala traditioner).

Bruket av religiösa ceremonier och offernedläg- 
gelser i samband med gårdens och bostadshusets 
invigning tycks att döma av materialet i denna un
dersökning, ha varit som mest omfattande under 
sen förromersk och romersk järnålder samt in i 
folkvandringstid. Som vi ska se längre fram i detta 
kapitel utvecklade de lokala järnålderssamhällena 
inom olika regioner, egna traditioner som i väx
lande grad omfattade rituella nedläggelser av slak
tade djur, växtmaterial, lerkärl och malstenar.

Avslutningsritualer

Spår efter ceremonier och ritualer som kan knytas 
till husens avslutning eller stängning har tidigare 
bara undantagsvis tagits upp till diskussion i arkeo
logiska arbeten (se t.ex. Gerritsen 1999; Borna-Ahl- 
kvist 2002). Orsakerna härtill är förmodligen fle
ra, med grund både i olika forskningstraditioner 
och källkritiska svårigheter att identifiera sådana 
spår i det arkeologiska materialet. Om föremålen 
eller lämningarna inte hittas i en låst position, hur 
ska vi då kunna knyta dessa tidsmässigt till huset? 
Spår av fyndtomma härdar, gropar och kokgropar 
i och i anslutning till gårdens byggnader, erbjuder 
här särskilda tolkningsproblem, eftersom vi sällan 
har tillräckligt fina dateringsunderlag för att 
kunna knyta dessa till enskilda husfaser. Det är 
mot denna bakgrund svårt att bedöma i vilken ut
sträckning avslutnings- eller stangningsritualer 
praktiserades i den forntida byggnadskulten.

Jag har för egen del, vid insamlingen av under
laget till boken, försökt att hålla sinnet öppet för
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det annorlunda eller avvikande. Trots detta har jag 
bara hittat omkring tiotalet exempel i det arkeolo
giska materialet, där det på grundval av strati- 
grafiska iakttagelser eller andra fyndomständig
heter, bör vara frågan om avslutningsritualer. 
Bland dessa märks en liten grupp av nedläggelser 
som hittills bara konstaterats i Grøntoft, bestå
ende av små och mellanstora kärl av förråds- och 
bägaretyp som nedsatts i stolphålet till den första 
takbäraren från sydväst. Dessa fynd skiljer ut sig 
inte bara på grund av den konsekventa place
ringen, utan också därför att lerkärlen i samtliga 
fall hittades i ytan av stolphålsfyllningen, vilket 
innebär att kärlen måste ha placerats i stolphålen 
efter att husen rivits och stolparna dragits upp.

Bland övriga exempel på hus som troligen varit 
föremål för stängningsritualer, bör nämnas ett 
vendeltida långhus från Järrestad i Skåne, där en 
liten deposition, bestående av en smideshammare, 
en holkyxa, ett städ och ett ringhandtag hittades i 
den översta fyllningen till ett av långhusets tak
bärare. Även den holkyxa av järn som hittades i en 
nerbränd hustomt i Nørre Fjand, placerad stående 
med eggen riktad upp mot himlen, bör rimligen 
uppfattas som spår efter en stängningsritual. En 
liknande tolkning gäller för det hund- respektive 
hästkranium som hittades i två vikingatida grop
hus vid Håkanstorp i Skåne, eftersom dessa knap
past kan ha legat i husen då dessa var i bruk.

Till gruppen av avslutningsritualer bör man även 
räkna begravningar i hus. Antalet byggnader med 
spår av samtida gravläggningar är få i undersök
ningen. Det handlar om fem exempel - huvudsakli
gen långhus med bostadsfunktion - varav tre från 
Hälsingsland och två från Gotland respektive Upp
land. Samtliga hus dateras till romersk järnålder och 
folkvandringstid. Bland de gravlagda märks både 
barn och vuxna. Dessutom föreligger ett långhus 
från Skørbæk hede, som av allt att döma varit före
mål för en ceremoniell begravning, dock utan spår 
av människa. I de fall gravar hittats i profana hus,

har byggnaden i samtliga fall förstörts genom brand. 
Detta tolkas så att husen ingått som rekvisita i döds- 
ritualen, troligen p.g.a. de dödas sociala relation till 
byggnaden. Bränningen av huset ses därför som en 
del av begravningsritualen, där bruket av eld använ
des som transformand för att underlätta övergången 
till en ny tillvaro hinsides livet.

Magiska ritualer
Magiska ritualer skiljer sig från de religiösa genom 
sin manipulativa karaktär. Medan religiösa ritua
ler har sin grund i kollektiva trossystem som krä
ver underkastelse i förhållande till högre makter, 
karakteriseras magin av försök till kontroll av 
osynliga makter, genom besvärjelser och använd
ning av olika kraftladdade föremål. Trots dessa 
skillnader mellan magi och religion, är det ofta 
svårt att dra en strikt skiljelinje mellan dessa, efter
som även magin har sina föreställningar och speci
ella ritualer. Att jag likväl har försökt att identi
fiera spår efter magiska handlingar i det arkeolo
giska materialet, beror på att religion och magi 
normalt utövas av olika personer i samhället, och 
att förändringar i nedläggelseritualer kan ge int
ressanta upplysningar om byggnadskultens sociala 
organisation.

För att lättare skilja ut nedläggelser av magisk- 
art valde jag att titta närmare på några föremåls- 
typer, som i senare tiders folkliga traditioner ofta 
ansetts besitta magiska krafter. Det handlar för
utom stenyxor och fossil, om yxor och knivar av 
järn samt om ben av djur och människor (Blinken
berg 1909; Hagberg 1930). Genom att studera 
fyndens karaktär, deras behandling och depone
ring i huset i ett långtidsperspektiv har flera intres
santa förändringar kunnat skönjas i materialet.

Analysen av egg- och spetsredskap visar att det 
vid övergången mellan bronsålder och äldre järn
ålder skedde en gradvis förändring i synen på
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I Sjöborre (15 st) Sea urchins 

] Järnföremål (20 st) Iron implements 

I Flint'/stenredskap (40 St) Flint-/stone tools 

[^3 Härav antika redskap (14 st) Ancient tools

Figur 11.1. Rituella nedläggelser av sjöborrar och eggredskap från 
neolitikum och fram i vikingatid - tidig medeltid. Notera hur sjöborrar 
och antika eggredskap ökar från och med förromersk järnålder.

Figure 11.1. Ritual deposits of sea urchins and edged tools from the 
Neolithic to the Viking Age - Early Middle Ages. Note how sea urchins 
and ancient edged tools increase starting in the Pre-Roman Iron Age.

redskapens inneboende kraft och symbolik (se kap. 
9). Detta ses i materialet bl.a. genom att föremål
ens karaktär och behandling förändras: från sten
ålderns och bronsålderns nedläggelser med yxan 
som främsta offergåva, och där redskapen ofta vi
sar olika spår efter rituell hantering (miniatyrer, 
förarbeten, fragmentering, bränning); till järn
ålderns hela och intakta föremål, där järnkniven 
intar en särställning gentemot de samtida yxorna. 
Bland järnålderns nedläggelser märks även ett ökat 
bruk av antika föremål, främst i form av flintyxor 
och skafthålsyxor av bergart. Det finns flera andra

skillnader i materialet som tyder på en förändrad 
syn på egg- och spetsredskap, från offergåvor till 
föremål med magiska krafter (fig. 11.1). Bland 
järnåldersfynden finns således påfallande många 
exempel på att knivar, men även antika yxor, place
rats stående lodrätt i stolphål och gropar, med spet
sen riktad ned mot underjorden eller upp mot him
len. Denna speciella placering återfinns även i se
nare tiders folkliga traditioner, där det berättas om 
hur det vassa stålet alltid skulle placeras med eggen 
riktad utåt, d.v.s. åt det håll där det onda förvänta
des komma in (Hagberg 1930).
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En annan intressant skillnad är att medan de flesta 
äldre redskapen har nedlagts i långhusens västra del, 
som i andra sammanhang visat sig ha en särställning 
i byggnadskulten (jfr t.ex. kap. 4 Lerkärlen), kan en 
ovanligt stor andel av järnålderns egg- och spets
redskap, både antika och samtida föremål, knytas 
till husens östra gavel eller till någon av takbärarna i 
det nordöstra/sydöstra hörnet. Detta ses som ett ut
tryck för att husets östligaste del under järnåldern 
uppfattades som mer utsatt för onda krafter, som 
behövde avvärjas med olika magiska ritualer.

Andra föremål som i den folkliga traditionen 
ofta förknippats med magiska och skyddande 
krafter är fossila sjöborrar. Det äldsta exemplet i 
undersökningen på fynd av sjöborrar i hus härrör 
från ett långhus i Grøntoft på Jylland daterat till 
tidig förromersk järnålder. Här hittades två sjö
borrar tillsammans med ett lerkärl och ett flint- 
spån i stolphålet till den första takbäraren från 
sydväst. Fyndet tolkas p.g.a. sin ytliga placering i 
stolphålet som rester av en stängningsritual. De 
flesta sjöborrar i undersökningen är från sen för
romersk järnålder. Här dominerar fynden från 
Hodde som hittats både i hägnet och i enskilda 
långhus. Det är främst sjöborrarnas placering vid 
ingångar, som i nästan samtliga fall vetter mot 
norr, som tyder på en funktion som magiska amu
letter. Denna tolkning stöds även av det samtida 
fyndet från Kraghede, där två sjöborrar och en 
svart sten troligen hängt under takåsen i huset.

Till gruppen av magiska ritualer hör förmodli
gen även flera av den yngre järnålderns fynd av 
djurkäkar och djurkranier, som under folkvand- 
ringstid och vendeltid successivt ersätter den äldre 
järnålderns offernedläggelser med slaktrester från 
gårdens husdjur. Till den magiska prägeln bidrar 
framför allt fyndens placering i husen, där dessa 
ofta nedlagts i stolphål vid ingångar och under 
vägglinjer. Men även sättet, på vilket benen depo
nerats, har i flera fall en magisk karaktär. Som ex
empel kan nämnas två underkäkar av svin och hus

från ett grophus i Övra Wannborga, som låg med 
tandraderna placerade mot varandra under en 
stenläggning i huset. Andra fynd av liknande ka
raktär har påträffats vid Gene i Ångermanland 
och Norra Gärdet i Uppland. Möjligen ska även de 
enstaka fynd av skalltak från människa som hit
tats vid ingångar och under vägglinjer till långhus 
vid Orred i Halland och Eketorp på Öland tolkas i 
magisk riktning, med associationer till förfäders- 
kult.

Traditioner och regionalitet
Efter att ha diskuterat olika spår efter religiösa 
och magiska ritualer, ska vi nu vända uppmärk
samheten mot den sista av bokens tre frågor, näm
ligen vilka regionala traditioner i byggnadskulten 
som kan urskiljas i det arkeologiska materialet. 
Som framhölls i början av kapitlet, tyder resulta
ten i denna studie på att bruket av rituella hand
lingar i gårdens byggnader nådde sin största popu
laritet under äldre järnålder och folkvandringstid. 
Det är också under dessa perioder som olika ritu
ella traditioner framträder som tydligast i källma
terialet från undersökningens tre huvudområden - 
Jylland/Fyn, Skåne/Halland och Mälardalen/Öst
ergötland. Det är framför allt två fyndkategorier - 
lerkärl och malstenar - som genom sin breda re
presentativitet, skapar möjligheter för en diskus
sion kring olika traditionsområden. Bland övriga 
kategorier ger även ringar med miniatyrhängen 
visst utrymme till funderingar kring regional va
riation. Medan andra material - som t.ex. djur
benen - trots sin relativt stora omfattning, inte ger 
sådana möjligheter p.g.a. skillnader i bevarings- 
förhållandena mellan de tre områdena.

Ser vi inledningsvis till den geografiska sprid
ningen av lerkärl och malstenar framträder två in
tressanta skillnader mellan landskapen i den södra 
respektive norra regionen (fig. 11.2-11.3 och 11.4).
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Medan malstenarna uppvisar en relativt jämn för
delning, kan bilden av keramikfynden beskrivas som 
närmast den motsatta. Mest iögonfallande är den 
nästan totala avsaknaden av lerkärl i byggnads- 
kulten i Mellansverige. Denna spridningsbild står i 
skarp kontrast till situationen längre söderut - i 
Skåne, Halland och Danmark - där keramiken istäl
let utgör den vanligaste typen av rituella nedläggel- 
ser i hus. Innan vi går vidare med frågan vad dessa 
skillnader kan bero på, ska vi först titta närmare på 
de lokala sedvänjor som kan urskiljas i materialen.

Det norra traditionsområdet

Om keramikfynden lyser med sin frånvaro i 
byggnadskulten på de mellansvenska järnålders- 
gårdarna, har rituella bruk av malstenar istället 
varit desto vanligare (se kap. 5). Det handlar både 
om liggare och löpare, av vilka de senare ofta är 
fasetterade, medan drejkvarnar däremot saknas i 
det mellansvenska materialet. Detta beror dock på 
att denna tekniska nyhet aldrig slog igenom i Mel
lansverige under romersk järnålder, utan först togs 
upp betydligt senare - under vikingatiden.

Fynd av malstenar är vanliga både på brons- och 
järnåldersboplatser i östra Mellansverige. Det är 
dock först under förromersk och romersk järnålder 
som de på allvar börjar uppträda i konstruktionen 
till gårdens byggnader. Stenarna hittas framför allt i 
långhusen - där de nedlagts i hålen till de tak
bärande stolparna. Några särskilda deponerings
monster kan inte ses, utan de förekommer både i 
hörnlägen och i mitten av husen. Malstenar har 
även lagts ner i stenpackningen till s.k. terrasshus. 
Denna hustyp - ofta tolkade som storgårdar - upp
visar generellt ett betydligt större antal depositioner 
av malstenar jämfört med andra långhus. Så är t.ex. 
fallet både vid Arlanda stad och vid Åslunda i Upp
land. Bruket av malstenar i byggnadskulten mins
kar redan under folkvandringstid, för att under 
följande period nästan helt försvinna.

De flesta liggare och löpare var intakta när de de
ponerades i husen. Detta tyder på ett produk
tionsöverskott av malstenar, som tillverkades spe
ciellt för att användas i ceremoniella samman
hang. Malstenar utgör som bekant även ett vanligt 
inslag i gravkulten, där de byggdes in i stenpack- 
ningar och kantkedjor till de synliga monumenten. 
Hur ska vi då förklara det flitiga bruket av stenar 
med malande funktioner i rituella sammanhang? 
Och varför var användningen av malstenar i bygg
nadskulten speciellt intensiv under just äldre järn
ålder och början av folkvandringstid? Det finns 
naturligtvis inga färdiga svar eller enkla lösningar 
på dessa frågor. Det är dock intressant att det 
ökade bruket av rituella handlingar i samband 
med gårdens byggande och invigning i östra Mel
lansverige, sammanfaller med flera genomgripan
de förändringar i den agrara bebyggelsens struktur 
och organisation i området. Vid tiden kring Kristi 
födelse blev gårdarna större med ökade utrymmen 
till förvaring av t.ex. redskap, produkter och krea
tur, samtidigt som de fick en mer stationär place
ring i landskapet. Dessa förändringar har bl.a. 
satts i samband med omstruktureringar inom jord
bruket, där odlingsmarken fick en mer permanent 
karaktär, med små gödslade åkrar, på samma gång 
som system av stensträngar skilj de områden med 
olika markanvändning från den fria betesmarken 
(Göthberg 2000: 230f). Parallellt med dessa för
ändringar skedde under loppet av äldre järnålder 
även en ökad social hierarkisering, där rikt utrus
tade gravar och större bebyggelseenheter marke
rar en ökad koncentration av välstånd och makt 
hos enskilda personer och grupper i samhället.

Sett i ljuset av de sociala och ekonomiska för
ändringar som präglade järnålderssamhällena vid 
denna tid, framstår gårdens ökade betydelse i kul
ten som logisk. Varför då detta fokus på malstenar 
i ett samhälle där boskapsskötseln av allt att döma 
utgjorde det bärande navet i ekonomin? Medan 
andra forskare har tolkat malstenarna som en
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Figur 11.2 Fördelning av antalet hus med rituella 
nedläggelser av mal- och knackstenar inom olika regio
ner i Sverige och Danmark under äldre järnålder och 
folkvandringstid (omfattar 36 hus).

Figure 11.2. Distribution of houses with ritual deposits 
of grindstones and hammerstones in different regions of 
Sweden and Denmark in the Early Iron Age and Migra
tion Period (total 36 houses).

Övriga Region 
Danmark

form av tackoffer till högre makter, för att vid
makthålla den sociala och ekonomiska reproduk
tionen på gården (Andersson 1999; Renck 2000), 
vill jag istället se malstenarna som delar av ett 
större meningsbärande sammanhang. Det är här 
viktigt hålla i minnet att stenarna, genom sin be
ständiga karaktär, bara utgör spridda fragment av 
de invigningsritualer som en gång utspelades på 
gårdarna. Till bilden bör även fogas andra typer 
av ceremoniella handlingar, inte minst rituell slakt 
av olika husdjur, vilket bl.a. fynden av får och svin 
från Bålsta och Rickomberga i Uppland tyder på. 
Det förefaller troligt att rituella måltider, med in
tagande av offerdjurens kött, utgjorde en viktig del 
av dessa ceremonier. Till maten behövdes säkert 
även stora mängder dricka. Kanske är det här vi 
ska söka malstenarnas funktion i kulten, nämligen 
som redskap för att framställa det heliga mjödet. 
Mjödets betydelse som helig dryck är väl känt i 
den sena järnålderns mytologi, där rusdrycken ge
nom det rituella drickandet gjorde kultdeltagarna 
delaktiga i offermystiken och kontakten med gu
darna (Drobin 1991). Svagheten i denna teori är 
att den inte förklarar varför traditionen att ned

lägga malstenar i husgrunden successivt klingade 
av under folkvandringstid, för att därefter för
svinna nästan helt. Den förklarar inte heller varför 
det var just malstenar som lades ner och inte de 
andra föremål, däribland keramik, som rimligen 
också bör ha använts i kulten. Här bör förklaring
en snarare sökas i den rådande föreställningsvärl
den, där malstenar, på grund av sin funktion och 
inneboende symbolik, måste ha uppfattats som 
mer sakrala än andra föremål och därför krävde 
en annorlunda hantering. Detta skulle också kun
na förklara varför malstenar ofta påträffas in
byggda i gravmonumenten. Vad gäller frågan om 
traditionens upphörande under sen folkvandrings- 
tid och vendeltid, finns möjligen samband med den 
ökade centraliseringen av offerkulten till huvud
gårdarna, som tycks ha ägt rum vid denna tid.

Ett helt annat drag som är typiskt för det norra 
traditionsområdet under yngre järnålder och vi
kingatid i synnerhet, är användningen av ringar 
och amuletter med koppling till idéer om fruktbar
het i den förkristna religionen. Hittills har inga 
torshammarringar hittats i hus, utan det handlar 
om mindre ringar av järn eller brons - antingen

198



malstenar i byggnadskulturen. Här fick traditionen dock aldrig samma 
omfattning som lerkärlen. Karta: Staffan Hyll.

Figure 11.3. Ritual use of grindstones in houses. The tradition underwent a 
particular increase in eastern central Sweden during the Roman Iron Age 
and Migration Period (the northern area). Grindstones were also used in 
building cults in the old Danish areas. Here however, the tradition was 
never of the same scope as the deposition of pots. Map: Staffan Hyll.
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helt släta eller formade som eldstål - med eller 
utan små hången. Det äldsta fyndet kan för närva
rande knytas till ett gårdskomplex vid Arninge 
från romersk järnålder och folkvandringstid, där 
en ring av järn hittades i botten av ett stolphål till 
en av långhusets takbärare. De flesta fynd av amu
lettringar i hus är dock från vikingatiden. Till 
denna grupp hör ett fynd från Pollista i Uppland 
samt två enkla ringar med vidhängande ring från 
Svarta jorden på Birka. Både torshammaringar 
och mindre amulettringar har en speciell lokal för
ankring i östra Mellansverige. Ringarna som an
vändes både i grav- och byggnadskulten, har ge
nom bruket av olika hedniska symboler (tors- 
hammare, skäror, eldstål m.m.) bl.a. setts som ut
tryck för en ideologisk och social stress i mötet 
med den nya religionen (Nilsén 1992:35). Kanske 
är detta en av förklaringarna till att traditionen är 
ovanlig utanför detta område.

Det södra traditionsområdet

Medan den mellansvenska järnåldersbonden be
traktade malstenen som ett heligt föremål, som 
fordrade särskild behandling i kulten, tycks ler
kärlet ha haft en liknande betydelse för grann
folken i söder (se kap. 4). Bruket av lerkärl i reli
giösa sammanhang har i Danmark, Skåne och 
Halland ett mångtusenårigt förflutet med anor till
baka i den neolitiska megalitgravstraditionen. De 
äldsta fynden av rituellt deponerade lerkärl i pro
fana hus dateras således till slutet av tidigneo- 
litikum, även om keramiken vid denna tid framför 
allt användes i gravkulten. Under senneolitikum 
och bronsålder märks i södra Skåne en svag ök
ning av nedsatta lerkärl i hus. Det är emellertid 
först under förromersk och romersk järnålder som 
lerkärlet på allvar slår igenom i byggnadskulten 
som det främsta av kultföremål. Keramiken depo
nerades huvudsakligen i grunden till långhuset - 
d.v.s. gårdens huvudbyggnad. Det handlar dock

inte om någon enhetlig tradition, utan om olika lo
kala sedvänjor, som successivt etablerades och för
svann under de drygt sex till sju hundra år, då 
byggnadskulten utövades som mest intensivt. De 
flesta byggnadsoffren hittar man i västra Danmark 
vid tiden närmast före och efter Kristi födelse, då 
Jylland framstår som ett centralområde. Traditio
nen att deponera lerkärl i hus uppträder redan i 
början av förromersk järnålder (per I) på Grøntoft. 
Det stora flertalet nedläggelser verkar dock ha ägt 
rum under sen förromersk och äldre romersk järn
ålder. Redan under yngre romersk järnålder märks 
således ett gradvis minskat bruk av lerkärl i hus
kulten, som med övergången till vendeltid upphör i 
det närmaste helt. De kvantitativa förändringar 
över tid som kan ses vad gäller lerkärlens använd
ning i byggnadskulten i denna studie, sammanfal
ler på ett anmärkningsvärt sätt med Carl Johan 
Beckers iakttagelser rörande järnålderns mossfun- 
na lerkärl i Danmark. Även i detta material, som 
har sin rumsliga tyngdpunkt förlagd till Jylland, ses 
en markant uppgång under förromersk och äldre 
romersk järnålder i synnerhet, medan antalet ned
satta fynd av lerkärl i mossar under yngre romersk 
järnålder minskar till samma låga nivå som under 
yngre bronsålder (Becker 1970a:128ff).

Samtidigt med traditionens nedgång på Jylland 
får byggnadskulten ett snabbt uppsving på Sjæl
land och i Skåne/Halland under yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid, för att dock redan 
under vendeltid nå samma låga nivå som i västra 
Danmark. Nedläggelser av lerkärl från järnåldern 
i våtmarker har en svag framtoning i det skånska 
och halländska materialet. Bland de undersökta 
fyndplatser som är kända från området, t.ex. 
Käringsjön och Hassle-Bösarp, kan keramiken 
dock knytas till yngre romersk järnålder (Arbman 
1945; Stjernquist 1974:29ff).

Sedvänjan att deponera lerkärl i profana hus är 
även känd från delar av Nordvästeuropa, främst 
Holland och England, men även Norge och norra
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^Z/y] Större lerkärl i stolphål/gropar 
Miniatyrkärl i stolphål 

J Många miniatyrkärl i samma byggnad 

I Lerkärl (främst miniatyrer) nedsatta under härden 
'A" Övriga rituella nedläggelser av lerkärl i hus

Large vessels in post-holes and pits 
Miniature pots in post-holes 
Many miniature pots in the same building 
Pots (mainly miniatures) placed under the hearth 
Other ritual deposits of pots in houses

Figur 11.4. Traditionen att använda lerkärl i byggnads- 
kulten återfinns huvudsakligen inom de gammeldanska 
områdena, representerade av Danmark, Skåne och Hal
land. Studien visar att sedvänjan aldrig fick något större 
genomslag i det norra traditionsområdet. Karta: Staffan 
Hy ll.

Figure 11.4. The tradition of depositing pots as part of 
the building cult is mainly found in the old Danish areas, 
represented by Denmark, Scania, and Halland. The stu
dy shows that the custom never caught on in the north
ern area. Map: Staffan Hyll.
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Tyskland. Bortsett från enstaka exempel från 
bronsålder och förromersk järnålder, tycks den 
övervägande delen av fynden ha påträffats på 
romartida boplatser. Detta gäller särskilt i Holland 
och England, där ett tydligt romersk inflytande 
också gör sig gällande i materialet. Kopplingen till 
den romerska kulturen är om möjligt ännu tydli
gare bland de engelska fynden, där rituella nedläg- 
gelser genomgående hittats i samband med romer
ska lämningar, både i form av offentliga byggnader 
och privata villor (Merrifield 1987:52ff). Sett mot 
denna bakgrund förefaller det rimligt att även be
trakta de danska och skånsk/halländska fynden av 
lerkärl i hus från äldre järnålder som delar av sam
ma kulturella tradition.

Vi ska i det följande se närmare på de lokala 
nedläggelsetraditioner som kan skönjas i det ar
keologiska materialet. Vi börjar i det gamla öst
danska området, med landskapen Skåne, Halland 
och Sjælland, och förflyttar oss därefter västerut 
till Jylland och Fyn.

Lokala sedvänjor. I Skåne och Halland var det i 
första hand mellanstora lerkärl av hushålls- eller 
förrådstyp som användes i byggnadskulten. Mån
ga av kärlen var ofullständiga då de sattes ner, med 
endast delar av botten eller ena sidan intakt. Jag 
uppfattar denna fragmentering av kärlen, som en 
del av den rituella hanteringen. I det skånska och 
halländska materialet finns även ett litet inslag av 
små dryckeskärl, i form av bägare och koppar, 
medan miniatyrer däremot är ovanliga. Här skiljer 
sig materialet från de själlandska fynden, som näs
tan helt domineras av miniatyrbägare och små 
koppar. Det förefaller rimligt att se både de större 
hushållskärlen och de mindre dryckesrelaterade 
kärlen som offergåvor och rituell rekvisita, använ
da vid måltids- och dryckesritualer i samband med 
husens ceremoniella invigning.

Typiskt för det östdanska området är att kärlen 
placerades i gropar till långhusens takbärande

stolpar, vanligtvis i den västra änden där bostaden 
också var inhyst. Ett annat karakteristiskt drag är 
den tydliga kopplingen till husens hörnlägen, där 
framför allt det nordvästra och sydvästra hörnet 
tycks ha haft en speciell betydelse. Det rumsliga 
sambandet mellan lerkärlen och husens hörnposi
tioner är intressant och ger associationer till det s.k. 
heliga hörnet (Birkeli 1943; 1944). Jag har inte hit
tat några uppgifter i det arkeologiska materialet 
som tyder på att hörnet skulle ha haft en särställ
ning i byggnadskulten utanför Norden. Både i de 
nordiska och kontinentala källorna finns dock upp
lysningar om att vissa platser i boningshuset hölls 
heliga, på grund av de skyddsandar som ansågs bo 
där och/eller i kulten av förfädernas andar. Således 
hävdar religionshistorikern Emil Birkeli i sina arbe
ten om fedrekult i Norge, att högsätets placering i 
hörnet av stugan och dess status som en helig och 
fridlyst plats, går tillbaka på äldre traditioner med 
hörnet som helig plats i kulten av anfäderna. Till 
stöd för denna teori hämtar Birkeli exempel både 
från etnografiska material och från det norska och 
isländska sagamaterialet (Birkeli 1943:177ff; 1944: 
19ff). Särskilt i den norska folktraditionen menar 
Birkeli att det finns tydliga tecken på äldre religiösa 
bruk, som vittnar om högsätets betydelse som helig 
och kraftladdad plats (a.a. 1943:181f).

Högsätets placering i de gammeldanska områ
det har mig veterligen inte studerats närmare. I 
takt med att nya arkeologiska undersökningar ut
förs av hallbyggnader, kommer det dock att bli in
tressant att se huruvida traditionen med det heliga 
hörnet visar sig ha kontinuitet över tiden. Stamsø- 
Munch har för den stora hallbyggnaden i Borg pe
kat på sambandet mellan högstatusfynden och 
högsätets placering i hallrummets nordöstra hörn 
(a.a. 1991:330f). Samma iakttagelser kan göras 
för de två hallbyggnaderna vid Bergagård i Hal
land. Här sammanfaller fynden av guldgubbar och 
övriga rikedomsfynd dock med hallrummets nord
västra hörn (jfr kap. 10 om Religiösa föremål),
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d.v.s. samma hörn som framtonar i den äldre järn
ålderns byggnadskult i denna region.

Lerkärlen från Jylland och Fyn karakteriseras 
av en betydligt större mångfald än de östdanska, 
med flera samtida lokala traditioner. Även här rör 
det sig med stor sannolikhet både om offergåvor 
och rituell rekvisita från kollektiva ceremonier 
med måltids- och dryckesritualer. Vad som skiljer 
de olika traditionerna åt är vilka typer av kärl som 
grävdes ner samt var i husen dessa deponerades. 
Genom att studera kärlens karaktär och placering 
i husen, kan vi således få en uppfattning om vilka 
typ av ritualer - måltids- eller dryckesrelaterade 
som var de centrala i kulten.

Den största och mest komplexa traditionen 
återfinns på sydvästra och nordvästra Jylland, 
med kända platser som Grøntoft, Hodde, Degne- 
gaard, Malle Hede, Marieminde och Grønhedens 
mark. Karakteristiskt för denna typ är nedläggel- 
ser av mellanstora och stora lerkärl av hushålls- 
typ, som troligen användes i samband med bered
ning av mat och dryck. Efter att kärlen använts i 
olika ritualer, deponerades dessa antingen i 
stolphålen till långhusens takbärare och väggstol
par eller i gropar under golvet. Det rör sig i de 
flesta fall om ett enstaka större kärl. Men det finns 
även exempel på att två eller flera kärl av olika 
storlek och karaktär sattes ner tillsammans eller i 
olika stolphål och gropar - dock aldrig i kombina
tion med koppar eller miniatyrer. Kärlens place
ring i husen varierar, men har ofta en nära kopp
ling till härdrummet, fähuset eller ingångsrummet. 
En speciell variant inom denna grupp, som hittills 
bara konstaterats i Grøntoft, utgörs av små och 
mellanstora kärl av förråds- och bägaretyp depo
nerade i den första takbäraren från sydväst (jfr 
ovan om Avslutningsritualer). Tidsmässigt har tra
ditionen en spännvidd från förromersk järnålder 
och fram i folkvandringstid.

De annan lokal tradition i det västdanska mate
rialet, som huvudsakligen förekommer i nordvästra

och västra Jylland, utgörs av lerkärl som depone
rats i eller under eldstaden i bostadsrummet. Till 
skillnad från de föregående fynden, handlar det 
företrädesvis om små koppar och miniatyrskålar, 
även om enstaka större kärl av bägare- och/eller 
förrådstyp också förekommer. Traditionen upp
märksammades redan på 1930-talet av Gudmund 
Hatt, i samband med undersökningarna vid Øster- 
bølle. Själv ansåg han att den infördes under första 
århundradet efter Kristi födelse. I föreliggande 
studie har dateringarna nyanserats, således att 
sedvänjan idag kan beläggas från förromersk järn
ålder per. II (Grøntoft) och fram i yngre romersk 
järnålder (Vestervig). Den kronologiska tyngd
punkten ligger dock i sen förromersk och äldre ro
mersk järnålder, med platser som Højgård, Degne- 
gaard, N. Rødklit, Hurup, Selager och Ejstrup. 
Många av kärlen har hittats i stratigrafiskt låsta 
lägen, vilket visar att de deponerades i samband 
med husens byggande och invigning. Det stora in
slaget av miniatyrer och små koppar tyder vidare 
på att kärlen tillverkats speciellt för ändamålet 
samt att dryckesritualer sannolikt spelat en viktig 
roll i de ceremoniella handlingarna.

Ett särskilt intressant drag i denna tradition är 
naturligtvis den rumsliga kopplingen till eldsta
den, vilket tyder på ett helgande av elden som 
övernaturlig makt och transformand - både som 
livgivare och förstörande kraft. Rituella nedläggel- 
ser under härdar förekommer även på kontinen
ten. Capelle nämner i sin sammanställning över 
järnålderns byggnadsoffer (1987) således flera 
fyndplatser i norra och mellersta Tyskland med 
s.k. härdoffer, däribland Feddersen Wierde, Klein
beeren, Rödenau och Paulinenaue. Även dessa 
fynd dateras till romersk järnålder. Bortsett från 
ett enstaka fynd av lerkärl från Feddersen Wierde, 
rör det sig här om nedläggelser av olika husdjur - 
främst hundar och barn (Capelle 1987:195).

Härdens centrala betydelse som privat kultplats 
är även välkänd inom det mediterrana området,
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inte minst i den romerska kulturen, där eldstaden 
tjänade som helig plats för hemmets privata hus
gudar och skyddsandar (larer och penater). I 
många familjer fanns således en lar familiaris - 
d.v.s. en husets gode ande, medan husets förråd 
(penus) skyddades av penaterna. Vid varje måltid 
ställdes en skål med mat även fram till skydds
andarna, samtidigt som bitar av maten kastades i 
elden (Söderström 1974:61f). Eftersom flera av de 
jylländska fyndplatserna, visar på tydliga ro
merska influenser, bl.a. i form av stenbrolagda ga
tor och ingångar samt dekorerade lerplattor över 
eldstaden, är det inte otänkbart att även förebil
derna för kulten med små koppar under eldstaden 
hämtats via kontakter med romerska områden.

I det västdanska materialet finns slutligen även 
en liten, men särpräglad grupp av långhus med tal
rika depositioner av små lerkärl. Traditionen, som 
dateras till sen förromersk och äldre romersk järn
ålder, finns i denna studie representerad på fyra 
platser, varav två på mellersta Jylland (Fårupvej 
och Højris) och två på nordvästra Fyn (Køstrup 
och Fraude Radby). Det handlar i samtliga fall om 
specialtillverkade miniatyrkärl, främst i form av 
små tummade koniska kärl eller låga skålar. Även 
koppar och bägare förekommer dock, vilket tyder 
på att kärlen användes i samband med dryckes- 
ritualer. Antalet kärl varierar i de enskilda husen 
från två och upp till femton stycken, huvudsakli
gen nedsatta i stolphålen till olika takbärare, men 
även i ingångsstolpar. Det faktum att kärlen på
träffats en bra bit ner i stolphålsfyllningen tyder på 
att de deponerats i samband med att husen uppför
des. Miniatyrkärlen representerar därmed, liksom 
kopparna under eldstaden, både rekvisita och 
offergåvor till de andevarelser som man trodde 
fanns på platsen. Jag har inte hittat några parallel
ler till denna tradition i den kontinentala litteratu
ren.

Även malstenar användes i byggnadskulten 
som offergåvor och rituell rekvisita inom det

gammeldanska området, men aldrig i samma om
fattning som lerkärlen (fig. 11.3, se kap. 5). Ste
narna har en varierad sammansättning med inslag 
av både löpare, malstensliggare, knack-Zkrosste- 
nar och drejkvarnar. De flesta föremålen har ned
lagts solitärt, men det finns även exempel då t.ex. 
löpare och knackstenar använts som lock eller 
stödstenar till kärlen. Trots att fynden är betydligt 
färre än lerkärlen, kan vissa skillnader ändå anas 
mellan det östra och västra området. Medan de 
skånska och halländska redskapen ofta visar spår 
av förstörelse, antingen i form av eldpåverkan el
ler fragmentering, har de västdanska redskapen 
som regel nedlagts intakta. Malstenarnas place
ring i husen ansluter vidare till de deponerings
monster som iakttagits för keramiken. Medan de 
flesta fynden från Skåne och Halland hittas i stolp- 
hål med hörnläge, med tydlig koppling till husets 
bostadsdel, uppvisar de jylländska fynden liksom 
lerkärlen en större variation, med nedläggelser i 
stolphål både till takbärare och ingångsstolpar, 
men också under härdar och i friliggande gropar 
inuti husen.

Pa vilka gårdar praktiserades 
byggnadskulten?

Även om nedläggelser av religiös eller magisk art 
då och då påträffas i gårdens ekonomibyggnader, 
var det utan tvekan långhuset som spelade huvud
rollen i den forntida byggnadskulten. Vad som är 
intressant i detta sammanhang är att inte alla lång
hus tycks ha försetts med nedläggelser. Den över
gripande bilden som tonar fram i materialet tyder 
istället på det bara var vissa gårdar som blev före
mål för rituella handlingar. Frågan är om det går 
att urskilja några mönster avseende vilka gårdar 
som prioriterades i kulten samt vad dessa urval 
grundades på?
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Hus, gård och rit 

under äldre järnålder

För detta ändamål har jag valt att granska tre 
större välundersökta boplatser från äldre järn
ålder, representerade av Grøntoft och Hodde på 
Jylland samt Brogård i Halland. Karakteristiskt 
för dessa platser är de hyst en socialt sammansatt 
och agglomererad bebyggelse som kan följas ge
nom minst tre faser. Här erbjuds således de mest 
optimala förhållandena för att studera i vilka so
ciala kontexter byggnadskulten praktiserades. 
Liksom på de flesta andra boplatser i denna studie 
kan de rituella nedläggelserna i Grøntoft, Hodde 
och Brogård huvudsakligen knytas till långhuset. 
Av 44 fyndförande byggnader fördelade mellan 
samtliga tre platser, utgörs 37 stycken av långhus 
med bostadsfunktion, medan sju stycken består av 
uthus - de flesta från Hodde (4 st.). Bland de se
nare dominerar små förrådshus av fyrstolpstyp, 
varemot större ekonomibyggnader är ovanliga.

Skillnader i långhusens storlek och antalet ut
hus tyder på variationer i det sociala/ekonomiska 
välståndet mellan gårdarna. Som regel är det dock 
bara en gårdsenhet på varje boplats, som påtagligt 
skiljer sig från mängden, genom sin större storlek. 
Denna har då tolkats som huvudgård tillhörande 
byns ledare. Trots skillnader i välstånd mellan 
olika gårdar på de tre boplatserna, är det inte så 
enkelt att byggnadsoffren i första hand ska knytas 
till de större enheterna. Istället visar en storleks- 
gruppering av långhusen att rituella nedläggelser 
förekommer i hus av olika storlek. Som framgår 
av diagrammen i figurerna 11.5—11.7 är det sna
rare så att antalet nedläggelser generellt sett är be
tydligt fler i de mindre långhusen. Detta förhål
lande är särskilt tydligt på de två förromerska 
boplatserna Grøntoft och Hodde, där inte mindre 
än 8 av 14 respektive 12 av 15 långhus tillhör de 
två mindre storleksgrupperna som också domine
rar i antalet. Bilden på den något yngre boplatsen

vid Brogård är mer differentierad, eftersom många 
av långhusen är mycket stora. Här saknar å andra 
sidan flera av de allra största långhusen, tolkade 
som olika faser av stormansgårdens huvudbyggnad, 
spår efter rituella handlingar. Sammantaget finns det 
således ingenting i materialen som tyder på att reli
giösa eller magiska nedläggelser skulle vara speciellt 
knutna till större gårdsenheter - snarare tvärtom. 
Depositioner förekommer både i större och i mindre 
långhus, av vilka de senare är i majoritet.

Om det nu inte var sociala differenser i bebyg
gelsen som låg till grund för urvalet av byggnader i 
gårdskulten, vilka motiv påverkade då genomför
andet av ritualer i husen? Ska motiven sökas i den 
religiösa människans föreställningar om högre an
deväsen, som måste blidkas när en ny boplats och 
gård skulle anläggas och invigas? Om så vore fallet 
borde spår efter rituella handlingar finnas i när
mast samtliga av byns huvudbyggnader, på samma 
gång som de flesta fynden borde ha nedlagts under 
den första och inledande bebyggelsefasen. Som ti
digare framhållits finns det ingenting i materialet, 
varken från Grøntoft, Hodde och Brogård, eller 
från andra platser i undersökningen, som stöder en 
sådan bild. Ritualer kan naturligtvis ha utförts 
utan att dessa lämnat några varaktiga spår i mar
ken. För den arkeologiska historieskrivningen är 
sådana handlingar dock av ringa värde, om inte de 
har dokumenterats på annat sätt - i t.ex. äldre 
skriftliga källor. Vad vi har att bygga våra tolk
ningar på är de fysiska spåren i marken som har 
bevarats åt eftervärlden. Och dessa lämningar ta
lar sitt tydliga språk: rituella handlingar i anslut
ning till den forntida gårdens byggnader utfördes 
inte rutinmässigt utan selektivt - d.v.s. när de yttre 
omständigheterna i samhället krävde detta. Såle
des kan t.ex. perioder av ekonomisk och social 
otrygghet eller instabilitet ha fungerat som utlösare 
för en intensifiering av gårdskulten. Håller vi oss 
till den äldre järnåldern, så var detta en tid präglad 
av genomgripande förändringar i samhället - både
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Antal hus
15 I-

7-8 m 9-10 m Summa Storlek12-15 m

Figur 11.5. Storleksvariationen bland långhus med ri
tuella nedläggelser i Grøntoft.

Figure 11.5. Variations in the size of long-houses with 
ritual deposits in Grøntoft.

Antal hus

10 m 15-19 m 20-24 m 25-30 m 31-36 m 37-40 m Summa Storlek

Figur 11.7. Storleksvariationen bland långhus med ri
tuella nedläggelser i Brogård.

Figure 11.7. Variations in the size of long-houses with 
ritual deposits in Brogård.

Antal hus
15 r-

10-12 m 13-15 m 16-17 m 18-21 m 21-23 m Summa Storlek

Figur 11.6. Storleksvariationen bland långhus med ri
tuella nedläggelser i Hodde.

Figure 11.6. Variations in the size of long-houses with 
ritual deposits in Hodde.

socialt och ekonomiskt. I en tid då omstrukture
ringar inom jordbruket resulterade i att bosätt
ningar och markutnyttjande blev mer stationära i 
landskapet, samtidigt som den sociala organisa
tionen blev alltmer hierarkisk, kan det ha funnits 
behov av att genom kulten markera eller befästa 
den sociala och religiösa ordningen. Jag tror bl.a. 
det är utifrån ett sådant perspektiv vi ska söka en 
del av förklaringarna till byggnadskultens många 
ansikten i tid och rum - avseende traditioner och 
regionalitet.

Vi ska med dessa tankar i bakhuvudet återvän
da till de tre äldre järnåldersbyarna, för att under
söka om det finns några mönster beträffande tid
punkten för de rituella handlingarna i relation till 
den samlade bebyggelsens ålder och livslängd. Ut
fördes de husrelaterade ritualerna i samband med 
att de första gårdarna etablerades på platsen eller 
tillhör de senare bebyggelsefaser? Innan vi går
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(LVI:33)
(LVI:2)

(XIII: 10) (XL:85)
(Xlll:57h)(XV:32) (LVI-.38)

(LVI:69)

XLVII:12b
(fas lb)

LI:29 (fas 3a)

(IX:$76)
VII:40 (fas la)

(XXXI:39a)

(XXX:95)

XXVI:41a nXXVI:32 
(fas 3a) (fas 3a)XXIV: 10

(fas 3b)
(XXII:33)

(XXXIIIb:41a;

Figur 11.8. Bebyggelsen i Hodde under fas 2 med rituella 
nedläggelser av lerkärl och malstenar i bus markerade. 
Efter Hvass 1985. Bearbetning: Staffan Hyll.

Figure 11.8. Buildings in Hodde during phase 2 showing 
the location of ritual deposits of pots and grindstones in 
houses. After Hvass 1985. Processing: Staffan Hyll.

närmare in på de enskilda platserna, bör det slås 
fast att de bilder vi möter i materialet visar på både 
likheter och skillnader mellan de tre byarna. Me
dan Hodde och Brogård i flera avseenden uppvisar 
likartade drag i de rituella nedläggelsernas karak
tär och datering i förhållande till bebyggelseut
vecklingen på platsen, är bilden i Grøntoft mer 
komplex. Vi inleder därför analysen med att först 
titta närmare på situationen i Hodde och Brogård.

Den hägnade byn i Hodde dateras till sen förromersk 
järnålder (per. III). Bebyggelsen som var placerad 
längs hägnet med en öppen plats i mitten, har va
rierat i omfattning. Under den första bebyggelse
fasen uppgick antalet gårdar till ungefär 11 styc
ken. Därefter ökade bebyggelsen till som mest 27 
gårdar i början av den tredje bebyggelsefasen, för 
att sedan minska ner till sex stycken innan boplat
sen slutligen övergavs efter en större eldsvåda
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Figur 11.9. Hodde. Antal lerkärlsdepositioner från 
invigningsritualer under bebyggelsefaserna 1-3. To
talt 17 st.

Antal dep.
8 I-

7 -

6 -

5 -

Fas 1 Fas 1 el 2 Fas 2 Fas 2 el 3

Figure 11.9. Hodde. Number of deposits of pots 
after inauguration rituals during settlement phases 
1-3. Total 17.

Fas 3 Okänd fas Faser

(Hvass 1985). Det faktum att många av gårdarna 
har legat mer eller mindre fast på samma tomt un
der alla tre bebyggelsefaser, gör det svårt att knyta 
spåren efter rituella handlingar till en specifik hus
fas. Detta källkritiska problem som berör inte 
mindre än sju gårdsenheter, däribland huvudbygg
naden till den s.k. stormansgården, måste natur
ligtvis beaktas i det följande resonemanget.

I Hodde kan sammanlagt 19 rituella nedläggel- 
ser knytas till byggnader på platsen. Det handlar 
företrädesvis om lerkärl och malstenar nedlagda i 
samband med invigningsceremonier (17 st.) som 
bör ha omfattat kollektiva måltider. Bland övriga 
depositioner märks ett växtoffer, samt flera ma
giska föremål, främst sjöborrar men också en järn
kniv. Spåren efter rituella handlingar är spridda 
över hela byn, eventuellt med en tyngdpunkt i går
darna längs det norra hägnet samt längst i sydväst. 
När under byns utveckling som de rituella ned- 
läggelserna av lerkärl och malstenar ägde rum är 
svårt att bedöma, eftersom flera av fynden inte 
kan kopplas till en bestämd bebyggelsefas (fig. 
11.8-11.9). Ser man till de resterande tretton de
positionerna från byn, kan bara enstaka fynd med

säkerhet knytas till den första bebyggelsefasen. De 
flesta nedläggelser sammanfaller istället antingen 
med den andra eller tredje fasen, d.v.s. när bebyg
gelsen sedan länge var väl etablerad på platsen.

En liknande bild som den i Hodde möter oss 
även i Brogård. Denna sydhalländska by från ro
mersk järnålder och folkvandringstid, anlades lik
som Hodde kring en öppen plats. Gårdarnas antal 
har flukturerat något över tiden, men tycks mesta
dels ha varierat mellan sex och sju enheter (Carlie 
1992). Först under folkvandringstid flyttar bebyg
gelsen från platsen och lämnar en ensam storgård 
kvar. En av fördelarna med Brogård, är att 
långhusens placering justerats något mellan varje 
bebyggelsefas (fas 1-3). Detta ökar möjligheterna 
att länka spåren efter rituella handlingar till en
skilda husfaser.

Liksom i Hodde består fynden i Brogård huvud
sakligen av lerkärl från rituella måltider som depo
nerats i samband med husens ceremoniella invig
ning. Dessutom förekommer enstaka depositioner 
av järnknivar som sannolikt haft en magiskt skyd
dande funktion. I Brogård möter vi även samma 
kronologiska mönster som i Hodde, d.v.s. med en
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Hus XXIV
Hus XHus XXVII

Hus II
Hus XIX Hus IV'

) Hus XV

Hus XXXVII Vy

Hus XXIX

=a® = Hus med byggnadsoffer 
(2) = Bebyggelsefas

200m

Figur 11.10. Brogårdsboplatsen under fas 2 med de bus 
markerade som innehöll rituella nedläggelser av lerkärl. 
Efter L. Carlie 1992. Bearbetning: Staffan Hyll.

Fas 2

Figure 11.10. The Brogård site during phase 2, marking 
houses which contained ritual deposits of pots. After L. 
Carlie 1992. Processing: Staffan Hyll.

Figur 11.11. Brogård. Antal lerkärlsdepositioner efter invigningsritualer 
under bebyggelsefaserna 1-3.

Figure 11.11. Brogård. Number of deposits of pots after inauguration 
rituals during settlement phases 1-3.
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tyngdpunkt i bebyggelsens andra fas (fig. 11.10- 
11.11). Här är bilden dock ännu tydligare. Av nio 
depositioner med lerkärl har inte mindre än sju 
stycken nedlagts under byns mellersta fas, vilket 
innebär att invigningsritualerna ägde rum långt ef
ter att platsen tagits i anspråk, organiserats och be
byggts.

Ser vi slutligen till det stora området med för
romersk bebyggelse (från per. I-II) vid Grøntoft, är 
bilden av rituella nedläggelser delvis en annan. Här 
tillhör de flesta nedläggelser istället bebyggelsens 
första fas (jfr per. I) (fig. 11.12). Av femton deposi
tioner med lerkärl och malstenar, huvudsakligen 
från långhus, kan sju stycken knytas till de äldsta 
gårdarna i området. Dessa enheter är relativt jämnt 
spridda, men saknas i den hägnade byn längst i sö
der som först etableras i början av period II. Som 
framgår av diagrammet i figur 11.13 minskar anta
let nedläggelser något under fas 2 (tidig per. II) för 
att öka något under den tredje och sista bebyg
gelsefasen (sen per. II), då samtliga depositioner 
återfinns inom den hägnade byn. Denna bild kan 
dock differentieras om vi även tar hänsyn till de ri
tuella nedläggelsernas karaktär. Den övervägande 
delen av föremål i Grøntoft består av lerkärl och 
malstenar. Bland fynden märks även ett litet inslag 
av föremål av magisk karaktär, bestående av två 
sjöborrar, en antik dolkformad eldslagningsflinta 
samt ett kohorn. Det flesta lerkärl och malstenar 
förefaller ha nedlagts i samband med att husen 
byggdes. Det handlar om tre typer av depositioner, 
samtliga med rumslig koppling till husets bostads
del: i väggrännan till den västra gaveln, under här
den samt vid ingångarna. Även den fjärde gruppen 
av lerkärl, deponerade i den första takbäraren från 
sydväst, hör intimt samman med bostadsrummet. 
Här tyder kärlens ytliga läge i stolphålsfyllningen 
dock på att nedläggelserna har skett i samband med 
att husen övergavs och stängdes. Tar vi hänsyn till 
tidsaspekten hos dessa fynd i vår sammanställning, 
betyder detta att fyra av depositionerna från fas I

flyttas närmare fas 2, samt att två depositioner från 
fas II på motsvarande sätt flyttas mot fas 3 (fig. 
11.14). Med denna justering förskjuts tyngdpunk
ten i diagrammet, således att de flesta rituella hand
lingar i själva verket ägde rum strax före, under 
samt omedelbart efter den andra och mellersta 
bebyggelsefasen i Grøntoft.

Sammantaget tyder analyserna av Grøntoft, 
Hodde och Brogård på att behovet av invignings- 
och avslutningsritualer i gårdens byggnader under 
äldre järnålder var som störst en till två generatio
ner efter att den nya boplatsen hade anlagts och 
etablerats. Detta var under en period i boplatser
nas historia, då bebyggelsen präglades av stabilitet 
och expansion, något som knappast leder tan
karna till ekonomisk armod och social otrygghet 
som krävde gudarnas gunst och välvilja. Istället 
bör förklaringarna till de ökade rituella aktivite
terna på gårdarna sökas på annat håll.

Som tidigare framhållits präglades tiden om
kring Kristi födelse och därefter av stora struktu
rella och organisatoriska förändringar i samhället, 
som ledde till en ökad social hierarkisering, där väl
ståndet och makten gradvis kom att koncentrerades 
till allt färre personer/familjer och deras gårdar. 
Spår efter social stratifiering finns även i bebyggel
sen på våra tre boplatser vid Grøntoft, Hodde och 
Brogård. Att bosättningen varit ekonomiskt välmå
ende, behöver således inte betyda att de sociala rela
tionerna invånarna emellan var fridfulla och utan 
konflikter. Det är snarare troligt att det inom den 
relativt stora grupp av människor som bodde i by
arna, för eller senare uppstod intressekonflikter 
med grund i olika konkurrensförhållanden. Ett sätt 
att upprätthålla och befästa den sociala och reli
giösa ordningen på boplatsen, skulle kunna vara att 
genom kulten konfirmera banden med förfäderna 
och den ideologiska och sociala länk dessa erbjöd 
till gården och den odlade marken.

Hypotesen om att invignings- och avslutnings
ritualer på gården var nära kopplade till kulten
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■ Hus med byggnadsoffer 
(2) Bebyggelsefas 

* Stangningsoffer

Figur 11.12. Bebyggelsen i Grøntoft med de hus markerade som inne
höll rituella nedläggelser av lerkärl och malstenar. Karta: John Pind 
med viss bearbetning av Staffan Hyll.

Figure 11.12. Settlement in Grøntoft, marking houses which con
tained ritual deposits of pots and grindstones. Map: John Pind with 
some revision by Staffan Hyll.
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Antal dep.

Figur 11.13. Grøntoft. Antal ler- 
kärlsdepositioner efter invignings- 
och avslutningsritualer under be
byggelsefaserna 1-3. Alternativ 1. 
Totalt 15 st.

Figure 11.13. Grøntoft. Number of 
deposits of pots after inauguration 
and closing rituals during settlement 
phases 1-3. Alternative 1. Total 15.

Antal dep. 
4

2

1

0
Fas 1

I
Sen fas 1

I
Fas 2 Sen fas 2 Fas 3

Figur 11.14. Grøntoft. Antal ler- 
kärlsdepositioner efter invignings- 
ocb avslutningsritualer under bebyg
gelsefaserna 1-3. Alternativ 2. Totalt 
15 st.

Figure 11.14. Grøntoft. Number of 
deposits of pots after inauguration 
and closing rituals during settlement 

J phases 1-3. Alternative 2. Total 15.
Faser

J Invigningsritualer 

~] Avslutningsritualer
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kring anfäderna, får även stöd i nedläggelsernas 
rumsliga placering i huset, som till övervägande 
del grävdes ner i långhusens bostadsdel. Den åter
kommande placeringen i bostadsrummets nord
västra och sydvästra hörn i Skåne, Halland och 
Sjælland är således knappast slumpmässig, utan 
visar att hörnet hölls heligt - åtminstone i dessa 
lokalområden. Förmodligen går traditionen även 
tillbaka på ännu äldre sedvänjor, vilket fynden av 
rituella nedläggelser i långhus från senneolitikum 
och bronsålder tyder på. Som Emil Birkeli har vi
sat i olika arbeten (1938, 1943, 1944), finns det 
mycket som talar för att traditionen med det he
liga hörnet hörde samman med förfäderskulten. 
Han hänvisar här både till bruket av små husaltare 
och till den s.k. fädrestöttan - en träpåle som av
bildade den döde anfadern - vilka ofta var place
rade i ett särskilt hörn som var heligt. Att bygg- 
nadskulten var riktad mot anfäderna för att hedra 
minnet av dessa och säkra de sociala banden bakåt 
i tiden, antyds även av den frekventa placeringen 
av offergåvor under eller bredvid härden, som var 
vanligt i norra och västra Jylland. Kanske denna 
lokala sedvänja utvecklades genom nära kontak
ter med det romerska kulturområdet, där härden i 
det privata huset, i egenskap av tillhållsplats eller 
bostad för förfäderna eller larerna, hade en speci
ell betydelse som helig plats.

Från hus till hall och harg
Under folkvandringstid och vendeltid ändrades de 
rituella nedläggelserna i byggnadskulten. Vi ser 
detta i de arkeologiska fynden genom att traditio
nella offergåvor och rituell rekvisita, som slakt
rester av djur, lerkärl och malstenar, alltmer sällan 
grävdes ner i husen, samtidigt som depositioner av 
olika religiösa föremål och hantverksfynd blev 
vanligare. Parallellt med dessa förändringar ses i 
materialet även en förflyttning av de rituella akti
viteterna, från många små, medelstora och större

gårdar till ett fåtal stora gårdskomplex som för
modligen ägdes av personer i samhällets övre 
skikt. De senare gårdarnas sociala och ekonomi
ska särställning bekräftas av lämningar efter spe
cialiserade hantverk liksom statusföremål av glas 
och ädelmetall, som berättar om långväga kontak
ter och utbyten.

På de stora gårdarna från vendel- och vikingatid 
finner vi helt andra typer av rituella spår jämfört 
med under äldre perioder. Bland de deponerade fö
remålen märks olika typer av hantverksfynd, men 
även vapen, smycken och personliga tillbehör samt 
religiösa föremål. Nedläggelser av offergåvor i sam
band med invignings- och avslutningsritualer av 
hus förekom fortfarande, men tycks framför allt ha 
praktiserats i byggnader med speciella funktioner. 
Från grophusen, vilka ofta fungerade som arbets- 
bodar eller verkstadshus, finns således flera exem
pel på rituellt deponerade fynd med hantverksan- 
knytning. Det handlar främst om nedläggelser i 
stolphål av olika textilredskap såsom vävtyngder 
och sländtrissor. Bland de mer ovanliga fynden 
märks delarna av en balansvåg i brons, som depo
nerats i en bronsgjutares verkstad vid Västra Torp i 
Skåne. De flesta hantverksfynd av rituell karaktär 
kommer dock från stolpbyggda långhus, där ned
läggelser av textilredskap och restprodukter från 
metallhantering i stolphål hör till den vanligaste ty
pen. Som exempel kan nämnas det palissadinhäg- 
nade långhuset vid Järrestad, där man förutom en 
stängningsdepå med smidesverktyg, även hittade 
spår av smidesslagg i nästan samtliga av stolphålen 
till husets takbärare. Den rituella hanteringen av 
smedens, bronsgjutarens och textilhantverkarens 
redskap och avfallsmaterial under yngre järnålder, 
tyder på att tillverkningsprocessen var kringgärdad 
av olika religiösa och/eller magiska föreställningar, 
som krävde speciella ritualer för att säkra ett lycko
samt arbete och resultat.

Det var inte bara bland hantverkare med olika 
professioner som rituella handlingar i hus fortsatte
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att praktiseras, utan även krigare och stormän 
tycks i vissa situationer ha varit i behov av kraft
fulla invigningsritualer. Rituella nedläggelser av 
vapen i profana hus verkar inte ha varit särskilt 
vanliga under yngre järnålder, utan genomfördes 
förmodligen under orostider för att skydda huset 
mot faror och oväntade anfall. I denna undersök
ning ingår bara två exempel på vapendepositioner 
i hus. Den äldsta fyndet härrör från ett folkvand- 
ringstida långhus vid Bejsebakken på Jylland, tol
kat som en stormangård. Det handlar om minst tre 
depositioner av pil-, spjut- och lansspetsar som 
lagts ner i stolphålen till den takbärande konstruk
tionen. En intressant detalj som stärker fyndens ri
tuella karaktär är att flera av spetsarna visar 
tecken på avsiktlig förstörelse i form av bränning 
och deformering. Fynden ansluter i detta avseende 
till de samtida vapennedläggelserna i våtmarker. 
Det andra vapenfyndet tillhör vikingatid och hitta
des i krigarnas egen hallbyggnad på Birka. Fyndet 
som låg i stolphålet till en av husets takbärare, har 
en komplex sammansättning som omfattar både 
vapen och delar av krigarnas personliga utrust
ning, däribland cirka fyrtiotalet kamfodral och en 
torshammare. Även i detta fall fanns spår av rituell 
förstörelse, genom att kamfodralen sågats itu. 
Med denna avsiktliga demolering transformerades 
de profana föremålen till sakral egendom, troligen 
ämnade som offergåvor till Odens ära - som var 
stormännens och krigarnas särskilde beskyddare.

Under yngre järnålder uppträder även de första 
religiösa föremålen, som utifrån bildmotiv och sym
bolspråk kan knytas till den förkristna religionen 
och dess gudavärld. Särskilt guldgubbar, d.v.s. små 
guldfoliebleck försedda med bilder av mans- och 
kvinnofigurer med stiliserade dräkter, påträffas då 
och då i rituella sammanhang i hus. Det faktum att 
figurerna ibland bär på olika rituella attribut - som 
t.ex. dryckesbägare och risruska - gör att de tolkas

som avbilder av olika gudar, t.ex. Frej och jätte
kvinnan Gerd. Guldbleckens funktion är ännu inte 
klarlagd. Mycket talar dock för att de användes 
som en slags votivbleck eller tempelpengar, när 
man önskade sig något speciellt av en viss gudom. 
Guldgubbarnas funktion som heliga föremål i den 
offentliga kulten, stöds även av fynden från både 
hallbyggnader och kulthus. Speciellt intressanta i 
detta sammanhang är fynden från Slöinge i Hal- 
land och Uppåkra i Skåne, som båda visar på ett 
intensivt bruk av guldgubbar i anslutning till den 
takbärande stolpen i det nordvästra hörnet av 
hallrummet respektive hörnet av en offentlig kult- 
byggnad. Synen på det nordvästra hörnet som en 
helig plats i huset, kan i Skåne och Halland samt 
möjligen också på Sjælland, följas tillbaka på äldre 
traditioner inom byggnadskulten, med anor ner i 
förromersk och romersk järnålder.

De är emellertid inte bara fynden av guld
gubbar som vittnar om rituella aktiviteter i hall
byggnader och kulthus. Från dessa byggnader 
finns ofta ett mycket rikt fyndmaterial, som för
utom djurben och keramik även omfattar olika 
statusföremål, t.ex. skärvor från glasbägare samt 
spår efter ädelmetallhantering. Till skillnad från 
den äldre järnålderns rituella nedläggelser, hittas 
dessa sällan nedgrävda i stolphål och gropar, utan 
har istället lämnats kvar som avfall på golvet inuti 
huset. Detta gör det svårare för oss arkeologer att 
knyta fynden till rituella aktiviteter. Tack vare be
skrivningar av den offentliga offerkulten i äldre 
skriftliga källor, t.ex. de norska kungasagorna, vet 
vi att blotsoffer, gemensamma offermåltider och 
dryckesritualer även under yngre järnålder, var de 
bärande elementen i kulten. Dessa traditioner upp
hörde först med övergången till den nya religio
nen, någon gång under 1000- och 1100-talen, då 
de gamla kultfesterna förändrades och fick en kris
ten inramning.
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Agrara nedläggelser
Keramikkärl 
Malstenar
Yxor, egg- och spetsredskap 
Husdjur (hela djur/kranier)
Husdjur (slaktrester)
Husdjur (enstaka benslag)

Icke agrara nedläggelser
Hantverksfynd
Vapenfynd och militär utrustning
Religiösa föremål

Gravar

Magiska nedläggelser
Lerkärl (med magiska föremål?) 
Antika yxor och fossil 
Egg- och spetsredskap 
Husdjur - kranier och käkar 
Oden fåglar och groddjur 
Enstaka människoben 

Mynt

f.Kr. 2500 2000 1500 1000 1500 e.Kr.

Figur 11.15. Förändringar i rituella traditioner i bygg- Figure 11.15. Changes in ritual traditions in building 
nadskulten. cults.

Sammanfattning av 
en lång historia

Sammantaget visar analysen av den forntida går
dens byggnadskult på en långt mer nyanserad bild 
än vad som tidigare tecknats i litteraturen. Som 
jag försökt att visa i denna bok var byggnads- 
kulten under större delen av förhistorien i första 
hand knuten till långhuset - d.v.s. gårdens huvud
byggnad. De rituella nedläggelserna skedde före
trädesvis i själva bostadsrummet, även om deposi
tioner också förekom i husens ekonomi- eller 
fähusdel. Religiösa och magiska ritualer utfördes 
emellertid inte rutinmässigt på alla gårdar, utan

användes selektivt när husets invånare i olika si
tuationer behövde de övernaturliga makternas 
hjälp och beskydd. Analysen av det arkeologiska 
materialet visar här på ett brett spektrum av olika 
rituella handlingsmönster. De flesta av dessa hand
lingar kan knytas till övergångsriter i samband 
med husens byggande och invigning, där nedlägg
elser av lerkärl, malstenar samt rester av slaktade 
husdjur, på en och samma gång representerar bå
de offergåvor och rituell rekvisita efter gemen
samma ceremonier och offergåvor till de högre 
makterna. I det arkeologiska materialet finns 
även några exempel på föremål, främst lerkärl, 
som har nedlagts i samband med att husen revs
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och övergavs, s.k. stangningsritualer. Det är för 
närvarande svårt att bedöma omfattningen av 
denna typ av övergångsriter under förhistorien, ef
tersom företeelsen hittills inte har uppmärksam
mats i tillräcklig grad av arkeologin. Frågan läm
nas därför öppen för framtida forskning.

De bakomliggande motiven för att utföra rituella 
handlingar på gården har säkerligen varierat från 
fall till fall. På ett generellt plan bör dessa dock ses 
som ett sätt att - inför förstående förändringar - 
säkra den rådande sociala, ekonomiska eller ideolo
giska ordningen inom gruppen. Förändringar i den 
sociala organisationen på gården, när denna i sam
band med ett generationsskifte byggts om eller flyt
tats till en annan plats, är en typ av händelser som 
kan ha ställt krav på övergångsriter. Även föränd
ringar eller osäkerhet i gårdens ekonomiska bas, or
sakat av t.ex. missväxt eller sjukdomar bland 
kreaturen, kan ha motiverat olika fruktbarhets- eller 
livsbefrämjande ritualer med överlämnande av 
offergåvor till högre makter. Oavsett vilka enskilda 
motiv som låg till grund för de rituella handlingarna, 
finns det enligt min uppfattning mycket som talar 
för att byggnadskulten - åtminstone under den äldre 
järnålder - var intimt länkad till ett helgande av 
anfäderna, inte bara för att hedra deras minne utan 
också för att få förfädernas beskydd. Det är framför 
allt de rituella nedläggelsernas återkommande pla
cering i långhusens bostadsdel - i hörnen och vid 
härden - som pekar i denna riktning, men även det 
faktum att påfallande många nedläggelser har skett 
under den andra eller tredje bebyggelsefasen, d.v.s. 
då avlidna familjemedlemmars och släktingars an
deväsen kan ha funnits närvarande på boplatsen. I 
den fornskandinaviska järnåldersbondens världs
bild ansågs individens personliga livskraft inte för
svinna med den fysiska döden, utan var en bestå
ende kraftkälla som de efterlevande måste vårda för 
att få del av (Ström 1986:207f).

Under folkvandringstid och vendeltid minskar de 
traditionella nedläggelserna av lerkärl, malstenar

och slaktrester från djur i det arkeologiska mate
rialet. Jag tolkar detta som ett uttryck för att den 
gamla offerkulten med rituell slakt, intagande av 
sakrala måltider och dryckesgillen, inte längre 
praktiserades vid övergångsriter kopplade till går
dens byggnader. I en tid av förändring, då den so
ciala och politiska makten i allt större grad kom att 
centreras till enskilda personer och släkter i sam
hället, följde även andra traditioner och ideal. Med 
den nya tiden tonades den kollektiva kulten av 
anfäderna som skyddsandar ner på gården till för
mån för religiösa ceremonier där myternas gudar, 
hjältar och hjältinnor var huvudpersoner. Det är 
troligt att den nya traditionens kultutövning i större 
grad tog sin utgångspunkt i olika sociala händelser, 
t.ex. bröllop, kalendariska högtider och festligheter. 
Dessa förändringar behöver inte betyda att kulten 
av förfäderna försvann från gården, utan bara att 
denna tog sig andra uttryck som inte avsatt några 
beständiga spår i det arkeologiska materialet. I de 
äldsta landskapslagarna från tidig kristen tid vet vi 
således att det var straffbart att förvara kultföremål 
på gården, som t.ex. husaltare, offermat och små 
människofigurer av lera, vilka troligen avspeglar en 
förfäderskult (Flultgård 1986).

I början av den äldre järnåldern introducerades 
även rituella bruk av föremål, som vi utifrån folk- 
loristiskt material, vet tillskrevs magiska krafter 
som skydd mot onda makter, sjukdomar och blixt
nedslag. Det handlar framför allt om olika egg- 
och spetsredskap, däribland yxor, knivar och spet
sar av järn samt fossila sjöborrar, som placerades 
på särskilt farliga ställen i huset, vid ingångar och 
väggar, där det onda kunde ta sig in. Använd
ningen av kraftladdade föremål ökar under senare 
delen av järnåldern, då även nedläggelser av kra
nier och käkdelar av djur blir allt vanliga. Flera av 
dessa sedvänjor kan följas in i medeltid och nyare 
tid, i form av antika yxor (torviggar) och olika 
redskap av stål (knivar, saxar, nålar, yxor, liar) 
som placerades på utsatta ställen i boningshuset
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eller ladugården, för att skydda mot sjukdomar 
och onda makter (Blinkenberg 1909; Hagberg 
1930; Sydsvenska Dagbladet 2/5 1941). En intres
sant detalj i detta sammanhang, är att både de för
historiska och sentida redskapen ofta placerades, 
så att eggen eller spetsen vändes åt det håll där det 
onda förväntades komma. Detta tyder indirekt på 
att det är likartade föreställningar som ligger till 
grund för dessa handlingsmönster. Samma förhål
lande gäller med stor sannolikhet för den s.k. åsk- 
stenstraditionen, d.v.s. tron på att stenåldersyxor, 
fossila sjöborrar, belemniter eller ovanliga stenar 
slungades ner från himlen i samband med blixt
nedslag och därför besatt magiska krafter (Blin
kenberg 1909). Denna sedvänja finns rikhaltigt 
dokumenterad både i 1800-talets folkliga traditio
ner, i antika källor och i arkeologiskt material, där 
de äldsta beläggen för rituella bruk av antika yxor 
och sjöborrar i hus kan föras till 200- eller 300- 
talet före Kristus. Liksom knivar och andra red
skap av stål har de förhistoriska stenyxorna ofta 
placerats med eggen eller spetsen riktad åt ett spe
ciellt håll (ner i underjorden eller upp mot himlen), 
varför de sannolikt bör ses som delar av samma 
tradition.

Kan byggnadskulten följas 
fram i historisk tid?

Det finns många likheter mellan den forntida 
byggnadskulten och de rituella sedvänjor på går
den som vi möter i 1800-talets bondesamhälle. 
Likheterna syns inte bara i de fysiska föremålens 
karaktär, i form av t.ex. yxor, lerkärl, knivar och 
fossil, utan även i deras placering i husen, under 
golvet, i hörnlägen och vid ingångar. Betyder då de 
yttre likheterna att det var samma typ av föreställ
ningar som låg till grund för byggnadskulten un
der forntid såväl som nyare tid? Detta är en svår

fråga, som knappast kan ges något enkelt svar. På 
ett övergripande plan var syftet med byggnads
kulten sannolikt det samma, nämligen att skydda 
huset och dess invånare mot onda makter samt 
säkra ett långt och lyckosamt liv.

Trots nästan tusen år av kristendom, fanns i det 
äldre bondesamhället en rik och utbredd folktro, 
med olika övernaturliga väsen och föreställningar, 
som kan följas ner i förkristen tid (Tillhagen 1983: 
12ff). Man trodde på osynliga andeväsen, som t.ex. 
troll, jättar, tomtar, vättar, my lingar, mar or och 
varulvar, med förmåga att ingripa i den enskilda 
människans liv. Det flesta av dessa väsen var ill
villiga och visade sig i form av sjukdomar, olycka, 
missväxt och blixtnedslag, verksamheter som det 
gällde att skydda sig mot genom magiska ritualer 
som kunde neutralisera den onda kraften. Inte alla 
övernaturliga väsen var dock elaka och illvilliga, 
utan kunde om de behandlades väl även tjäna som 
skyddsandar i huset och på gården. Den norska 
gard- eller tunvorden - d.v.s. vårdaren av gården 
eller gårdstunet - är exempel på en sådan tradition, 
som av forskningen anses gå tillbaka på en äldre 
förkristen kult kring förfäderna. I den svenska folk
tron hade tomten eller vätten en liknande funktion 
som gårdens skyddsande. Här är kopplingen till 
förfäderskulten dock inte lika tydlig i det folkloristi- 
ska materialet. I det gamla bondesamhället fanns 
även flera mentala tankestrukturer som kan följas 
ner i förkristen tid. Till dessa hörde en utbredd 
ödestro, liksom föreställningar kring den personliga 
lyckan (hamingja) i motsatts till avunden som 
gnagde på livslyckan (a.a. 1983:13f; jfr även kap. 
2). Frågan kring den äldre folktron och de drag av 
förkristna föreställningar som denna innehåller, ska 
inte föras vidare i detta sammanhang, eftersom pro
blemet kräver en betydligt vidare diskussion än vad 
utrymmet i denna bok tillåter. Jag vill istället av
sluta med att peka på några förhållanden, där jag 
menar att den forntida gårdens byggnadskult skiljer 
sig från senare tiders rituella sedvänjor.
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En av de skillnader som tydligt ses i materialen är 
att medan den förhistoriska byggnadskulten i för
sta hand var knuten till gårdens huvudbyggnad 
och bostadsrummet i synnerhet, var en väsentlig 
del av de rituella handlingarna i det äldre bonde
samhället även relaterade till stall och fähus. Om
sorgen om djuren, deras trivsel och välmåga fram
träder också tydligt i de äldre folkliga traditio
nerna, där t.ex. bruket av olika magiska ritualer 
för att motverka sjukdomar och ont spelade en 
viktig roll (Heurgren 1925). Det förefaller rimligt 
att djuren varit föremål för motsvarande omsorger 
under forntiden, åtminstone från och med ställ
ningens införande i början av äldre järnålder då 
den fysiska samvaron mellan djur och människor 
ökade (jfr Paulsson 1993:11). Ett visst inslag av 
rituella nedläggelser i långhusens fähusdel och i 
ekonomibyggnader märks även på enskilda äldre 
järnåldersboplatser som Hodde och Brogård, där 
djurhushållningen kan antas ha utgjort den bä
rande basen i ekonomin.

De flesta byggnadsofferfynden från bronsålder 
och äldre järnålder utgjordes av offergåvor och ri
tuell rekvisita efter gemensamma måltids- och 
dryckesceremonier i samband med långhusets in
vigning eller stängning, där kulten av förfäderna 
spelade en viktig roll. Några liknande exempel på 
nedläggelser av rituell rekvisita i form av slakt
rester av djur, malstenar och lerkärl för tillagning 
och servering av mat och dryck förekommer inte i 
det sentida materialet. Anledningen härtill är för
modligen att överlämnandet av matoffer till går
dens skyddsande (jfr gardvorden eller tomten) inte 
var knutet till husbyggnation, utan skedde i den 
privata gårdskulten vid speciella tider på året. I det 
yngre materialet dominerar istället nedläggelser av 
föremål med en tydlig skyddsmagisk prägel. Bru
ket av kraftladdade föremål för att motverka onda 
makters illvilja eller avvärja sjukdomar har gamla 
anor i människans historia. Bland de föremål vi 
möter i den skandinaviska folktron, återfinns t.ex.

även yxor, knivar, sjöborrar och djurkranier i det 
förhistoriska materialet (jfr ovan).

I 1800-talets bondesamhälle tycks använd
ningen av kraftladdade föremål ha varit betydligt 
mer omfattande och varierad än under förhisto
risk tid. Bland föremålen märks från danskt om
råde nu åter traditionen att placera lerkärl under 
stuggolvet eller under trösklar till boningshus och 
uthus. I folktron ges både en praktisk och skydds
magisk förklaring till denna sedvänja, samtidigt 
som man i vissa fall hittat kraftladdade saker i kär
let, t.ex. i form av en huggorm (Thomsen 1964, 
Jensen 1975). Nedläggelser av ormar under trös
keln ansågs både i den danska och svenska folk
tron, som ett av der mer verkningsfulla skydden 
mot sjukdomar. Liknande effekter kunde uppnås 
om man byggde in ett kranium av häst, nötboskap, 
får eller get i husgrunden. I folktraditionen finns 
även talrika exempel på hur man genom att be
grava djur och människor levande under huset, 
kunde bryta långvarig otur eller sjukdomar (jfr 
Hauge 1965). Andra sätt att motverka sjukdomar 
och olycka var att lägga trollpåsar under tröskel
stenen. Sådana trollpåsar kunde innehålla alle
handa skyddande ting, t.ex. ormhuvuden, män
niskoblod, hår och naglar, men även vitlök, sädes
korn eller bark, stål, kvicksilver, krut och svavel, 
hyskor och hakar eller ärvt silver. Bland den rika 
floran av föremål som användes i byggnadskulten 
under historisk tid bör även nämnas bruket av 
mynt som lades under trösklar eller husets hörn
stenar, som en slags tomtlösen. Mynt kunde också 
läggas under taknocken för att säkra husets lycka 
(Sydsvenska Dagbladet 2/5 1941).

Skillnaden mellan det förhistoriska och sentida 
materialet visar att de rituella traditioner som var 
knutna till gårdens byggnader förändrades över 
tiden. Medan byggnadskulten under bronsålder 
och äldre järnålder främst var en offentlig och ce
remoniell händelse för en större social gemen
skap, har senare tiders rituella sedvänjor en mer
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privat karaktär med fokus på det enskilda hus
hållets behov. Byggnadskulten kan därmed sägas 
ha ändrats från ett kollektivt kultdrama, i vilket 
förfäderna och andra andeväsen utgjorde huvud
personer, till en privat angelägenhet för den egna 
gårdens invånare, samtidigt som det innehållsliga 
perspektivet gradvis förskjutits från religiösa 
ritualer riktade mot olika andeväsen, till magiska 
ritualer med bruk av olika kraftladdade föremål 
som användes i lyckobringande, skyddande eller 
avvärjande syfte. Denna förändring kom inte 
plötsligt, utan verkar att ha skett gradvis under 
loppet av järnåldern. I det arkeologiska materialet 
framträder tiden omkring det femte till sjunde år
hundradet efter Kristus som en viktigt brytnings
tid, då nedläggelser av offergåvor och rituell re
kvisita i långhuset upphörde, samtidigt som hal
len tog över rollen som det främsta sakrala rum
met i gårdskulten. Först med förändringarna i den 
offentliga kultens organisation, fick den privata

huskulten med förfädersdyrkan och bruk av 
skyddsmagiska föremål, sannolikt ett allt större 
och bredare fäste på de vanliga gårdarna. Åtmins
tone tyder förbuden mot innehav av privata kult
föremål i tidigkristna skriftliga källor på detta. 
Vad som egentligen hände med de hedniska tradi
tionerna efter den nya religionens införande är en 
annan fråga som borde utforskas med arkeologins 
hjälp. Att döma av det rika material kring äldre 
folktro, seder och bruk som bevarats fram i vår 
egen tid, förmådde kristendomens företrädare ald
rig att ta död på de äldre föreställningar med 
grund i förfädernas tro och generationers erfaren
heter, som var stommen för människornas världs
bild. Istället berikades den gamla traditionen sä
kerligen med nya skyddsmedel från den kristna 
tron, med helig kraft att skydda hus, människor 
och djur mot de onda makter och övernaturliga 
väsen, vars existens bekräftades av otaliga genera
tioners historier och minnen.
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Summary

The aim of this book about ancient building cults 
is to increase our knowledge and understanding of 
the use of ritual actions connected with the 
buildings of the prehistoric farm. The theme of the 
book is thus not the exercise of the official cult; 
instead the focus is on the religious and magical 
acts performed on the farm, close to the indi
vidual, acts which were a natural part of that age’s 
conceptions about life and death, fertility and 
reproduction. The empirical basis for shedding 
light on variation and change in ancient building 
cults is the archaeological source material. The 
book aims, on the one hand, at a more detailed 
picture of the diversity of the phenomenon and, on 
the other hand, seeks to study changes in deposi
tion traditions over time. A long-term perspective 
is applied to the material - which covers the time 
from the Neolithic to early historical times. An
other aim of the book is to discuss whether there 
were regional deposition traditions. To make this 
analysis possible, material has been collected from 
a large geographical area, corresponding to pre
sent-day Denmark and southern Sweden, inclu
ding the provinces in the Mälaren valley and the 
southern coast of Norrland.

The book begins with a survey of research his
tory, examining how offerings in buildings have 
been treated in early archaeological works. This is 
followed by an outline of the theoretical and metho
dological framework of the study, that is, the re
search traditions and auxiliary sciences, which have 
been important sources of inspiration. The analysis 
of the material applies a hermeneutic method, 
characterized by a searching attitude to the sources 
but simultaneously acknowledging the significance 
of the researcher’s experience and pre-understan
ding for the results. To support the interpretations

of the archaeological material and the patterns of 
action it reflects, analogies have been taken above 
all from subjects such as history of religion, 
anthropology, and ethnology. The central concepts 
discussed in the book include sacrifice and magic, 
and the functions of ritual and myth. An 
important point of departure for the analysis of 
the building cult on the ancient farm is the view of 
the house as a social, cultural, and mental const
ruction, where traces of ritual acts are only mea
ningful when they are put into a social context.

After these introductory chapters there is a 
summary description of the source material and a 
discussion of its representativeness and its weak
nesses. The assembled material for analysis com
prises ritual deposits from more than 330 separate 
buildings distributed among 186 sites. The collec
ted material covers a period of about five thou
sand years, from the start of the Neolithic to the 
transition from the Viking Age to the Early Middle 
Ages. The finds are not evenly spread through 
time, however; most of them come from buildings 
from the Early Iron Age and Migration Period, 
which together make up about 60% of the mate
rial. The majority of the finds come from Scania, 
Halland, Jutland, and the Mälaren valley, because 
the majority of excavations of sites have taken 
place here. A large share of the material - above all 
that from Sweden - has been excavated by cont
ract archaeology.

The subsequent seven chapters consist of combi
ned presentations and analyses of material, each 
chapter dealing with a separate type of object. 
Among the finds discussed are deposits of pots, 
grindstones, plant finds, animal bones, human bo
nes, axes, edged and pointed tools, fossil sea urch
ins, craft finds, weapons and martial equipment,

220



and religious objects. Of these, the most common 
types of deposits are pots and animal bones. To 
capture different traditions of deposition, each 
type of object is analysed on the basis of a number 
of parameters, the most important of which are 
the treatment of the find, the context and placing 
in the house. Each chapter ends with a brief sum
mary of the results, in certain cases with compa
rative glimpses at the rest of north-west Europe. 
The book ends with a comparative discussion of 
all the types of objects, with the focus on the 
patterns of ritual action and deposition traditions 
over time and space identified in the material.

All in all, the analysis shows a much more 
detailed picture of the building cult of the ancient 
farm than previously painted in the literature. In 
most of prehistory the cult was primarily connec
ted to the long-house, the main building on the 
farm. The ritual deposits were mainly laid in the 
dwelling section of the house, although deposits 
also occurred in the parts of the house used for 
stores and livestock. Religious and magical rituals 
were not performed routinely on all farms, how
ever; they were used selectively when the inha
bitants of the house needed the help and protec
tion of supernatural forces in various situations. 
The analysis of the archaeological material shows 
here a wide range of ritual actions. Most of these 
can be associated with rites of passage in connec
tion with the construction and inauguration of the 
house, with deposits of pots, grindstones, and re
mains of slaughtered animals simultaneously rep
resenting votive offerings and ritual items left after 
collective ceremonies and sacrifices to higher pow
ers. In the material there are also some examples 
of objects, chiefly pots, deposited in connection 
with the demolition and abandonment of the 
house, that is to say, closure rituals. It is difficult at 
present to assess the extent of this type of passage 
rites in prehistory, since the phenomenon has not 
yet been sufficiently observed by archaeologists.

The underlying motives for performing ritual acts 
on the farm probably varied from case to case. On 
a general level, however, they should be viewed as 
a way to ensure the prevailing social, economic or 
ideological order within the group at times when it 
faced changes. Changes in the social organization 
on the farm, as it was rebuilt or moved to a diffe
rent site when a new generation took over, repre
sent the type of events that may have required rites 
of passage. Changes or uncertainty in the econo
mic basis of the farm, caused by things like crop 
failure or diseases among the livestock, may also 
have been the reason for the performance of life- 
giving or fertility rituals which involved making 
votive gifts to higher powers. Whatever the indi
vidual reasons for the ritual acts, there is a great 
deal to suggest that the building cult - at least in 
the Early Iron Age - was intimately associated 
with the cult of the ancestors, not just to honour 
their memory but also to obtain their protection. It 
is above all the recurrent placing of the ritual 
deposits in the dwelling section of the long-house - 
in the corners and by the hearth - that point in this 
direction, but also the fact that a striking number 
of deposits took place during the second or third 
phase of settlement. That is, when the spirits of 
dead family members and relatives may have been 
present on the site. In the world-view of the Scan
dinavian Iron Age farmer, the personal vitality of 
the individual was not thought to disappear with 
his or her physical death; it remained a source of 
strength, which the descendants had to nurture in 
order to benefit from it.

The start of the Early Iron Age also saw the 
introduction of the ritual use of objects which we 
know, through folk tradition, were ascribed 
magical powers of protection against evil beings, 
diseases, and lightning. These are above all edged 
and pointed tools, including axes, knives, and iron 
points, along with fossil sea urchins, which were 
placed in particularly dangerous places in the
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house, where evil forces could enter. The use of 
magical objects increases in the later part of the 
Iron Age, when deposits of animal skulls and jaw
bones also become more common. Many of these 
customs can be followed into medieval and mo
dern times, in the form of ancient stone axes 
(thought to be Thor’s lightning bolts) and various 
tools of steel (knives, scissors, needles, axes scyt
hes) which were placed under the floor, under the 
cornerstones, or at the entrance to the dwelling 
house or the byre, to give protection against disea
ses and evil powers.

In the sixth and seventh centuries AD, there 
was a change in the ritual deposits of the building 
cult. We see this in the archaeological finds when 
traditional votive gifts and ritual items, such as 
butchering remains of animals, or pots and grind
stones, are much less frequently buried in houses, 
while various religious objects and craft finds 
become more common. Parallel to these changes, 
we also see in the material a shift of the ritual acti
vities, from many small, medium-sized, and large 
farms to a few large farm complexes, presumably 
owned by persons in the upper stratum of society. 
The special social and economic position of the 
latter farms is confirmed by remains of specialized 
crafts and status objects of glass and precious 
metal, which tell of long-distance contacts and ex
change.

On the big farms from the Late Migration Pe
riod and Viking Age we find completely different 
types of ritual traces compared with earlier 
periods. Among the deposited objects are different 
types of craft finds, but also weapons, jewellery, 
and personal belongings, as well as religious ob
jects. Deposits of votive offerings in connection 
with rituals for the inauguration and closure of 
houses still occurred, but they seem to have been 
practised above all in buildings with special func
tions. From sunken-floor huts, which often served 
as workshops, there are many examples of ritually

deposited finds connected to crafts. The ritual 
handling of the tools and waste material of the 
smith, the bronze caster, and the textile worker 
was hedged with various religious and/or magical 
ideas which required special rituals to ensure good 
work and a successful result.

It was not just among craft workers with diffe
rent professions that ritual acts were practised in 
houses; in certain situation warriors and magnates 
seem to have needed powerful inauguration ritu
als. Ritual deposits of weapons in secular houses 
do not appear to have been particularly common 
in the Late Iron Age; they were probably perfor
med in times of unrest to protect the house against 
dangers and unexpected attacks. This study has 
only two examples of weapon deposits in houses: 
Bejsebakken in Jutland and Birka in Uppland.

In the Late Iron Age we also see the first reli
gious objects with pictorial motifs and symbols 
which can be associated with the pre-Christian re
ligion and its gods. Guldgubbar, that is, small gold 
foils with images of male and female figures in 
stylized costumes, are found in ritual contexts. 
The function of these gold-foil figures - or votive 
foils - in the public cult is corroborated by the fact 
that they are found in halls and cultic houses. Of 
particular interest in this context are the finds 
from Slöinge in Halland and Uppåkra in Skåne. 
However, it is not just the finds of gold-foil figures 
that testify to ritual activities. From these buil
dings there are often rich amounts of finds; besides 
animal bones and pottery there are various status 
objects, such as sherds of glass beakers and traces 
of work with precious metals. Unlike the ritual 
deposits of the Early Iron Age, these objects are 
rarely found buried in post-holes and pits; instead 
they were left to lie as waste on the floor of the 
house. This makes it more difficult for archaeo
logists to connect the finds with ritual activities. 
Thanks to descriptions of the public votive cult in 
early written sources, such as the Norwegian
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kings’ sagas, we know that sacrifices (blot), com
munal votive meals and drinking rituals were the 
main elements of the cult during the Late Iron Age 
as well. These traditions did not cease until the 
change to the new religion, in the eleventh and 
twelfth centuries, when the old cultic feasts were 
transformed and set in a Christian framework.

The changes in ritual deposits at the start of the 
Late Iron Age should probably be viewed as a sign 
that the old votive cult with ritual slaughter, sacred 
meals, and drinking feasts was no longer practised 
at passage rites associated with the buildings on 
the farm. A time when social and political power

was increasingly centred on individuals and kin 
groups brought different traditions and ideals. The 
new age toned down the public cult of the ances
tors as protective spirits on the farm, in favour of 
religious ceremonies in which the deities, heroes, 
and heroines of myth were the leading figures. It is 
likely that the exercise of cult in the new tradition 
was based more on social events such as weddings, 
annual feasts, and banquets. These changes need 
not mean that the cult of the ancestors disappea
red from the farm, just that it was expressed diffe
rently, in ways that did not leave lasting traces in 
the archaeological record.
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GOTLAND

Urvalskriterier för rituella nedläggelser: Föremå
len/ fynden ska

A Genom sin karaktär (material/typ/ålder/sym
bolik) utmärka sig i förhållande till den all
männa fyndbilden i huset.

B Uppvisa spår av rituell behandling, t.ex. brän
ning, krossning, eller genom ett särskilt depo- 
neringssätt.

C Ha en speciell placering i huset, t.ex. vid här
den, vid ingångar, eller i hörnlägen.

D Ha påträffats i en sluten arkeologisk kontext, 
som inte varit tillgänglig efter husets byggna
tion alternativt att föremålens typ eller kombi
nation tyder på en avsiktlig deposition.

Sverige

GOTLAND

• Go. 1. Vallhagar, Fröjel sn 
Boplatsen vid Vallhagar undersöktes på 1940-talet 
i samband med ett större tvärvetenskapligt forsk
ningsprojekt. Bebyggelsen kan knytas till ett cirka 
500x150-250 meter stort område och omfattar 24 
stengrundshus fördelade på fem till sex gårdar. 
Varje gård antas ha bestått av 3-4 byggnader. Hus 
1, 7, 11, 16 och 18 har haft bostadsfunktion. I 
flera av husen fanns bevarade golvhorisonter med 
keramik och benmaterial. Tack vare den kalkhal- 
tiga berggrunden har ett omfattande benmaterial 
bevarats (lllkilo), dock med varierande kvalitet. 
Boplatsen dateras från äldre romersk järnålder 
och fram t.o.m. folkvandringstid. Samtliga gårdar 
antas ha existerat parallellt och har således varit i 
bruk under hela perioden.

Hus 7: Långhus, treskeppigt, ca 21x8-9,5m (N~
S), bestående av l,5-2m breda stengrunder och 12 
takbärande bockar. Förekomsten av lergolv, en

härd samt rikligt med fynd i norra delen tyder på 
en bostadsdel. Avsaknaden av fynd och lergolv i 
söder tyder på ekonomidel. En ingång i norra resp. 
södra gaveln. Huset har brunnit. I tre stolphål till 
takbärande stolpar i husets södra del påträffades 
ben av får. I den 2:a takbäraren från söder i östra 
raden fanns samtliga fyra extremitetsben av ett får. 
Någon stolpe tros inte ha stått i hålet, utan ett nytt 
stolphål har grävts strax intill och väster därom. I 
den 3:e takbäraren från söder i östra raden hitta
des ett revben av får och i den 4:e takbäraren från 
söder i västra raden fanns en käkdel också av får. 
Invid västra långväggen mitt i huset hittades på 
golvet ett intakt lerkärl (F 24) med en sten för 
mynningen. Det rör sig om ett litet oornerat bukigt 
kärl med indragen hals och utsvängd mynnings- 
kant, ca 12 cm högt. Invid och N om kärlet låg två 
mellanfotsben av häst (F 25). I två fall har mal- 
stensliggare byggts in i stengrunden. Den ena ste
nen låg i muren invid och öster om norra gavel
ingången. Den andra malstenens placering fram
går inte av beskrivningen.

Kommentar: Inga av fynden tolkas av Klindt- 
Jensen som spår efter rituella handlingar. Av ben
fynden är det främst de fyra extremitetsbenen av 
får som utmärker sig genom sin sammansättning 
(kriterium A och B), medan övriga fårben är mer 
svårtolkade. Även det intakta lerkärlet med sten 
för mynningen liksom hästbenen, bör p.g.a. sin 
ovanliga karaktär uppfattas som avsiktligt depo
nerade. Hästbenen har således knappast förvarats 
i huset för köttets skull. Man bör även peka på 
hästens betydelse i den samtida offerkulten (krite
rium A och B). Den ena malstenens placering i 
grundstensmuren vid norra ingången kan tyda på 
en avsiktlig deponering (kriterium A och C), me
dan den andra stenens placering är oklar och där
för inte kan bedömas. Fårbenen och malstenen har 
troligen deponerats i samband med att husets 
byggdes, medan kärlet och hästbenen bör ha pla
cerats i huset då detta övergavs eller stängdes.
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Hus 9: Litet kvadratiskt hus, ca 10x1 Om (N-S), med 
en ca 5m lång tillbyggnad i söder. Väggar bestående 
av l,5-2m breda stenmurar med ingång i söder. Sju 
stolphål utmed väggarna har burit upp taket. En 
härd fanns i mittpartiet. Byggnaden även kallad 
“kyrkan”. Huset tolkas utifrån fyndmaterialet som 
ett boningshus eller verkstadshus. I motsatts till 
flera andra hus, har denna byggnad inte brunnit. 
Golvet täckt med ett fyndrikt ca 10 cm tjockt kul
turlager. I husets nordöstra del, knappt två meter 
öster om härden, fanns en grop ca 5 cm under det 
övre golvlagret, innehållande 15 ben av får tätt 
sammanpressade. I gropen fanns även 20 keramik
skärvor tillhörande ett odekorerat kärl, ca 11,4 cm 
högt (F 5). Enligt Nylén och Nylén har benen san
nolikt legat i kärlet. Mellan härden och ingången i 
husets södra del hittades 18 fragment av människo
ben - bl.a. en höger femur och en fibula sannolikt 
från en man. Ytterligare två ben framkom närmare 
den södra ingången, bl.a. en tibia och en fibula, den 
senare från en kvinna. Benen låg tillsammans med 
djurbensfragment i och under husets golvyta. I den 
södra ingången fanns fyra dörrstolphål. I det SÖ 
stolphålet hittades ett stycke järnslagg och i det NV 
ett stycke välanvänt järnpyrit.

Kommentar: Endast människobenen tolkas av 
Gejvall som möjliga spår av offernedläggelser. En
ligt min bedömning bör människobenen uppfattas 
som avsiktligt deponerade, pga. den speciella place
ringen under golvet och nära ingången (kriterium 
A, C och D), men också för att det saknas belägg för 
en traditionell begravning. Även kärlet med fårben 
bör p.g.a. benens sammansättning och placering i 
en grop under golvet tolkas som avsiktligt nedsatta. 
Vidare tyder slaggstyckets och pyritens i två diago
nalt motställda ingångsstolpar på en avsiktlig depo
nering (kriterium A och C). Samtliga föremål har 
troligen nedlagts i samband med att huset byggdes.

Hus 11: Långhus, treskeppigt, bestående av 2 fa
ser. Fas 1: ca 21x10m (N-S), bestående av l,5-2m

breda stengrunder. Fas 2: huset förlängt till ca 
32,5x8,5m (N-S) med ännu en huskropp. Ett stort 
antal bockar har burit upp taket. Lergolv i husets 
norra del samt i mittpartiet två härdar med ett 
mellanliggande område av bränd lera. Byggnaden 
tolkad med boningsdel i norr och möjlig fähus i 
södra delen. En ingång i norra resp. södra gaveln. 
Huset har brunnit. Längs den östra väggen, ca fem 
meter från norra gaveln, låg resterna av ett män- 
niskoskelett tillhörande en man i 40-50 åren. 
Mannen återfanns liggande på rygg med huvudet 
mot sydväst och högra armen över bröstet. Benen 
var brända och mycket fragmentariska. Vid man
nens högra arm låg en slipsten och en järnbarr. I 
mitten av den norra huskroppen stod resterna av 
nio lerkärl (F 11,14,15,16,18, 19, 20,21 och 22) 
samt en träskål med sädeskorn (F 12) placerade i 
en halvcirkel kring eldstaden. Sju av lerkärlen har 
kunnat rekonstrueras. Lerkärlen utgörs samtliga 
av mindre eller mellanstora bukiga kärl med kort 
indragen hals, utsvängd mynningskant och flat 
botten. Höjden varierar mellan 12,5 och 23,5 cm. 
Träkärlet har varit ovalt med en mynningsdia- 
meter om minst 35 cm. I träkärlet hittades enstaka 
sädeskorn (F 13).

Kommentar: Någon speciell tolkning av lerkär
len förs inte fram av Biörnstad. Vad gäller män
niskokroppen befanns sig denna, enligt Gejvall, in
uti huset när detta brändes, eftersom material från 
det brinnande huset hamnade ovanpå kroppen. 
Ingenting tyder på att kroppen varit nedgrävd som 
i en traditionell grav. Enligt min bedömning ver
kar det inte sannolikt att huset tillfälligtvis “rå
kat” ut för en brand, samtidigt som en död män
niska befunnit sig inuti huset. Snarare rör det sig 
om en avsiktlig bränning av byggnaden och man
nen, kanske i samband med en rituell stängning av 
huset. För en sådan tolkning talar också de många 
kärlens distinkta placering kring härden, vilka för
modligen utgör rekvisita efter en ceremoniell
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begravningsmåltid. Förekomsten av ett större an
tal intakta kärl är mycket ovanligt i Vallhagar- 
husen. Av sammanlagt 19 nästan kompletta kärl 
från boplatsen härrör inte mindre än 9 stycken 
från hus 11 (kriterium A, B och C).

Hus 15: Långhus, treskeppigt, ca 21x9m (V-Ö), 
bestående av 1,5m breda stengrundsväggar, och 
sju takbärande bockar. En ingång i östra resp. väs
tra gaveln. I mitten en härd och i västra delen två 
stenpackningar efter fundament till eldstäder. Hu
set relativt fyndtomt, varför det inte tolkas som 
boningshus, utan som ett förråd eller uthus. Hus 
15 överlagrar ett äldre stengrundshus nr 14. En
dast mindre mängder djurben påträffades i huset, 
främst i golvnivån. Bland stenfyllningen till den 
östra väggens norra del hittades flera hästtänder.

Kommentar: Tänderna tillskrivs av Selling en 
magisk betydelse med hänvisning till liknande 
fynd inom baltiskt område. Jag instämmer i denna 
tolkning p.g.a. fyndets karaktär och låsta place
ring, som tyder på en nedläggelse i samband med 
att huset byggdes (kriterium A och D).

Hus 16: Långhus, treskeppigt, 18x9,5m (V-Ö), 
bestående av l,5-2m breda stengrundsväggar, tre 
takbärande bockar och en ingång i östra gaveln 
resp. en ingång i södra långsidan. Svaga rester av 
en härd i husets mittparti. Golvytan täckt av ett 
10-15cm tjockt kulturlager innehållande talrika 
fynd av keramik och djurben, de senare har p.g.a. 
märgspaltning tolkats som rester efter måltider. 
Huset har brunnit. Invid den södra långsidan på
träffades fyra kalkstensplattor som bildade hörnen 
i en oregelbunden rektangel, 1,5x0,5m stor. I mit
ten av denna låg resterna av ett delvis bränt katt
skelett. Konstruktionen tolkas som fundament ef
ter en väggfast bänk.

Kommentar: Lundström anför en praktisk för
klaring således att katten blivit innebränd då den 
tagit skydd under den väggfasta bänken. Fyndet

tolkas av Tove Paulsson som ett troligt offerfynd 
med skyddande syfte, eftersom bänken tillhört hu
sets fasta inventarium och det inte verkar troligt 
att katten gömt sig där vid branden. Jag instäm
mer i denna tolkning (kriterium A och D), där 
nedläggelsen bör kopplas till husets byggande och 
invigning.

Hus 18: Långhus, treskeppigt, ca 30x7,7m 
(NNÖ-SSV), bestående av 1,5m breda stengrunds
väggar, med ett stort antal takbärande bockar 
samt en ingång i norra respektive södra gaveln. 
Huset har successivt förlängts söderut i samband 
med ombyggnad, från 21,5 till 30 meter. I husets 
mittparti rester av två härdar samt i norra delen 
rester av lergolv. Husets norra del täcktes av ett 
tjockt kulturlager rikt på fynd och djurben, varför 
denna del tolkas som boningshus, medan den 
södra och fyndtomma delen tolkas som stall. I hu
sets nordöstra hörn påträffades två miniatyr
knivar av järn (F2 och 7) liggande på ömse sidor 
om stengrundsväggen. Bägge knivar är 7-8 cm 
långa med svag konvex rygg och låg djup nedpres
sade i marken.

Kommentar: Knivarna tolkas inte som avsikt
liga nedlagda av Gejvall. För en sådan tolkning ta
lar knivarnas karaktär och placering i nordöstra 
hörnet på ömse sidor om stengrundsväggen, samt 
deponeringen djupt ned i underliggande mark
lager. På hela boplatsen har endast påträffats tre 
hela knivar, varav två i hus 18. Knivarnas place
ring vid det nordöstra hörnet tyder på en magisk 
skyddande funktion (kriterium A, B, C och D). 
Läget tyder på att de deponerades då huset bygg
des.

Referens: Stenberget och Klindt-Jensen 1955; 
Biörnstad 1955:170ff; Gejvall 1955:213ff och 
766f; Klindt-Jensen 1955:140ff; Lundström 1955: 
199ff; Nylén och Nylén 1955:156ff; Selling 1955: 
186ff; Stenberger 1955:1087f; Paulsson 1993:69.
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• Ha. 1. Orred, Fjärrås sn
Inför markexploatering undersökte RAÄ UV Väst 
1994 en boplats från förromersk och äldre romersk 
järnålder i form av en ensamgård bestående av ett 
treskeppigt långhus. Gården kan följas genom tre 
faser, från ca 200 f. Kr. till början av 200-talet e. Kr. 
Hus 2b tillhör den yngsta bebyggelsefasen.

Hus 2a och 2b: treskeppigt långhus, ca 30x6m 
(V-Ö), med sju takbärande bockar. Väggrännor 
med stolphål i botten. Hus 2a har eldhärjats. Strax 
efteråt har hus 2b uppförts, men förskjutits något i 
längdled. I hus 2b påträffades under en brolägg
ning av flata stenar framför ingången på husets 
södra långsida och ovanpå väggrännan, ett 2 cm 
stort skalltaksfragment av en vuxen människa.

Kommentar: Fyndet tolkas av Artelius som en 
rituell deposition knutet till släktens privata förfä- 
derskult. Placeringen av benet vid husets ingång tol
kas i analogi med etnografiskt material, som ett ut
tryck för förfädernas skydd över gården och dess 
invånare. Jag instämmer i denna tolkning (krite
rium A, C och D) med tillägget har benbiten bör ha 
deponerats då huset byggdes.

Referens: Artelius 1999:78ff; Ängeby 1999:9ff.

• Ha. 2. Lynga 1:3, 2:3, Harp linge sn
Inför ombyggnaden av kustvägen mellan Halm
stad och Falkenberg undersökte Stiftelsen Hal
lands länsmuseer, Landsantikvarien i Halmstad 
2001 delar av ett gårdsläge i flera faser från ro
mersk järnålder och folkvandringstid. Boplatsen 
låg på en svag förhöjning nära kusten. Undersök
ningen berörde en ca 2000 m2 stor yta. Sammanta
get dokumenterade tre långhus, varav två under
söktes samt ett flertal gropar och härdar.

Hus I: Långhus, treskeppigt, i två faser. Fas 1: 
29x6m (V-Ö) med fem takbärande bockar. Fas 2: 
37x6m med sju takbärande bockar, d.v.s. förlängt 
med en ca åtta meter lång tillbyggnad i östra delen. 
Huset har välbevarade svagt konvexa stolpbyggda

vägglinjer (fas 1), samt väggrännor i tillbyggnaden 
(fas 2). Rak väst- respektive östgavel (fas 1), sena
re öppen östgavel (fas 2). Två motställda ingångar 
i husets mittparti något förskjutet mot öster. En 
ingång även i tillbyggnadens södra långsida. Dubb
lerade stolpsatta innerväggar i husets västra mitt
parti. I stolphålet till den l:a takbäraren från NÖ i 
tillbyggnaden (fas 2) hittades en intakt järnkniv 
med tånge (F7585; 9 cm lång). Kniven hittades 
mitt i stolphålet stående lodrätt med spetsen riktad 
uppåt och in mot husets mitt.

Kommentar: Kniven tolkas av L. Carlie som en 
skyddsmagisk deposition. Jag instämmer i denna 
tolkning p.g.a. knivens karaktär, speciella depone
ring och placering i huset mot nordöst (kriterium 
A, B och C). Kniven bör ha deponerats i samband 
med att husets byggdes till.

Referens: L. Carlie pers. kom.; kniven besikti
gad.

• Ha. 3. Köinge 6:13, Köinge sn 
I samband med markexploatering undersökte RAÄ 
UV Väst 1992 delar av ett boplatsområde från 
yngre bronsålder och äldre järnålder beläget på en 
platå invid Högvadsån. Samtliga boplatslämningar 
fanns i norra delen av undersökningsområdet för
delade inom en cirka 3700 m2 stor yta. Här doku
menterades mer än 450 anläggningar, främst stolp
hål, men även härdar, kokgropar, gropar och en 
ugnsrest. Inom området fanns även bebyggelse i 
form av ett långhus från yngre bronsålder.

Hus Al: Långhus, treskeppigt, ca 19x9m stort 
(V-Ö), med fem takbärande bockar. Närmast raka 
stolpbyggda vägglinjer och svagt rundade hörn. 
En ingång utmed husets norra långsida, markerad 
med kraftiga stenskodda ingångsstolphål indragna 
cirka 0,5 meter från vägglinjen. I ett av dessa 
stolphål hittades en knacksten (Fl59).

Kommentar: Knackstenen tolkas inte som en 
avsiktlig deponering i rapporten. För en sådan 
tolkning talar stenens placering vid ingången. En
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praktisk förklaring som stenskoningsmaterial kan 
dock inte uteslutas (kriterium A och C). Stenen bör 
ha nedlagts då huset byggdes, eftersom den hitta
des bland skoningsstenen.

Referens: Ängeby 1994.

• Ha. 4. Kärragård 3:7, Laholms Ifs 
Inför utbyggnaden av västkustbanan till dubbel
spår undersöktes 1993 delar av ett större boplats
område vid Kärragård, norr om Lagan. Vid under
sökningen framkom 13 hus, varav nio långhus och 
fyra uthus. I övrigt påträffades 129 gropar, 16 
kokgropar, 11 härdar, 21 rännor och en palissad- 
anläggning. Boplatslämningar finns från mellan- 
neolitisk trattbägarkultur till sen förromersk järn
ålder, samt från vikingatid och tidig medeltid. Hus 
5 är troligen från yngre bronsålder. En takbärande 
stolpe påträffades under en härd som 14C-daterats 
till förr omer sk järnålder.

Hus 5: Långhus, treskeppigt, ca 18,5x6m stort 
(VSV-ÖNÖ), bestående av åtta takbärande bockar, 
enstaka bevarade väggstolpar samt rundade gavlar. 
Inga ingångar identifierade. I en friliggande grop 
(A701) i husets sydöstra hörn fanns resterna av två 
fragmentariska lerkärl (F335; vikt ca 1700g). Det 
ena kärlet hittades med mynningen nedåt och har 
troligtvis täckt det andra kärlet. I anslutning till 
kärlen hittades 1,6 g brända ben. Kärl 1: 4 myn- 
ningsbitar, 1 hals/bukskärva och 28 bukskärvor 
från ett medelstort kärl med indragen mynnings- 
kant, kort hals och rundad buk. Gods med finare 
magring. Vikt ca 450g. Kärl 2: 22 mynningsbitar 
(flera med passform) och 32 bukskärvor från ett 
medelstort kärl med närmast rak mynningskant. 
Gods med grövre magring. Vikt 730g. Därtill finns 
ca 440 fragmenterade blandade skärvor som hör 
till bägge kärl. Rester av matskorpa finns på insi
dan av båda kärlen, vilket visar att det rör sig om 
hushållskärl.

Kommentar: Enligt Wattman är det oklart om 
keramiken är samtida med huset eller är yngre.

Wattman föreslår att kärlen härrör från en sönder- 
plöjd urnegrav, p.g.a. de brända benen. Enligt min 
bedömning bör fyndet tolkas som en rituell ned- 
läggelse i huset, dels utifrån kärlens placering i 
hörnläge, dels därför att det rör sig om två mellan
stora hushållskärl som placerats i varandra, vilket 
påminner om nedläggelserna i Brogård (jfr Ha 13) 
(kriterium A, B och C). Kärlens datering är visser
ligen ej helt klarlagd, men ingenting utesluter en 
datering till yngre bronsålder. Tidpunkten för ned- 
läggelsen kan inte bedömas.

Referens: Wattman 1996; HM 24 973.

• Ha. 5. Trulstorp 1:92, Laholms Ifs
År 1993 genomförde Hallands länsmuseum under
sökningar av ett gårdskomplex från romersk järn
ålder i Trulstorp, söder om Lagan. Gården omfat
tar två huslämningar, ett långhus (Hus I) och en 
ekonomibyggnad (Hus II).

Hus I: Långhus, treskeppigt, 40x6,8-7,0m stort 
(V-Ö), bestående av nio takbärande bockar, med 92 
bevarade väggstolpar. Öppna gavlar. Droppränna i 
västra delen. Tre ingångar identifierade. I den 3:e 
takbäraren från NV i husets mitt (A178, F16-19) 
hittades delar av ett fragmentariskt lerkärl, vikt ca 
180g. Bevarade skärvor utgörs av 2 tunna myn
ningsbitar, 2 bottenbitar och 6 bukbitar varav en 
med rest av trolig hank. Skärvorna tillhör ett flat
bottnat hankförsett kärl. Typen kan i övrigt inte be
stämmas, men troligtvis rör det om ett mindre kärl.

Kommentar: Kärlet tolkas inte som en rituell 
nedläggelse i rapporten. För en sådan tolkning ta
lar dels det faktum att skärvorna tillhör samma 
kärl dels fyndets placering relativt nära husets 
nordvästra hörn (kriterium A och B). Tidpunkten 
för depositionen kan inte bedömas.

Referens: Wranning 1995; HM 24 966.

• Ha. 6. Ösarp 1:21, 2:15, Laholms Ifs
Delar av ett större boplatsområde undersöktes 
1993 av Halland länsmuseum nordväst om Ösarps
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by, ca 800 meter norr om Lagan. Bebyggelsen om
fattar 28 hus, vilka kan knytas till minst två sam
tida gårdsenheter som kan följas genom tre bebyg
gelsefaser från vendeltid och fram i tidig medeltid. 
Hus 13 tillhör den västra gården under fas 2 me
dan hus 17 ingår i den östra gården under äldsta 
delen av fas 2 (1000-1100-tal).

Hus 13: långhus, av trelleborgstyp, 16x5,5-7m 
stort (NV-SÖ), med divergerande stolpbyggda 
långsidor och raka gavlar. Inga gropar till tak
bärande stolpar bevarade. Utanför vägglinjen har 
funnits snedstävor. En ingång på husets norra 
långsida. I husets sydöstra del påträffades alldeles 
invid väggen ett näst intill helt lerkärl (F52) ned
satt i en grop (A416). Kärlet är av öster sjötyp med 
två parallella svagt vägformiga linjer samt pinn- 
intryck under mynningen.

Kommentar: Kärlet tolkas inte som en rituell 
nedläggelse i rapporten. Det faktum att det rör sig 
om ett närmast helt kärl samt dess placering i en 
grop nära vägglinjen talar dock en för avsiktlig 
nedläggelse (kriterium A och C). Tidpunkten kan 
inte bedömas.

Hus 17: långhus (skadat) 13,5x8,5 (urspr. ca 
20-25x9) (V-Ö), med svagt divergerande stolp
byggda långsidor. Raka gavlar. Inga stolphål till 
takbärande stolpar bevarade. Husets östra del 
skadad av lertäkt. I husets norra långsida påträffa
des i ett väggstolphål (A1936) ett mellanfotsben 
tillhörande ett större djur (ej artbestämt). Benet 
tolkat som ett förarbete till islägg (F227).

Kommentar: Benet tolkas inte som en rituell 
nedläggelse. En sådan tolkning är dock rimlig med 
hänsyn till fyndets karaktär och placering i hus
väggen (kriterium A och B). Tidpunkten för ned- 
läggelsen kan inte bedömas.

Referens: Viking & Fors 1995a.

från vikingatid och tidig medeltid. Vid undersök
ningen grävdes 14 huslämningar, varav fyra lång
hus och tio uthus huvudsakligen i form av fyr- 
stolpshus. Bebyggelsen representerar sannolikt ett 
gårdskomplex i flera faser (Fas 1-3?). Inom bo
platsområdet fanns även talrika gropar och härdar 
samt ugnsrester och slagg från järnframställning, 
dock i rubbat läge. Bevaringsförhållandena för 
ben var mycket dåliga.

Hus I: Långhus, av trelleborgstyp, ca 19,5x6- 
7m stort (VNV-ÖSÖ), med tre takbärande bockar, 
svagt konvexa långsidor med dubbla stolpar ut
med södra långsidan, raka gavlar. Ingen tolkning 
av rumsindelning, men utifrån de takbärande 
stolpparen kan huset indelas i tre rum, med in
gångar i gavelpartierna. I det mellersta bockparets 
södra stolphål (A155) påträffades 8 buk- och 
bottenskärvor tillhörande ett kärl av All typ (F37, 
38) (v 70g). Huset dateras på typologiska grunder 
till sen vikingatid.

Kommentar: Kärlet tolkas inte som en rituell 
nedläggelse. För en sådan tolkning talar förhållan
det att skärvorna tillhör samma kärl, samt att 
fyndmängderna från huset i övrigt är obetydliga 
(kriterium A). Tidpunkten för nedläggelsen kan 
inte bedömas.

Hus V: Uthus, rektangulärt, 5x2,2m stort (VSV- 
ÖNÖ), bestående av fyra stolpar. I det NÖ hörn- 
stolphålet (A474) påträffades 189g slagg (F145).

Kommentar: Slaggen tolkas inte som en rituell 
nedläggelse i rapporten. En sådan tolkning förefal
ler dock rimlig dels utifrån mängden, dels då slagg i 
övrigt inte har dokumenterats inom denna del av 
boplatsen. Slaggklumpen kan knappa ha haft en 
stödjande funktion till stolpen (kriterium A). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Wattman 1994; HM 24 974.

• Ha. 7. Östorp 4:1, Laholms Ifs • Ha. 8. Halmstad 9:16, Halmstad
Inför utbyggnaden av västkustbanan till dubbel- Vid Hallands länsmuseers undersökningar 1991-
spår undersöktes vid Östorp, ett boplatsområde 92 i samband med planerad vidgning av lertäkt
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påträffades delar av ett större boplatsområde, be
stående av bl.a. fem till sex långhus, 256 gropar 
och 53 härdar/kokgropar. Merparten av husen har 
daterats till yngre bronsålder och äldre järnålder. 
Hus I tillhör den äldsta fasen och förs på typologi- 
ska grunder till mellersta eller yngre bronsålder.

Hus I: Långhus, treskeppigt, ca 18x7m stort 
(VNV-ÖSÖ), bestående av fem takbärande boc
kar. Obetydliga rester av väggstolparna bevarade, 
vilka antyder en rundad gavel. Inga ingångar iden
tifierade. I ett stolphål (A 411) i södra vägglinjen 
påträffades en hel flintskära (F98).

Kommentar: Flintskäran tolkas i rapporten 
som en medveten deponering. Jag instämmer i 
denna tolkning p.g.a. att skäran är intakt, samt 
placeringen i en vägglinje (kriterium A och C). 
Nedläggelsen har troligen skett då huset byggdes 
och bör uppfattas som ett invigningsoffer.

Referens: Fors &c Westergaard 1998; HM 24 
871.

• Ha 9. Skummeslöv, Skummeslövs sn 
Inför utbyggnaden av E:6an till motorväg genom
förde Hallands länsmuseer 1991 undersökningar 
av två större områden med boplatslämningar från 
yngre bronsålder till yngre romersk järnålder samt 
från vikingatid och tidig medeltid. Ett mycket stort 
antal stolphål, gropar och härdar, två hägnader, 
järnframställningsugnar mm påträffades. Totalt 
undersöktes 15 huslämningar, varav 13 långhus 
och två fyrstolpshus. Bebyggelsens omfattning un
der olika perioder är inte fullt tolkad i rapporten. 
Merparten av husen tycks dock tillhöra förro
mersk och romersk järnålder. Inga huslämningar 
kan knytas till yngre bronsålder. Av husen fanns i 
regel endast stolphålen till de takbärande stolpar
na bevarade, vilket försvårar tolkningar avseende 
funktionsindelning.

Hus III: Långhus, treskeppigt, minst 15m långt 
(NV-SÖ), bestående av 5 takbärande bockar. I den 
l:a takbäraren från NV (A536) påträffades rester

av 2 eller 3 lerkärl samt en vävtyngd. Kärl 1: en 
närmast intakt kopp med hank vid mynnings- 
kanten (F279 och F280), 8 cm hög. På kärlets in
sida finns spår av matskorpa, som om man hällt en 
varm vätska över ena kanten. Kärl 2: 5 skärvor 
bestående av sida och del av botten från ett medel
stort kärl med närmast raka väggar och flat botten 
(F 282; vikt 160g). Bevarad höjd 7 cm. Kärl 3?: 20 
bukskärvor troligen tillhörande flera kärl. Vikt ca 
55g. Några av dessa skärvor tillhör troligen kärl 2. 
Bland skärvorna finns även 2 bukskärvor från ett 
tunnväggigt glättad kärl av rödbrunt gods. Vikt ca 
13,5g. Övriga fynd: en intakt vävtyngd (F289), 6 
slaggbitar, (vikt 36g) (F284), bränd lera (vikt 36g) 
och brända ben (vikt lg).

Kommentar: Inga av fynden tolkas som ritu
ella nedläggelser i rapporten. Enligt min bedöm
ning bör åtminstone koppen och vävtyngden vara 
avsiktligt deponerade, medan karaktären hos öv
riga fynd i stolphålet är svårare att värdera. En 
avsiktlig nedläggelse kan dock inte uteslutas med 
hänsyn till stolphålets hörnposition (kriterium A 
och C). Tidpunkten för depositionen kan inte be
stämmas.

Hus V: Långhus, treskeppigt, minst 15 m långt 
(NV-SÖ), bestående av fem takbärande bockar. I 
den 2:a takbäraren från NV (A1057) påträffades 
rester av två kärl (vikt 191g). Kärl 1: 4 bukskärvor 
från ett svartpolerat oornerat kärl av finmagrat 
gods (F862; vikt 121g). Skärvorna tillhör troligen 
ett större kärl, ca 20-25 cm i diameter. Kärl 2: 25 
bukskärvor troligen tillhörande samma kärl 
(F863, 864, 865; vikt 70g). Skärvorna är kraftigt 
fragmenterade, vittrade och spjälkade på längden 
och avslöjar inget om kärltypen.

Kommentar: Fynden tolkas inte som rituella 
nedläggelser i rapporten. För en sådan tolkning ta
lar fyndens karaktär samt placeringen i huset med 
dragning åt det nordvästra hörnet (kriterium A 
och C). Tidpunkten för depositionen kan inte be
dömas.
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Hus IX: Långhus, treskeppigt, minst 30 meter 
långt (NV-SÖ), bestående av fem takbärande 
bockar, enstaka väggstolpar bevarade. I den 2:a 
takbärande stolpen från NV (A2313) påträffades 
en eldskadad knacksten i flinta (Fl031), bränd 
lera samt 453g keramik varav 170g utgörs av buk- 
och mynningsskärvor från ett kraftigt rundbukigt 
och tunnväggigt kärl med indragen mynning och 
utsvängd mynningskant (F1038). Av kärlet åter
står endast 7 cm av mynning och sida. Kärlet bör 
ursprungligen ha varit minst 15 cm högt, d.v.s. ett 
medelstort lerkärl. I den l:a takbäraren från NV 
(A2367) påträffades en knacksten av bergart 
(Fl000) samt 222g keramik, varav merparten ut
gjordes av buk- och bottenskärvor från ett medel
stort tunnformigt kärl med flat botten (Fl039- 
1041). Kärlet har en bevarad höjd av ca 10 cm. 
Matskorpa finns bevarat på kärlets insida.

Kotmnentar: Fynden tolkas inte som rituella 
nedläggelser i rapporten. Enligt min bedömning 
bör fynden från bägge stolphål uppfattats som av
siktligt deponerade p.g.a. sin likartade samman
sättning och placering i huset med dragning åt det 
nordvästra hörnet (kriterium A och C). Tidpunk
ten för nedläggelsen kan inte bedömas

Referens: Viking och Fors 1995b; HM 24 909.

• Ha. 10. Skrea RAÄ 193, Skrea sn 
Inför utbyggnaden av västkustbanan till dubbelspår 
genomförde RAÄ UV Väst och Hallands länsmu
seer 1998 undersökningar av ett ca 3500 m2 stort 
område med boplatslämningar från bronsålder och 
förromersk järnålder på Skrea backe, en ca fem ki
lometer lång åsrygg i öst-västlig riktning söder om 
Atran. Vid undersökningen dokumenterades 776 
anl., varav 330 stolphål, 44 gropar, 38 härdar, 1 
brunn mm. Cirka en tredjedel av stolphålen kunde 
knytas till fem huslämningar, varav fyra långhus 
och ett fyrstolpshus samt ett grophus. Hus 3 date
ras på typologiska grunder till yngre bronsålder/ 
förromersk järnålder.

Hus 3: Långhus, treskeppigt, ca 31,9x4m (NÖ-SV) 
(inre konstruktion), bestående av cirka tiotalet tak
bärande bockar. Inga vägglinjer eller gavlar beva
rade. Huset skadat av ett genomgående dike. I en 
grop mitt i huset (A12873) hittades ett näst intill 
komplett lerkärl (F381). Gropen var 0,66x0,46 m 
stor och 0,18m djup. I denna hittades kärlet place
rat med botten uppåt. Kärlet har lätt indragen 
mynning, markerad skuldra och flat botten. 
Mynningsdiameter 20 cm. På kärlets insida finns 
bevarad matskorpa som 14C-daterats till 2570+/- 
70 B.P.

Kommentar: Kärlet tolkas i rapporten som en 
offernedläggelse p.g.a. kärlets deponering med 
botten uppåt. Jag instämmer i denna tolkning (kri
terium A och B). Tidpunkten för depositionen kan 
inte bedömas.

Referens: Ryberg 2001:8Iff.

• Ha. 11. Skrea RAÄ 195, Skrea sn 
I samband med ledningsarbete genomförde Hal
lands länsmuseer 1996 undersökningar av ett 
boplatsområde på Skrea backe, en ca halvmil lång 
åsrygg i öst-västlig riktning söder om Atran. Om
rådet är ca 4500 m2 stort med 1481 anl., varav 946 
undersöktes. Inom området påträffades förutom 
härdar, fyra långhus och fem mindre stolpbyggda 
uthus. Bebyggelsen dateras till äldre bronsålder 
samt till yngre romersk järnålder och fram i ven
deltid, med två gårdsenheter som kan följas genom 
flera faser. Hus 1 och 5/6 utgör två olika faser av 
huvudbyggnaden i den norra gården, från yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid. Ytterst 
lite benmaterial var bevarat.

Hus 1: Långhus (fas 2) ca 36x4,2-7m (NÖ-SV), 
med tio takbärande bockar och svagt konvexa 
långsidor, rak gavel i öst och rundad gavel i väst. 
Två ingångar identifierade på södra långsidan. 
Trolig boningsdel i väster. I stolphålet till den 2:a 
takbäraren i NV (A22222) påträffades en halv 
underliggare till drejkvarn (F338), d.v.s. med ej
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genomgående hål. Storlek: 42x26 cm och 9 cm 
tjock.

Kommentar: Drejkvarnen tolkas i rapporten 
som ett husoffer. Jag instämmer i denna tolkning 
p.g.a. fyndets ovanliga karaktär och dess placering 
nära det nordvästra hörnet. En praktisk funktion 
som stödsten är inte sannolik, eftersom övriga 
stolphål saknade stenskoning (kriterium A och C). 
Kvarnstenen bör ha deponerats i samband med att 
huset byggdes som ett invigningsoffer.

Hus 5/6: Långhus (fas 1) 25x4,3-6m (NÖ-SV), 
senare tillbyggt med hus 6, ca 10 meter åt NÖ till 
36 meter (hus 6 tolkat som sädesförråd). Huset 
har haft nio eller tio takbärande bockar, svagt 
konvexa långsidor, rundad gavel i öst och rak ga
vel i öst. Spår av väggränna utanför väggstolpa
rna. En ingång identifierad något öster om mitten 
på södra långsidan. Huset har brunnit. I botten av 
den 4:e takbäraren från NV (A22175) påträffades 
ett helt miniatyrkärl med situlaform (F333), 7,5 
cm högt. Kärlet hittades i stolphålets nordvästra 
kant. I motsvarade parstolpe i södra raden 
(A22085) påträffades skärvor från två kärl (F80, 
330-331). Merparten av dessa tillhör: Kärl 1: 2 
bukskärvor, del av sida och övergång till botten 
tillhörande ett medelstort kärl med flat botten och 
närmast raka väggar (F80, 330). Vikt 118g. Kärlet 
har spår av matskorpa på insidan. Delar av kärlet 
hittades i ytan av stolphålet. Kärl 2:1 mynningsbit 
och 1 bukbit tillhörande ett annat kärl (F330-31).

Kommentar: Bägge kärl tolkas i rapporten som 
husoffer med hänvisning till Carlie 1992. Jag in
stämmer i denna tolkning, främst p.g.a. kärlens 
karaktär och placering i två stolphål tillhörande 
samma takbock i husets västra ända. Man kan 
även peka på den snarlika placeringen av kvarn
stenen i hus 1 (kriterium A, B och C). Åtminstone 
miniatyrkärlet bör ha deponerats i samband med 
att huset byggdes, som ett invigningsoffer.

Hus 7: Uthus, rektangulär stacklada (fas 1) 
(NÖ-SV), med två bockar. I den SV hörnstolpen

(A15795) påträffades ett stycke järnslagg, vikt 
270g (F303). Fynd av koproliter visat att huset an
vänts som fähus. Huset har brunnit.

Kommentar: Slaggen tolkas inte som en rituell 
nedläggelse. För en sådan tolkning talar avsakna
den av slagg i övrigt på boplatsen samt dess place
ring i sydvästra hörnstolpen. Slaggen kan knap
past ha haft någon praktisk stödjande funktion 
(kriterium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.

Referens: Wranning 1997; Wranning 2001:37ff; 
HM 25 081.

• Ha. 12. Bergagård, Slöinge sn 
Inom ett boplatsområde öster om Suseån under
söktes under 1990-talet delar av ett gårdsläge med 
tre långhus (hus I-III), representerande tre olika 
bebyggelsefaser av samma enhet. Spår av hant- 
verksutövning bl.a. i form av pärltillverkning och 
metallhantering, men även flera exklusiva import
fynd, av främst glasbägare, vittnar om en bebyg
gelse av viss betydelse, med långväga kontakter. 
Den undersökta gården har sin kronologiska tyngd
punkt i vendeltid, men platsen har troligen utnytt
jats redan från yngre romersk järnålder. Inget av 
de tre hallbyggnaderna har undersökts i sin helhet. 
Stratigrafi och fyndförhållanden visar att hus I (ca 
18x5,5m) är äldst och hus III yngst med en 
dendrodatering till 710-20 AD.

Hus II: Långhus, treskeppigt (nästan total- 
undersökt), ca 30x8,5m, med sju takbärande boc
kar och rester av väggstolpar. Flera takbärare bar 
spår efter dubblering, vilket tyder på att huset re
parerats. I husets mittparti hittades i en takbärare 
(A19628) en ovanligt rik sammansättning av fynd 
som påtagligt avvek från övriga stolphål i huset. I 
takbäraren påträffades 1 guldgubbe, 1 bit tennfolie, 
1 guldbleck, 1 bit filigrantråd av guld, 9 fragment 
av glasbägare, 1 rågranat, 1 silverten, 2 silversmäl
tor, 3 bronsföremål, 1 järnföremål, 40 keramikskär
vor, 1 glaspärla, 15 bitar pärltillverkningsavfall,
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1 sandstensbryne, 2 flintor, 32g obrända ben, 76g 
brända ben, 15 bitar bränd flinta samt bränd lera.

Hus III: Långhus (4 takbärare undersökta), 
treskeppigt, ca 30x8,5m stort med minst fem troli
gen fler takbärande bockar och väggränna. Två ev 
tre ingångar kunde urskiljas i husets västra del. I 
byggnadens mittparti påträffades överst i en tak
bärare (A21785) 25 guldgubbar, 12 guldfoliebitar 
tillsammans med 6 fragment av glasbägare, 27 rå
granater, 2 sländtrissor, 1 glaspärla, 11 bitar från 
pärl till verkning, 3 järnföremål, 50 keramikskär
vor samt en okänd mängd obrända och brända 
ben, bränd flinta och bränd lera.

Kommentar: Fynden i de båda långhusen bör 
tolkas som avsiktliga nedläggelser, eftersom de på
tagligt avviker från sammansättningen i övriga 
stolphål, samt kan knytas till hallrummets nord
västra hörn. Förekomsten av guldgubbar i huset 
signalerar utförandet av religiösa riter i byggna
derna (kriterium A, B och C). Tidpunkten för fyn
dens deponering är svår att bedöma, men ska san
nolikt knytas till husets användningstid.

Referens: Lundqvist 1996:9ff; Lundqvist 2003: 
5 Iff.

• Ha. 13. Brogård 1:9, Snöstorp sn 
Inför utbyggnaden av ett bostadsområde i östra ut
kanten av Flalmstad genomförde Hallands läns
museer 1989-90 undersökningar av ett omfattande 
boplatsområde med bebyggelselämningar från 
äldre bronsålder och romersk järnålder fram i ven
deltid. Sammantaget intensivundersöktes ett ca 50 
000 m2 stort område, på en större höjdplatå norr 
om Fylleåns dalgång. Vid undersökningen påträf
fades ca 4000 stolphål, 258 härdar, 87 kokgropar 
samt ett flertal bronsåldersgravar. Inom boplats
området identifierades 49 huslämningar, varav 39 
långhus, sex uthus och tre grophus. Av dessa kan 
fyra långhus och två grophus dateras till äldre 
bronsålder. Nästan samtliga övriga hus dateras till 
romersk järnålder. Bebyggelsen kan följas under

tre huvudfaser och utgjorde då en by med minst 5- 
6 samtida gårdar anlagda kring en öppen plats. 
Under en fjärde och eventuellt femte fas, under 
folkvandringstid och vendeltid, återstår en en
staka gård (hus VII och IX respektive hus XVII). 
Även hus VI tillhör troligen folkvandringstid. I nio 
av järnåldershusen påträffades keramik, som uti
från sin vikt och placering i husen tolkas som res
ter av avsiktligt deponerade kärl. Enligt Carlie är 
sedvänjan att nedsätta lerkärl vanligast förekom
mande under den andra bebyggelsefasen (jfr hus 
II, IV, X och XV), medan den första och tredje fa
sen representeras av vardera ett hus (XXVII och 
XXIX).

Hus II: Långhus, treskeppigt 23,6x6,lm stort 
(V-Ö), med sex takbärande bockar och svagt 
konvexa stolpbyggda långsidor med rännor. Huset 
försett med två motställda ingångar utmed norra 
resp. södra långsidan. I botten på två stolphål till 
takbärande stolpar hittades i vardera rester efter 
två lerkärl. I den l:a takbäraren från NV (Al54) 
fanns 79 skärvor (F27-28; vikt 650g) och lg 
brända ben (F29). Kärl 1: 1 mynningsskärva och 1 
hals/bukskärva från ett bukigt kärl med utsvängd 
profilerad mynningskant. Vikt ca 12g. Kärl 2: 3 
bottenskärvor och 74 bukskärvor från ett medelst
ort flatbottnad kärl med avsatt fot. Vikt ca 645g. 
Många av skärvorna är spjälkade på längden och 
kan inte sammanfogas. Bevarade bottenskärvor 
tyder på att kärlet placerats med botten nedåt. I 
den l:a takbäraren från SÖ (A168) fanns 33 skär
vor (F34-36; vikt 424g). Kärl 1: 4 skärvor från ett 
finväggigt kärl av finmagrat gods. Vikt 24g. Kärl
typen kan inte bestämmas. Kärl 2: 1 mynnings-, 3 
botten- och 25 bukskärvor till ett flatbottnat grov- 
väggigt kärl med S-formad mynningskant. Vikt ca 
400g. Bukskärvorna saknar passform varför kär
let inte kan rekonstrueras. Troligen rör det sig om 
ett medelstort hushållskärl. Förekomsten av bot
tenskärvor och få mynningsskärvor tyder på att 
kärlet placerats med botten nedåt.
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Kommentar: Keramikfynden från båda stolphål 
tolkas av L. Carlie som husoffer. Jag instämmer i 
denna tolkning eftersom fynden avviker från den 
övriga fyndbilden i huset, samt uppvisar en påtag
lig dragning till hörnlägen (kriterium A och C). 
Kärlens placering i stolphålens botten tyder på att 
dessa nedsatts i samband med husets byggande 
och invigning.

Hus IV: Långhus, treskeppigt, 37,6x6,4m stort 
(V-Ö), med 12 takbärande bockar och svagt 
konvexa stolpbyggda långsidor. Huset försett med 
två ingångar på den norra respektive södra långsi
dan. I den l:a takbäraren från SV (A373) påträf
fades resterna av ett lerkärl bestående av 12 buk
skärvor och 1 mynningskant (F81-82; vikt 225g). 
Skärvorna tillhör ett medelstort bukigt kärl med 
utsvängd mynningskant. Bukskärvorna saknar 
passform varför kärlet inte kan rekonstrueras. På 
kärlväggens insida fanns bevarade matrester vilket 
visar att det rör sig om hushållskärl. Vidare hitta
des i en trolig väggstolpe (A427) i västra delen av 
husets norra långsida en starkt förrostad järnkniv 
(F93). De närmare omständigheter kring fyndet 
framgår ej, annat än att kniven hittades i stolp- 
hålet övre skikt.

Kommentar: Lerkärlet tolkas av L. Carlie som 
ett husoffer. Järnkniven har uppmärksammats av 
Carlie i samband med en förnyad genomgång av 
materialet. Han menar att denna p.g.a. sin place
ring i husets vägglinje kan var avsiktligt nedlagd. 
Jag instämmer i dessa tolkningar, eftersom fynden 
utmärker sig i förhållande till den övriga fynd
bilden, samt föremålens koppling till hörnläge och 
vägglinje (kriterium A och C). Tidpunkten för 
föremålens deponering kan inte bedömas.

Hus VI: Långhus, treskeppigt, ca 40x5,5-6,Om 
stor (V-Ö), med ca 11 takbärande bockar och 
svagt konvexa vägglinjer bestående av ränna med 
väggstolpar. Rak stolpsatt västgavel och öppen 
östgavel. En extra inre väggränna med öppning i 
västra delen. Huset har ursprungligen haft två

snett motställda ingångar i mittsektionen. Ytterli
gare en ingång har funnits i östra delen av den 
södra långväggen. I den 2:a takbäraren från NV 
(A508) hittades en rostig järnspets (F122) som tro
ligen härrör från en kniv.

Kommentar: Järnspetsen har uppmärksammats 
av L. Carlie i samband med en förnyad genomgång 
av materialet. Han menar att denna p.g.a. sin pla
cering nära ett hörnläge troligen utgör en avsiktlig 
nedläggelse. Jag instämmer i denna tolkning (kri
terium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan 
inte bedömas.

Hus VIII: Långhus, treskeppigt, 20,8x5,8m 
stort (VSV-ÖNÖ), med sex takbärande bockar, 
närmast raka långsidor och tvära gavlar. Huset 
har haft två ingångar på långsidorna. I husets mitt 
nära ingången i den norra långsidan hittades en 
0,6 m stor och 0,28 m djup brandgrop, innehål
lande 8 gram brända ben, en fragmenterad och 
korrigerad fibula av järn, eventuellt av korsformig 
typ, ett flintstycke samt en bit kåda.

Kommentar: Graven tolkas i rapporten inte 
som samtida med huset som tillhör den andra be
byggelsefasen under romersk järnålder. Frånvaron 
av andra gravar i närområdet samt osäkerhet rö
rande fibulatypen, gör dock att en samtidighet 
mellan huset och graven inte kan uteslutas (krite
rium A, B och C).

Hus X: Långhus, treskeppigt, 16,4x6,Om stort 
(VSV-ÖNÖ), med tre takbärande bockar och 
svagt konvexa stolpbyggda långsidor. Huset har 
haft en ingång på den södra långväggen. I stolp- 
hålet till en takbärare längst i SV (A1572) påträf
fades rester av litet flatbottnat kärl, troligen en 
miniatyr. Bland skärvorna märks 9 botten- och 8 
bukskärvor samt smul (F446-47; vikt 125g). Före
komsten av bottenskärvor antyder att kärlet pla
cerats med botten nedåt.

Kommentar: Keramiken tolkas av L. Carlie 
som husoffer. Jag instämmer i denna tolkning, ef
tersom kärlet utmärker sig i förhållande till den
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övriga fyndbilden, samt påträffades i ett hörnläge 
(kriterium A och C). Tidpunkten för kärlets depo
nering kan inte bedömas.

Hus XV: Långhus, treskeppigt, 28x6,6m stort 
(VSV-ÖNÖ), med sex takbärande bockar och 
svagt konvexa stolpbyggda långsidor. Huset för
sett med två ingångar på den norra respektive 
södra långväggen. I botten av en takbärare i husets 
mittdel och norra rad (A3437) påträffades rester 
av två kraftigt fragmenterade lerkärl. Materialet 
omfattar 188 skärvor (F890-93; vikt 2550g), va
rav 25 mynningsskärvor från kärl 1 (vikt 430g), 
och 20 bottenskärvor från kärl 2 (vikt 640g) samt 
143 bukskärvor (vikt 1530g) som är blandade och 
hör till bägge kärl. Kärl 1: 25 mynningsskärvor 
och okänt antal bukskärvor från ett medelstort 
kärl med S-formad mynning. Merparten av skär
vorna kan sammanfogas till en hel mynningskant 
(ca 20 cm i diameter). Kärlet bör ursprungligen ha 
varit minst ca 20 cm högt. Kärl 2: 20 bottenskär
vor och okänt antal bukskärvor från ett tunn- 
formigt kärl med flat botten. Skärvorna kan delvis 
sammanfogas till en hel botten. Båda kärl liar res
ter av matskorpa på insidan. Kärlen var placerade 
i varandra, där det tunnformiga kärlet (nr 2) bör 
ha stått med botten nedåt och det S-formade kärlet 
(nr 1) med botten uppåt - d.v.s. som lock.

Kommentar: Kärlen tolkas av L. Carlie som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning, då kär
len och deras deponering utmärker sig i förhål
lande till den övriga fyndbilden (kriterium A, B 
och D). Kärlens placering i stolphålets botten ty
der på att dessa nedsatts i samband med husets 
byggande och invigning.

Hus XIX: Långhus, treskeppigt, 15,2x6,0m 
stort (V-O), med tre takbärande bockar och svagt 
konvexa stolpbyggda långsidor med väggränna i 
söder. En ingång har funnits på den norra lång
väggen. I en trolig väggstolpe tillhörande den norra 
långsidan (A2958) påträffades 58 skärvor F692-94; 
vikt 900g). Skärvorna tillhör ett nästan intakt

medelstort kärl av situlaform med kort rak hals 
och rak mynning, markerad skuldra strax under 
halsen samt flat botten. Mynningsdiameter ca 18 
cm. Höjd ca 20-25 cm. Matskorpa finns bevarad 
på kärlets insida, vilket visar att det rör sig om ett 
hushållskärl.

Kommentar: Kärlet tolkas av L. Carlie som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning, då kärlet 
utmärker sig i förhållande till den övriga fynd
bilden (kriterium A). Tidpunkten för kärlets depo
nering kan inte bedömas.

Hus XXIV: Långhus, treskeppigt, 21,2x6,2m 
stort (VSV-ÖNÖ), med fyra takbärande bockar 
och svagt konvexa stolpbyggda långsidor. Huset 
försett med en ingång på den södra långväggen 
samt eventuellt en ingång på den norra väggen. I 
gropen till en takbärande stolpe mitt i huset och 
södra raden (A4414) hittades sidan av ett lerkärl, 
bestående av 3 mynningsbitar och 14 bukbitar 
(Fl 101-02; vikt 260g). Skärvorna tillhör ett kärl 
med kort rak hals och mynning samt svagt marke
rad skuldra. Mynningsdiameter ca 18 cm i diam.

Kommentar: Fyndet tolkas av L. Carlie som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning, då kärlet 
utmärker sig i förhållande till den övriga fynd
bilden (kriterium A). Kärlen har troligen depone
rats i samband med husets invigning.

Hus XXVII: Långhus, 14,4x5,4m stort (V-Ö), 
med fem takbärande bockar och svagt konvexa 
långsidor. Huset försett med en ingång på den norra 
långsidan. I den l:a takbäraren från NV (A4620) 
påträffades 11 skärvor (F1155-1158; vikt 140g) 
samt 2g brända ben. Nio skärvor, varav 1 myn- 
ningsbit och 8 bukbitar från ett kärl med S-formad 
mynning, kort hals och markerad skuldra. Buk
skärvorna har inte passform, men tillhör troligen 
ett mindre kärl, vikt 64 g. Övrigt: 1 bottenbit från 
ett större kärl troligen av förrådstyp, vikt 70g; 1 
vittrad ljusgul skärva, vikt 5g. I den l:a takbäraren 
från SV (A4622) fanns 30 skärvor (F1159-1160; 
vikt 145g). Av dessa tillhör 3 mynningsbitar och 16
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eller 18 buk-/bottenbitar ett litet flatbottnat kärl 
med tunn svagt utböjd mynningskant. Troligen en 
miniatyrskål av likartad slag som i hus XXIX 
F1178, dock med utböjd mynningskant. Övrigt: 11 
bukskärvor från tre olika kärl: 6 bukskärvor (vikt 
60g) från ett medelstort kärl med rabbat gods; 3 
bukskärvor (vikt 36g) från ett grovväggigt kärl.

Kommentar: All keramiken tolkas av L. Carlie 
som ett husoffer. För egen del uppfattar jag främst 
kärlet med S-formad mynning och det lilla flat
bottnade kärlet som rituella nedläggelser, p.g.a. 
deras karaktär och placering i huset, medan övriga 
skärvor är svårare att värdera (kriterium A och C). 
Tidpunkten för nedläggelserna kan inte bedömas.

Hus XXIX: Långhus, treskeppigt, 10x5,2m (V- 
Ö), med tre takbärande bockar och tydligt kon- 
vexa stolpbyggda långsidor. Inga ingångar har 
identifieras. Trolig funktion som ekonomibygg
nad. I den 1 :a takbäraren från NV (A4903) påträf
fades bottendel/sida/mynning av en liten flatbott
nad lerskål, 5,2 cm hög och med en mynnings- 
diameter om ca 8-9 cm (Fl 178; vikt 190g). Kärlet 
bör uppfattas som en miniatyrskål.

Kommentar: Kärlet tolkas av L. Carlie som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning, eftersom 
kärlet genom sin karaktär och placering utmärker 
sig i förhållande till den övriga fyndbilden (krite
rium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan 
inte bedömas.

Hus XXXVII: Fyrstolphus, 4,4x2,2m (VSV- 
ÖNÖ), med två takbärande bockar. I den NV hörn
stolpen (A3134) påträffades 17 bukskärvor (F783; 
vikt 400g). Skärvorna tillhör olika delar av ett 
medelstort tunnformigt kärl. I den SÖ hörnstolpen 
(A3136) påträffades 2 mynnings- och 6 bukskärvor 
från två kärl samt 2g kåda (F787-89; vikt 100g). 
Kärl 1: Flälften av skärvorna tillhör överdel och 
sida av ett mindre tunnväggigt rakväggigt kärl (vikt 
24g). Kärl 2: Övriga 4 bukskärvor, varav en över
gång till botten, tillhör ett medelstort kärl av grövre 
gods, med kraftig matskorpa på insidan (vikt 61g).

Kommentar: L. Carlie tolkar all keramiken i bägge 
stolphål som husoffer. Jag instämmer i denna tolk
ning, då keramiken utmärker sig i fyndbilden samt 
kan knytas till husets hörnlägen (kriterium A och 
C). Vad gäller fynden från A3136 uppfattar jag 
främst det mindre kärlet som en rituell nedläggel- 
se, medan övriga skärvor p.g.a. sin fragmentariska 
karaktär är mer svårtolkade. Tidpunkten för de
positionerna kan inte bedömas.

Hägnad intill och Ö om hus XXIX: I stolphålet 
(A4866) närmast husets Ö gavel hittades en stor 
mängd skärvor (2505g) från två kärl., bestående 
av 4 mynningsbitar (145g), 93 bukbitar (1650g), 
10 bottenbitar (200 g) samt smul 510g. Skärvorna 
tillhör två kärl. Kärl 1: ett medelstort rundbukigt 
kärl med profilerad mynningskant och flat botten. 
Kärlet representeras av 2 mynningsskärvor, 8-10 
buk/bottenskärvor. På kärlets insida finns bevarad 
matskorpa och har således använts i hushållet. 
Kärl 2: ett medelstort kärl med raka väggar, repre
senterat av ett okänt antal bukskärvor. Troligen 
viss sammanblandning av bukskärvor från kärl 1. 
Om man ägnade detta kärl lite tid skulle man för
modligen finna skärvor med passform. På kärlets 
insida finns kraftigt bevarad matskorpa, vilket ta
lar för en hushållsfunktion.

Kommentar: Depositionen i stolphålet (A4866) 
i hägnaden till hus XXIX diskuteras inte av L. 
Carlie. Kärlen bör enligt min uppfattning ses som 
avsiktligt deponerade, p.g.a. likheter med kärl
fynden från husen (kriterium A). Tidpunkten för 
nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Carlie 1992 och 1993; HM 24 757.

• Ha. 14. Elestorp 7:570, Tjärby sn 
Inför utbyggnaden av järnvägskorsningar genom
förde Hallands länsmuseer 1997 undersökningar 
av ett boplatsområde vid Elestorp, ca fyra kilome
ter nordost om Laholm. Området som låg på nor
ra sidan av en mindre höjdrygg, var 13-15xl00m 
stort. Här dokumenterades 490 anl., bestående av
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278 stolphål, 106 härdar, 37 gropar, 18 kokgropar 
mm. Fem stolpbyggda huslämningar, varav två 
långhus och tre mindre hus, identifierades inom 
området. Bebyggelsen tolkas som en enstaka gård i 
tre faser från yngre bronsålder/äldsta järnålder 
fram i yngre romersk järnålder. Hus 2 tillhör den 
äldsta bebyggelsefasen under förromersk järnålder.

Hus 2: Långhus, treskeppigt, ca 19x8m stort 
(VNV-ÖSÖ), med tre takbärande bockar. Delar av 
den södra stolpbyggda vägglinjen är bevarad med 
antydan till rundad gavel i öster. Inga identifierade 
ingångar. I den l:a takbäraren från NV (A253) på
träffades delar av en slaggskålla från primärsmide 
(Fl03; vikt 88,5g).

Kommentar: Slaggen tolkas i rapporten som en 
medveten deponering där slaggstycket antas sym
bolisera metallhanteringens speciella betydelse 
som en relativt ny företeelse. Jag instämmer i 
denna tolkning, eftersom fyndet utmärker sig i för
hållande till den övriga fyndbilden samt kopp
lingen till ett hörnläge (kriterium A och C). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Fors 1998. HM 25 115.

• Ha. 15. Trönninge 11:46, Trönninge sn 
Del av boplatsområde från äldre järnålder under
sökt av Hallands länsmuseer 1994. Boplatsen be
lägen på en flack sandig höj drygg. På boplatsen 
undersöktes bl.a. ett långhus, ett mindre antal här
dar samt en brunn. Långhuset representerar en en
staka gård, troligen från förromersk järnålder.

Hus: Långhus, treskeppigt, ca 20-25m långt 
(okänd bredd) (V-Ö), bestående av sex takbärande 
bockar (bredd 2,8-3,Om). Inga vägglinjer eller gav
lar bevarade. I husets mitt, mellan 3:e och 4:e 
stolpparet, fanns en stenpackning bestående av tre 
större hällar som överliggare med hålrum under 
samt skörbrända stenar och bränd lera (A36). 
Anläggningen tolkas som en rostningskonstruk- 
tion för säd (skalkorn). Huset tolkas som ett kom
binerat boningshus/tröskloge. I en takbärare mitt i

huset (A43) i S raden närmast rostningsanlägg- 
ningen, hittades halva delen av en väl använd mal- 
stensliggare (F34; vikt 8950g). I stolphålen 36:2 
och 36:3, intill och väster om rostningsanlägg- 
ningen, påträffades halva sidan och mynningen av 
ett mellanstort lerkärl med rundad buk och ut
svängd tummad mynningskant (F21, 22, 23; vikt 
ca 260g). Bevarad höjd: 14 cm.

Kommentar: Både lerkärlet och malstenen tol
kas av L. Carlie som husoffer. Tolkningen av kärlet 
görs med hänvisning till liknande fynd på flera an
dra halländska järnåldersboplatser, däribland Bro
gård. Malstenen uppfattas som avsiktligt depone
rad eftersom denna hittades i samma rum som 
rostningsanläggningen. Denna tolkning verkar 
rimlig, eftersom fynden utmärker sig i förhållande 
till den övriga fyndbilden (kriterium A). Det bör 
dock noteras att flera av stolphålen till husets tak
bärare hade stenskoning. En praktisk funktion 
som stolpstöd kan därför inte uteslutas för mal
stenen. Tidpunkten för nedläggelserna kan inte 
bedömas.

Referens: Carlie 1994, 1999:64ff; HM 25 042.

• Ha. 16. Veddige, Veddige sn 
1 samband med byggnation i Veddige samhälle ge
nom RAÄ UV Väst 1994 undersökningar av ett 
2400 m2 stort område. Grävningen forcerades av 
att lämningarna kom fram efter att exploatören 
påbörjat schaktningar av området. Här framkom 
ca 350 anläggningar, varav 280 undersöktes. Av 
dessa fanns 30 härdar, 2 kokgropar, 3 möjliga 
ugnsrester, 24 gropar samt 211 stolphål/käpphål. 
Bland stolphålen kunde 83 st. knytas till ett lång
hus från romersk järnålder.

Hus: Långhus, treskeppigt ca 25x8-5m stort 
(NÖ-SV), med sju takbärande bockar, svagt kon- 
vexa stolpbyggda långsidor och möjligen öppna 
gavlar. Inga ingångar har identifierats. Funktionen 
i husets olika delar har ej tolkats. Stolpparen i hu
sets SV ända står något tätare än i den NÖ delen,
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vilket kan tyda på en bostadsfunktion i norr och 
ekonomidel i söder. I den l:a takbäraren från NÖ 
(A215) påträffades 2099g keramik från minst fem 
olika kärl, varav kärl 1 är mest fullständigt (Fl68- 
180). Kärl 1: Ett bukigt mellanstort kärl med indra
gen mynning och flat avsatt botten. Kärlet är rabbat 
ca 10 cm nedanför mynningen samt ornerat med 
fingerintryck direkt under mynningskanten (Fl68, 
F174, F175, F179 samt F180). Flera bukskärvor 
har utsatts för sekundär bränning så att godset 
smält och sintrat. Även brottytor har påverkats av 
sintring, vilket tyder på att bränningen skett efter 
att kärlet gått sönder (Fl 79 och 180). Kärl 2, 3 och 
4: Samtliga tre kärl (F169, 170 och 171) utgörs av 
mellanstora bukiga oornerade kärl med indragen 
något förtjockad mynningskant, särskilt uttalat hos 
kärl 2 (F169). Åtminstone ett av kärlen har flat bot
ten. Flera skärvor troligen från kärl 4 (både från 
mynning, buk och botten) visar liksom kärl 1 spår 
av sekundär bränning och sintring. Kärl S: Ett litet 
tunnväggigt rundbukigt kärl med fasetterad myn
ningskant och reducerad bränning. Detta kärl re
presenteras av 1 mynningsbit och 2 bukbitar (Fl72, 
177 och 178; vikt 60g). Inga av kärlen visar spår av 
matskorpa. I stolphålet A215 fanns även lerklining 
samt två flintor och en liten bit kåda (lg). I 
stolphålet till den västra takbäraren i husets mitt
parti (Al 18) hittades i den övre delen en skålad 
maisten (F390) 34x26x10 cm stor. Även i en vägg
stolpe (A42) i husets SÖ hörn hittades högt upp i 
fyllningen en avlång skålad malsten (F297) 
29x21x7cm stor.

Kommentar: Keramiken från A215 tolkas i 
rapporten som avsiktligt deponerad med hänvis
ning till Carlie 1992. Jag instämmer i denna tolk
ning främst mot bakgrund av fyndets placering i 
husets ena hörn. För en rituell handling talar även 
det faktum att åtminstone två av kärlen krossats 
och bränts i mycket hög värme (minst 1000-1100° 
Celsius) före deponeringen i stolphålet (kriterium 
A, B och C). Någon tolkning av malstenarna förs

inte fram i rapporten. En rituell deponering är 
dock sannolik för malstenen i väggstolpen, p.g.a. 
dess placering i ett hörnläge, och därför att stenen 
inte kan ha haft en praktisk stödjande funktion 
(kriterium A och C). Malstenen i husets mittparti 
är däremot mer svårtolkad. Tidpunkten för depo- 
neringarna kan inte bedömas.

Referens: Ryberg 1999. HM nr framgår ej.

• Ha. 17. Hov 3:46 och 3:5, Ysby sn 
Åren 1987 resp. 1991 undersökte Hallands läns
museer de centrala delarna av ett större boplats
område norr om Ysby kyrka söder om Lagan. 
Sammantaget undersöktes 16 huslämningar tillhö
rande en gårdsbebyggelse från förromersk och 
äldre romersk järnålder i minst två faser. Hus V 
representerar en ekonomibyggnad från den yngre 
fas 2, medan hus XV tolkas som huvudbyggnaden 
i en gård tillhörande den äldre fas 1.

Hus V: Långhus, treskeppigt, ca 13,5x5,5m 
stort (V-Ö), med två par takbärande bockar, raka 
väggar och gavel. En härd i mitten tillhör troligen 
huset som tolkats som ekonomibyggnad. I stolp
hålet A743 i östra gaveln påträffades ett fragmen
tariskt lerkärl (F312-313; vikt 176g). Skärvorna 
huvudsakligen botten- och bukbitar (4 resp. 10 
st.), samt en mynningsbit från ett flatbottnat ler
kärl. Kärltypen kan inte bestämmas, men bottnens 
storlek (12 cm i diam.) tyder på att det rör sig om 
ett medelstort kärl. Bevarad matskorpa finns i bot
ten och talar för ett hushållskärl.

Kommentar: Kärlet tolkas inte som en rituell 
nedläggelse i rapporten, men tas upp som husoffer 
av Carlie 1999. För en rituell tolkning talar kärlets 
placering vid vägglinjen samt den i övrigt ringa 
fyndmängden från huset (kriterium A och C). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Hus XV: Långhus, tvåskeppigt, ca 31x6,5m 
stort (V-Ö) närmast raka stolpbyggda väggar och 
gavlar. Inga ingångar identifierade. Mitt på den 
norra vägglinjen påträffades i väggstolpe (A205)
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rester av två lerkärl (F93; vikt ca 600g). Kärl 1: 
Kärlet utgörs av en bägare med kraftigt rundad 
buk och markerad närmast cylinderformad hals 
med profilerad mynningskant. Kärlet har en beva
rad höjd av 16,5 cm, men bör ursprungligen ha 
varit minst 20 cm högt, d.v.s. ett kärl av medelstor
lek. Vittrad yta. Inre mynningsdiameter, ca 11cm. 
Halva kärlet har rekonstruerats (300g). Därtill 
finns ca 20-talet lösa skärvor, främst bukskärvor 
men även en mynning/halsskärva (300g). Kärlet är 
dock inte komplett. Kärl 2: Litet tunnväggigt kärl 
av mörkbrunt gods, bestående av 4 mynnings- 
skärvor och smul (vikt 24g).

Kommentar: Kärlen tolkas inte som avsiktlig 
deponerade i rapporten, men tas upp som husoffer 
av Carlie 1999. För en rituell nedläggelse talar 
främst kärlens placering nära vägglinjen samt att 
dessa utmärker sig i förhållande till den i övrigt 
sparsamma fyndbilden i huset (kriterium A och C). 
Hus XV har byggts om i flera omgångar. Det är där
för oklart i vilken byggnadsfas kärlen deponerats.

Referens: Westergaard 1989 och 1993; Carlie 
1999:62ff. HM 20 632.

• Ha. 18. Tröingeberg 2:59, Vinbergs sn (RAÄ 
127:1)
Inför utbyggnaden av västkustbanan undersökte 
Riksantikvarieämbetet UV Väst 1998 delar av ett 
boplatsområde från järnålder och tidig medeltid. 
Inom området grävdes åtta byggnader samt ett 
antal härdar, gropar och friliggande stolphål. Mer
parten av bebyggelsen, bestående av fem långhus, 
två fyrstolpshus samt en trolig ekonomibyggnad, 
kan knytas till två bebyggelsefaser, dels äldre ro
mersk järnålder och folkvandringstid, dels vikinga
tid/tidig medeltid. Bebyggelsen tolkas som en 
ensamliggande gård i flera faser. Fyndmaterialet 
från platsen var sparsamt, både vad gäller keramik 
och djurben, som föreligger endast i bränd form. 
Hus V dateras till romersk järnålder och folk- 
vandringstid.

Hus V: Långhus, treskeppigt, 9,7x2,7m stort (SSV- 
NNÖ), bestående av fyra takbärande bockar. Inga 
vägglinjer fanns bevarade (beräknad storlek ca 
15x4,5m). Husets funktion är oklar, men har troli
gen använts för boende. I den l:a takbäraren från 
SV (A5933; 0,47m djup) hittades en tjocknackig 
miniatyr flintyxa med rektangulär nacke och sli
pade bredsidor (F31; längd 8,5 cm). Yxan hittades 
djupt ner i stolphålet, stående vid kanten med 
eggen riktad nedåt.

Kommentar: Flintyxan tolkas av Streiffert som 
en avsiktlig deposition. Någon stenskoning fanns 
inte i stolphålet. Jag instämmer i denna tolkning 
då yxan genom sin ålder och karaktär utmärker 
sig i förhållande till den övriga fyndbilden och dess 
koppling till ett hörnläge (kriterium A, B, C och 
D). Bruket av ett antikt föremål i kombination 
med den speciella deponeringen tyder på att yxan 
nedlagts i skyddsmagiskt syfte, troligen i samband 
med att huset byggdes.

Referens: Streiffert 2002:29ff, pers. kom. Jör
gen Streiffert i maj 2000; yxan besiktigad.

HÄLSINGLAND

• Hä. 1. Trogsta, Forsa sn
Mellan åren 1976-83 undersökte personal från 
Arkeologiska institutionen, Umeå universitet, de
lar av ett boplatsområde från mellersta och yngre 
järnålder. Boplatsen är belägen på nordöstra sidan 
av Trogstaåns dalgång och omfattar tre långhus 
samt minst sex mindre hus. Bebyggelsen tolkas 
som ett gårdskomplex i flera faser från yngre ro
mersk järnålder till tidig vendeltid, d.v.s. från ca 
200-600 e. Kr. Inom boplatsen fanns även ett 
röjningsröse och ett samtida gravfält med 12 hö
gar. Hus H tillhör den mellersta bebyggelsefasen 
daterad till folkvandringstid.

Hus H: Beläget på en ca 17x7m stor stensatt 
terrassering. Syllstenshus, ca 15-16x4,7m stort
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(NV-SO). Endast ett 5x4 m stort område av husets 
NV del undersöktes, p.g.a. äldre skador. Spår efter 
flera stolphål till takbärare samt förkolnade rester 
av flätverksväggar. Centralt i husets NV del fanns 
en “lerhärd”. Husets NV del täcktes av en tunn 
brandhorisont, vilken i sin tur täcktes av en min
dre gravhög. I brandskiktet påträffades 150 g 
brända ben, varav 70 kunde bestämmas. Enstaka 
ben härrör från nötboskap och björn. Merparten 
utgörs av kraniedelar från två människor, en 
vuxen individ och ett barn. Kraniefragmenten från 
den vuxne framkom SO om härden, medan bar
nets kraniedelar hittades V om härden. I huset hit
tades även en sammansatt kam, en smidesham- 
mare samt en hank till ett laggat kärl.

Kommentar: Människobenen tolkas av Lied- 
gren som resterna av två innebrända personer. Ef
ter branden skottades brandlagret med husrester 
och föremål samman, varefter gravhögen uppför
des. Vid byggandet av högen togs stenmaterial 
från terrassens NV del, medan jord hämtades från 
själva terrassytan. Gravhögen visar spår av plund
ring och någon specifik gravgömma hittades inte. 
Av Liedgrens stratigrafiska tolkning förefaller hö
gen har byggts tämligen “direkt” efter det att hu
set brunnit. En alternativ tolkning är att den vuxne 
och barnet avsiktligen kremerats och begravts i 
huset, varefter högen uppförts på brandtomten. 
För den senare tolkningen talar fyndet av björnfal
anger tillsammans med människobenen. Hus H är 
också det enda exemplet på platsen där en gravhög 
byggts ovanpå en hustomt. Det ska noteras att 
fynd av människor helt saknas från övriga hus på 
platsen (kriterium A, B och C)

Referens: Liedgren 1992:77f och 251.

• Hä. 2. Rolfstaån, Forsa sn 
År 1987 undersökte Länsmuseet i Gävle tillsam
mans med Umeå universitet en gårdstomt i flera 
faser, belägen nordost om Rolfstaån. Gården om
fattar två långhus (hus 1 och 12) och två mindre

hus (hus 3 och 5) samt enstaka gravar och röj- 
ningsrösen. Gårdskomplexet dateras till yngre ro
mersk järnålder och folkvandringstid, där hus 1 
och 3 troligen är samtida och tillhör den yngsta 
fasen.

Hus 1: Långhus, 21x5,3m (V-Ö), med fyra tak
bärande bockar och rester av rödbrända kline- 
väggar med flätverk. En stensatt uppfart till husets 
västra del antyder en ekonomi- eller fädel. Inga in
gångar har identifierats. Stora mängder sädeskorn 
hittades i den västra delen, vilket visar på en funk
tion som sädesförråd, medan fröer av foderväxter 
fanns i den östra delen och visar på förvaring av 
foder. I husets mittparti fanns en härd (A2) som 
täcktes av material från det nedbrunna huset. Intill 
och delvis på härden påträffades brända ben till
hörande ett barn (vikt 147g). Benen är från olika 
delar av kroppen, medan skalltaksfragment domi
nerar. Huset bör med hänsyn till den stora mäng
den lerklining har brunnit.

Kommentar: De brända människobenen tolkas 
av Liedgren så att barnet blivit innebränt. Benens 
sammansättning, med olika delar av kroppen re
presenterade, stöder en sådan tolkning. Benens 
placering intill men även på själva härden är dock 
märklig, och skulle kunna tyda på att det istället 
rör sig om en avsiktlig kremering av barnet och 
rituell bränning av huset (kriterium A, B och C).

Hus 3: Uthus, 7x4m (N-S) med rester av brända 
klimeväggar och syllstock. Inga ingångar identifie
rade. Ett stort antal fynd av järnslagg, sintrad lera, 
fodringar till smidesgropar och bitar av bläster- 
munstycken framkom, men tolkas som äldre än hu
set. Inuti huset utmed västra och östra sidan påträf
fades ett stort antal järnredskap m.m. Inslaget av 
väl använda och söndriga föremål är påfallande 
stor. I husets södra del hittades brända ben av män
niska (vikt 41 g), endast representerade av rörben 
och skenben. Benen tillhör möjligen två individer.

Kommentar: De brända människobenen tolkas 
av Liedgren så att två personer blivit innebrända.
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En sådan tolkning är inte rimlig, främst p.g.a. den 
ringa benmängden. Om en eller två personer blivit 
innebrända borde också ben från fler delar av krop
pen finnas företrädda (jfr barnet ovan). Så är inte fal
let. En alternativ tolkning är att de kremerade män
niskobenen placerats i huset innan branden. Huru
vida huset bränts ner med avsikt eller ej är svårt att 
bedöma. Eftersom hus 3 (och 1) tillhör gårdens 
yngsta bebyggelse, kan det möjligen röra sig om en 
avsiktlig nedbränning av gården (kriterium A och B).

Referens: Liedgren 1992:11 Iff och 252f.

SKÅNE
• Sk. 1 Annelöv 38:1, Annelöv sn (VKB SU 13)
I samband med utbyggnaden av västkustbanan 
mellan Helsingborg och Kävlinge genomförde 
RAÄ UV Syd 1998 undersökningar av ett boplats
område från bronsålder och äldre järnålder. Bop
latsen låg på en svag sydsluttning norr om Saxån 
strax intill ett gravfält från senneolitikum och 
bronsålder. Sammantaget undersöktes fem lång
hus, varav ett från yngre bronsålder och fyra från 
äldre järnålder. Hus 8 dateras på typologiska 
grunder till förromersk järnålder.

Hus 8: Långhus, treskeppigt, ca 13x6,5m stort 
(VNV-ÖSÖ), med fem par takbärande stolpar. En
staka stolpar i vägglinjen bevarade, men inga gav
lar. Två kraftiga ingångsstolpar i husets nordväst
ra långsida, samt eventuellt en motsvarande in
gång på södra långsidan. Någon funktionsbestäm- 
ning av huset har inte gjorts. Andelen fynd från 
huset var mycket sparsamma. I den l:a takbäraren 
från NV (A22341) hittades en skivskrapa (F208; 
vikt 18g) och 2 flintavslag/avfall (F209; vikt 3g). 
Ytterligare en skivskrapa (F206; vikt 17g) och ett 
flintavslag (F207; vikt lg) påträffades i den NV 
ingångsstolpen till den norra ingången (A22297).

Kommentar: Skraporna tolkas inte som avsikt
liga nedläggelser i rapporten. För en sådan tolk
ning talar placeringen i hörnläge och vid ingång.

Skrapornas placering utmärker sig också i förhål
lande till den övriga ringa fyndmängden i huset 
(kriterium A och C). Tidpunkten för nedläggelse- 
rna kan inte bedömas.

Referens: Cademar Nilsson & Ericson Lagerås 
1999:24f.

• Sk. 2. Kvärlöv 17:1 och 18:2, Annelövs sn (VKB 
SU 12)
Inför utbyggnaden av västkustbanan mellan Hel
singborg och Kävlinge undersökte RAÄ UV Syd 
1998 delar av ett boplatsområde från senneoliti
kum, mellersta och yngre bronsålder samt förro
mersk och romersk järnålder. Boplatsen ligger på 
östra delen av en höj drygg. Sammantaget doku
menterades nio långhus, samt ett stort antal gro
par och härdar. De flesta anläggningar tillhör 
bronsåldern. Rg.a. hög anläggningstäthet i kombi
nation med husens dåliga bevarande har en finare 
fasindelning av bebyggelsen inte kunnat genom
föras. Hus 4 dateras på typologiska grunder till 
sen förromersk och äldre romersk järnålder.

Hus 4: Långhus, treskeppigt, ca 37x5,6-5,9m 
stort (NV-SÖ), med åtta takbärande bockar, när
mast raka vägglinjer med dubbla väggstolpar samt 
rundade gavlar. Flera ingångar identifierade ut
med husets långsidor. Någon tolkning av husets 
funktionsindelning har inte gjorts. I stolphålet till 
den 4:e takbäraren från NV (A3438) hittades en 
intakt håleggad slipad flintyxa (13 cm lång). Yxan 
stod placerad halvvägs ner i stolphålet med eggen 
riktad nedåt.

Kommentar: Yxan tolkas i rapporten som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning eftersom 
yxan skiljer ut sig från den övriga fyndbilden och 
var antik när den hamnade i stolphålet (kriterium 
A, B och D). Vidare tyder yxans deponering på en 
skyddsmagisk nedläggelse. Läget i stolphålet talar 
för att nedläggelsen skedde i samband med husets 
byggande och invigning.

Referens: Thörn Pihi 1999:16f.
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• Sk. 3. Bjärred, Österleden, Borgeby sn
I samband med utbyggnaden av den s.k. Österle
den mellan Bjärred och Borgeby undersökte RAÄ 
UV Syd år 2000 delar av ett gårdsläge från äldre 
järnålder, beläget på en svag förhöjning i landska
pet (jfr område III). Långhuset daterat till äldre 
järnålder, troligen romersk järnålder, på grundval 
av keramikfyndet i stolphålet.

Hus: Långhus, treskeppigt, minst 15x6,2m 
(VSV-ÖNÖ), med fyra takbärande bockar, svagt 
konvexa vägglinjer och rak västgavel. Huset fort
sätter troligen utanför den östra schaktkanten med 
motsvarande längd, vilket innebär att byggnaden 
har haft två motställda ingångar mitt på långsi
dorna. I den 2:a takbäraren från SV hittades sidan 
till ett större tjockväggigt kärl av förrådstyp med 
glättad utsida. Kärlet återfanns centralt i nedgrav
ningen, där stolpen antas ha placerats genom kär
let. Inga spår av matskorpa.

Kommentar: Kärldelen tolkas i rapporten som ett 
husoffer p.g.a. sin placering samt den i övrigt ringa 
fyndmängden från huset. Jag instämmer i denna 
tolkning (kriterium A och C; kärlet besiktigat.).

Referens: Becker 2001:13f. LUHM 31190.

• Sk 4. Brågarp 1:16, Brågarp sn
År 1990 genomförde RAÄ UV Syd undersök
ningar av ett 4440 m2 stort område med boplats
lämningar vid Brågarp utanför Staffanstorp. Inom 
området påträffades 422 anl., varav 330 stolphål, 
65 gropar, 1 gropsystem, 176 härdar, 7 kokgropar 
och 1 grophus. Ca 150 stolphål ingick i byggnader 
av olika slag. Lämningarna kan i huvudsak knytas 
till två faser: Fas I: yngre bronsålder och förro
mersk järnålder (främst keramikmaterial i gro
par). Fas II: 5-600-tal till 900-tal: bebyggelse med 
tre långhus och ett grophus. Bebyggelsen fortsätter 
utanför området. Marken var i flera fall skadad av 
sentida verksamhet. Inga osteologiska analyser ge
nomförda. Hus 3 dateras till senare delen av fas 2 
som motsvarar tidig vikingatid.

Hus 3: Långhus, treskeppigt, minst 17x8,0m (V- 
Ö) (ej komplett i östra delen), bestående av minst 
fyra takbärande bockar. Huset närmast rektangu
lärt med rak västgavel, som också har ingång vid 
hörnet. Huset har en tvärgående skiljevägg. Huset 
tolkas som ett kombinerat boningshus/fähus uti
från skiljeväggen samt en angränsande hägnad tol
kad som kreatursfålla. I de två östligaste stolp- 
hålen till takbärare (A357 och A358) fanns i vart 
och ett av dessa delar av underliggare till drejkvar
nar av sandsten från två olika kvarnar.

Kommentar: Kvarndelarna tolkas i rapporten 
som stenskoning till den takbärande stolparna. En 
sådan tolkning förefaller inte sannolik, då sten- 
skoning saknas i övriga stolphål till takbärare. Det 
handlar istället förmodligen om avsiktliga nedläg- 
gelser (kriterium A). Tidpunkten för nedläggelser- 
na kan inte bedömas.

Referens: Pettersson 1996.

• Sk. 5. Dagstorp 1:2-3, 5:31, Dagstorp sn (VKB 
SU 21)
Inför utbyggnaden av västkustbanan till dubbelspår 
mellan Helsingborg och Kävlinge undersökte RAÄ 
UV Syd 1998 delar av ett större boplatskomplex 
med bebyggelselämningar från yngre bronsålder 
och fram i vikingatid. Boplatsen var belägen strax 
norr om och intill Välabäcken, ett biflöde till Sax
ån. Sammantaget banades ett 21 000 m2av, förde
lade på fyra större ytor. Här påträffades cirka 
3500 anläggningar, av vilka 1120 bedömdes till
höra järnåldern. Inom området dokumenterades 
sju gårdsanläggningar från vendeltid och tidig vi
kingatid. Hus 2 representerar huvudbyggnaden i 
gård V:a, som även bestått av två mindre uthus, ett 
verkstadshus och fem grophus.

Hus 2: Långhus, treskeppigt, ca 18-20x4,5 
(VNV-ÖSÖ), med sex takbärande bockar. Enstaka 
väggstolpar bevarade. Bockarna placering visar 
att huset haft en svagt konvex konstruktion. Ett 
par meter utanför den NV gaveln fanns en
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3,3x0,7x0,3 m stor grop (Al3545) innehållande 
bl.a. rester efter bronsgjutning i form av degel- 
fragment (35 bitar), gjutformar (165 bitar) efter 
näbbfibulor, rektangulära spännen, små likarmade 
spännen och nålar, slaggrester (211g), gjutnings- 
tappar (24 bitar). I gropen fanns även 30-talet 
keramikskärvor från flera kärl, bränd lera (286g), 
en grön glaspärla, obrända djurben (18g) samt 
flintavslag (ca 60 st.).

Kommentar: Gropen som är samtida med lång
huset tolkas i rapporten som en avfallsgrop, då 
konstruktionsspår från tillverkningsprocessen sak
nades i denna. Närmare upplysningar om fyndens 
deponering i gropen saknas. För en rituell depone
ring talar bronsgjutningsavfallets ovanligt homo
gena sammansättning, som tyder på att detta depo
nerats vid samma tillfälle (kriterium A). Placeringen 
nära långhusets ena gavel tyder på att materialet 
deponerats då huset var i bruk. Bronsgjutningen var 
liksom järnsmidet, troligen förknippat med olika 
myter och religiösa föreställningar, vilket kan för
klara den speciella hanteringen av avfallet.

Referens: Becker 1999; LUHM 30981.

• Sk. 6. Flackarp 13:1 A, Flackarps sn 
Inför utbyggnaden av väg 108, mellan Lund och 
Prästberga, undersökte RAÄ UV Syd 1988 delar 
av en järnåldersboplats med oklar utsträckning. 
Undersökningsområdet var ca 2200 m2 stort, med 
279 anl, varav 232 stolphål, 22 gropar och 25 här
dar/härdgropar. Merparten av stolphålen var kon
centrerade till områdets SV del där ett 60-tal 
tillhörde rester av två långhus (I-II) från yngre 
bronsålder respektive yngre romersk järnålder. 
Husen överlagrar delvis varandra, samt ligger i ett 
område med mycket talrika stolphål.

Hus I: Långhus, treskeppigt, ca 19x7m stort (V- 
Ö) (östra delen ej komplett), bestående av fyra till 
fem takbärande bockar samt rundad V-gavel. Väg
garna något krokiga. Inga säkra ingångar identifie
rade. Ingen tolkning av funktionsindelning. Huset

har dock sannolikt använts till boende. I ett av 
stolphålen i husets västra gavel påträffades delar av 
ett lerkärl (A43) av delvis rabbat gods och med flera 
knoppar mellan hals och skuldra. Kärlet dateras av 
Nagmér till yngre bronsålder. Ett liknande kärl på
träffades i ett fristående stolphål ca 0,5 m väster om 
husets västra gavel (A246). I en väggstolpe (A131) 
tillhörande den södra långväggen påträffades en 
maisten (A22).

Kommentar: De två kärlen och malstenen tol
kas inte som rituella nedläggelser i rapporten. En 
sådan tolkning är dock trolig, med hänsyn till 
fyndens karaktär och placering vid husets väggar 
(kriterium A och C). Tidpunkten för nedläggelser- 
na kan inte bedömas.

Hus II: Långhus, treskeppigt, ca 26x6,5m stort 
(V-Ö), bestående av fyra eller fem bockar. Raka 
stolpbyggda väggar. Inga gavlar och ingångar 
identifierade. I ett stolphål i husets södra vägglinje 
(Al83) hittades ett 7 cm högt miniatyrkärl med 
indragen hals, ornerade med två horisontella rader 
av fingerfåror och svagt utsvängd mynning. På 
buken finns tolv knoppar, grupperade i fyra fält 
med tre knoppar i varje. Nagmér daterar kärlet till 
senare delen av yngre romersk järnålder.

Kommentar: Kärlet tolkas av Nagmér som en 
offergåva för att skydda huset med en allmän hän
visning till motsvarande fynd på danska boplatser. 
Jag instämmer i tolkningen att kärlet representerar 
en rituell nedläggelser, eftersom detta skiljer ut sig i 
förhållande till den övriga fyndbilden och place
ringen nära vägglinjen (kriterium A och C). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Nagmér 1990.

• Sk. 7. Önnerup 4:3, Fjelie sn 
Inför utbyggnaden av naturgasnätet undersökte 
Riksantikvarieämbetet UV Syd 1983-1984 delar 
av Önnerups medeltida bytomt. Bytomten låg på 
en obetydlig höjdsträckning söder om ett våtmarks
område. Undersökningen omfattade ca 8800 m2
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fördelade på två större områden. Sammanlagt gräv
des 1347 respektive 795 anläggningar, där stolphål 
dominerade, följt av gropar, rännor, brunnar, 
lertäkter, kokgropar, härdar mm. Den äldre bebyg
gelsen indelas i fyra faser, med ett enstaka långhus 
under fas 1 under romersk järnålder. Fas 2-4 mot
svarar sen vikingatid och tidig medeltid, och om
fattar fyra gårdar (gård 3 öst, gård 5, 12 och 14). 
Hallbyggnader av trelleborgstyp har funnits på 
gård 5 och 12, medan gård 14 redan vid denna tid 
utgjordes av en kringbyggd fyrlängad gård. Be
byggelsekontinuitet på platsen kan följas in i histo
risk tid. Hus 5:1 fynddateras till 1000-talets mitt.

Hus 5:1: Långhus, treskeppigt av trelleborgstyp 
(VSV-ÖNÖ), okänd storlek, endast östra delen av 
huset undersökt till 16 meters längd. Konvexa vägg
linjer med dubblerade stolprader, där yttre raden 
sluttat kraftigt inåt. Ett mycket rikhaltigt fynd
material tillvaratogs från byggnaden, bl.a. 15 kg All 
keramik, kamfragment, nålar, mindre smycken och 
söljor. Byggnaden bör har haft en speciell status, 
med koppling till hantverk. I stolphålet till den norra 
takbäraren i husets östra del hittades en tjocknackig 
flintyxa. Deponeringssättet är inte känt.

Kommentar: Flintyxan tolkas i rapporten som 
ett husoffer med hänvisning till Karsten 1994. Jag 
instämmer i denna tolkning, eftersom yxan genom 
sin antika karaktär skiljer ut sig i förhållande till 
den övriga fyndbilden (kriterium A). Tidpunkten 
för deponeringen kan inte bedömas.

Referens: Räf 1996:25ff.

• Sk. 8. Bjärred 9:5, Flädje sn
Delundersökning av bybebyggelse från vendeltid/vi
kingatid (700-900-tal) utförd 1990, 1993 och 1999 
av RAÄ UV Syd. Cirka 1000 anl. påträffades främst 
i form av stolphål (ca 900 st.), gropar, härdar, brun
nar, grophus och rännor. Sammanlagt undersöktes 
elva stolpbyggda hus, varav tio långhus, 1 stacklada 
(hus A-L) och åtta grophus. Bebyggelsen har indelats 
i tre bebyggelsefaser, med respektive fyra gårdar. Hus

B tolkas som det andra långhuset av tre i en gårdsen
het under fas 1 tillsammans med grophus och brunn. 
Hus F har 14C-daterats till äldre vikingatid.

Hus B: Långhus, treskeppigt, 19,5x ca 5m (VSV- 
ÖNÖ), med fem takbärande bockar. Inga tydliga 
ingångar. I den 2:a takbäraren från NÖ (A364) 
påträffades djupt ner i stolphålet en järnkniv stå
ende med spetsen nedåt. Kniven var mycket välbe- 
varad och förmodligen oslipad och oanvänd (pers. 
kom. Stefan Kriig).

Kommentar: Kniven tolkas i artikeln som ett 
skyddsoffer med hänvisning till Carelli 1996. Jag in
stämmer i denna tolkning, då kniven utmärker sig i 
förhållande till den övriga fyndbilden, dess placering 
i hörnläge och den speciella deponeringen (kriterium 
A, B, C och D). Att kniven hittades djupt ner i stolp
hålet tyder på att nedläggandet skett i samband med 
att huset byggdes. Kniven bör dock inte uppfattas 
som ett offer utan som en skyddsmagisk nedläggelse.

Hus F: Långhus, treskeppigt, minst 25x7m 
stort (V-Ö). Endast östra delen undersökt, där tre 
takbärande bockar grävdes. Rak östgavel. Höga 
fosfatvärden samt riklig förekomst av sädeskorn 
kan tyda på en funktion som stall/spannmålslager 
i husets östra del. I den nordöstra hörnstolpen 
(A424) påträffades vid flottering över 100 förkol
nade sädeskorn.

Kommentar: Sädeskornen tolkas i rapporten 
som en rituell nedläggelse, p.g.a. mängden korn 
som utmärker sig i huset och kopplingen till ett 
hörnläge. Jag instämmer i denna tolkning (krite
rium A och C). Det framgår inte av artikeln om det 
rör sig om rensat utsäde. Tidpunkten för nedläg- 
gelsen kan inte bedömas.

Referens: Kriig & Pettersson 1997:151ff; pers. 
kom. Stefan Kriig våren 2000.

• Sk. 9. Kv Anten, Bellevuegården, Fosie sn 
I samband med utbyggnad inom kv. Anten genom
förde Malmö museer åren 1988-89, undersök
ningar av ett boplatsområde med lämningar från
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neolitikum och äldre järnålder. Området var ca 
8630 m2 stort och beläget på en åsrygg och dess 
östsluttning. Totalt undersöktes 609 anläggningar, 
varav flertalet stolphål ingick i elva huslämningar. 
Tidig- och mellanneolitikum representeras främst 
av keramikförande gropar. Bebyggelsen indelas i 
minst tre faser, där fem långhus tillhör senneoliti- 
kum (fas 1), ett långhus bronsålder (fas 2) samt 
fem långhus äldre järnålder (fas 3). Hus fem date
ras till senneolitikum

Hus V: Långhus, tvåskeppigt, 28,65x6,3m 
(VNV-ÖSÖ) med sju takbärande stolpar, raka glest 
stolpbyggda långsidor och raka gavlar. I det SV 
hörnstolphålet (A3) hittades fem förarbeten till 
flintyxor troligen av bredeggad typ (F23-27), samt 
en naturligt formad flinta med knackspår i bägge 
ändar (F28). Yxförarbetena är tillverkade av dålig 
moränflinta med rikligt inslag av krusta och föro
reningar. De fem yxorna låg samlade delvis ovanpå 
varandra, medan den naturformade flintan låg i 
kanten av stolphålet. I en grop intill den 3:e tak
bäraren från V (A339) hittades 275 keramik
skärvor (vikt 2731g). Keramiken hittades under en 
sten. I samma anläggning fanns en flintskrapa. I det 
6:e väggstolphålet i södra väggen från Ö (A314) 
hittades resterna av ett lerkärl, bestående av 23 
skärvor (vikt 465g). 18 keramikskärvor (vikt 217g) 
hittades i en indragen väggstolpe (A584). Redskap 
hittades även i flera stolphål tillhörande väggkonst
ruktionen. A309: en pilspets. A311: en flintskrapa. 
A331: ett slipat fragment och en osäker knacksten.

Kommentar: Yxförarbetena i A3 liksom kera
mikfynden från A339 tolkas i rapporten som offer- 
nedläggelser. Jag instämmer i denna tolkning, då 
fynden p.g.a. sin karaktär, deponering och place
ring i huset skiljer ut sig i förhållande till den öv
riga fyndbilden (kriterium A, B och C). Ett par av 
samma kriterier (A och B) kan även appliceras på 
kärlet från A314, de litiska fynden från A309, 
311, 331 samt det fragmenterade kärlet A584. 
Tidpunkten för nedläggelserna kan inte bedömas.

Referens: Thörn 1991.

• Sk. 10. Gårdstånga, Gårdstånga sn
Inför utbyggnad av ett villaområde genomförde 
RAÄ UV Syd 1989 en undersökning av ett omfat
tande boplatskomplex från stenålder till nyare tid 
invid och söder om Kävlingeån. Boplatsens utnytt
jande indelas i fem skeden, varav skede 2 under 
vendeltid och vikingatid (700-1050) och skede 3 
under tidigmedeltid (1050-1200) hör till de mest in
tensiva. Från vendeltid och vikingatid har delar av 
en grophusbebyggelse (nio undersökta grophus) un
dersökts med talrika spår av hantverksproduktion, 
både i form av textil-, metall-, ben- och trähantverk. 
Denna bebyggelse ersätts under tidig medeltid av en 
långhusbebyggelse, varav minst tre långhus och 
flera brunnar undersöktes.

Hus A2: Grophus, rektangulärt, 4,3x3,2m stort 
(NV-SÖ), med mittstolpar vid respektive gavel 
samt pinnstick efter vägglinjerna. En härd fanns i 
husets mitt. Huset överlagras av hus I i skede 3. I 
husets fyllnadslager hittades en intakt limhamns- 
yxa.

Kommentar: Yxans deponering tillskrivs inte 
någon medveten handling i rapporten. Trots att 
stenåldersartefakter hittades sekundärt omlagrade 
på platsen är den antika yxans förekomst i huset 
anmärkningsvärd. Detta tyder på ett avsiktligt till
varatagande, troligen som en skyddsmagisk amu
lett (kriterium A).

Referens: Söderberg 1995.

• Sk. 11. L. Tvären, Hedeskoga sn
I samband med byggande av idrottsanläggning ge
nomförde RAÄ UV Syd 1995 en arkeologisk prov
undersökning av en senneolitisk boplats. Vid un
dersökningen grävdes delar av ett långhus med 
försänkt golv.

Hus: Husets storlek och konstruktion kan inte 
bestämmas närmare p.g.a. undersökningens be
gränsade omfattning. I de få kvadratmeter som 
undersöktes påträffades ett rikhaltigt fyndmate
rial, bestående av flintkärnor och flintavslag, kera
mik och malstenar. I husets SV hörn hittades en
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intakt oslipad tjocknackig flintyxa med utsvängd 
egg. Ytan antas ha varit placerad ytligt i vägglinjen. 
Strax innanför södra vägglinjen hittades även en in
takt flintskära med slitspår från skörd av säd. Yxan 
är ca 10 cm lång medan skäran är knappt 7,5 cm 
lång, varför båda kan betecknas som miniatyrer.

Kommentar: Bägge föremål tolkas av Karsten 
och Knarrström som avsiktliga nedläggelser. Den
na tolkning förefaller rimlig mot bakgrund av 
föremålens placering samt diminutiva karaktär 
(kriterium B och C). Vad gäller tolkningen av ev 
hörnplacering för yxan måste denna ses med reser
vation för att husets utsträckning inte fastställts 
vid undersökningen. Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.

Referens: Karsten & Knarrström 2000:23ff.

• Sk. 12. Annetorpsleden, område 3, Hyllie sn 
I samband med Malmö museers undersökningar 
för Annetorpsleden 1988-1989, söder om Malmö, 
grävdes delar av en boplatsområde från äldre järn
ålder. Resultaten är inte färdigbearbetade och rap
porterade. Preliminärt påträffades sex huslämnin
gar, varav tre långhus, ett mindre treskeppigt hus 
samt två ofullständiga byggnader. Hus 3:3 dateras 
till romersk järnålder.

Hus 3:3: Långhus, treskeppigt, ca 24(28 ?)x5,0- 
5,6m (VNV-ÖSÖ) bestående av sex eller sju tak
bärande bockar. Närmast raka ställvis välbeva- 
rade stolpbyggda vägglinjer och svagt rundad V 
gaveln. Husets östligaste bock och gavel kan vara 
tillbyggt. Östra gaveln var skadad av djupschakt- 
ning. I botten av ett schaktskadat stolphål troligen 
ingående i östra gaveln (A166) och mitt i husets 
längdriktning, hittades cirka halva delen av ett ler
kärl av bägartyp. Kärlet representeras av bukdelar 
samt delar av botten och mynning (vikt 255g). 
Mynningens diameter uppskattas till minst 20 cm.

Kommentar: Kärlet tolkas av Almqvist som en 
möjlig offernedläggelse. Jag instämmer i denna 
tolkning, eftersom kärlet utmärker sig i förhållan
den till fyndbilden och dess placering nära gaveln

(kriterium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.

Referens: Pers. kom. Ulf Almqvist, våren 2000; 
Rapportunderlag för Annetorpsleden, Hyllie sn.

• Sk. 13. Elinelund 2A, Hyllie sn 
Inför utbyggnaden av Öresundsförbindelsen och 
Citytunneln i Malmö genomförde Malmö museer 
1997 undersökningar av ett boplatsområde vid 
Elinelund. Sammantaget frilädes ett ca 16 000 m2 
stort område, varav 11 000 m2 intensivundersöktes. 
Inom området dokumenterades 420 anläggningar, 
varav 12 hus, 323 stolphål, 64 gropar och 3 brunnar 
mm. Från tidig- och mellanneolitikum finns anlägg- 
ningsspår som tyder på kortare vistelser på platsen. 
Fr.o.m. senneolitikum och äldre bronsålder har en 
mer permanent bebyggelse funnits på platsen. Denna 
indelas i två huvudfaser, med 2 långhus och en 
staklada från senneolitikum (fas 1). Bebyggelsen från 
äldre bronsålder (fas 2) omfattar åtta hus, varav ett 
tvåskeppigt långhus, två treskeppiga långhus, två 
korta treskeppiga långhus, ett rektangulär fyrstolps- 
hus, en staklada och en hästskoformad stolphåls- 
konstruktion. Hus 1 och 2 tillhör äldre bronsålder.

Hus 1: Långhus, treskeppigt, ca 25x6-6,5m 
stort (VNV-ÖSÖ) med åtta takbärande bockar. 
Inga vägglinjer eller gavlar fanns bevarade. Två 
motställda ingångar mitt på husets långsidor. Vid 
4:e bockparet fanns antydan till en skiljevägg, ba
serat på spridningen av makrofossil i husets östra 
del. I vägglinjen påträffades i ett stolphål i nord
västra hörnet (A88) spetsen av en flintdolk.

Kommentar: Fyndet tolkas av författarna som 
ett husoffer med hänvisning till Karsten 1994. Jag 
instämmer i denna tolkning, då fyndet genom sin 
karaktär och placering skiljer ut sig från den öv
riga fyndbilden (kriterium A och C). Tidpunkten 
för nedläggelsen kan inte bedömas.

Hus 2: Långhus, treskeppigt, ca 25x6,9m stort 
(V-Ö) med åtta takbärande bockar. I stort sett inga 
väggstolpar bevarade. Ingångar ej säkert identifie
rade. I den l:a takbäraren från NV (A103) hittades
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en flathuggen pilspets med urnupen bas (F280). I 
den l:a takbäraren SV (A104) i samma bock hitta
des keramik och ett fragment av gjutdegel (F333).

Kommentar: Fynden tolkas av författarna som 
möjliga husoffer utifrån sin placering i husets 
ytterpositioner med hänvisning till Karsten 1994. 
Jag instämmer i denna tolkning, med tillägget att 
fynden skiljer ut sig i förhållande till den övriga 
fyndbilden (kriterium A och C). Tidpunkten för 
deponering kan inte bedömas.

Referens: Sarnäs &C Nord Paulsson 2002.

• Sk. 14. Hilleshög 16:7, Härslövs sn (VKB 3:7) 
Inför utbyggnaden av Västkustbanan genomförde 
RAÄ UV Syd 1998 undersökningar inom ett ca 
8000 m2 stort område på sydsluttningen av Glums- 
lövs backar, cirka två km från kusten. Sammantaget 
dokumenterades åtta hus, varav fem långhus, två 
uthus samt ett grophus. Byggeisen indelas i fyra ske
den, varav ett långhus dateras till senneolitikum, 
två uthus till yngre bronsålder, tre långhus och 1 
grophus till förromersk järnålder, samt två långhus 
till vendeltid och äldre vikingatid tillhörande en L- 
formad gård. FIus 8 utgör huvudbyggnaden i den 
yngre järnåldersgården.

Hus 8: Långhus, treskeppigt, ca 31x6,5m stort 
(V-Ö), med 6 takbärande bockar. Huset var myc
ket välbevarat med intakta vägglinjer med pinn- 
hålsavtryck. Huset har haft två motställda ingång
ar i västra respektive östra delen. I den 3:e tak
bäraren från SÖ hittades delar av sida och myn
ning av ett mellanstort lerkärl (A8124; F890; vikt 
147g). I samma stolphål fanns även en skivskrapa 
och ett flintavslag med retusch. I den l:a takbära
ren från SV (A9324) hittades ytterligare en flint
skrapa (F831) och ett flintavslag med retusch. 
Fynden var i övrigt mycket sparsamma.

Kommentar: Fynden tolkas inte som avsiktliga 
nedläggelser i rapporten. För en sådan tolkning ta
lar föremålens karaktär samt den i övrigt mycket 
ringa fyndmängden (kriterium A). Kärlet hittades

en bit ner i stolphålet, varför det sannolikt nedsat
tes då huset byggdes.

Referens: Strömberg 8t Thörn Pihi 2000:59ff. 
Pers. kom. Bo Strömberg våren 2004.

• Sk. 15. Ilstorp 28:4, Ilstorps sn 
I samband med RAÄ UV Syds undersökningar 
åren 1975,1982 och 1983 inom Ilstorps medeltida 
bytomt, undersöktes bebyggelselämningar tillhö
rande ett gårdskomplex i flera faser från vikinga
tid till högmedeltid (1000-14/1500-tal). Vid under
sökningarna påträffades cirka 600 anläggningar, 
merparten bestående av stolphål tillhörande hus
konstruktioner eller hägnader. Vidare fanns cirka 
40 gropar, 16 härdar/härdgropar, två tomtgräns
diken och en träklädd källare. Fas 0 (1000-1100- 
talet): bestående av fyra grophus. Några tillhö
rande långhus har inte påträffats, men ligger troli
gen norr om undersökningsområdet. Fas 1 (1100-1 
1200-talet): en kringbyggd fyrlängad gård (Hus II, 
III, IV, V) som inramar en 38x27m stor gårdsplan. 
Övergången till fas 2 (1200-/1300-talet): Hus II 
ersätts sannolikt av hus VII, hus V ersätts av hus 
VI, medan hus IV ligger kvar och hus I tillkommer. 
Fas 2 (1300-1500-talet): endast hus IV ligger kvar, 
nu försedd med källaren A221.

Hus I: Rektangulärt hus, enskeppigt, minst 12x
4,5-5,0m stort (V-Ö). Två härdar i respektive ände 
hör förmodligen till huset. I en väggstolpe (A311) 
mitt på norra långsidan, hittades 395g slagg. Huset 
tolkas p.g.a. slaggen samt flera närliggande gropar 
med slaggförekomster som ett verkstadshus med 
anknytning till järnframställning eller smide.

Kommentar: Fyndens karaktär diskuteras inte 
närmare i rapporten. Slaggstycket kan ha nedlagts i 
ett rituell syfte, eftersom detta utmärker sig i förhål
lande till fyndbilden samt kopplingen till vägglinjen. 
Slaggen har knappast haft en praktisk stödjande 
funktion för väggstolpen, men kan naturligtvis ha 
hamnat i fyllningen av en slump (kriterium A och 
C). Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas.
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Hus VII: Rektangulärt hus, enskeppigt, minst 19 
ev. 25mx5m (N-S). Tolkningen av huset är inte 
helt entydig och eventuellt kan stolphålsraden re
presentera en tomtgräns för den kringbyggda går
den. I en liten grop (A79) strax innanför husets 
södra gavel påträffades ett närmast helt lerkärl av 
svartgods försett med horisontella linjer. Kärlet av 
typ All, 14 cm högt och mynningsdiametern 22 cm 
(F8-9: vikt 116 resp. 600g). Kärlet låg på sidan 
med flera mynningsskärvor från ett annat kärl un
der sig.

Kommentar: Enligt Tesch har kärlet troligen 
stått upp och ner och bör därför tolkas som ett 
skyddsoffer. Jag instämmer i tolkningen att kärlen 
deponerats med avsikt, då kärlen genom sin ka
raktär, placering och deponering utmärker sig i 
förhållande till den övriga fyndbilden (kriterium 
A, B och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan inte 
bedömas.

Referens: Tesch 1996.

• Sk. 16. Åby 23:1, Ivetofta sn 
Inför utbyggnaden av väg E22 söder om Bromölla 
genomförde RAÄ UV Syd 1998 undersökningar 
av ett boplatsområde från sen förromersk och ro
mersk järnålder (ca 100 f. Kr - 300 e. Kr.). Ett ca 
7000 m2 stor område banades av. Av de 859 an
läggningar som påträffades undersöktes 429 
stycken. Förutom en brunn, härdar och gropar 
fanns 12 huslämningar, varav fem större långhus 
och sju mindre byggnader. Bebyggelsens fas
indelning är inte färdigtolkad, men hus 7 tillhör 
förmodligen en mellanfas med hus 2 som huvud
byggnad.

Hus 7: Långhus, treskeppigt, 10x5m (V-Ö), 
med tre takbärande bockar som sannolikt byts ut i 
samband med restaurering. Inga vägglinjer beva
rade. Huset tolkat som en trolig ekonomibyggnad. 
I ett av stolphålen till en takbärare mitt i huset 
(A453) hittades resterna av ett litet grovmagrat 
lerkärl (F138). Kärlet smulades sönder då det togs

upp, varför kärltypen inte kan bestämmas. I kärlet 
fanns ett okänt antal sädeskorn.

Kommentar: Kärlet tolkas i rapporten som en 
rituell nedläggelse. Jag instämmer i denna tolk
ning, då kärlet utmärker sig i förhållande till den 
övriga fyndbilden (kriterium A). Tidpunkten för 
nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Stark 2000.

• Sk. 17. Järrestad, Ååkrarne, järrestad sn 
Inför utbyggnaden av väg 11 mellan Ö. Tommarp 
och Simrishamn genomförde RAÄ UV Syd 1999- 
2000 undersökningar av ett boplatskomplex från 
folkvandringstid, vendel och vikingatid. Den un
dersökta bebyggelsen omfattar en stor hallbygg
nad som kan följas genom fyra olika faser, med en 
större fristående byggnad i vinkel, som under fas 2 
varit omgiven av en närmast rektangulär palissad. 
I anslutning till bebyggelsen undersöktes läm
ningar efter hantverksutövning, bl.a. i form av av
ancerat järnsmide. Dessutom hittades ett femtiotal 
meter öster om hallen ett äldre sankmarksområde 
med sju brunnar. I brunnarna fanns talrika djur
ben, främst av svin, nöt och häst tolkade som res
ter efter offermåltider. Hus 1 dateras till vendeltid 
och hus 48 till vikingatid, troligen 900-tal.

Hus 1: Långhus, treskeppigt, ca 21x7-8m stort 
(NNV-SSÖ), med fyra takbärande bockar och två 
ingångar på den östra långsidan nära gavlarna. 
Inga vägglinjer var bevarade. I stolphålet till den 
l:a takbäraren från NÖ hittades en deposition av 
flera järnföremål ytligt i stolphålets fyllning, be
stående av huvudet till en liten smideshammare, en 
holkyxa och en dörring. Av dessa föremål var yxan 
placerad med eggen riktad nedåt. Möjligen ska 
även ett lösfunnet städ knytas till fyndet. I samt
liga stolphål fanns även rester av smidesslagg. I 
stolphålen fanns även fynd av pärlor, två glasskär
vor från bägare, keramik och djurben i stolphålen.

Kommentar: De smidesrelaterade fynden tol
kas av Bengt Söderberg som avsiktligt deponerade.
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Enligt Söderberg tyder husets konstruktion i kom
bination med fyndmaterialets karaktär med bl.a. 
smidesslagg på att byggnaden haft en rituell funk
tion. Jag instämmer i tolkningen att smidesföre- 
målen representerar en avsiktlig deponering, efter
som dessa utmärker sig i förhållande till den öv
riga fyndbilden, hittades tillsammans samt kan 
knytas till ett hörnläge. Till den rituella karaktären 
bidrar även yxans speciella placering med eggen 
riktad ner mot underjorden (kriterium A, B, C och 
D). Det är oklart när under byggnadens livstid fö
remålen lades ner. Depositionens ytliga läge i 
stolphålet tyder dock på att detta skedde i sam
band med att huset revs eller övergavs.

Hus 49: Grophus, beläget i schaktkant mellan 
våtmarken och hallen. Delvis undersökt. I grop
huset hittades en amulettring, med två vidhängan
de miniatyrer, ett eldstål och en yxa. Ringen med 
hängena var sammanknycklad.

Kommentar: Fyndet vittnar enligt Bengt Söder
berg, i analogi med likande fynd från Mellansve
rige, om kultiska aktiviteter på platsen. Fyndet 
kan dock inte tolkas närmare p.g.a. avsaknaden av 
fynduppgifter.

Referens: Söderberg 2001:76f; Söderberg 2003: 
130f

• Sk. 18. Kyrkheddinge 2:19, Kyrkheddinge sn 
Inför utbyggnaden av väg 11 undersökte RAÄ UV 
Syd 1995 ett område i södra delen av Kyrkheddinge 
medeltida bytomt. Området var ca 30x100m stort 
och låg på en flack förhöjning avgränsad av Höje å 
i öster. Vid undersökningen konstaterades 10 olika 
bebyggelsefaser från neolitikum (fas I) till nyare tid 
(fas X).

Fas VII högmedeltid (ca 1200-1250): en L-for- 
mad gårdsenhet bestående av två byggnader, 
boningshuset ÖK 110 och ekonomibyggnaden ÖK 
113. Till perioden hörde även tre rännor och flera 
kulturlagerrester.

ÖK 110: Stolpburen byggnad, enskeppig, ca 
26x5m stor (SV-NÖ). Spår av två stolpbyggda

mellanväggar, som delar huset i ett västrum 
5x6,75m, ett mittrum 5x10m samt ett östrum 
5x8,5m. I huset fanns bevarade kulturlager. Fluset 
överlagrade en tidigare brunnsnedgrävning. I huset 
kunde stratigrafiskt urskiljas två faser med akti
vitets-/ golvlager. I ett stolphål i norra vägglinjen 
(A23565) hittades ett borgarkrigsmynt (F1389) 
präglat för Erik Plogpenning (1241-1250).

Fas VIII, hög- och senmedeltid (ca 1250-1475): 
en L-formad gårdsenhet bestående av två hus, 11 
gropar, en brunn och kulturlager. Husen överlag
rar huslämningarna i föregående fas. Norra huset 
tolkat som boningshus (ÖK108) samt en N-S 
orienterad ekonomilänga (ÖK104).

ÖK 104: Syllstensburen byggnad, kraftigt ska
dad, ca 18x5m stor (N-S), med minst tre olika 
rum, bevarad syllstenränna samt märken efter 
stenlyft främst i södra delen. I denna del fanns 
även rester av lergolv samt i SV hörnet ett härd- 
fundament. Under en sylisten i den östra rännan 
(A35042) hittades ett mynt, en grot från Gent i 
Belgien, präglad för Eudvig den I (1322-1346).

Kommentar: Bägge mynt tolkas i rapporten 
som husoffer utifrån sin placering i husen. Jag in
stämmer i denna tolkning (kriterium A och C). Det 
rör sig dock snarare om skyddsmagiska nedlägg- 
elser än om offerfynd. Tidpunkten för nedläggelse- 
rna kan inte bedömas med säkerhet. Möjligen ty
der läget i ÖK 104 på att myntet deponerats i sam
band med att huset byggdes.

Referens: Schmidt Sabo 1998:103.

• Sk. 19. Västra Torp 32:10 m fl, L:a Isie sn 
Inför anläggande av vattenledning mellan Smyge- 
hamn och Simmermarken genomförde RAÄ UV 
Syd 1985 undersökningar av ett område med 
grophusbebyggelse från vendeltid och tidig vi
kingatid. Vid undersökningen dokumenterades 
fyra grophus.

Hus A 12: Grophus, ca 3,4x3,0m stort (V-Ö) 
och 0,8m djupt, med en takbärande stolpe i res
pektive gavel. I husets mitt fanns ett stolphål med
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stenskoning (A 12A). En bit ner i stolphålet hitta
des en flat sländtrissa av sandsten (F 14) med inris
tade koncentriska ringar på ovan- och undersida.

Kommentar: Sländtrissan tolkas inte som en av
siktlig nedläggelse i rapporten. En sådan tolkning är 
dock möjlig eftersom trissan framkom mitt i stolp
hålet (kriterium B). Övriga fynd i grophuset, bl.a. 2 
vä vtyngder, 1 sländtrissa och 1 järnkniv, hittades i 
det övre fyllningslagret.

Hus A 14: Grophus, ca 3,25x2,8m stort (V-Ö) 
och 0,4m djupt, med en takbärande stolpe i res
pektive gavel. Ovanpå husets golvlager fanns en 
hårt sintrad lerplatta som troligen utgör resterna 
av en ugn för metallhantverk, vilket fyndet av gjut
formar för näbbfibulor mm tyder på. I anslutning 
till lerplattan fanns ett stenskott stolphål (A14D). 
En bit ner i stolphålets fyllning hittades delar av en 
balansvåg (F27).

Kommentar: Fyndet tolkas inte som en avsikt
lig nedläggelse. För en sådan tolkning talar fyndets 
speciella karaktär liksom läget i stolphålet (krite
rium A och B). Vågen bör att deponerats i sam
band med husets byggande och invigning.

Referens: Jeppsson 1995:3ff.

• Sk. 20. Klörup 10:16 och Sjörup 5:13, L:a Slå- 
garp och V Alstads sm
Inför en nydragning av väg 108 mellan Klörup och 
Aggarp genomförde RAÄ UV Syd 1995 undersök
ningar av ett cirka 5000 m2 stort område med bo
platslämningar från förromersk och romersk järn
ålder. Vid undersökningen dokumenterades sju 
huslämningar, 36 härdar och 87 gropar varav 
flera har tillkommit vid lertäkt. Bebyggelsen om
fattar fem långhus och två grophus, som kan kny
tas till minst två samtida gårdar i flera faser. Fynd
materialet från platsen är tämligen rikhaltigt, med 
cirka 35 kg keramik, 20-talet järnföremål, samt en 
bit guld och en guldfoliepärla. Hus I dateras uti
från 14C till förromersk järnålder och tillhör där
med den äldsta fasen.

Hus I: Fånghus, treskeppigt, minst 16x5m stort 
(VNV-ÖSÖ), bestående av sex takbärande bockar. 
Inga vägglinjer eller gavlar bevarade och inga in
gångar identifierade. Huset ej funktionsbestämt. I 
den 2:a takbäraren från SV (A54) påträffades 
3416 förkolnade sädeskorn, bland vilka skalkorn 
dominerar kraftigt (ca 87%). Även korn (9%) och 
naket korn (2,9%) finns representerade, liksom 
fröer från flera andra kulturväxter (råglosta, målla 
m fl). I samma stolphål påträffades en stor mängd 
bränd delvis sintrad lera (F08; vikt 1230g), som 
överlagrade sädesdepositionen. Flera av bitarna har 
pinnavtryck. I stolphålet fanns även ca 10-talet 
keramikskärvor från minst två olika kärl (F405- 
407; vikt 125g) samt en liten blåsig slaggbit (F404, 
vikt 10g). Bland övriga fynd märks ett fragment av 
en kägelformad vävtyngd i den 3:e takbäraren från 
NÖ (A57; F440) samt sintrad och delvis förslaggad 
lera i den 2:e takbäraren från NÖ (A59; vikt 240g).

Kommentar: Avsaknaden av agnrester visar, en
ligt Regnell att sädeskornen är rensade och utgörs 
av utsäde. Sädeskornen tolkas därför som en avsikt
lig deposition, troligen ett invigningsoffer depone
rat i samband med husets byggande. Enligt Ole Stil
borg härrör den brända leran inte från husets ler- 
klining, utan troligen från någon form av ugns- 
konstruktion. Då mängden lera i stolphålet utmär
ker sig i förhållande till övriga stolphål både i hus I 
och i övriga hus, rör det troligen om en avsiktlig 
deponering. Jag instämmer i denna tolkning (krite
rium A, B, C och D). Huruvida slaggbiten och 
keramikskärvorna tillhör nedläggelsen kan inte be
dömas. Sädesdepositionen och den brända leran 
bör med hänsyn till det låsta laget ha nedlagts i sam
band med husets byggande och invigning. Väv- 
tyngden och den brända leran från husets östra del 
tas upp som tänkbara husoffer av Stil borg, med ar
gumentet att fynden knappast kan ha hamnat i 
stolphålen av en slump, eftersom huset tillhör den 
äldsta bebyggelsefasen. En sådan tolkning är möj
lig, men svår att belägga. Vävtyngdsfragmentet är
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mycket litet och oansenligt, vilket talar mot en av
siktlig deposition. Den sintrade leran utmärker sig 
däremot genom sin mängd och kraftigt brända ka
raktär från den övriga fyndbilden i huset (krite
rium A och B).

Referens: Regnell 1996:103ff; Bergenstråhle &c 
Stilborg 2002:565; pers. kom. Ole Stilborg.

• Sk. 21. Lackalänga 6:18; Lackalänga sn (punkt 9) 
Inför utbyggnaden av väg 108 mellan Värpinge och 
Lackalänga genomförde RAÄ UV Syd 1994 under
sökningar av ett boplatsområde från äldre järn
ålder. Inom ett ca 4000 m2 stort område påträffades 
710 anläggningar, främst bestående av stolphål, 
men även ett mindre antal gropar. Bebyggelseläm
ningar identifierades i form av sju stolpbyggda hus, 
av vilka ett hus dateras till yngre bronsålder (hus 
VI) och sex hus till sen förromersk och romersk 
järnålder. Platsen överges i början av folkvand- 
ringstid. Husens datering bygger på 14C-dateringar 
och typologiska särdrag. Bebyggelsen kan knytas 
till minst tre olika faser. Hus I dateras till övergång
en äldre/yngre romersk järnålder och tillhör går
dens andra fas.

Hus I: Långhus, treskeppigt, ca 32x6m stort 
(VSV-ÖNÖ), med nio takbärande bockar. Vägg
linjerna i det närmaste intakta med dubbel stolp- 
sättning, medan gavlarnas konstruktion är mer 
osäker. Ingångarnas placering kan inte identifie
ras. I husets norra långsida och vägglinje fanns en 
grop (A4031) med två färgningar efter väggstol
par i botten. I gropen hittades en stor mängd 
obrända ben från en vuxen häst (F105). Av 110 
fragment (1310g) har 25 st. (1200g) kunde bestäm
mas. Benen representeras av främre och bakre ex
tremiteter, inklusive skulderblad och bäcken. De 
tillhör sannolikt samma individ. Benen tolkas av 
Nilsson som sekundärt slaktavfall, där avsaknaden 
av gnagmärken tyder på en omgående deponering. I 
husets mittparti hittades i ett stolphål/grop invid en

takbärare (A4868) stora delar av ett lerkärl (Fl 18- 
124). Keramiken utgörs av buk- och mynnings- 
skäror från ett mindre hankkärl eller bägare orne- 
rat med horisontella och diagonala linjer på skuld
ran. Kärlet är samtida med långhuset.

Kommentar: Gropen med hästben tolkas inte 
som en avsiktlig deponering i rapporten. Det är 
framför allt benens speciella sammansättning i 
kombination med frånvaron av gnagmärken som 
talar för en rituell nedläggelse. Det kan visserligen 
inte till fullo bevisas att gropen är samtida med 
huset. Gropens placering i husets vägglinje i kom
bination med förekomsten av stolphålsfärgningar i 
gropens botten talar dock för ett tidsmässigt sam
band, där gropen troligen grävt strax efter det att 
husets rivits. Några andra motsvarande ben
depositioner har inte påträffats på boplatsen (kri
terium A, B och C). Inte heller kärlet tolkas i rap
porten som en rituell nedläggelse. För en sådan 
tolkning talar främst det faktum att kärlet genom 
sin hela karaktär avviker från den i övrigt ringa 
fyndmängden från huset (kriterium A). Kärlets 
placering vid en takbärare innebär att denna inte 
kan knytas till husets konstruktion, varför tid
punkten för deponeringen är oklar. Möjligen har 
bägaren och offergropen med hästben deponerats i 
samband med en rituell stängning av huset.

Hus VI: Långhus, treskeppigt, ca 16x4m stort 
(inre konstruktion), med fem takbärande bockar. 
Inga vägglinjer eller gavlar bevarade. I den l:a tak
bäraren från SV (A9577) hittades en flintskrapa, 
två flintkärnor och ett avslag.

Kommentar: Fynden tolkas inte som avsiktligt 
deponerade i rapporten. Fyndens placering i hörn
läge i kombination med den i övrigt totala frånva
ron av fynd, talar för en avsiktlig nedläggelse (kri
terium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan 
inte bedömas

Referens: Olson m.fl. 1996; Nilsson 1996; Car- 
lie 2002.
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• Sk. 22. Bageritomten, Lockarps sn 
Inför utbyggnaden av Öresundförbindelsen ge
nomförde Malmö Kulturmiljö 1999-2000 under
sökningar av ett kronologiskt sammansatt bo
platsområde på Bageritomten i södra Malmö. 
Sammanlagt banades ett 53 000 m2 stort område 
av. Här dokumenterades 30 hus, varav 29 långhus 
och ett uthus (fyrstolpshus), flera hägnader samt 
ett mindre antal gropar, kokgropar och härdar. 
Platsen är inte färdiganalyserad, men bebyggelsen 
som bör uppfattas som flerfasig, kan preliminärt 
föras till förromersk och romersk järnålder.

Hus 10: Långhus, treskeppigt, ca 34x6m stort 
(VNV-ÖSÖ), med åtta takbärande bockar. När
mast raka stolpbyggda vägglinjer och rak gavel i 
husets östra del. Väggstolparna är sämre bevarade 
i västra delen. I kanten av den l:a takbäraren från 
NV (Al 189), påträffades resterna av ett större 
förrådskärl (F7157). Kärlet verkade vara placerat 
med mynningen nedåt och föreföll inte vara av
siktligt krossat. Rester av kärlet hittades redan vid 
förundersökningen i stolphålets ytskikt. Kärlet har 
kraftig bukig form med indragen kort hals och ut
svängd mynning. Botten är uppenbarligen inte be
varad. Höjden framgår inte av bilden, men det rör 
sig tydligt om ett större kärl.

Kommentar: Kärlet tolkas av Sarnäs som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning, då kärlet 
utmärker sig i huset samt dess deponering och pla
cering i ett hörnläge (kriterium A, B och C). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas med 
säkerhet, men en koppling till husets byggande och 
invigning verkar trolig.

Hus 18: Långhus, treskeppigt, med minst två 
byggnadsfaser: Fas 1: ca 8x5m stort (VNV-ÖSÖ), 
bestående av två tak bärande bockar. Fas 2: ca 
16x5m stort med närmast raka stolpbyggda vägg
linjer och rak västgavel. I den 2:a takbäraren från 
SV (A3073) hittades en nästan intakt fotbägare 
med avsatt fot (F67) daterad till äldre romersk

järnålder. Kärlet hittades i botten av stolphålet. 
Enligt Sarnäs verkade detta nedtryckt i den under
liggande alven, och har troligen krossats av stol
pen. I samma hus hittades även en liten tunnbladig 
miniatyryxa av flinta (ca 6 cm lång), i ett troligt 
golvlager.

Kommentar: Kärlet tolkas av Sarnäs som ett hus
offer. Jag instämmer i denna tolkning, då kärlet dess 
deponering och läge nära det till ena hörnet utmär
ker sig i huset (kriterium A, B och C). Att kärlet hit
tades i botten av stolphålet tyder på detta nedsatts i 
samband med husets byggande och invigning. Yx
ans kontext är inte helt fastställd, men lagret ska 
möjligen knytas till huset. Närvaron av en antik 
flintyxa i huset, kan tyda på att denna tillskrivits en 
magisk skyddande funktion (kriterium A).

Referens: Sarnäs, Rapportunderlag för Bageri
tomten, Lockarps sn; pers. kom. Anette Sarnäs i 
maj 2000.

• Sk. 23. Fosie IV, Boplats VI, Lockarps sn 
I samband med utbyggnaden av Fosie industriom
råde undersökte Malmö kulturmiljö i början av 
1980-talet ett område med boplatslämningar på 
en höjd väster om Risebergabäcken. Sammanlagt 
avbanades ett ca 20 000 m2 stor område med 1200 
anläggningar. Inom området fanns boplatsläm
ningar från neolitikum, bronsålder och äldre och 
yngre järnålder. Tre tvåskeppiga långhus kunde 
knytas till senneolitikum och tidig äldre bronsål
der. Hus 95 tillhör den äldre bronsåldern.

Hus 95: Långhus, tvåskeppigt, 26,3x7,25m stort 
(VSV-ÖNÖ), med 14-15 takbärande mittstolpar, 
varav fem var kraftigare och djupare nedgrävda. 
Raka stolpbyggda väggar och gavlar. De fem krafti
gare mittstolparna i östra delen tolkas som den ur
sprungliga konstruktionen, vilken senare förlängts 
åt V. I ett stolphål (A4254) i södra väggraden låg en 
intakt, välgjord och troligen oanvänd flintdolk med 
rombiskt skaft (typ III). Stolphålet har förmodligen
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utgjort det SV hörnet (A4254) i den ursprungliga 
huskonstruktionen. I det SÖ hörnet av huset 
(A4400), i en flack nedgravning strax intill hörn
stolpen hittades i en liten färgning en intakt sen- 
neolitisk kantlistyxa av brons av Sachsisk Böh- 
misk ursprung. Yxan låg på ett gråvitt sandlager 
som förmodligen utgjort en bädd för yxan.

Kommentar: Både flintdolken och bronsyxan 
tolkas av Björhem och Säfvestad som rituella ned- 
läggelser. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. 
föremålens karaktär, deponering och koppling till 
husets hörnlägen (kriterium A, B och C). Fynd
mängden från huset var i övrigt ytterst ringa, be
stående av 5 flintavslag. Tidpunkten för depone
ring kan inte bedömas.

Referens: Björhem & Säfvestad 1989:57ff och 
108.

• Sk. 24. Lockarp 7E, Lockarps sn 
På en sandig höjdplatå söder om Malmö undersökte 
Malmö kulturmiljö 1998 ett boplatsområde med 
bebyggelselämningar från yngre bronsålder till ven- 
delVtidig vikingatid. Sammantaget frilädes ett ca 30 
000 m2 stort område, varav 18 500 undersöktes in
tensivt. Inom området dokumenterades 3310 an
läggningar. Flertalet av dessa utgjordes av stolphål 
(1479 st.) och gropar. Även ett mindre antal brunnar 
och gravar konstaterades liksom flera hägnader. Be
byggelsen omfattar sammantaget 23 hus, varav sex i 
områdets södra del och de övriga i norra delen. Hu
sen utgörs av 14 långhus, fem mindre treskeppiga 
hus, tre fyrstolpshus och ett grophus. Bebyggelsens 
kronologiska indelning är fortfarande preliminär, ef
tersom materialet inte är färdiganalyserat. Mycket 
talar dock för att det rör sig om en eller två gårdar 
med kontinuitet från yngre bronsålder till tidig vi
kingatid. En 14C-datering på sädeskorn daterar hus 
4 till sen förromersk järnålder. Hus 4 bildar tillsam
mans med hus 3 en gårdsenhet.

Hus 4: Långhus, treskeppigt, ca 36x5,7-6,0m 
stort (NNV-SSÖ), med nio takbärande bockar.

Närmast raka stolpbyggda vägglinjer med ställvis 
förekommande väggränna. Endast västra gaveln 
bevarad som är rak. Inga ingångar identifierade. 
Funktionen i husets olika delar ej färdigtolkade. I 
det norra stolphålet tillhörande bockparet i husets 
mitt (A. nr ?) hittades 2 pyramidformade vävtyng- 
der, ca 15-20 cm stora. Tyngderna låg fullständigt 
krossade i stolphålsfyllningen. De är båda sekun
därt eldpåverkade; den större är närmast svart
bränd. Bägge vävtyngder har går dock att sam
manfoga.

Kommentar: Enligt Nord utmärker sig fyndet i 
flera avseenden, vilket talar för en rituell depone
ring. Övriga fynd från huset var mycket spar
samma. Tyngderna hittades djupt ned i stolphåls
fyllningen. De har utsatts för sekundär bränning, 
vilket förmodligen förklarar deras krossade till
stånd. En praktisk förklaring som skoningsma- 
terial är inte rimlig. Huset har daterats till sen för
romersk järnålder (se ovan). Pyramidformade väv
tyngder är relativt ovanliga i Sydskandinavien, 
men har tidigare påträffats i hus från romersk 
järnålder, t.ex. i Ginderup (Hatt 1935) och Vall
hagar, hus 11 (Biörnstad 1955). Fyndet från hus 4 
skulle därmed vara ett av de äldsta kända i Syd
skandinavien. Jag instämmer i Nords tolkning 
(kriterium A, B och D) med tillägget att vävtyng- 
derna utifrån läget i stolphålet, bör ha deponerats 
som ett invigningsoffer i samband med husets byg
gande.

Referens: Nord & Sarnäs, u.u.; pers. kom. 
Jenny Nord i maj 2000.

• Sk. 25. Lockarp 7H, Lockarps sn 
Inför utbyggnaden av Öresundsförbindelsen ge
nomförde Malmö kulturmiljö 1998-1999 under
sökningar av ett omfattande boplatsområde vid 
Lockarps bageri i södra Malmö. Sammantaget un
dersöktes ca 20 000 m2, varav 11 000 intensivt och 
cirka 9 000 extensivt. Totalt undersöktes 875 an
läggningar, varav merparten bestod av stolphål.
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Därtill fanns 7-8 brunnar, 6 gravar, 46 gropar, 36 
härdar mm. Bland stolphålen kunde 9 långhus och 
4 hägnader urskiljas. Boplatsen har på grund val 
av keramiken daterats till sen förromersk järn
ålder och äldre/yngre romersk järnålder. Boplatsen 
ligger strax väster om lokaliteten Bageritomten. 
Husgruppen som hus 2 ingår i bildar dock en egen 
enhet, medan de två långhusen i områdets NÖ del 
snarare ingår i husgruppen inom Bageritomten (jfr 
Sk. 22). Huset är 14C-daterat till sen förromersk/ 
äldre romersk järnålder (50 BC-60 AD).

Hus 2: Långhus, treskeppigt, ca 17x5,7m stort 
(NNV-SSÖ), med fyra takbärande bockar. I husets 
västra del var rester av stolpbyggda närmast raka 
vägglinjer bevarade samt antydan till rundad väst- 
gavel. I husets östra del saknades väggstolpar näs
tan helt. I den l:a takbäraren från SV (A4150) hit
tades resterna av ett lerkärl. Stolphålet var 0,53m i 
diameter och 0,44m djupt med stenskoning. 
Keramiken låg krossad mellan stenarna och var i 
mycket dåligt skick. Sammanlagt hittades ca 450g 
keramik i stolphålet, troligen från 2 olika kärl: ett 
större och ett mindre kärl båda av grovt magrat 
gods.

Kommentar: Kärlet tolkas av Sarnäs som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning eftersom 
fynden utmärker sig i huset och kopplingen till ett 
hörnläge (A och C). Att kärlen hittades bland sten- 
skoningen kan tyda på att dessa deponerats i sam
band med husets byggande och invigning.

Referens: Sarnäs, Rapportunderlag för Lock- 
arp 7H, Lockarps sn; pers. kom. Anette Sarnäs i 
maj 2000.

• Sk. 26. Petersborg område 6, Lockarps sn 
Inför utbyggnaden av Öresundsförbindelsen un
dersökte Malmö kulturmiljö 1996 delar av ett 
boplatsområde med förhistorisk bebyggelse vid 
Petersborg i södra Malmö. Bland annat undersök
tes tre långhus och flera gropar, de senare huvud
sakligen från neolitikum. De tre husen kan knytas

till följande faser: senneolitikum (hus 3), äldre 
järnålder (hus 2), vendeltid (hus 1). Till den yngsta 
fasen hör även en brunn samt stolpbyggd hägnad 
som sammanbinder huset med brunnen.

Hus 1: Långhus, treskeppigt, ca 19x6m stort 
(V-Ö), bestående av fem takbärande bockar och 
närmast raka väggar av glest satta stolpar. Inga 
gavlar bevarade. Huset tolkas bl.a. som ett bo
stadshus. I den l:a takbäraren från SÖ (A131) hit
tades ungefär i halva djupet, ett överarmsben av 
nötkreatur (vikt 83g). Benet låg horisontellt i vin
kel mot husets längdriktning (d.v.s. N-S).

Kommentar: Benet tolkas i rapporten som ett 
byggnadsoffer p.g.a. läget i huset och depone- 
ringssättet. Benen antas ha lagts ned med köttet 
sittande kvar. Jag instämmer i denna tolkning med 
tillägget att fyndet utmärker sig i förhållande till 
fyndbilden i övrigt, samt att deponeringen kan 
tyda på att benen nedlagts som ett invigningsoffer 
i samband med huset byggande (kriterium A, B, C 
och D).

Hus 2: Långhus, treskeppigt, 25-27x5,5m stort 
Ö-V), med minst tre par takbärare och raka 
stolpbyggda väggar. Husets gavlar ej bevarade. I 
flera av ta k bärare och väggstolpar hittades sädes
korn samt frön av ogräs och olika kulturväxter. 
Flest förkolnade fröer innehöll tre takbärare (30, 
45 resp. 21 st.). Spritt i större delen av byggnaden 
hittades även inslag av linfrön (23 st.), fördelade 
på fem tak bärare och fyra väggstolpar.

Kommentar: Eftersom linfröna trots sin höga 
oljehalt var välbevarade samt fanns spridda över 
närmast hela byggnaden föreslår utgrävarna att 
dessa kan ha spritts ut i samband med rituella 
handlingar kopplade till någon form av skydds
magi för att säkra de boendes hälsa. Inga kriterier 
kan tillämpas på frömaterialet, varför tolkningen 
är ytterst tvivelaktig.

Hus 3: Långhus, tvåskeppigt, ca 13x 6m stort 
(VNV-ÖSÖ), med minst tre takbärande stolpar, 
samtliga stenskodda. Enstaka väggstolpar samt
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delar av väggränna bevarade. I den l:a takbäraren 
(A367) i västra gaveln fanns en större mängd 
bränd flinta och bränd lera (37 st.). I samma stolp- 
hål fanns även fröer av brödvete (29 st.). I den 2:a 
takbäraren från väster (A365) hittades en flint
skrapa (vikt 5g.) och 10 avslag. I det centralt pla
cerade mittstolphålet (A363) påträffades 225 sä
deskorn, varav 102 kunde bestämmas. Härav do
minerar fröer av emmer-/speltvete (60 st.) och 
bröd-/kubbvete (25 st.), medan korn fanns repre
senterat med 15 fröer. Ett 14C-prov taget på fröer 
av bröd-/kubbvete dateras till första perioden av 
senneolitikum (2330-2040 B.C.).

Kommentar: I rapporten tas flintskrapan från 
A365 upp som ett möjligt husoffer. Även frö
materialet från det djupa stolphålet A363 tolkas 
som en offernedläggelse p.g.a. mängden fröer som 
bör ha varit ännu större, eftersom endast en min
del del av stolphålsfyllningen vattensållades. Kor
nen har vidare blivit rensade. Jag instämmer i den
na tolkning (kriterium A och B). Tidpunkten för 
nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Siech & Berggren 2002:92ff; 124ff, 
135f, pers. kom. Suzanne Siech i maj 2000.

• Sk. 27. Brunnshög, Ö. Torn 27:2 m fl, Lunds stad 
Hösten 1999 genomförde RAÄ UV Syd en arkeo
logisk förundersökning på ett markerat höjdom- 
råde vid Brunnshög i Lunds nordöstra utkant, 
p.g.a. en planerad utbyggnad. Sammantaget för
undersöktes 33 570 m2 fördelade på 147 schakt 
inom åtta delområden. Inom dessa områden på
träffades lämningar från tidigneolitikum till äldre 
järnålder. Boplatslämningar från yngre bronsålder 
och äldre järnålder fanns inom större delen av 
undersökningsområdet, med tyngdpunkt inom 
områdena 1,4, 5, 6, och 7. Flera hus identifierades 
också, liksom härdar och gropar, vilket tyder på 
gles och rörlig bebyggelsestruktur. Ett långhus 
(hus 1) inom område 1 frilädes helt och undersök
tes delvis.

Hus 1: Långhus, treskeppigt, minst 9,2m stort (V- 
Ö) (inre konstruktion), med fem takbärande boc
kar. Inga vägglinjer eller gavlar bevarade. Fyra 
stolphål undersöktes. I den l:a takbäraren från SV 
(A33067) hittades 55 keramikskärvor (F250) till
hörande ett mellanstort lätt bukigt kärl. De flesta 
skärvor tillhör kärlets sida/buk. Vidare finns sju 
mynningsskärvor samtliga med passform, däre
mot inga bottenbitar. Kärltypen kan inte rekon
strueras. Huset dateras utifrån hustypologi och 
lerkärlet till förromersk eller äldre romersk järn
ålder. Ett l4C-prov från huset gav yngre bronsålder 
(2685 BP+/-70), men bör ses som en sekundär in
blandning.

Kommentar: Kärlet tolkas som ett husoffer i 
rapporten. Jag instämmer i denna tolkning främst 
p.g.a. kärlets deponering i ett hörnläge. Avsakna
den av bottenskärvor kan tyda på att kärlet varit 
placerat uppochned (kriterium A och C). Att stolp
hålet var betydligt djupare än övriga undersökta 
stolphål, kan tyda på att deponerats i samband 
med att huset byggdes och invigdes.

Referens: Ericson, Månsson & Serlander 
2000:1 lf; LUHM nr 31103.

• Sk. 28. Löddeköpinge 90:1, Löddeköpinge sn 
Inför bostadsutbyggnad i Löddeköpinge samhälle 
genomförde Riksantikvarieämbetet UV Syd 1990 
undersökningar av ett större boplatsområde från 
sen bronsålder, järnålder och tidig medeltid. Un
dersökningen berörde ett cirka 5000 m2 stort om
råde med omkring 2150 anläggningar, huvudsakli
gen stolphål, men även härdar, gropar, grophus 
och rännor. Sammanlagt identifierades 22 stolp- 
hus och 35 grophus. Bebyggelsen kan grovt inde
lats i sex faser. Fas 1 övergång yngre bronsålder/ 
förromersk järnålder: tre långhus. Fas 2 förro
mersk järnålder: två långhus. Fas 3-4 förromersk 
och äldre romersk järnålder: fem långhus Fas 5 
yngre romersk järnålder och folkvandringstid: tre 
långhus och ett grophus. Fas 6 vendeltid till tidig
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medeltid: tre långhus och 33 grophus. Hus 19 och 
20 dateras på typologiska grunder till förromersk 
järnålder respektive sen yngre bronsålder/förro
mersk järnålder.

Hus 19: Långhus, treskeppigt, ca 17,5x5m 
stort (SV-NÖ) med sex takbärande bockar. Husets 
västra del har ställvis bevarade stolpar i vägg
linjen, en närmast rak samt en antydan till rundad 
gavel i väster. I det 2:a stolphålet från SV i huset 
(A2043) hittades ”stora delar” av ett bukigt ler
kärl med indragen hals och utsvängd mynnings- 
kant. I samma hus hittades i en härdgrop, belägen 
ungefär mitt i huset med dragning åt norr, ett in
takt lerblock ornamenterat med dragna linjer.

Kommentar: Båda denna fynd tolkas av förfat
tarna som möjliga husoffer. Jag stödjer denna tolk
ning, eftersom föremålen utmärker sig i fynd
bilden och lerkärlets anknytning till ett hörnläge 
(kriterium A och C). Tidpunkten för deponering 
kan inte bedömas.

Hus 20: Långhus, treskeppigt, ca 9,5x7,5m 
stort (NV-SÖ), med fyra takbärande bockar och 
två ingångsstolpar ungefär mitt på södra långsi
dan. I den l:a takbäraren från NV (Al514) hitta
des delar av ett bukigt kärl med indragen mynning 
(F751). Kärlet har rabbad ytstruktur ca 4-5 cm 
nedanför mynningskanten och en rad med ovala 
gropar.

Kommentar: Kärlet tolkas av författarna som 
ett möjligt husoffer. Jag stödjer en sådan tolkning, 
eftersom kärlet utmärker sig i fyndbilden och dess 
placering i ett hörnläge (kriterium A och C). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Söderberg &c Svanberg 2000; fig. 7c; 
CD husbeskrivningar:24f.

• Sk. 29. Vikhögsvägen, Löddeköpinge, Lödde- 
köpinge sn
Ett cirka 17 000 m2 stort område undersökt av Ar
keologiska institutionen i Lund mellan åren 1965- 
68. Trots att platsen före undersökningen var delvis

utschaktad kunde 54 grophus mm undersökas 
från tidig vikingatid. Platsen kallas även mark
nadsplatsen. Området har förmodligen använts 
säsongmässigt under 800-900-talen. Benmateria
let från platsen uppgår till 30,7 kilo.

Grophus 2k: Närmast runt, ca 3,5m i diameter 
med en takbärande stolpe i västra kanten. I stolp
hålet hittades extremitetsben av får (vikt 325g). 
Huset dateras i likhet med övriga grophus på plat
sen till tidig vikingatid.

Kommentar: Enligt Ohlsson kan benen knap
past ha haft en stödjande funktion, utan dessa 
uppfattas som ”ett slags byggnadsoffer”. Jag in
stämmer i denna tolkning (kriterium A och C). 
Tidpunkten för deponering kan inte bedömas.

Referens: Ohlsson 1976:80f.

• Sk. 30. Fosie IV, Boplats III, Oxie sn 
I samband med utbyggnaden av Fosie industriom
råde undersökte Malmö kulturmiljö i början av 
1980-talet ett område med boplatslämningar från 
senneolitikum och äldre järnålder. Boplatsen låg 
på en mindre markerad höjd intill och öster om 
Risebergabäcken. Sammanlagt frilädes ett cirka 
10 000 m2 stort område med 700 anläggning, be
stående av stolphål, nedgrävningar, härdar. Inom 
området framkom 11 huslämningar samt ett tiotal 
brunnar och vattenhål. Sex tvåskeppiga hus date
ras till senneolitikum. Husen representerar sanno
likt en gårdsbebyggelse i flera faser. Stolphålen i 
hus 12 innehöll cirka tre och fyra gånger fler fynd 
än i hus 11, vilket kan förklaras av att hus 12 är 
yngre.

Hus 11: Långhus, tvåskeppigt, 13x6,15m stort 
(VSV-ÖNÖ), med tre kraftiga mittstolpar, raka 
stolpbyggda väggar och gavlar. I det sydvästra 
hörnstolphålet (A1072) hittades en spånkniv och 4 
avslag.

Kommentar: Knivens placering i en hörnstolpe 
talar enligt författarna för en offernedläggelse. Den 
sammanlagda flintmängden i stolphål tillhörande
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husets konstruktion uppgår till cirka 800g, främst 
i form av avslag och avfall, men även en skrapa 
och en spånkniv. Den rika fyndmängden från hu
set försvårar tolkningen av eventuella rituella 
nedläggelser. Knivens anknytning till det SV hör
net kan tyda på en rituell deposition (kriterium C). 
Å andra sidan försvårar den stora mängden flint
fynd från huset en sådan tolkning.

Hus 12: Långhus, tvåskeppigt, 17,5x6,15m 
stort (VSV-ÖNÖ), med tre kraftiga mittstolpar, 
samt raka stolpbyggda väggar och gavlar. I det NV 
gavelstolphålet (A1064) hittades en flathuggen 
hjärtformig pilspets, 18 avslag och 2 avslag. Även i 
det SV hörnstolphålet (Al050) fanns en flathug
gen spjutspets, 20 avslag och 2 avfall samt i det 
nordöstra hörnstolphålet (Al057) två borr, en 
flintskrapa, malstenslöpare samt 32 avslag och 7 
avfall.

Kommentar: Enligt författarna talar redskap
ens avvikande karaktär och placering i hörn
positioner för offernedläggelser. Jag instämmer i 
denna tolkning (kriterium A och C), då föremålen 
även utmärker sig i förhållande till den mycket 
stora flintmängden (ca 2,5 kilo) från huset. Tid
punkten för depositionen kan inte bedömas. Bland 
flintmaterialet, som främst består av avslag och 
avfall, finns även flera skrapor. Huruvida även 
några av dessa fynd deponerats med avsikt, disku
teras inte av Björhem och Säfvestad.

Hus 13: Långhus, tvåskeppigt, 14,9x6,5m stort 
(VSV-ÖNÖ), med tre kraftiga takbärande mitt
stolpar, raka stolpbyggda väggar och gavlar. I den 
södra vägglinjens andra stolphål från det sydväs
tra hörnet (A756; vikt 925g) fanns två förarbeten, 
förmodligen till bredeggade flintyxor. Yxorna låg 
strax intill varandra högt upp i stolphålet, en bit ut 
i stolpfärgningen. I motsvarande stolphål i den 
norra vägglinjen (A852; vikt 700g) låg ett tvåsidigt 
förarbete till ett obestämt flintredskap.

Kommentar: Enligt Björhem och Säfvestad bör 
yxförarbetena uppfattas som symboler för riktiga

yxor, vilket stöder hypotesen om en rituell nedläg- 
gelse (kriterium A, B och C). Förarbetet som hitta
des i den norra vägglinjen diskuteras inte i boken. 
Likheterna till karaktär och läge tyder dock även 
här på en rituell deposition (kriterium A, B och C). 
Tidpunkten för nedläggelserna är svår att bedöma. 
Möjligen kan det faktum att yxorna hittades högt 
upp i stolphållsfyllningen tyda på att denna ägde 
rum i samband med att huset övergavs. Det kan 
inte uteslutas att fler depositioner döljs bland det 
litiska materialet från huset, t.ex. A755, som inne
höll 2 flintknutor, 9 avslag/avfall och en kniv.

Hus 16: Långhus, tvåskeppigt, 15,8x6,7m stort 
(VSV-ÖNÖ) med tre kraftiga takbärande mittstol
par, raka stolpbyggda väggar och gavlar. I det öst
ra mittstolphålet (A 1024) fanns en intakt flint
skära. I det NÖ hörnstolphålet fanns en borr 
(A1012).

Kommentar: Enligt författarna talar redskap
ens avvikande karaktär och placering i takbärare 
respektive hörnläge för att dessa är avsiktligt ned
lagda. Jag instämmer i denna tolkning (kriterium 
A och C). Tidpunkten för nedläggelserna kan inte 
bedömas. Den totala flintmängden från huset upp
går till ca 900g, främst bestående av avslag/avfall, 
men även flera redskap (skrapa, ett förarbete till 
spjutspets samt en pilskaftsglättare). Det kan inte 
uteslutas att även några av dessa fynd nedlagts i 
rituellt syfte, vilket dock inte låter sig bedömas i 
efterhand.

Referens: Björhem &c Säfvestad 1989:32ff; 
64ff, 107f.

• Sk. 31. Lilla Hammar 15:1, St Hammar sn 
År 1990 genomförde RAÄ UV Syd undersökningar 
av ett 4000 m2 stort område i Lilla Hammar. Vid 
undersökningen påträffades 8 huskonstruktioner, 
rester av hägnader, 33 gropar, 9 härdar, en brunn 
samt ett vattenhål. Bebyggelsen härrör från sen för
romersk och äldre romersk järnålder. Husen repre
senterar troligen en gårdsbebyggelse i flera faser.
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Varje gård har bestått av ett långhus och ett eller 
flera mindre långhus med ekonomifunktion. Hus 
A och D tolkas som en gårdsenhet och hus C och G 
som en annan. Hus A bedöms utifrån fynd
materialet som den äldsta huvudbyggnaden.

Hus A: Långhus, treskeppigt, 21x5,65m stort 
(NV-SÖ), med sex takbärande bockar och ställvis 
bevarade vägglinjer. Inga gavlar bevarade. Tre in
gångar identifierade, två utmed södra och en ut
med norra långsidan. Det bör noteras att flera av 
husets takbärande stolpar visar tecken på att ha 
bytts ut. Husets västra del tolkas som bostad, och 
den östra som fähus. Strax intill och öster om 
stolphålen i det första bockparet från väster fanns 
två grunda gropar. I den södra gropen låg en svin
bete placerad under en flat sten (A170:F39) och i 
den norra gropen delar av ett ornerat lerblock (A 
176:F41). Vidare hittades ett fragment till gjut
form (Al65) troligen för fibula produktion, i den 
3:e takbäraren från NÖ. Även detta fynd föreslås 
av Petterson som en möjlig rituell nedläggelse.

Kommentar: Svinbeten och lerblocket tolkas i 
rapporten som husoffer utifrån sin karaktär, depo
nering och placering i huset, samt med hänvisning 
till Karsten 1994. Lerblockets likartade placering 
som i hus C betonas också av Pettersson, vilket 
han menar tyder på en rituell nedläggelse. Jag 
stödjer en denna tolkning (kriterium A, B och C). I 
en senare artikel framhåller Petterson även möjlig
heten att gjutformsfragmentet kan vara avsiktligt 
deponerat. En sådan tolkning är möjlig, eftersom 
huset inte sammanfaller i plan med andra byggna
der, och risken för sekundär inblandning av avfall 
är liten (kriterium A). Tidpunkten för nedläggelse- 
rna kan inte bedömas,

Hus C: Långhus, treskeppigt, ca 22x5,5m stort 
(NV-SÖ), med sju takbärande bockar, inga vägg
linjer eller gavlar bevarade. I den l:a takbäraren 
från NV (A64) hittades ett odekorerat fragment av 
lerblock. I tre takbärande stolpar i husets östra del 
(A12,18 och 25) påträffades bränd förslaggad lera

troligen från ugnsvägg, i stora mängder (vikter 
mellan 226 och 688g). I området runt hus C fanns 
i övrigt endast små mängder slagg. I stolphålet/ 
gropen? A20 som kan ha ingått i husets östra gavel 
påträffades olika delar av ett medelstort lerkärl 
med markerad skuldra (F15; vikt 360g). Få av 
skärvorna har passform, vilket tyder på att kärlet 
inte är komplett. Flera skärvor har bevarad mat
skorpa på insidan. Detta tyder på ett kärl av hus- 
hållstyp.

Kommentar: Enligt Pettersson har kärlet san
nolikt krossats då stolpen sattes på plats, varför 
detta tolkas som ett invigningsoffer. Jag instäm
mer i denna tolkning som även stöds av kopp
lingen till gaveln (kriterium A, B och C). Även 
lerblocksfragmentet tolkas av Pettersson som en 
rituell nedläggelse p.g.a. den likartade placeringen 
som i hus A (kriterium A och C). Vad gäller den 
brända förslaggade leran är det främst det konse
kventa urvalet utan inblandning av sten som fun
nits i rik mängd på platsen, som talar emot att 
slaggen haft en praktisk stödjande funktion. 
Kopplingen till husets östra ända kan tyda på att 
någon form av metallbearbetning utförts i denna 
del av huset. Jag instämmer även i denna tolkning 
(kriterium A och B), med tillägget att sekundär in
blandning av avfall är osannolik, eftersom huset 
inte sammanfaller i plan med andra byggnader el
ler aktivitetsy tor. Tidpunkten för nedläggelserna 
kan inte bedömas med säkerhet, men har troligen 
deponerats i samband med husets byggande och 
invigning.

Referens: Pettersson &c Torstensdotter Åhlin 
1999; Pettersson 2002:610ff. LUHM 30 145.

• Sk. 32. Herrestad 68:88, St. Herrestad sn 
I samband med järnvägsbygge genomförde Riks
antikvarieämbetet UV Syd 1995 slutundersök
ningar av ett cirka 8000 m2 stort område med 
boplatslämningar. Området ligger på södra slän
ten av en flack förhöjning i nordöstra kanten av
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Öja-Herrestads mosse, cirka tre kilometer från 
kusten. Schaktet gränsar till en tidigare grävnings- 
yta undersökt 1983-84 inom Ystadprojektet. Vid 
1995 års grävning undersöktes bebyggelseläm
ningar från sen tidigneolitikum och fram till yngre 
romersk järnålder. Sammantaget dokumenterades 
2000 anläggningar, bestående av stolphål, härdar 
och gropar, en hägnad samt tiotalet hus. Bebyggel
sen från senneolitikum och framåt indelas prelimi
närt i minst sex faser. Fas 1 senneolitikum: 2 lång
hus på Piledalsbacken. Fas 2 äldre bronsålder: en 
110 meter lång hägnad med tre anslutande lång
hus av mesulatyp (bl a hus 7). Fas 3 yngre bronsål
der: 1 långhus. Fas 4 förromersk järnålder: fem 
långhus. Fas 5 romersk järnålder: 3 långhus. Fas 6 
yngre romersk järnålder: 3 långhus. Hus 2 och 10 
dateras på typologiska grunder till förromersk 
järnålder.

Flus 2: Långhus, treskeppigt, minst 11,5x5,25m 
stort (ej komplett) (NV-SÖ), med minst 4 tak
bärande bockar, raka stolpsatta vägglinjer samt 
rundad gavel. Ingen tolkning av funktionsindel- 
ning. I ett stolphål strax väster om hus 2 (Al850) 
påträffades ett fragment av en bearbetad sten, tro
ligen en löpare (F364). Stenen var skörbränd.

Flus 10: Långhus, treskeppigt, minst 10x5,5m 
stort (ej komplett) (NV-SÖ), med minst 3 tak
bärande bockar och sporadiskt bevarade väggstol
par. Ingen funktionsindelning kan göras. I den 
mellersta och norra takbäraren (A705) påträffa
des ett skörbränt fragment av en malstensliggare 
(F84). Stolphålet var stenskott.

Kommentar: Bägge stenar bör enligt Thomas 
Andersson och Titti Fendin uppfattas som rituella 
nedläggelser, eftersom de utmärker sig i förhållande 
till den övriga fyndbilden i husen. En sådan tolkning 
är tänkbar, samtidigt som bedömningsgrunden är 
mycket svag, eftersom stenen i hus 2 inte hittades i 
själva huskonstruktionen, och stenen i hus 10 låg i 
ett stenskott stolphål (kriterium A).

Referens: Andersson 1999; pers. kom. Thomas 
Andersson och Titti Fendin i maj 2000.

• Sk. 33. L:a Köpinge 6:7 m fl, St Köpinge sn
I samband med arbeten inom sockerbruksområdet 
vid L:a Köpinge genomförde Riksantikvarieämbe
tet, UV Syd 1999 undersökningar av en gårdsenhet 
från vendeltid/vikingatid. Bebyggelsen omfattar 
två långhus och ett grophus i två faser: Fas 1 ven
deltid och äldre vikingatid: 2 långhus och ett grop
hus. Fas 2 yngre vikingatid: 2 långhus varav det 
södra huset tolkat som ekonomibyggnad. Hus 1 
utgör huvudbyggnaden i den yngre gården.

Hus 1: Långhus av trelleborgstyp, ca 25,5x9m 
stort (VNV-ÖSÖ), med dubbla konvexa stolp- 
byggda vägglinjer. Inga inre takbärande stolpar, 
däremot två mellanväggar som delar in huset i tre 
rum; ett östligt respektive västligt gavelrum samt 
en central hall i mitten. Ingångar har förmodligen 
funnits i gavlarna. I det västra gavelrummet på
träffades rakt framför dörröppningen i mellan
väggen en 0,8x0,38m stor och 0,26m djup grop 
(A5964). I gropens östra del påträffades i ytan en 
intakt slipad flintyxa av tunnbladig typ (F74; 
längd 13,5cm). Långhuset sammanfaller i plan 
med ett äldre trelleborgshus (hus 6).

Kommentar: Den antika yxan tolkas av An
dersson som en rituell nedläggelse. Det är främst 
gropens distinkta placering framför dörröpp
ningen till hus 1, som gör att denna bedöms tillhör 
hus 1 och inte det äldre hus 6. Jag instämmer i 
denna tolkning med tillägget att yxan bör uppfat
tas som en skyddsmagisk nedläggelse (kriterium A 
och C). Eftersom yxan låg i en friliggande grop i 
huset kan tidpunkten för nedläggelsen inte bedö
mas, utan denna kan ha skett under loppet av hu
sets levnad.

Referens: Andersson 2000; pers. kom. Thomas 
Andersson i maj 2000.

• Sk. 34. S. Sallerup, S. Sallerup sn
Inför utbyggnaden av naturgasledningen under
sökte RAÄ UV Syd delar av bosättning från yngre 
romersk järnålder till vikingatid. Boplatsen låg på 
en höjdsträckning strax väster om nuvarande
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Södra Sallerups by. Vid undersökningen dokumen
terades lämningar efter 18 långhus och sju grop
hus. Huset med lerkärlet tillhör den äldsta bebyg
gelsefasen från yngre romersk järnålder.

Hus: Långhus, treskeppigt, ca 30 meter långt. I 
ett stolphål tillhörande husets vägglinje hittades 
”större delen av ett vackert ornerat lerkärl”.

Kommentar: Kärlet tolkas som ett byggnads- 
offer. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. kärlets 
hela karaktär och dess placering i vägglinjen (kri
terium A och C). Tidpunkten för depositionen kan 
inte bedömas.

Referens: Wihlborg 1985:29.

• Sk. 35. Skabersjö 26:12, 26:14, Skabersjö sn 
Inför utbyggnaden av naturgasledningen under
sökte RAÄ UV Syd 1984 delar av en boplats från 
sen vikingatid/tidig medeltid. Boplatsen var belä
gen på en platå svagt sluttande mot norr invid ett 
äldre bäckflöde. Undersökningen berörde en 
180x15m stor yta. Här dokumenterades fyra lång
hus av trelleborgstyp (hus I-IV) och två grophus. 
Någon fasindelning av bebyggelsen har inte gjorts.

Hus III: Långhus av trelleborgstyp, ca 18x8m 
stort (Ö-V), med tre takbärande bockar och dubb
la konvexa vägglinjer. Trolig ingång i östra gaveln. 
Husets södra vägglinje överlagrades av det 30 me
ter långa hus IV. Intill och öster om huset fanns en 
grop (A417) innehållande ett närmast helt lerkärl 
försett med bomärke i botten. Kärlets mynnings- 
kanter var inte bevarade. Det rör sig om ett mindre 
kärl (ca 12-13 cm högt).

Kommentar: Kärlet tolkas i rapporten som en 
trolig offergrop. Denna tolkning förefaller trolig 
med hänsyn till kärlets placering nära husets vägg
linje, samt att detta utmärker sig i förhållande till 
den övriga fyndbilden (kriterium A och C). Då 
kärlet inte låg i huskonstruktionen kan tidpunkten 
för nedläggelsen inte bedömas.

Refer ens: Jeppsson 1996:258ff.

• Sk. 36. Skabersjö 25:1,26:2, Skabersjö sn
I samband med ombyggnad av väg E65 undersökte 
RAÄ UV Syd 1994 två områden med järnålders- 
bebyggelse på ömse sidor om väg 831. Yta 3:1 var 
120x15m (ca 1800 m2) och yta 3:2 ca 100x15m (ca 
1500 m2). Inom dessa områden påträffades 344 an
läggningar, främst stolphål (181 st.) men även 37 
gropar, 51 härdar, ett grophus, 4 diken mm. Vidare 
dokumenterades fem långhus, varav tre inom yta 
3:1 och två hus inom yta 3:2. Dateringsunderlaget 
för bebyggelsen är sparsamt, och baseras främst på 
typologiska grunder och 14C till romersk järnålder. 
De undersökta husen tolkas som rester efter minst 
två samtida bebyggelseenheter. Någon fasindelning 
har inte gjorts. Hus I kan endast ges en generell da
tering till äldre järnålder.

Hus I: Långhus, treskeppigt, minst 6,5m långt 
(VNV-ÖSÖ), tre takbärande bockar varav två in
takta. Inga vägglinjer bevarade. I den l:a tak
bäraren från SV (A 154) påträffades en fossil sjö- 
borre (F87) och keramik av äldre järnålderska- 
raktär (F83; vikt 118g).

Kommentar: Sjöborren tolkas av Söderberg 
som en rituell nedläggelse. En sådan tolkning stöds 
främst av fyndets karaktär och kopplingen till ett 
hörnläge. Enligt min uppfattning bör även kärlet 
från samma stolphål tolkas som avsiktligt depone
rat. En besiktning visar att det rör sig om 8 buk
skärvor av ett grovmagrat gods troligen tillhö
rande samma kärl. Eftersom skärvorna saknar 
passform, kan kärltypen inte bestämmas. Bevarad 
matskorpa tyder dock på att det rör sig om ett 
hushållskärl.

Referens: Söderberg 1997; LUHM 30 498.

• Sk. 37. Säby 4:4, Säby sn
Inför utbyggnaden av Västkustbanan undersökte 
RAÄ UV Syd 1997 lämningar efter vikingatida 
och medeltida gårdsbebyggelse, belägen på en syd
sluttning ned mot en mindre bäck. Sammanlagt 
undersöktes cirka 4300 m2. Bebyggelsen indelats i 
sex faser, från yngre bronsålder till historisk tid.
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Fas 1 yngre bronsålder och äldre järnålder: ett 
långhus samt härdar och gropar. Fas 2 vikingatid 
och tidig medeltid: Norra gården: tre långhus och 
en stolplada. Hus 6 tolkas som huvudbygggnad i 
denna gård. Södra gården: representeras främst av 
kulturlager. De två gårdarna kan fortsatt följas på 
platsen under tidig medeltid, hög- och senmedel
tid. Ett rikt keramik- och benmaterial tillvaratogs 
från platsen.

Hus 6: Långhus, treskeppigt, ca 20x4,5-6,5m 
stort (VNV-ÖSÖ), med tre eller fyra takbärande 
bockar, närmast raka stolpbyggda väggar, östra 
gaveln rundad, västra gaveln eventuellt rak. Huset 
indelat i tre rum, med ett större eldstadsförsett 
mittrum, en mindre rum i öster och ett något 
större rum i väster. Eldstaden bestod av flata ste
nar och en nedgravning. En ingång försedd med 
farstu eller vindskydd fanns i husets nordvästra 
långsida till västrummet. I den östra ingångsstol- 
pen (A31959) påträffades en fossil sjöborre.

Kommentar: Sjö borren tolkas av författarna 
som ett husoffer av magisk betydelse med hänvis
ning till Henriksen 1996. Jag instämmer i denna 
tolkning utifrån fyndets karaktär och placering vid 
ingången (kriterium A och C). Tidpunkten för 
nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Kriig &c Thomasson 1999:27f och 50.

• Sk. 38. Kv. Gröningen 4 m fl, Trelleborgs stad 
I samband med markexploatering inom kv. Grö
ningen undersökte RAÄ UV Syd mellan åren 
1989-91 ett cirka 15 000 m2 stort område med 
lämningar från neolitikum och fram i nyare tid. 
Inom området påträffades en vikingatida trelle
borg, kulturlager samt cirka 2500 anläggningar, 
varav 1500 utgjordes av stolphål. Bland övriga 
lämningar märks gropar, härdar, grophus, ugnar 
m.m. Inga bebyggelselämningar identifierades 
från neolitisk tid (skede 1). Skede 2 yngre bronsål
der: ett långhus. Skede 3 romersk järnålder till 
vendeltid: fem stolpbyggda hus varav fyra långhus

och åtta grophus. Hus 3 dateras utifrån 14C till 
vendeltid. Bebyggelsen från medeltid och senare 
tid omfattar 17 huslämningar (hus A-R).

Hus 3: Långhus, treskeppigt, osäker längd, 5m 
brett (V-Ö) (ofullständigt i Ö), bestående av ett 
okänt antal takbärande stolpar, närmast raka 
stolpbyggda väggar, samt rak västgavel. Två mot
ställda ingångar i husets västra del. I den NÖ tak
bäraren (A420) (troligen i husets mittparti) påträf
fades en eldpåverkad tjocknackig flintyxa.

Kommentar: Yxan tolkas av Jakobsson som ett 
husoffer med skyddsmagisk funktion. Jag instäm
mer i denna tolkning eftersom yxan utmärker sig i 
förhållande till den övriga fyndbilden (kriterium 
A). Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedö
mas.

Referens: Jakobsson 2000:33ff.

• Sk. 39. Kv. Katten 12 m fl, Trelleborgs stad 
Inför utbyggnad i kv. Katten undersökte RAÄ UV 
Syd 1988 bebyggelselämningar från yngre järn
ålder, medeltid och historisk tid inom Trelleborgs 
medeltida stadsområde. Två mindre och ett något 
större område berördes av grävningarna. Från 
vendel- och vikingatid undersöktes bl.a. sex grop
hus och flera härdar. Husen tillhör en större möjli
gen säsongsmässigt använd bebyggelse som legat 
på sydsluttningen av strandvallen ner mot havet. 
Samtliga grophus innehöll talrika fynd i form av 
keramik, knivar, sländtrissor och vävtyngder.

Hus A 146: Grophus, närmast rektangulärt, 
3,0x2,6m stort (V-Ö) och 0,14m djupt. Huset för
sett med ett stolphål till takbärare i vardera ändan. 
Över hela bottenytan fanns ett 60-tal pinnhål. I ett 
av dessa hittades en sländtrissa. Från grophusets 
fyllning tillvaratogs AIV-keramik och ett brons
fragment. Huset daterat till vendeltid utifrån 14C.

Kommentar: Sländtrissan tolkas inte som en 
avsiktlig deponering i rapporten. En rituell nedläg- 
gelse är dock trolig eftersom trissan utmärker sig i 
förhållande till fyndbilden, samt låg i en sluten
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kontext i bottenytan (kriterium A och D). 
Sländtrissan bör mot denna bakgrund ha depone
rats som en offergåva i samband med att grop- 
huset byggdes och invigdes.

Referens: Jeppsson 1995a:19f

• Sk. 40. Kv. Oden 26, Trelleborgs stad
Inför en husbyggnation i kv. Oden undersökte 
RAÄ UV Syd 1984 ett ca 600 m2 stort område med 
bebyggelselämningar från yngre järnålder, medel
tid och historisk tid inom Trelleborgs medeltida 
stadsområde. Från vendel- och vikingatid under
söktes ca 100 anläggningar, inklusive två grophus. 
Flusen tillhör en större möjligen säsongmässigt ut
nyttjad bebyggelse som legat på sydsluttningen av 
strandvallen ner mot havet.

Hus A 6S: Grophus, närmast rektangulärt, ca 
3,0m stort (V-Ö) och 0,5m djupt. Huset försett 
med en takbärare i vardera ändan. I SV kanten av 
grophusets V takbärare hittades en vävtyngd av 
bränd lera. Bland övriga fynd från grophuset 
märks en sländtrissa från golvlagret.

Kommentar: Vävtyngden tolkas inte som av
siktligt nedlagd i rapporten. En sådan tolkning är 
dock möjlig, eftersom vävtyngden var närmast in
takt och låg i stolphålet till en takbärare (kriterium 
A) Vävtyngden har mot denna bakgrund troligen 
nedlagts som en offergåva i samband med husets 
byggande och invigning.

Referens: Jacobsson, Carlberg-Kriig & Kriig 
1995:4ff.

• Sk. 41. Håkantorp 3:2, 5:1, V. Karaby sn
I samband med grustäkt undersökte RAÄ UV Syd 
mellan åren 1976-78 delar av ett större boplats
komplex från vikingatid. Boplatsen låg på en väst- 
sluttning i anslutning till ett mindre vattendrag 
cirka sex kilometer från kusten. Vid undersök
ningarna dokumenterades bl.a. lämningar efter tre 
långhus, 27 grophus, 3 ugnar, 258 gropar och 270 
härdar och härdgropar.

Hus A117: Grophus, närmast runt, 3,45x3,64 m 
stort och 0,52m djupt med golvlager. I grophuset 
hittades vävtyngder och en sländtrissa från textil
hantverk. Nära botten hittades även ett intakt kra
nium av hund (1325g).

Kommentar: Hundkraniet tolkas inte som en 
avsiktlig deposition i rapporten. Att kraniet repre
senterar en rituell nedläggelse är dock sannolikt, 
eftersom detta utmärker sig i förhållande till den 
övriga fyndbilden. Kranier har även i andra sam
manhang använts som offergåvor i egenskap av 
kraftladdade föremål (kriterium A och C). Det fö
refaller orimligt att kraniet legat i huset då detta 
var i bruk, utan bör istället ha deponerats i sam
band med att grophuset övergavs och stängdes.

Hus A219: Grophus, närmast runt, 2,57x2,1m 
stort och 0,48m djupt. I grophusets fyllning nära 
botten hittades delar av ett hästkranium (590g) 
samt en trolig malstensliggare med bränd under
sida. Fynd av vävtyngder visar att grophuset an
vänts i samband med textilhantverk.

Kommentar: Hästkraniet tolkas inte som en 
avsiktlig nedläggelse i rapporten. En sådan tolk
ning är dock trolig, eftersom kraniet utmärker sig i 
förhållande till den övriga fyndbilden. En liknande 
tolkning som för hundkraniet i hus Al 17 är trolig 
(kriterium A och C, se ovan).

Referens: Esping Bodén 1984:12f och 19f; pers. 
kom. Anita Esping Bodén i april 2002.

• Sk. 42. V. Karaby 2:21, V. Karaby sn 
År 1991 genomförde RAÄ UV Syd undersökningar 
av ett större boplatsområde på en platåliknande 
höjdsträckning söder om Saxåns dalgång. I söder 
och öster sluttar terrängen ner mot fuktigare terräng. 
Vid undersökningen dokumenterade ca 2000 an
läggningar, varav 1618 stolphål, 48 pinnhål, 260 
gropar, 38 härdar, två grophus, två ugnar, en brunn 
samt en senneolitisk källargrop tillhörande ett lång
hus av Myrhøj styp. Cirka 350 stolphål kunde knytas 
till 12 stolpbyggda huskonstruktioner. Bebyggelsen
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inom området indelas i fem faser, från senneoli- 
tikum och fram i yngre romersk jarnalder. Hus 11 
(ekonomibyggnad) och 12 (långhus) tillhör den 
äldsta bebyggelsefasen, där de troligen represente
rar en gårdsenhet. Hus 10 dateras till äldre brons
ålder (p II). Bevaringsförhållandena för ben var 
mycket dåliga.

Hus 10: Långhus, treskeppigt av Trappendals- 
typ, 16,1x8,2m stort (SV-NÖ), bestående av fem 
takbärande bockar, raka långväggar och svagt 
konvexa gavlar med tydligt rundade hörn. Två 
motställda ingångar fanns på respektive långsida 
längst i öster. Eventuell glödgrop eller rest efter 
ugn i husets östra del. I den l:a takbäraren från 
NV (A1451) påträffades delar av ett rabbat kärl 
samt tre flintavslag varav ett flathuggningsavslag. 
Huset har brunnit.

Kommentar: Kärlet tolkas av Petterson som ett 
invigningsoffer främst p.g.a. kärlets placering i ett 
hörnläge och avsaknaden av fynd i övriga stolp- 
hål. Jag instämmer i denna tolkning (kriterium A 
och C). Kärlets läge i stolphålet framgår inte, var
för tidpunkten för nedläggelsen inte kan bedömas.

Hus 11: Långhus, tvåskeppigt med försänkt 
golv, 6,3x4,8m stort (V-Ö), med två takbärande 
stolpar. Inga långväggar bevarade, men en rak 
västgavel av kraftiga stolpar. I det nedsänkta gol
vet påträffades flintavslag från bl.a. flathuggning 
och keramikskärvor. Vidare fanns i golvlagret en 
tunnbladig miniatyryxa av flinta med utsvängd 
egg (F36).

Kommentar: Yxan tolkas av Pettersson som ett 
offerfynd eftersom det rör sig om ett helt föremål, 
med hänvisning till Karsten 1994. Fynd av hela yxor 
är ovanliga i neolitiska hus, vilket stödjer tolkningen 
att denna representerar en offernedläggelse. Det bör 
också noteras att yxan är en miniatyr, d.v.s. en sym
bolisk ersättning för en stor yxa (kriterium A och B). 
Att yxan låg i golvlagret kan tyda på att denna depo
nerats i samband med att huset byggdes och invig
des.

Hus 12: Långhus, tvåskeppigt av Myrhøjstyp, d.v.s. 
med nedsänkt källare, 27x5,3m stort (V-Ö), med 
sju eller åtta takbärande stolpar. Ställvis bevarade 
glest satta väggstolpar. Källaren i husets västra del 
var 0,58m djup i golvlaget som var 5,0x3,5m stort. 
Tröskelstenar in situ i stensyllens södra del. Cen
tralt i huset fanns en större härd (A332). Fynd av 
skörbrända stenar och spridda brandrester fanns i 
källarens golvnivå tolkat som eventuell härd. I käl
largropen påträffades cirka 14 kilo senneolitisk ke
ramik, två fragmentariska bergartsyxor, varav en 
av hagebyhögatyp (F84) och en enkel skafthålsyxa 
(F77). Stridsyxan var försedd med en skålgrop samt 
visade spår av eldpåverkan. I gropen fanns även tal
rika flintavslag dels från ordinär flintslagning dels 
från flathuggning, vidare en pilspets med urnupen 
bas (F75) och två skivskrapor.

Kommentar: Pettersson tolkar de fragmenta
riska bergartsyxorna som möjliga husoffer, då 
eggdelar ofta dominerar i kombination med brän
ning liksom den sekundärt utförda skålgropen. 
Hänvisning görs till Karsten 1994. Jag delar denna 
tolkning (kriterium A och B). Tidpunkten för ned- 
läggelserna kan inte bedömas, eftersom den när
mare fyndkontexten är oklar.

Referens: Pettersson 2000:16ff, 23ff.

• Sk. 43. V. Karaby 28:5 och Dagstorp 17:12, V. 
Kar aby sn (VKB SU 19)
Inför utbyggnaden av västkustbanan mellan Hel
singborg och Kävlinge genomförde RAÄ UV Syd 
1998 undersökningar av en bybebyggelse från 
yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Bo
platsen har legat på ett flackt sandigt näs intill och 
söder om Välabäcken. Vid undersökningen doku
menterades lämningar efter flera samtida gårdar. 
Varje gård antas ha bestått av ett långhus, en eko
nomibyggnad och ett grophus. Endast ett urval av 
husen undersöktes. Hus 17 dateras utifrån l4C och 
hustypologi till ca 400 A.D. och överlagrar det 
äldre långhuset nr 35.
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Hus 17: Långhus, treskeppigt, minst 19,5m stort 
(V-Ö (inre konstruktion), med åtta takbärande 
bockar. Inga vägglinjer eller gavlar bevarade. Inga 
ingångar identifierade. Huset tolkas som huvud
byggnad i en gård. I den 3:e takbäraren från SÖ 
(A99675) påträffades ett överarmsben av kalv, 
stående lodrätt i stolphålet vid övergången mellan 
stolpspår och fyllning.

Kommentar: Benet tolkas av Grønnegaard som 
ett troligt invigningsoffer, p.g.a. sin speciella depo
nering. Jag instämmer i denna tolkning, med til
lägget att fyndet utmärker sig i huset (kriterium A, 
B och D). Deponeringen i stolphålet tyder på att 
benet nedlagts som en offergåva i samband med 
att huset byggdes och invigdes.

Referens: Grønnegaard 1999:31; den osteolo
giska bestämningen utförd av Annica Gardell.

• Sk. 44. Stångby stationssamhälle, Vallkärra sn 
Inför utbyggnaden av väg 930 söder om Stångby 
stationssamhälle undersökte RAÄ UV Syd 1996 de
lar av ett boplatsområde från senneolitikum, brons
ålder, samt äldre och yngre järnålder. Boplatsom
rådet ligger på ett höj dparti invid en mindre bäck. 
Vid undersökningen dokumenterades 24 alternativt 
25 huslämningar. Övriga anläggningar i form av 
härdar och gropar förekom sparsamt. 17 huskon
struktioner dateras utifrån 14C-analyser, medan 
övriga husdateringar grundas på typologiska jäm
förelser. Fas 1 Senneolitikum och äldre bronsålder 
per. 7-77: åtta långhus. Fas 2 Yngre bronsålder: ett 
långhus. Fas 3 Äldre järnålder: sex långhus och två 
fyrstolpshus. Fas 4 Yngre järnålder: sju eller åtta 
långhus. Hus 16 och 22 tillhör den senneolitiska 
bebyggelsen, där hus 22 delvis sammanfaller i plan 
med ett annat senneolitiskt långhus. Området var 
kraftigt påverkat av modern odling, varför endast 
hålen efter de takbärande stolparna var bevarade. 
Detta gäller särskilt för bronsålderns och järnål
derns huslämningar, medan de senneolitiska husen 
var bättre bevarade.

Hus 16: Långhus, tvåskeppigt, troligen 25x7,2- 
7,9m stort (VNV-ÖSÖ), med fyra takbärande stol
par, raka glest stolpbyggda vägglinjer. Husets väs
tra gavel ej säkert avgränsad. Inga ingångar identi
fierade. Flera av husets stolphål, både i tak- och 
väggkonstruktionen, innehöll smärre fyndmäng
der i form av flintavslagZ-avfall, enstaka keramik
bitar samt bränd lera. Några stolphål utmärker sig 
dock genom en större andel fynd i kombination 
med bränd flinta. Den l:a takbäraren från V 
(Al 1129) innehöll 4 keramikskärvor (vikt 253g) 
från ett oornerat kärl av grovt gods. I samma 
stolphål fanns även 11 flintavslagVavfall (vikt 
96g) varav fyra brända. Den 2:a takbäraren från V 
(Al 1178) innehöll 40 bitar bränd lera (vikt 118g), 
lg bränt ben, 1 flintskrapa samt 34 flintavslag/- 
avfall (vikt 317g) varav 14 brända. I ett väggstolp- 
hål i husets södra långsida nära mitten, fanns ett 
eldskadat förarbete till flintskära. I samma stolp
hål fanns även en oornerad keramikskärva (vikt 
20g), brända ben (2g) samt en bränd flinta (9g).

Kommentar: Endast flintskäran och keramiken 
tolkas av Artursson som husoffer. Jag instämmer i 
denna tolkning, eftersom fynden påtagligt skiljer sig 
från den övriga fyndbilden i huset samt placeringen 
vid gavel respektive vägglinje. Att flintskäran ut
gjordes av ett förarbete med spår av eldpåverkan 
bör också se som en del av den rituella hanteringen 
(kriterium A, B och C). Möjligen representerar även 
flintskrapan och den brända leran i den 2:a V tak
bäraren en avsiktlig nedläggelse, p.g.a. närheten till 
den västra gaveln (kriterium A och C). Hur övriga 
fynd ska tolkas är mer oklart (jfr främst flinta vslag/ 
-avfall men även enstaka keramikbitar samt brända 
ben). Dessa kan utgöras av nedblandat avfall. Å an
dra sidan sammanfaller hus 16 inte i plan med nå
got annan huslämning. Man bör också vara upp
märksam på inslaget av bränd flinta, då bränning 
ofta användes för att transformera offergåvan till 
gudarnas egendom. Tidpunkten för nedläggelserna 
kan inte bedömas.
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Hus 22: Långhus, tvåskeppigt, ca 16,80x5,10- 
5,80m stort (V-Ö), med tre takbärande stolpar i 
husets mittlinje, raka gavlar, en rak och en konvex 
vägglinje, samtliga med glest stolpsättning. I den 
2:a takbäraren från V (A12345) påträffades delar 
av ett oornerat lerkärl (vikt 284g) av grovt gods. I 
samma stolphål fanns även 3 flintavfall varav en 
bränd. I det takbärande stolphålet mitt i huset 
(A12507) fanns delar av ett oornerat lerkärl av 
grovt gods (vikt 120g). Även i detta stolphål fanns 
7 flintavslag/avfall varav 6 brända.

Kommentar: Keramikfynden tolkas av Arturs- 
son som delar av ett husoffer. Jag instämmer i den
na tolkning, eftersom keramiken utmärker sig i 
förhållande till den övriga fyndbilden, samt deras 
deponering i två takbärare bl.a. nära den västra 
gaveln (kriterium A och C). Det är oklart om skär
vorna hör till ett och samma eller två olika kärl. 
Tidpunkten för nedläggelserna kan inte bedömas.

Referens: Artursson m fl 2000:93ff.

• Sk. 45. Vellinge k v. Skolan, Vellinge sn 
Inför nybyggnation i Vellinge undersökte RAÄ UV 
Syd 1990 en 500 m2 stor yta med boplatsläm
ningar från olika tidsperioder. Inom den östra de
len av undersökningsytan grävdes större delarna 
av ett långhus från sen förromersk eller äldre ro
mersk järnålder. Huset var skadat av senare tiders 
verksamheter, och genomgrävt av rännor, en jord
källare mm. Den övriga bebyggelsen inom områ
det var huvudsakligen från yngre perioder.

Långhus: treskeppigt, ca 18x5,5m stort (obs ej 
fullständig längd) (V-Ö), bestående av minst sex 
takbärande bockar. Husets östra gavel ligger utan
för schaktet. Husets funktion diskuteras inte i rap
porten. I stolphålet till den sydöstra takbäraren 
vid schaktkanten (Al93) påträffades en mycket 
fragmentarisk järnkniv (F79), en spräckt knack
sten (F81) samt keramik (126g) av förromersk typ 
(F80) (oklart om skärvorna tillhör samma kärl, ef
tersom skärvorna inte kunnat besiktigas).

Kommentar: Fynden tolkas inte som rituella 
nedläggelser i rapporten. För en sådan tolkning

talar dock fyndens sammansättning och placering 
nära ett hörnläge (kriterium A och C). Det är 
oklart om skärvorna tillhör samma kärl, eftersom 
fynden inte kunde återfinnas i LUHM:s magasin. 
Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Söderberg 1990; LUHM 30 187.

• Sk. 46. Hjärup 21:36, Uppåkra sn 
RAÄ UV Syd genomförde 1997 undersökningar 
av ett närmare 8000 m2 stort område vid Hjärup. 
Vid undersökningen påträffades ca 250 anlägg
ningar, vara två långhus och ett fyrstolpshus, 80- 
talet gropar, åtskilliga härdar samt tre brunnar. 
Dessutom undersöktes fyra romartida skelett
gravar. Huslämningarna och de flesta övriga an
läggningar tillhör en gårdsanläggning i en fas från 
sen folkvandringstid och vendeltid, där hus I utgör 
huvudbyggnaden. Rituella nedläggelser hittades i 
två av brunnarna, i form av djur ben från sakrala 
måltider, bl.a. hästkranier. Vidare hittades ett 
hundkranium deponerat i en grop norr om hus I.

Hus I: Långhus, treskeppigt, ca 50-55x5-6m 
stort (V-Ö), med 12 takbärande bockar. Inga vägg
stolpar bevarade, däremot fanns spår efter flera 
ingångsstolpar, som visar att huset haft minst fem 
ingångar. Den stora byggnaden har preliminärt 
hyst fyra rum med olika funktioner, från väster 
räknat: ett sädesförråd, en bostadsdel, en köksdel 
samt en verkstadsdel i det östra gavelrummet. Fyn
den från huset är mycket sparsamma. I en tak
bärare hittades dock en bennål (Al 73, F80: vikt 
2g). Vidare innehöll fyra takbärare i den östra de
len fynd av smidesslagg till en total vikt av ca 0,5 
kilo (A80, F79: vikt 10g; A89, se nedan; A90, 
F182: vikt 348g; A91, F183: vikt 190g). I ett av 
dessa stolphål fanns även ett mindre antal nitar 
och brickor av järn (A89, F180: järnnitar och 
brickor 64g; F181 järnslagg vikt 16g).

Kommentar: Fynden tolkas inte som rituella ned
läggelser i rapporten. Däremot föreslår jag själv i en 
förnyad studie av platsen, att slaggen kan ha depone
rats med avsikt. Det är främst slaggens distinkta 
koppling till husets östra gavelrum i förhållande till
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det i övrigt svaga fyndmaterialet från huset, som 
tyder på detta. Att slaggen skulle haft en praktisk 
stödjande funktion till de takbärande stolparna 
förefaller inte heller rimligt, p.g.a. den ringa 
mängden. Några andra spår efter järnhantering 
har inte heller påträffats på boplatsen. Jag föreslår 
mot denna bakgrund att smidesslaggen och övriga 
små järnföremål bör ses som avsiktligt depone
rade, förmodligen med en symbolisk koppling till 
hantverksaktiviteter i huset (kriterium A och C). 
Tidpunkten för nedläggelserna kan inte bedömas.

Referens: Runcis 1998:17ff; Carlie 2002b: 
658ff; LUHM 30 736.

• Sk. 47. Tygapil, Valleberga sn 
Åren 1968 och 1972 undersöktes tre neolitiska hus 
vid Tygapil inom Hagestadsprojektet. Boplatsen 
ligger cirka två kilometer från den sydöstskånska 
kusten i ett område med lätta jordar.

Hus 2: Långhus, rektangulärt, ca 6,9x4m stort 
(N-S). Endast stolphålen till den västra långsidan 
och norra gaveln identifierades. Huslämningen 
täcktes av ett cirka 10 cm tjockt kulturlager. Unge
fär mitt i huset hittades en grop (0,10m djup) un
der kulturlagret, innehållande en miniatyrflintyxa 
och ett par närmast hela lerkärl. Flintyxan är av 
tunnackig tunnbladig typ, fyrsidigt slipad och med 
oanvänd egg (ca 9cm lång). Lerkärlet utgörs av en 
nästan intakt helt ornerad trattbägare av miniatyr
typ (ca 10cm hög).

Kommentar: Fyndet tolkas av Strömberg som 
en avsiktlig nedläggelse med hänvisning till Win
ther 1935. Jag instämmer i denna tolkning, p.g.a. 
föremålens hela karaktär, att det rör sig om minia
tyrer som symboliska ersättare för vanliga föremål 
samt att kärlet och yxan nedlagts tillsammans. 
Fyndet utmärker sig också i förhållande till den 
övriga fyndbilden i husen (kriterium A och D). 
Föremålens placering i gropen framgår inte av ar
tikeln, varför tidpunkten för offernedläggelsen 
inte kan bedömas.

Referens: Strömberg 1988:50ff.

• Sk. 48. Påarp 1:12, Välluv sn
Inför utbyggnaden av ett markområde i västra ut
kanten av Påarps samhälle undersökte RAÄ UV 
Syd 2001 en cirka 9000 m2 stor yta med boplats
lämningar. Förutom gropar från yngre romersk 
järnålder och förromersk järnålder dokumentera
des en större gårdsanläggning i flera faser, repre
senterad av sex stora långhus placerade i vinkel. 
Gården kan följas på platsen från yngre romersk 
järnålder och in i vendeltid. Hus 6 tillhör en av 
gårdens mellanfaser.

Hus 6: Långshus, treskeppigt, 44x5,6m stort 
(N-S), med åtta takbärande bockar. Den västra 
långsidan delvis bevarad med väggränna och en
staka väggstolpar. Södra gaveln är sned, markerad 
med fem stolpar. Spår efter norra gaveln saknas. 
En ingång har funnits mitt på västra långsidan. 
Huset tolkas som en ekonomibyggnad. I den l:a 
takbäraren från NV, d.v.s. nära den norra gaveln, 
hittades halva delen av ett tunnväggigt miniatyr
kärl (Fil) med S-formad profil. Kärlet som hitta
des i stolphålets botten kan på typologiska grun
der dateras till romersk järnålder/folkvandrings- 
tid.

Kommentar: Kärlet tolkas av Aspeborg som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. 
kärlets deponering och placering i huset, samt att 
det rör sig om en miniatyr. Kärlet utmärker sig 
också i förhållande till den övriga fyndbilden, som 
var mycket sparsam (kriterium A, B, C och D). 
Fäget i stolphålet tyder på att kärlet deponerats i 
samband med husets byggande och invigning.

Referens: Aspeborg &c Becker 2001.

• Sk. 49. Haglekulla 1:1, Ö Ljungby sn 
Undersökning av UV Syd 1995 av ett samlat 
gårdskomplex från folkvandringstid/vendeltid, be
stående av två långhus, ett fyrstolpshus, ett grop
hus, tre hägnader med två halvtakshus samt en 
järnframställningsugn. Hus 2 identifierades först 
efter fältarbetet. Det överlagras av ett vikingatida 
långhus som ligger vinkelrätt över huset. Dater
ingen av hus 2 baseras på 14C.
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Hus 2: treskeppigt långhus, okänd längd x 4,65 m 
(V-O), bestående av minst fem takbärande bockar. 
Den västra gaveln ligger utanför schaktet. Endast 
enstaka väggstolpar bevarade. En ingång identifie
rad på den norra långsidan. I den 2:a takbäraren 
från SÖ (A104) påträffades delar av en överdel till 
drejkvarn (F77). Huset tolkas i allmänna termer 
som ett kombinerat bonings/fähus.

Kommentar: Kvarnstenen tolkas inte som en 
rituell nedläggelse i rapporten. För en sådan tolk
ning talar dock en generell avsaknad av skonings- 
material i övriga stolphål, samt att drejkvarnen 
utmärker sig i förhållande till den övriga fyndbil
den i huset (kriterium A). Tidpunkten för nedläg- 
gelsen kan inte bedömas.

Referens: Isendahl 1996:12ff; 1997:113ff.

• Sk. SO. Hemmeslöv 7:2, 7:4, Ö. Karups sn 
I samband med vägbyggnation nedanför Halland
sås nordsluttning genomförde RAÄ UV Syd 1997 
undersökningar inom fyra delområden. Inom om
råde III, på ett flackt markområde med postglacial 
finsand, dokumenterades ett långhus från meller
sta bronsålder. Platsen har under förromersk järn
ålder använts för begravningar samt för eldning 
representerat av talrika härdanläggningar. Hus 4 
dateras utifrån 14C till mellersta bronsålder (jfr 
nedan).

Hus 4: Långhus, treskeppigt, ca 20x5-6m stort 
(V-Ö), med nio takbärande bockar. Inga vägglinjer 
fanns bevarade. De takbärande stolparna place
ring tyder på bostaden legat i den östra delen, och 
att den västra delen använts som ekonomi-Zfähus.
I husets östra del och bostadsrum, mellan den för
sta och andra bocken, påträffades resterna av ett 
krossat lerkärl (F426) nedsatt i en grop i alven 
(A1185). Kärlet är av medelstorlek och kan på 
typologiska grunder föras till bronsålder. Direkt 
intill och väster om gropen, påträffades en vällagd 
stenpackning, bestående av en halv malstens- 
liggare av röd gnejs, som låg vänd uppochned.

Kring stenen låg en samling av tio knytnävstora 
löparstenar. Både liggaren och löparna uppvisade 
spår efter att vara väl använda. Stenpackningen 
överlagrade delvis gropen. Kärlet är med största 
sannolikhet samtida med huset, vilket två 14C-date- 
ringar (2730+/-55; 3030+/-80) tyder på. Proven är 
tagna på makrofossil från ett av husets stolphål, 
samt en på träkol av ek från kärlets fyllning. En 
koldatering från stenpackningen gav däremot en 
datering till förromersk järnålder (2190+/-80).

Kommentar: Kärlet tolkas av Strömberg som 
avsiktligt nedsatt i huset. Jag instämmer i denna 
tolkning, eftersom kärlet utmärker sig i förhållande 
till den övriga fyndbilden. Även placeringen mitt i 
bostadsrummet talar för en rituell nedläggelse (kri
terium A, C och D). Om denna skett i samband med 
husets invigning eller långt senare är dock oklart, 
eftersom gropen inte kan knytas till konstruktio
nen. Huruvida kärlet är avsiktligt krossat kan inte 
avgöras. Stenpackningen med malstenar tolkas av 
Strömberg, på basis av 14C-dateringen, som en yng
re konstruktion samtida med härdområdet. Anlägg
ningens rituella karaktär stöds av föremålens kom
position, samt av liggarens uppochnedvända place
ring. Den rumsliga kopplingen till gropen med kär
let är också anmärkningsvärd. Något stöd för en 
samtidighet mellan de båda konstruktionerna och 
huset finns dock inte.

Referens: Strömberg 2002:69ff.

SMÅLAND

• Sm. 1. Vimpeltorpet, Käckeberga sn 
Inför utbyggnad av bostadsbebyggelse undersökte 
Kalmar Länsmuseum 1994 ett boplatsområde be
läget på en svag förhöjning. Undersökningen om
fattade ett ca 11 000 m2 stort område, med beva
rade lämningar från äldre stenålder inom del
område A och B samt ett långhus inom område C. 
Huset dateras på typologiska grunder och ett l4C- 
prov till äldre bronsålder.
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Hus: Långhus, tvåskeppigt, ca 10x5m stort (NÖ- 
SV), med fem takbärande stolpar. Enstaka stolphål 
bevarade utmed norra långsidan. En identifierad 
ingång på husets södra långsida. I den östra 
ingångsstolpen hittades en intakt bränd vävtyngd 
(F125; 8,5 cm i diameter, vikt 240g). I den västra 
parstolpen (A 6) fanns 2 keramikskärvor (F473, 
vikt 43g).

Kommentar: Fynden tolkas inte som avsiktliga 
nedläggelser i rapporten. För en sådan tolkning 
talar främst den hela vävtyngdens distinkta place
ring i en ingångsstolpe. Även keramikskärvorna i 
parstolpen kan möjligen ha nedlagts med avsikt 
sett i förhållande till avsaknaden av fynd i övriga 
stolphål (kriterium A och C). Tidpunkten för ned- 
läggelserna kan inte bedömas.

Referens: Gustafsson 1995.

• Sm. 2. Gunnarstorp, Söderåker sn 
Inför utbyggnaden av väg E22 mellan Söderåker 
och Hossmo genomförde Kalmar länsmuseum 
1998 undersökningar av en äldre järnåldersbo- 
plats i Gunnarstorp. Området var cirka 7000 m2 
stort, beläget i flack terräng 15-18 m ö h. Vid un
dersökningen påträffades cirka 550 anläggningar, 
varav 200 stolphål, 7 hägnader, 43 härdar, 197 
nedgrävningar och 2 kokgropar. Vidare påträffa
des ett större och ett mindre långhus och ett fyr- 
stolpshus tillhörande en gård från romersk järn
ålder. Samtliga hus har brunnit. Inget benmaterial 
fanns bevarat.

Hus 2: Långhus, treskeppigt, ca 17x?m (VNV- 
ÖSÖ), bestående av sex takbärande bockar. Inga 
vägglinjer bevarade. En eventuell ingång i nord
västra långsidan. Huset har troligen haft bostad i 
västra delen och ekonomidel i öster. Möjligen har 
husets västligaste del använts som spannmåls- 
förråd. I två av stolphålen i den västra gaveln hit
tades stora mängder förkolnade fröer. I det meller
sta stolphålet i västra gaveln (A466) hittades 267 
fröer varav 97 korn, 41 råg, 21 emmer, 3 havre, 5

oljedådra samt 100 obestämda. I det NV gavel- 
stolphålet (A467) fanns 512 fröer varav 3 korn, 
103 råg, 186 emmer samt 120 oljedådra. Även i 
ingångsstolphålen vid det NV hörnet fanns en stör
re andel fröer. I det västra stolphålet (A468) fanns 
156 fröer, varav 11 korn, 36 råg, 11 emmer, 50 
obestämdbara, 42 oljedådra, 3 måra och 3 spegel. 
I det östra stolphålet (A458) hittades 83 fröer, va
rav 52 korn, 12 råg, 6 emmer, 1 havre, 8 oljedådra, 
3 målla och 1 måra.

Kommentar: Den stora andelen växtfynd till
skrivs i rapporten en praktisk förklaring, således 
att dessa tyder på att husets västra del använts 
som spannmålsförråd. Denna tolkning förutsätter 
att fröerna hamnat sekundärt stolphålsfyllningen 
En sådan förklaring är inte rimlig, eftersom stolp
hålen saknar spår efter utbytta stolpar samtidigt 
som huset har brunnit. Mängden sädeskorn är 
också mycket stor sett i förhållande till övriga 
stolphål i huset. Slutligen är växtfyndens rumsliga 
koppling till husets nordvästra hörn, västra gavel 
samt ingång i NV påtaglig. Det nordvästra hörnet 
har i andra sammanhang visat sig ha en särställ
ning för rituella nedläggelser (kriterium A och C). 
Fröernas karaktär framgår inte av rapporten, 
d.v.s. om dessa var välbevarade och därmed repre
senterar utsäde. Fröerna bör ha deponerats i sam
band med husets byggande och invigning, efter
som huset har brunnit ner.

Hus 3: Uthus av fyrstolpstyp, ca 5x2,6-3 m (V- 
Ö), bestående av två takbärande bockar. Inga 
väggstolpar bevarade. En friliggande grop (A477) 
inuti huset innehöll en depå om 340 förkolnade 
sädeskorn, varav 300 fröer av skalkorn och 40 av 
emmer.

Kommentar: Fyndet tolkas som en avsiktlig 
nedläggelse i rapporten, p.g.a. dominansen av ett 
sädesslag samt den i övrigt ringa mängden växt
fynd från huset. Jag instämmer i denna tolkning 
(kriterium A och D). Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.
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Referens: Gustavsson & Olsson 2001, Engelmark 
och Olofsson 2001:22.

• Sm. 3. Kv. boplatsen Hovsbaga, Växjö stad 
Smålands museum genomförde 1995 undersökning
ar av ett boplatsområde i Hovshaga. Inom två del
områden, 2000 respektive 5000 m2 stora, påträffades 
elva hus varav nio långhus samt omkring 80 härdar/ 
kokgropar och 116 gropar. Bebyggelsen kan knytas 
till fyra faser: Fas 1 senneolitikum: ett långhus. Fas 2 
sen yngre bronsålder: 5 långhus. Fas 3 romersk järn
ålder: två långhus. Fas 4 yngre romersk järnålder/ 
folkvandringstid: ett långhus. Hus K VII tillhör yngre 
bronsålder och hus KV romersk järnålder.

Hus KV: Långhus, treskeppigt, minst lOx 5m 
stort (V-Ö), med fyra takbärande bockar. Inga 
vägglinjer bevarade och inga ingångar identifie
rade. I stolphålet till den l:a takbäraren från NÖ 
(A64) påträffades en maisten.

Kommentar: Malstenen tolkas inte som en ritu
ell nedläggelse i rapporten. Det ytterst ringa fynd
materialet från platsen i kombination med ett 
hörnläge talar dock för en avsiktlig nedläggelse 
(kriterium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.

Hus KVII: Långhus, treskeppigt, minst 14x6,5m 
stort (V-Ö), bestående av sex takbärande bockar. 
Inga säkra spår av väggstolpar. I stolphålet till den 
2:a takbäraren från NÖ (Al 153) påträffades cirka 
100 gram förkolnade sädeskorn. Fyndet domineras 
av vete och påfallande små mängder ogräs, vilket 
tyder på att det rör sig om rensat utsäde. I övriga 
prover från platsen dominerar skalkorn.

Kommentar: Fyndet tolkas av Skoglund som en 
medveten deposition med hänvisning till Regnells 
diskussion om rensat utsäde från 1997. Jag delar 
Skoglunds tolkning (kriterium A och B). Tidpunk
ten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Högrell & Skoglund 1996; Skoglund 
1999:284f.

SÖDERMANLAND

• Sö. 1. Österkärv, Frustuna sn
Delar av ett boplatsområde från bronsålder och 
järnålder undersöktes 1994 av RAÄ UV Mitt i 
samband med omläggning av väg 57 vid Gnesta. 
Boplatsen låg i ett sadelläge mellan två morän
ryggar i anslutning till en sprickdal mot söder. 
Inom området undersöktes 296 anläggningar, 
främst stolphål, härdar, gropar. Tre huslämningar 
identifierades, med endast stolphålen efter tak
bärarna bevarade. Någon funktionsbestämning av 
husen diskuteras inte. Dateringen av husen base
ras helt på l4C. Tre dateringar från hus II visar på 
en spännvidd från äldre/mellersta bronsålder till 
romersk järnålder (1800-1700 B.C., 1100-900 B.C. 
och 25-140 A.D.). Det breda bockavståndet (3 me
ter) tyder enligt min bedömning på en datering till 
mellersta bronsålder.

Hus II: Långhus, treskeppigt, minst 8x5m stort 
(NNV-SSÖ) (S gaveln fortsätter utanför schaktet), 
bestående av fyra takbärande bockar. I stolphålet 
till den 2:a takbäraren från SV (Al53) påträffades 
en löpare av rödaktig granit med fem fasetterade 
ytor och eventuell knackyta (F104, vikt ca 800g).

Kommentar: Fyndet tolkas inte som en avsikt
lig nedläggelse i rapporten. Förekomsten av sten- 
skoning i nästan samtliga stolphål talar mot en 
medveten deponering. A andra sidan är stenen in
takt, varför en rituell tolkning inte helt kan uteslu
tas. Stenens placering kan inte bedömas, eftersom 
huset är ofullständigt (kriterium A). Tidpunkten 
för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Burman 1996.

• Sö. 2. Snytberga, Härad sn
Gårdstomt undersökt 1991 av RAÄ UV Stockholm 
i samband med omläggning av E20 mellan Sträng
näs och Eskilstuna. Gårdstomten låg i lermark på 
en svag sydostsluttning ned mot Eksågsån, som 
mynnar ut i Sörfjärden, en vik av Mälaren. Gården
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är 14C-daterad till sen förromersk järnålder - äldre 
romersk järnålder, då vattennivån var cirka 10 
meter högre än idag. Detta innebär att gården le
gat längst inne i en smal inskuren vik av Sörfjär- 
den, med ett skyddat läge. Gården omfattar fem 
huslämningar, varav ett stort långhus, två mindre 
långhus samt två uthus. Övriga anläggningar ut
gjordes av fem gropar samt ett större antal härdar 
i anslutning till bebyggelsen.

Hus I: Långhus, treskeppigt, ca 50x10,5m stort 
(NV-SÖ), med ca 15 takbärande bockar. Svagt 
konvexa stolpbyggda väggar, dock endast delvis 
bevarad utmed husets västra långsida. Inga in
gångar identifierade p.g.a. den skadade vägg
linjen. Huset tolkats som flerfunktionellt, med en 
bostadsdel i mittpartiet, där två ugnsliknande kon
struktioner påträffades i husets mittlinje. Före
komsten av tätare ställda stolpar i husets respek
tive ändar tolkas som ekonomi/fädel. Huset uppvi
sar särskilt i mittpartiet dubbla stolpar i stolphålen 
till takbärare, vilket tyder på att huset reparerats 
eller byggts om. Förekomsten av bränd lera kan, 
enligt författarna, tyda på att huset brunnit innan 
ombyggnaden. Cirka 50 stolphål var stenskodda. I 
huset påträffades åtta löpare och en malstens- 
liggare. Nästan samliga framkom i husets mitt
parti, i tre stolphål till takbärare tillhörande den 
södra raden (A210, A222 och A292). IA210 fanns 
en malstensliggare (F148: 6,5x4,5 cm stor) och tre 
löpare (F149 vikt 896g; F150 vikt 772g; F151 vikt 
182g). I samma stolphål fanns även bränd lera och 
lerklining (F81-83). I A 222 fanns två löpare (F152 
vikt 696g; F153 vikt 920g) samt ett bryne av sand
sten (F 154 vikt 284g). I stolphålet fanns riktligt 
med eldpåverkad sten samt bränd lera (F91) och 
lerklining (F92). Stolphålet A250 är nedgrävt i 
A222. I A292 fanns en löpare (Fl57 vikt 670g). 
Stolphålet har samma nedgravning som A 291-95. 
Två löpare påträffades även i en härd/ugn (A230) i 
husets norra hälft (F155 vikt 284g; F156 vikt 
930g). I härden fanns även ca 180 bitar lerklining

(F95 vikt 950g), 5 bitar slagg (Fl 70 vikt 3g) samt 
165g brända ben från hare och häst.

Kommentar: Inga av fynden tolkas som avsikt
liga nedläggelser i rapporten. För en rituell tolk
ning av de bearbetade stenarna talar främst det 
förhållandet att malstenar helt saknas från övriga 
huslämningar, att flera stenar deponerats tillsam
mans samt att dessa uppvisar en påtaglig rumslig 
koppling till husets mittparti och bostadsdel (kri
terium A och C). För malstenarna i härden kan en 
profan funktion inte uteslutas. Förekomsten av 
hästben är dock intressant mot bakgrund av häs
tens betydelse som offerdjur. Att flera av de fynd
förande stolphålen visar spår efter utbytta stolpar 
tyder på att malstenarna huvudsakligen depone
rats i samband med husets byggande och invig
ning.

Referens: Ekman och Neander 1994.

• Sö. 3. Skavsta, S:t Nicolai sn 
Inför utbyggnaden av Nyköpings flygplats genom
förde RAÄ UV mitt 1990 undersökningar av två 
gårdstomter med tillhörande gravfält från äldre 
järnålder (RAÄ 41 och 418). Gårdstomterna var 
belägna på norra delen av en N-S moränrygg med 
berg i dagen, cirka fyra km V om Nyköpingsån 
och NV om Nyköping. Endast på den södra av 
tomterna föreligger fynd av rituell karaktär med 
koppling till hus. Bägge gårdstomter dateras uti
från 14C till sen förromersk och äldre romersk 
järnålder. Inom den södra gårdstomten undersök
tes ett ca 3000 m2 stort område med två hus
lämningar och härdgropar. Bebyggelsen bestod av 
L-formad gård, bestående av ett större och ett 
mindre långhus, där hus II utgör huvudbyggnaden. 
Gårdstomten överlagrades av kulturlager samt av 
ett gravfält från yngre bronsålder till folkvand- 
ringstid.

Hus II: Långhus, treskeppigt, 31x10m (NV- 
SÖ), med ett flertal stenskodda takbärande bockar. 
Närmast raka stolpbyggda långsidor och svagt
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rundade gavlar. Huset förmodligen flerfunktio- 
nellt, där en härdgrop och mindre kokgrop i östra 
delen tyder på en boningsdel. En ingång identifie
rad utmed västra delen av södra långsidan. I två 
väggstolpar (A90 och A91) invid och öster om in
gången påträffades i vardera en skrapa av kvarts 
(A90: F363 vikt 5g; A91: F366 vikt 8g).

Kommentar: Skraporna tolkas inte som avsikt
ligt deponerade i rapporten. För en sådan tolkning 
talar dock deras rumliga koppling till husets in
gång, samt att andelen fynd i övrigt är mycket få 
från huset (kriterium A och C). Tidpunkten för 
nedläggelsen kan ej bedömas.

Referens: Olausson 1994.

UPPLAND

• Up. 1. Alsnö hus, Adelsö sn
A) I samband med undersökningar av det vikinga
tida och tidigmedeltida kungsgårdskomplexet 
Hovgården, Alsnö Hus, har vid flera tillfällen på
träffats amulettringar med miniatyrer. I två fall 
har dessa haft en rumslig koppling till huskonst
ruktioner. Vid undersökningen av en medeltida 
byggnad sydöst om Alsnö Hus 1920, påträffade 
Thordeman en liten eldstålsformad amulettring av 
brons (SHM 16 526:63). Ringen hittades på insi
dan av byggnadens sydöstra hörn.

Kommentar: Någon tolkning av fynden fram
förs inte. Ringens karaktär och placering i ett 
hörnläge talar dock för en rituell deponering (kri
terium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan 
ej bedömas.

Referens: Rydh 1936:186ff.
B) I samband med forskningsgrävningar inom 
Adelsöprojektet undersöktes mellan åren 1991- 
1994 delar av flera terrasser och huskonstruktioner 
från vikingatid. I schakt 1 norr om Alsnö Hus under
söktes 1992 en vikingatida huskonstruktion, troli
gen ett långhus, beläget på en stensatt terrassyta.

Huset fynddateras till vikingatid och antas före
ligga i två faser.

Hus: Långhus (fas 2), okänd storlek, troligen en 
byggnad med syllstenkonstruktion och stolpar. 
Undersökningen omfattade två stolphål, en sten- 
rad och en härd. I kanten av en härd i husets golv
lager hittades en skära av järn med två ringar var
av en med två vidhängande miniatyrskäror. I 
samma lager låg även ett knivämne, spetsen av en 
miniatyrskära samt ett litet eldstålsformat hänge.

Kommentar: Fyndet tolkas av Isaksson och 
Brunstedt som en avsiktlig deponering i samband 
med privat fruktbarhetskult. Jag instämmer i tolk
ningen p.g.a. fyndets karaktär och placering i hu
set (kriterium A och C). Placeringen i husets golv
lager tyder på att föremålen nedlagts som offer
gåva i samband med husets byggande och invig
ning.

Referens: Isaksson 1992:8 och 25; Brunstedt 
1996.

• Up. 2. Björkö, Birka Svarta jorden, Adelsö sn 
I samband med Birkaprojektets undersökningar i 
Svarta jorden 1991 påträffades en rituell deposi
tion i en gemensam grundränna för två parallella 
byggnader, bestående av småsten med inblandning 
av aska. Depositionen låg i och under stensam
lingen och omfattade delar att ett kranium med 
kvarsittande horn av nötboskap, två stora amu
lettringar av järn, två ejdervingar samt ett grovt 
skulderblad av människa, troligen från en kraftig 
man.

Kommentar: Fyndet tolkas av Ambrosiani som 
ett skyddsoffer för det ”nybyggda” huset med ge
nerella hänvisningar till liknande sedvänjor inom 
vendiskt område, men också fynd från agrarbe
byggelse i Mälardalen. Jag instämmer i tolkningen 
om en rituell nedläggelse (kriterium A, B, C och 
D), med tillägget att föremålens sammansättning 
med olika kraftladdade föremål tyder på en
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skyddsmagisk nedläggelse. Depositionen bör ha 
skett i samband med att husen byggdes och invig
des.

Referens: Ambrosiani & Ericsson 1993:15ff.

• Up. 3. Björkö, Birka Garnisonen, Adelsö sn 
Inom ramen för projektet Birkas befästning ge
nomfördes mellan 1997-2000 undersökningar av 
området Garnisonen på Birka, nordväst om bor
gen. Vid undersökningen av den övre terrassen på
träffades en vikingatida hallbyggnad.

Hus: Långhus, treskeppigt, 19x9,5m stort (NV- 
SÖ), med tre takbärande bockar, dubbla välva 
väggar och två ingångar. I byggnaden har funnits 
två stora rum med vardera en eldstad. Fynd av 
spjutspetsar, sköldbucklor, ringväv från rustningar 
samt beslag och nycklar till kistor tyder på att hu
sets norra del använts som vapenförråd eller kan
ske som bostad åt Birkas krigare. I den södra och 
västra delen påträffades stora mängder djur ben 
och åtskilliga knivar, tillsammans med exklusiva 
fynd i form av skärvor från glasbägare och ett 
drakhuvud i brons. Huset antas på dessa grunder 
även ha använts som samlingslokal åt krigarna, 
både vid festligheter och religiösa ceremonier. I 
stolphålet till den östra takbäraren mitt i huset hit
tades två spjutspetsar, en ornerad doppsko i brons 
till en svärdsskida, en ornerad torshammare av 
horn samt cirka fyrtio itusågade kamfodral. Fod
ralen visar spår av eldpåverkan. Enligt Holmquist 
Olausson har kamfodralen troligen utsatts för eld i 
samband med att huset brändes ner.

Kommentar: Nedläggelsen tolkas av Holmquist 
Olausson som en offernedläggelse till krigsguden 
Oden. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. fyn
dets ovanliga sammansättning och placering samt 
att kamfodralen utsatts för rituell förstörelse och 
gjorts obrukbara (kriterium A, B och D). Enligt 
Holmquist Olausson hittades föremålen i hela 
stolphålet, vilket tyder på att depositionen utfördes

då huset byggdes och invigdes. Om kamfodralen 
låg i stolphålet då huset brändes ner, kan dessa 
knappast ha eldskadats i samband med branden.

Referens: Holmquist Olausson 2001:13ff.

• Up. 4. Rickomberga, Bondkyrko sn 
Del av boplatsområde från äldre och yngre järnålder 
undersökt av UV Uppsala 1989 i samband med bo- 
stadsutbyggnad. Undersökningsytan låg i anslut
ning till Rickomberga bytomt strax väster om Upp
sala. Den omfattade ca 3400 m2 varav 700 m2 un
dersöktes p.g.a. bl.a. uppstickande berg och en par
keringsplats. Sammantaget undersöktes ca 170 an
läggningar, flertalet stolphål ingående i hus, två 
grophus, härdar och härdgropar. Bebyggelse indelas 
utifrån l4C- och fynddateringar samt stratigrafiska 
iakttagelser i fem faser A-E. Fas A omkring Kr f: 
Hus A samt en mindre grupp härdar. Fas B yngre 
romersk järnålder: Hus B?, grophus B samt några 
härdar. Fas C folkvandringstid: Hus Cl och eventu
ellt hus C2. Fas D vendeltid: Hus Dl och eventuellt 
hus D2. Fas E sen vendeltid/tidig vikingatid: Hus E 
och grophus A36 samt en mindre grupp härdar.

Hus Dl: Långhus, treskeppigt, ca 25x7-8m (N- 
S), med fem takbärande bockar, mycket kraftiga 
och stenskodda. Endast enstaka väggstolpar beva
rade samt i norra gaveln. Inga ingångar identifie
rade. I husets mittparti fanns tre härdar på rad i 
husets längdriktning (A15, A20 och A105). I härd
gropen A15 hittades ett stort antal obrända ben av 
lamm (F14-20; vikt 805g). Delar av hela kroppen 
finns representerade bland benen, samtidigt som 
vissa ben förekommer i dubbel uppsättning (t.ex. 
frambenen), vilket tyder på mer än en individ. I 
härden fanns även enstaka obrända ben av svin 
tillhörande en underkäke (F12-13; vikt 15,5g). 
Benen låg en bra bit ner i härdgropen.

Kommentar: Depositionen av lammben tolkas 
av Karlenby som en möjlig offerhärd. Jag instäm
mer i denna tolkning, p.g.a. fyndets karaktär som
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också utmärker sig i huset (kriterium A, B, C och 
D). Några uppgifter om slaktmärken på benen 
finns inte i rapporten. Att benen är obrända talar 
för att dessa nedlagts med köttet sittande på. Vi
dare tyder den låsta positionen i härdgropen på att 
nedläggelsen skett i samband med att huset bygg
des och invigdes.

Hus E: Långhus, treskeppigt, ofullständigt (N- 
S), med minst fyra takbärande bockar. Enstaka 
väggstolpar bevarade samt väggränna utmed väs
tra långsidan. Inga ingångar identifierade. Huset 
fynddaterat till 600-700-tal. I en väggstolpe i östra 
vägglinjen (A25) påträffades en närmast intakt 
miniatyrkniv av järn med svängd rygg (F35; 8,6 
cm lång). I västra vägglinjen hittades i anslutning 
till en väggstolpe (A 22) en torshammare av järn 
(F134; 5,4 cm lång).

Kommentar: Inga av föremålen tolkas i rappor
ten som rituella nedläggelser. Torshammaren 
framkom som lösfynd i anslutning till västra lång
väggen. Föremålet har en sakral karaktär, man 
kan i detta sammanhang inte kopplas till någon 
avsiktlig deposition. Kniven hittades däremot i en 
väggstolpe och bör, eftersom det rör sig om minia
tyr samt att denna var närmast intakt, ses som en 
skyddsmagisk nedläggelse (kriterium A, B och C). 
Kniven har sannolikt deponerats i samband med 
att huset byggdes.

Referens: Karlenby 1995:18ff; 26f; Sigvallius 
1995:69f.

• Up. 5. Bredåker, Gamla Uppsala sn 
Inför utbyggnaden av järnvägen mellan Uppsala 
och Gävle till dubbelspår (ostkustbanan) under
sökte RAÄ UV Uppsala ett cirka 500x15-20 meter 
stort område med boplatslämningar från järnål
dern. Området var beläget på slättmark öster om 
och i Fyrisåns dalgång strax norr om Uppsala. 
Sammantaget påträffades 12 huslämningar, varav 
nio långhus och tre uthus av fyrstolpstyp, 22 här
dar och tre kokgropar mm. Bebyggelsen fördelade

sig i fyra grupper (A-D) vilka tolkas som gårdsen- 
heter. Husen var generellt hårt odlingsskadade 
med endast spåren efter de takbärande stolparna 
bevarade. Bebyggelsen dateras främst med hjälp 
av 14C. Gård C antas ha haft den längsta använd
ningstiden från förromersk järnålder och fram i 
folkvandringstid. Gård A och B dateras till över
gången yngre romersk järnålder och folkvand- 
ringstid, medan Gård D representerar det yngsta 
skedet folkvandringstid och vendeltid. Gård B har 
bestått av två stora långhus (Hus II och III) och ett 
fyrstolpshus (Hus VIIA och B). Det är oklart om 
hus III är samtida med hus II.

Hus II: Långhus, treskeppigt, ca 24x6,5m stort 
(VSV-ÖNÖ), med sex takbärande bockar, raka 
gavlar, inga vägglinjer bevarade. En härd bevarad i 
husets mittparti. Något förhöjda fosfatvärden i 
östra delen. Huset tolkas som ett flerfunktionellt 
hus, med bostad i väster och fädel i öster. I stolp- 
hålet till den 3:e takbäraren från V i norra raden 
(A937), i anslutning till härdrummet, påträffades 
delar av en rektangulär hårt bränd lerplatta, en 
trolig vävtyngd (F96: vikt 18g) samt en närmast 
komplett avsatskam av horn med konvex rygg och 
stödskena fastsatt med sex järnnitar (F95). Kam
men har dekor i form av punktcirklar och dateras 
till folkvandringstid.

Kommentar: Fynden tolkas inte som en avsikt
lig nedläggelse i rapporten. För en sådan tolkning 
talar dock föremålens ovanliga karaktär och sam
mansättning i förhållande till den övriga fyndbil
den i huset, liksom den centrala placeringen i hu
sets härdrum (kriterium A, C och D). Läget i stolp- 
hålet framgår inte, varför tidpunkten för nedläg
gelsen kan inte bedömas.

Referens: Häringe Frisberg & Göthberg 1998: 
20ff, 38.

• Up. 6. Norra gärdet, Gamla Uppsala sn 
Sommaren 1996 genomförde Institutionen för ar
keologi vid Uppsala Universitet undersökningar av
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ett boplatsområde från romersk järnålder till vi
kingatid. Sammantaget undersöktes en cirka 800 
m2 stor yta fördelad på sex schakt (A-F). I det 
södra schaktet A (ca 60x8-9m stort) dokumente
rade lämningar efter en vikingatida gårdsbebyg
gelse troligen del av en mer sammansatt bebyg
gelsestruktur. Fem huslämningar undersöktes, va
rav tre stolpburna enskeppiga hus, ett grophus och 
ett fyrstolpshus. Inom området fanns även flera 
härdar, ugnskonstruktioner samt kulturlager av 
varierande tjocklek. Flus 1 fynddateras till 850- 
1000 e. Kr.

Hus 1: Rektangulärt hus, enskeppigt, ca 
12,1x7,0m stort (SV-NÖ), med raka glest stolp- 
satta långväggar och rak västgavel, den östra ga
veln troligen skadad. Huset har varit byggt i skif
tesverk eller resvirkesteknik. Två inre stolphål de
lar huset i två rum, varav det sydvästra rummet 
har en härd. Huset tolkas utifrån det relativt rik
haltiga fyndmaterialet som ett bostadshus. I det 
SV hörnstolphålet (A92) hittades två nästan hela 
hornkammar av A3-typ (F6521-22). I ett intillig
gande stolphål i SV gaveln (Al) hittades under
käkar från en gammal och en ung häst samt ett 
handrotsben av häst. I ännu ett intilliggande gavel- 
stolphål (A20) hittades en vänster överkäke från 
en stor hund, tre grodben samt en tand och ett 
handrotsben av häst. I en stolphål (A80) troligen 
tillhörande ingången på husets södra långsida 
fanns ett närmast fullständigt fårkranium. Ett 
stolphål som hör samman med en trolig motställd 
ingång på husets norra långsida innehöll en höger 
överkäke av hund, en höger överkäke av en ung 
häst samt ett handrotsben av häst. I ett väggstolp- 
hål (A21) tillhörande husets norra långsida påträf
fades en vänster och en höger underkäke av en 
sugga. I ett intilliggande stolphål, troligen tillhö
rande en inre mellanvägg (A22), påträffades en 
höger överkäke av en galt. Slutligen hittades i det 
NV hörnstolphålet (A26) skeletten av fem grodor, 
representerade av främre och bakre extremiteter.

Kommentar: Samtliga nämnda djurbensdepositio- 
ner tolkas av Bäckström som husoffer, p.g.a. sin 
speciella karaktär och rumsliga placering i huset 
med koppling till hörn och ingångar. Jag instämmer 
i denna tolkning, där särskilt inslaget av häst och 
hund, liksom det intakta fårkraniet och symboliken 
med parvis nedlagda djurkäkar, förstärker fyndens 
rituella karaktär (kriterium A och C eventuell D). 
Depositionen av fem grodor är mig veterligen det 
första fyndet av sitt slag. Även i detta fall förstärker 
den rumsliga kopplingen till ett hörnläge fyndets 
speciella karaktär (kriterium A, C och D). Någon 
tolkning av kammarna förs inte fram i rapporten. 
Enligt min bedömning bör även dessa uppfattas 
som avsiktligt deponerade, då det rör sig om två 
närmast intakta och identiska kammar som ned
lagts i hörnläge. Det bör noteras att både djur- och 
tvillingsymboliken även kan appliceras på detta 
fynd, då bägge kammar är försedda med djurhuvu- 
den i bägge ändar (kriterium (A, C och D). Tid
punkten för nedläggelserna, som närmast bör upp
fattas som magiska depositioner av kraftladdade 
föremål, kan inte bedömas utifrån rapporten.

Referens: Ljungkvist & Hulth 2000:1 Iff; Bäck
ström 2000:44ff.

• Up. 7. Forsby, Knivsta sn
Inför utbyggnaden av Arlandabanan genomförde 
RAÄ UV Mitt 1992 undersökningar av ett cirka 
3000 m2 stort område, bestående av en förhisto
risk boplatsyta och nio stensättningar. Bebyggel
sen omfattar fyra hus, varav ett hus från yngre 
bronsålder och tre från romersk järnålder och 
folkvandringstid. Järnåldersbebyggelsen tolkas som 
en ensamgård i minst två faser, bestående av två 
långhus och en ekonomibyggnad. Fyndmaterialet 
var tämligen sparsamt och bestod främst av kera
mik och ben. Ett depåfynd om flera järnföremål, 
däribland en lövkniv, två små skäror, två små kni
var, några glaspärlor mm, hittades i en triangulär 
stensättning strax norr om hus 1. Fyndet dateras
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till folkvandringstid och bedöms således vara sam
tida med boplatsen.

Hus 1: Långhus, treskeppigt (fas 1-2): ca 20x?m 
stort (NNÖ-SSV), med sex takbärande bockar, var
av stolpparet längst i S respektive längst i N för
modligen utgör tillbyggnader i fas 2. Inga vägglinjer 
fanns bevarade. Huset tolkas utifrån en centralt be
lägen härd som ett bostadshus. I stolphålet till den 
2:a takbäraren från SÖ (A2912) hittades en intakt 
malstensliggare. I stolphålet till den 2:e takbäraren 
från NÖ (A3307) hittades en intakt holkyxa av järn 
(F1001; 13 cm lång). Närmare uppgifter om place
ringen i stolphålen saknas.

Kommentar: Malstenen tillskrivs i rapporten 
en praktisk funktion som kantställd skoningssten. 
För en sådan tolkning talar enligt Hamilton det 
faktum att även intilliggande stolphål till tak
bärare var stenskodda. Holkyxan däremot tolkas 
som ett byggnadsoffer med hänvisning till Pauls
son 1993. Man bör enligt min uppfattning beakta 
att båda fynden utmärker sig i förhållande till den 
övriga fyndbilden i huset, som i övrigt var mycket 
sparsam. En eventuell rituell deponering kan där
för inte helt uteslutas för malstenen (kriterium A). 
Tidpunkten för nedläggelserna är osäker, men ska 
sannolikt knytas till husets byggande.

Referens: Hamilton 1995:23ff, 34f, 41.

• Up. 8. Graneberg, Litslena sn 
I samband med utbyggnaden av riksväg 55 mellan 
Örsundsbro och Litslena kyrka undersökte RAÄ 
UV Uppsala åren 1994-95 delar av ett större bo
platsområde från förromersk och romersk järn
ålder. Området ligger på en markerad platå i ler- 
mark på en nivå av 25-29 m ö h, i norra änden av 
en dalgång som under äldre järnåldern bör ha ut
gjort en tidigare havsvik. Inom den undersökta 
ytan påträffades 564 anläggningar, varav 120 till
hörde huskonstruktioner. Övriga anläggningar ut
gjordes av härdar, kokgropar, stolphål och störhål, 
m.m. de senare bl.a. ingående i hägnader. Bland de

nio huslämningar som påträffades, fanns sex lång
hus, en skadad huskonstruktion samt två fyr- 
stolpstyp (hus 11 och 12). Bebyggelsen indelas på 
basis av ,4C-dateringar och hustypologi i tre faser: 
Fas 1 sen förromersk järnålder: ett större och ett 
mindre långhus (hus 1 och 5). Fas 2 mitten av ro
mersk järnålder: två mindre långhus (hus 3 och 4) 
samt härdområden. Fas 3 yngre romersk järnålder 
och folkvandringstid: ett mindre långhus (hus 2), 
ett eller två uthus (hus 10 och 11), tre hägnader 
samt härdområden.

Hus 2: Långhus, treskeppigt, 6,9x5,2m (NÖ- 
SV), med tre takbärande bockar som var sten
skodda. Endast enstaka stolpar bevarade av vägg
linjen. Möjlig ingång vid det sydöstra hörnet. 
Härd bevarad i husets sydvästra del. Huset tolkas 
p.g.a. den ringa storleken som ett osäkert bonings
hus. I stolphålen till den l:a takbäraren från SV 
respektive NV hittades i vardera en intakt mal- 
stenslöpare (A7809:F39 och A5378:F64). Place
ringen i stolphålen framgår inte.

Kommentar: Någon rituell tolkning av löparna 
förs inte fram i rapporten. Det faktum att dessa låg 
i takbärare med hörnposition samt att endast sex 
löpare totalt påträffats inom boplatsområdet (tre i 
härdar och ett lösfynd) talar för möjliga rituella 
nedläggelser. En praktisk funktion kan emellertid 
inte heller uteslutas då samtliga stolphål var sten
skodda (kriterium A och C). Tidpunkten för ned
läggelserna är osäker, men ska sannolikt knytas till 
husets byggande och invigning.

Hus 4: Långhus, treskeppigt, 11,3x7m (NNV- 
SSÖ), med tre takbärande bockar samtliga sten
skodda. Enstaka stolpar bevarade i vägglinjen. 
Stolpparet utmed västra långsidan tolkas som in
gång. En kokgropsliknande härd fanns i huset 
norra hälft. I botten av en vägg- och ingångsstolpe 
utmed västra sidan (A6693) påträffades en frag
mentarisk krumkniv med avbruten tånge (F33).

Kommentar: I rapporten framhålls att fynd av 
krumknivar är ovanliga på boplatser, utan främst
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påträffas i gravar. Fyndet tolkas av Eriksson och 
Lang, utifrån sin karaktär och placering nära in
gången, som ett husoffer med skyddsmagisk ka
raktär. Jämförelser görs med senare tiders folkliga 
traditioner att lägga ned knivar och stål som skydd 
mot ont. Hänvisningar görs här till Hagberg 1929 
och Paulsson 1993. Jag instämmer i denna tolk
ning (kriterium A, C och D). Att kniven hittades i 
botten av stolphålet talar för att denna nedlagts i 
samband med att huset byggdes.

Referens: Eriksson & Lang 1998:32, 49ff.

• Up. 9. Skäggesta, Litslena sn 
Del av större boplatsområde från yngre järnålder, 
undersökt 1986 av RAÄ UV Uppsala i samband 
med utbyggnaden av väg El 8. Boplatsen var belä
gen i ler- och åkermark på en platå 15-20 m ö h på 
västra sidan av Litslenadalgången. Det undersökta 
ytan omfattar 14 300 m2. Förutom ett ställvis be
varat kulturlager som schaktades bort, undersök
tes 129 härdar, 43 kolfläckar, 325 stolphål, 104 
nedgrävningar och 71 mörkfärgningar. Samman
lagt 24 huslämningar, representerade både av 
långhus och mindre stolpbyggnader. Av dessa 
identifierades elva under grävningens gång (I-XI). 
Bebyggelsen tolkas som bestående av minst två 
samtida gårdar från yngre romersk järnålder och 
fram till vikingatid. Flera av husen överlappar var
andra i plan. Hus I dateras till sen vendeltid och 
tidig vikingatid (fas 4), medan hus V tolkas som 
huvudbyggnaden i en storgård med hallfunktion 
från vendeltid (fas 3). Sammanlagt 13 kilo obrän
da ben påträffades, huvudsakligen från stolphål 
och enstaka avfallsgropar. Även om en stor del av 
djurbensmaterialet härrör från kranier och andra 
köttfattiga delar, anser osteologen Ronnie Carls
son det troligt att benen primärt härrör från hus
hållsavfall och inte ska tolkas sakralt.

Hus I: Långhus, treskeppigt, 10,5x6-7m stort 
(V-Ö), med tre takbärande bockar och enstaka 
väggstolpar samtliga stenskodda. Inga ingångar

identifierade. I stolphålet till den l:a takbäraren 
från SV (A 20a) påträffades 2 intakta malstens- 
löpare (F30 301; vikt 776g; F30 302; vikt 854g) 
samt ett oidentifierat järnfragment (F30 294; vikt
41g).

Kommentar: Löparstenarna tolkas inte som ri
tuella nedläggelser i rapporten. En sådan tolkning 
kan dock inte uteslutas med hänsyn till att ste
narna framkom i en takbärande stolpe med hörn
position. För en rituell tolkning talar även det för
hållande att två av totalt tre löpare på boplatsen 
hittades i hus I. En praktisk funktion som stolp- 
stöd kan emellertid inte heller uteslutas, då samt
liga stolphål i huset var stenskodda (kriterium A 
och C). Tidpunkten för den eventuella nedläggel- 
sen är osäker, men ska sannolikt knytas till husets 
byggande och invigning.

Hus V: Långhus, treskeppigt, 43,4x5,5-8,5m 
stort (NV-SÖ), med elva takbärande bockar, svagt 
konvexa långväggar och raka gavlar. Enstaka 
väggstolpar bevarade men inga ingångar identifie
rade. Förekomsten av kolfläckar och härdar i hu
sets mittparti och SÖ del gör att denna tolkas som 
bostadsdel. Huset tolkas som gårdens huvudbygg
nad med både hall- och bostadsfunktion. I stolp
hålet till den 4:e takbäraren från NÖ (A518) hitta
des en vävtyngd av lera (F31 328; vikt 40g). I 
stolphålet till den 4:e takbäraren från SV (A262a) 
påträffades en fragmentarisk pilspets av järn (F30 
932; vikt 13g). 1 flera av stolphålen till husets tak
bärare hittades obrända djurben. Sex av stolp
hålen, samtliga i husets mittparti, innehöll om
kring 50g obrända ben eller mer (A187, 254, 
262a, 282, 507 och 518). Benen är både av nöt, 
häst, svin och får/get.

Kommentar: Inga av fynden tolkas i rapporten 
som rituella nedläggelser. Eftersom fynden från 
övriga stolphål i huset var obetydliga skulle väv- 
tyngden och pilspetsen eventuell kunna represen
tera avsiktliga depositioner. Kopplingen till husets 
mittparti och bostadsdel gör dock att föremålen
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kan ha hamnat sekundärt som avfall i stolphålen. 
Även djurbenen har en rumslig koppling till det 
centralt belägna hallrummet. Förekomsten av 
hästben skulle kunna tyda på att man intagit offer
måltider i huset. Några avsiktliga depositioner av 
ben kan dock inte urskiljas i huset (kriterium A).

Tillägg: Även i det lilla långhuset XI respektive 
det i efterhand tolkade långhuset K XII hittades i 
flera stolphål till takbärande en större andel 
obrända djurben av bl.a. häst (jfr A776, 781 och 
A595, totalt ca 400g). Inte heller i dessa fall kan en 
praktisk förklaring helt uteslutas.

Referens: Göthberg 1996:32ff.

• Up. 10. Arlandastad, Norrsunda sn 
Mellan åren 1988 och 1990 undersökte RAÄ UV 
Mitt ett omfattande bebyggelse-, grav- och häg- 
nadskomplex inom Söderbys och Norslundas ägor. 
Undersökningarna föranleddes av utbyggnaden av 
stadsdelen Arlandastad. Lämningarna har en kro
nologisk spännvidd från senneolitikum till folk- 
vandringstid. Bebyggelsen antas har flyttat runt 
inom området för att under senare delen av ro
mersk järnålder och folkvandringstid dras sam
man till områdets sydöstra del (jfr RAÄ 16 och 
136). Inom detta område undersöktes sju långhus 
fördelade på fyra terrasser samt ett fåtal uthus. På 
terrass I överlagrar hus 1 ett äldre långhus (hus 2), 
medan hus 6 överlagrar hus 5 på terrass II.

Hus 1: Långhus, treskeppigt, ca 20x7m stort (V- 
Ö), med sex takbärande bockar. Raka väggar med 
ränna och väggstolpar utmed södra långsidan, 
raka gavlar med kraftiga väggstolpar. En ingång 
identifierad utmed södra långsidan. Huset anlagt 
på en terrassering. I huset påträffades 5 intakta 
malstenslöpare. Av dessa framkom 3 löpare i stolp
hål: varav en löpare (F388) i det NÖ gavelstolp- 
hålet; en löpare (F387) i en takbärare mitt i huset i 
den södra raden; samt en löpare (F161) i ett troligt 
väggstolphål invid och väster om södra ingången. 
Två löpare (F148 och 149) framkom i husets NV

hörn i sylistenskonstruktionen till den norra ytter
väggen.

Hus 6: Långhus, treskeppigt, ca 23x5m stort 
(NV-SÖ) med åtta takbärande bockar. Raka väg
gar med glest satta väggstolpar och raka gavlar 
med något kraftigare väggstolpar. Inga ingångar 
tolkade. Huset anlagt på en terrassering. I huset 
påträffades 4 löpare, samtliga i stolphål, varav 2 
(F156 och 157) i det NÖ gavelstolphålet samt 2 
(F153 och 154) i stolphålet till den 2:a takbäraren 
från SÖ.

Kommentar: Enligt Andersson finns det inom 
boplatsområdet en mycket stark rumslig koppling 
mellan löparna och den yngsta bebyggelsen (jfr hus 
1 och 6). Av totalt 14 malstenslöpare har inte min
dre än 9 stycken påträffats i dessa två hus. Trots att 
flertalet av husens takbärare har stenskoning tol
kas löparna som byggnadsoffer. Som argument 
framhåller Andersson att stenarna genomgående 
har rundad form och därför inte lämpar sig särskilt 
väl som skoningsstenar. Han noterar löparnas nära 
koppling till husens byggande och vill se dessa som 
”konstruktionsoffer” ingående i en reproduktions
ritual med övergång från boskapsskötsel till sädes
odling. Enligt min bedömning stärks Anderssons 
tolkning av stenarnas antal och placering i huset, 
där fem stycken påträffats i NÖ respektive NV hör
net, medan en sten hittades invid en ingång (krite
rium A och C). Eftersom stenarna ingår i stenskon
ingen bör dessa ha deponerats i samband med att 
huset byggdes och invigdes.

Referens: Andersson 1999:91 ff.

• Up. 11. Brista, Norrsunda sn 
Vid undersökningen av ett vendeltida gravfält med 
stensättningar hittades under flera gravar läm
ningar efter en folkvandringstida gårdsbebyggelse. 
Undersökningen är ej rapporterad.

Hus: Långhus, treskeppigt, ca 23-24x?m (NV- 
SÖ), minst fem takbärande bockar. Inga vägglinjer 
bevarade, däremot en rak östgavel. Huset hade
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förstörts genom brand. I den 3:e takbäraren från 
SÖ (A62) mitt i huset hittades en brandgrav inne
hållande resterna efter ett barn. Graven dateras 
utifrån en gravgåva i form av handtagskam till 
folk vandringstid.

Kommentar: Graven tolkas av Renck utifrån 
kamfyndet som samtida med huset, vilket innebär 
att denna är avsiktligt deponerad i stolphålet. Att de 
kremerade benen hittades bland stolpskoningen 
skulle kunna tyda på att dessa deponerades i sam
band med att huset byggdes. Renck tar dock inte 
ställning till denna fråga i artikeln.

Referens: Renck 2000:219f.

• Up. 12. Lindsunda, Norrsunda sn 
Inför utbyggnaden av Arlandabanan genomförde 
RAÄ UV Stockholm hösten 1995 undersökningar 
av ett boplatsområde från romersk järnålder och 
folkvandringstid. Området, som var cirka 3200 m2 
stort, ligger väster om sjön Fysingen på en platå- 
liknande förhöjning i nutida åkermark. Mellan 
boplatsen och Fysingen löper Stockholmsåsen. 
Sammantaget undersöktes 257 anläggningar, för
delade på 123 stolphål, 44 gropar, 38 härdar och 
12 sotfläckar. Sju stolpbyggda huslämningar iden
tifierades, varav endast groparna efter de tak
bärande stolparna var bevarade. Bebyggelsen tol
kas som en gård i två faser, bestående av minst två 
samtida långhus (hus 1 och 2), ett mindre stolp- 
byggd ekonomibyggnad (hus 4,5 och 6) samt ett 
fyrstolphus (3). Samtliga hus dateras på typologi- 
ska grunder till yngre romersk järnålder/ folk- 
vandringstid.

Hus 4: Långhus, treskeppigt, minst 7,5x?m 
stort (N-S), med fyra takbärande stenskodda boc
kar. Inga väggstolpar eller ingångar bevarade i hu
set. Huset tolkas utifrån den takbärande konstruk
tionen som en ekonomibyggnad. I stolphålet till 
den 2:a takbäraren i den västra raden (A1963) på
träffades en intakt malstensliggare med plan- 
slipad yta, 22x22x15cm stor (F26, vikt 5kg).

Kommentar: Malstenen diskuteras inte närmare i 
rapporten. Fyndet utmärker sig i förhållande till 
den övriga fyndbilden i huset (kriterium A). Efter
som samtliga stolphål till takbärare var stenskod
da kan en praktisk funktion hos stenen inte uteslu
tas. Då stenen ingår i stolpskoningen bör denna ha 
nedlagts i samband med att huset byggdes.

Referens: Hamilton 1998.

• Up. 13. Åsbusby, Norrsunda sn 
Inför utbyggnaden av Arlandabanan undersökte 
RAÄ UV Stockholm 1992 två gårdstomter (RAÄ 
185 och 186), stensträngssystem och hålvägar 
(RAÄ 93 och 105) samt ett boplatsområde med hål- 
väg (RAÄ 187). På RAÄ 185 undersöktes läm
ningarna efter en gårdstomt, cirka 2000 m2 stor med 
rester efter tre långhus, tre mindre byggnader, här
dar och ett kulturlager. Bebyggelsen har sannolikt 
anlagts under förromersk järnålder och övergivits 
vid övergången mellan yngre romersk järnålder/ 
folkvandringstid. Ungefär 200 meter söder därom 
undersöktes, en cirka 2000 m2stor gårdstomt (RAÄ 
186), bestående av en L-formad gård, med ett större 
(hus I) och ett något mindre långhus (hus II). Hus I 
tolkas som huvudbyggnad. På boplatsen fanns även 
13 härdar och kulturlager. Bebyggelsens datering är 
något osäker, men ska utifrån 14C och typologi san
nolikt föras till sen förromersk/ äldre romersk järn
ålder. Nedläggelser av malstenslöpare påträffades 
endast på den södra gårdstomten (RAÄ 186). Av sju 
stenar hittades tre stycken i långhus.

Hus 1: Långhus, treskeppigt, 25x9m (V-Ö), med 
tio takbärande bockar, delvis bevarade långväggar 
av mindre stolpar samt raka gavlar. Minst en in
gång har funnits utmed husets södra respektive 
norra långsida. I husets östra del fanns en större 
härd och en mindre härd/kokgrop, vilket tyder på 
en bostadsfunktion. Den västra delen tolkas på ba
sis av ett bevarad kulturlager och förhöjda fosfat
värden som fähus. I den mindre härden (Al798) 
hittades en löpare (F140).
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Koimnentar: Fyndet tolkas inte som en avsiktlig 
nedläggelse. Stenen utmärker sig i förhållande till 
den övriga fyndbilden i huset (kriterium A). Efter
som stenen hittades i den ena eldstaden kan en 
profan funktion med koppling till hushålls- 
aktiviteter inte uteslutas.

Hus II: Långhus, treskeppigt, 17x7m (N-S), 
med fyra takbärande bockar (vanligen oskodda), 
svagt konvexa långväggar med talrika stolpar. 
Den norra gaveln har varit öppen. Motställda in
gångar identifierade mitt på husets östra respek
tive västra långsida. 1 husets södra del fanns en 
dubbelhärd, bestående av två runda nergrävning- 
ar. Härden bedöms som ovanligt stor för ett ordi
närt bostadshus, och föreslås ha använts för an
tingen storskalig matlagning eller torkning. En an
nan ovanlig detalj är två rektangulära gropar, på 
ömse sidor om dubbelhärden strax utanför husets 
östra respektive västra långvägg. Endast den östra 
gropen undersöktes. I denna hittades två intakta 
löpare (A10177; F135 och F136), vilka sätts i sam
band med husets funktion. I själva huset hittades 
två löpare, varav en i det SV gavelstolphålet (A14 
474; F138) och en i ett väggstolphål (A13 899; 
Fl73) invid och norr om ingången i den västra 
långväggen.

Kommentar: De två löparna i huset tolkas i rap
porten som avsiktligt deponerade, eftersom äldre 
bebyggelse saknas på platsen och löparna var i gott 
skick. Hänvisning görs till Paulsson 1993. Jag in
stämmer i författarnas tolkning. Som stöd för en ri
tuell tolkning vill jag betona stenarnas placering i 
hörnläge respektive nära en ingång, samt att dessa 
utmärker sig i förhållande till den övriga fyndbilden 
(kriterium A och C). De två löparna i gropen be
döms i rapporten ha ett funktionellt samband med 
de värmerelaterade aktiviteterna i huset. Det fram
går inte av rapporten huruvida denna tolkning även 
har grund i stenarnas karaktär, d.v.s. att dessa vi
sade spår efter användning.

Referens: Dunér och Mutikainen 1998:56ff.

• Up. 14. Åslunda, Odensala sn 
Inom ett cirka 2000 m2 stort område undersökte 
RAÄ UV Stockholm 1993 en gårdstomt från ro
mersk järnålder/folkvandringstid (RAÄ 402). Un
dersökningen som genomfördes inför Arlandaban- 
ans utbyggnad berörde även delar av ett gravfält 
samt fossil odlingsmark från äldre järnålder. Går
den låg på en mindre förhöjning invid och söder 
om Rickebyåns dalgång, och har bestått av ett 
större långhus (hus 100), tolkat som huvudbygg
nad, ett mindre parallellt långhus, två mindre 
stolpbyggda hus samt ett fyrstolpshus (hus 107). 
Bebyggelsens datering baseras på 14C. Inom områ
det påträffades ett flertal malstensliggare respek
tive löpare. De flesta av dessa framkom som rens
fynd, alternativt i ett röjningsröse, medan tre mal- 
stenar hittades i hus 100 och två stenar i hus 107.

Hus 100: Långhus, treskeppigt, ca 28x6-7m (V- 
O), med åtta takbärande bockar, raka gavlar med 
gavelterrasser samt stenpackning som markerar 
vägglinjerna. En härd i husets västra del talar för att 
denna del använts för boende, medan den tätare 
stolpsättningen i husets östra del, i kombination med 
förhöjda fosfatvärden antyder fähus eller en ekono
mifunktion. Tre intakta malstensliggare påträffades i 
huset. En liggare med svagt skålformad yta och grovt 
tillrundade kanter (0,4x0,35m stor och 0,15m tj.) 
hittades kantställd i ett stolphål till en av takbärarna 
(A 3741) i husets mitt och norra del. De två övriga 
stenarna hittades i stenpackningen vid husets västra 
respektive östra gavel. Stenen vid den västra gaveln 
var jämnt kanthuggen med långsmal, lätt skålad fin
slipad yta (0,40x0,20m stor och 0,12m tj.), medan 
stenen vid den östra gaveln hade kraftigt skålformad 
prickhuggen yta (0,75x0,45m stor och 0,30m tj.). 
Enligt John Hamilton låg den ena av stenarna place
rad upp och ned. Inga av stenarna tillvaratogs.

Kommentar: Inga föremål tolkas i rapporten 
som avsiktliga nedläggelser. En praktisk funktion 
som skoningssten förs fram för den kantställda 
stenen i stolphålet.
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Hus 107: Fyrstolpshus, 2,Oxl,Om stort (V-Ö), bestå
ende av fyra stolphål. De två nordligaste stolparna 
har stått invid ett jordfast stenblock. I ett kulturla
ger, som överlagrade huset, påträffades ovanpå det 
SV stolphålet (A61 614) en intakt malstensliggare 
med kraftigt skålad yta (F861; 0,3x0,35m stor och 
0,2m tj.). I det SÖ stolphålet (A62 669) hittades en 
fasetterad knacksten (F920, vikt 1150g).

Kommentar: Malstensliggaren bedöms i rap
porten ha haft en praktisk funktion som skonings
sten i stolphålet, medan löparen inte kommenteras 
närmare. Enligt min bedömning är det troligt att 
samtliga malstensliggare funna i hus 100 och 107 
och löparen har deponerats med avsikt, eftersom 
dessa var helt intakta samt utmärker sig i förhål
lande till den övriga fyndbilden i husen (kriterium 
A och C). För en rituell tolkning talar även den 
dualistiska placeringen av stenarna vid den östra 
respektive västra gaveln av hus 100. Det förefaller 
inte heller särskilt troligt att hus 107, med hänsyn 
till den lilla storleken och enkla konstruktionen, 
skulle har krävt en kraftig stenskoning. Stenarna i 
stolphålen bör ha nedlagts i samband med att hu
sen byggdes och invigdes, medan tidpunkten för de 
övriga stenarnas deponering inte kan bedömas.

Referens: Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 1998; 
pers. kom. John Hamilton i mars 2000.

• Up. 15. Arninge 4:1, 4:2, Täby sn 
Med anledning av utbyggnaden av väg 264 mellan 
Hägerneholm och Vallentuna, genomförde RAÄ 
UV Mitt 1997 undersökningar av ett område med 
boplatslämningar, gravar och agrara lämningar. 
Inom det ca 2000 m2 stora området undersöktes 
bl.a. ett gårdskomplex från romersk järnålder och 
folkvandringstid. Gården, som har legat på en mot 
söder sluttande moränrygg, omfattade fem bygg
nader, varav ett stort långhus (hus 1) samt fyra 
mindre rektangulära hus (hus 2, 3, 4 och 5).

Hus 1: Långhus, treskeppigt, 35x8m (V-Ö), be
stående av åtta takbärande bockar, lätt konvexa

långsidor med nedgrävda stenpackningar som fun
dament. Rak västgavel med tre kraftiga stolpar. 
Runt den östra gaveln fanns en 12 meter stor sten- 
packning uppbyggd i flera skikt. Utmed långsi
dorna fanns minst fyra parvis motställda ingångar, 
två i husets mittparti och två i östra delen. Troligen 
har ytterligen en ingång funnits i husets sydvästra 
del, markerad av en stor flat tröskelsten. Tolk
ningen av husets funktionsindelning är oklar. I bot
ten av stolphålet till den 2:a takbäraren från SÖ 
(A5787) påträffades en järnring (F360; 26 mm i 
diam., vikt 12g). I huset mittparti, utmed den södra 
långväggen och väster om mittingången (jfr SÖ hör
net av rum A4237), påträffades en närmast rund ca 
3,0 stor stenpackning (A3396), tolkad som ett fun
dament av något slag. Denna tolkning bygger på att 
flera av stenarna av kantställda. Bland stenarna, 
som var något skärviga och skörbrända, låg två in
takta malstensliggare och sju löpare, fem intakta 
facetterade, en fragmentarisk och en eldpåverkad. 
Stenarna kom slumpmässigt i stenpackningen, utan 
några speciella detaljer. I stenpackningen kom även 
ett 20-tal keramikskärvor, varav en bottenbit. Det 
framgår inte av rapporten om de tillhör samma 
kärl. I ett litet stolphål strax Ö om den södra mitt
ingången (A10076) hittades ytterligare en malsten- 
liggare (F433; 0,2-0,3m stor). I det mellersta 
stolphålet i den V gaveln (A5223) hittades i ytan ett 
helt intakt ämnesjärn (F347; vikt 247g).

Kommentar: I rapporten tolkas järnringen som 
en rituell nedläggelse. Jag instämmer i denna tolk
ning, p.g.a. ringens karaktär, placering i huset och 
läge i stolphålets botten (kriterium A, C och D). 
Ringen bör därför ha deponerats i samband med 
att huset byggdes. Ämnesjärnet hittades ytligt i 
stolphålets fyllning och kan enligt Hamilton där
för ha hamnat där sekundärt. Föremålet utmärker 
sig dock både i förhållande till den övriga fynd
bilden och genom sitt läge i den västra gaveln, var
för en rituell tolkning är möjlig, kanske i samband 
med en stängningsritual (kriterium A och C). Vad
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gäller malstensliggarna och löparna ges dessa en 
praktisk förklaring i rapporten, således att de an
tas representera en plats för malning av säd. An
hopningen av malstenar är mycket ovanlig, och 
jag har inte stött på någon liknande företeelse vid 
insamlingen av materialet. Eftersom tolkningen är 
oklar har jag inte tagit med fyndet i diskussionen i 
kap. 5. Malstenen i stolphålet öster om den södra 
mittingången kan däremot, p.g.a. stolphålets ringa 
storlek och icke takbärande funktion, knappast ha 
haft en praktisk stödjande funktion. För en rituell 
tolkning talar även placeringen vid en ingång 
(kriterium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.

Referens: Hamilton 2001:9, 20, 48.

• Up. 16. Ekeby, Vänge sn
Upplandsmuseet genomförde 1998 undersök
ningar av ett boplatsområde inför utbyggnaden av 
väg 72. Området ligger på norra kanten av Vänge- 
åns dalgång. Inom det 210 meter långa och cirka 
30 meter breda undersökningsområdet påträffa
des 373 anläggningar. Sammantaget dokumente
rades 13 huskonstruktioner, varav sex långhus 
med bostadsfunktion, tre mindre hus samt två ut
hus av fyrstolpstyp. Bebyggelsen har indelats i fyra 
faser, från yngre bronsålder och fram i folkvand- 
ringstid. Hus 34 dateras till yngre bronsålder.

Hus 34: Långhus, treskeppigt, ca 16x7m stort 
(NV-SO), bestående av sju takbärande bockar. 
Vägglinjer saknas. Däremot finns rester av in- 
gångsstolpar som visar centralt placerade mot
ställda ingångar utmed långsidorna. Husets nord
västra del tolkas p.g.a. glesare avstånd mellan tak
bärande stolpar och hushållskeramik som bo
stadsdel. I stolphålet till den 2:a takbäraren från 
NV (A22 171) påträffades buk- och mynnings- 
skärvor från minst två kärl (F104, F108; vikt 
831g). Det ena kärlet var rabbat. Även i intillig
gande stolphål (A22189 och 22 225) påträffades 
en mindre mängd keramik. A22 189 tolkas som en

omstolpning av A22 171. A22 189 var dessutom 
genomskuret av stolphålet A22 778 tillhörande en 
yngre byggnad (hus 33). Några skärvor från stolp
hålet A 22 171 har sekundärt följt med i fyllningen.

Kommentar: Keramiken tolkas inte som en av
siktlig nedläggelse. För en rituell tolkning talar 
dock att det rör sig om stora delar av ett kärl, att 
keramiken utmärker sig i förhållande till den öv
riga fyndbilden samt placeringen nära ett hörnläge 
(kriterium A och C). Det framgår inte i rapporten 
var i stolphålet keramiken påträffades, varför tid
punkten för nedläggelsen inte kan bedömas.

Referens: Fagerlund 1999.

• Up. 17. Långtibble, Vänge sn 
Upplandsmuseet genomförde 1998 undersök
ningar av ett boplatsområde inför utbyggnaden av 
väg 72. Inom den 250x40 meter stora undersök- 
ningsytan påträffades två gårdslägen med 133 an
läggningar. Av dessa undersöktes på den ena tom
ten ett långhus troligen från yngre bronsålder/för
romersk järnålder. Inom det andra gårdsläget un
dersöktes tre byggnader från tre faser, med en tids
mässig spännvidd från äldre bronsålder till för
romersk järnålder. Bebyggelsens datering grundas 
14C, där hus 43 förs till fas 2, som motsvarar yngre 
bronsålder/förromersk järnålder.

Hus 43: Långhus, treskeppigt, minst 17x?m 
stort (VNV-ÖSÖ) med åtta takbärande bockar. 
Inga vägg- eller gavelstolpar var bevarade. Några 
ingångar kunde inte identifieras. Husets mittparti 
tolkas utifrån fyndmaterialet som bostadsdel. I det 
mellersta bockparets S stolphål (A30 444) påträffa
des ett krossat hundkranium (F247; ca 50 frag
ment), som låg inkilat mellan skoningsstenarna. I 
samma stolphål fanns även spetsdelen av en enkel 
skafthålsyxa (F261). I den norra motställda parstol
pen (A30 972) hittades en stor löpare (F266).

Kommentar: Hundkraniet, stenyxan och löpa
ren tolkas i rapporten samtliga som avsiktligt de
ponerade, troligen en form av byggnadsoffer.
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Hundkraniet antas ha placerats i hålet och kros
sats då stolpen satts på plats. Hänvisningar görs 
bl.a. till Paulsson 1993 samtidigt som hänvisning
ar görs till liknande fynd från Apalle och Dalshøj. 
Även löparen tolkas som avsiktligt nedlagd, efter
som den framkom i parstolpen till stolphålet med 
hundkraniet. Jag instämmer i dessa tolkningar 
(kriterium A, B och D). Läget i stolphålen tyder på 
att nedläggelserna skett i samband med att huset 
byggdes och invigdes.

Referens: Qviström 1999:20ff.

• Up. 18. Bålsta, Yttergrans sn 
Under 1986-87 undersökte RAÄ UV Uppsala de
lar av ett boplatsområde beläget på en mindre för
höjning invid en tidigare grund sjö eller myr, kal
lad Kyrksjön, i dalgången. Undersökningsområdet 
var ca 12 000 m2 stort och låg på mellan 16-19 m ö h. 
Totalt undersöktes 415 anläggningar, främst stolp- 
hål, cirka 90 härdar, åtta gropar och en brunn. 
Bebyggelsen, bestående av 13 stolphus och ett 
grophus, indelas i tre faser som spänner från 
folkvandringstid och fram i vikingatid. Hus Bl 
förs till fas II och dateras på typologiska grunder 
och 14C till folkvandringstid/vendeltid.

Hus Bl: Långhus, treskeppigt, ca 25x4,5-6m 
stort (NV-SÖ), med minst sex takbärande bockar, 
varav endast den södra raden var bevarad. En
staka väggstolpar bevarade. Raka välbevarade 
gavlar. Inga ingångar identifierade. I ett stolphål 
till takbärare mitt i huset (A24) hittades obrända 
ben tillhörande frampartiet av ett cirka ett år gam
malt lamm. Bland benen märks kraniedelar, kotor 
och delar av de främre extremiteterna (F85 059; 
vikt 76g). I ett stolphål i husets NV del (A26) på
träffades bakpartiet av ett får, bestående av lårben 
och de bakre extremiteterna (F85 030; vikt 53g). 
Detta djur bedöms vara yngre än 2,5 år.

Kommentar: Enligt Sigvallius och Sten kan be
nen möjligen tillhöra samma djur. Benen tolkas 
p.g.a. sin speciella sammansättning som någon

form av invigningsoffer. Jag instämmer i denna 
tolkning, med tillägget att fynden utmärker sig i 
förhållande till den övriga fyndbilden i huset, både 
genom sin karaktär och sammansättning (krite
rium A, B och D). Läget i stolphålen tyder på att 
nedläggelserna skett i samband med att huset 
byggdes och invigning.

Referens: Karlenby 1996:52; Sigvallius & Sten 
1996:175ff.

• Up. 19. Apalle, Övergrans sn 
Inför utbyggnaden av Väg El 8 mellan Bålsta och 
Enköping genomförde RAÄ åren 1986-90 under
sökningar av en omfattande bronsåldersbosätt- 
ning vid Apalle på Håbolandet. Boplatsen har le
gat på södra kanten av en flack dalgång, som un
der bronsåldern delvis bildat en grund lagun. Un
dersökningen omfattade ett cirka 19 000 m2 stort 
område. Inom boplatsen påträffades cirka 45 hus, 
flera skärvstenshögar-Zflak, sju brunnar, omfattan
de gropsystem mm. Boplatsen täcktes dessutom av 
uppemot en meter tjocka mycket fyndrika kultur
lager. Bebyggelsen dateras till perioden ca 1200- 
700 f. Kr. med två huvudfaser: fas 1: ca 1200-1000 
och fas 2: 800-700 f kr. Under båda faser har be
byggelsen haft en byliknande struktur med flera 
enskilda gårdar/hushåll. Av de 22 hus som hade 
analyserats år 1995, tillhör 11-12 st. fas 1, medan 
5-6 hus tillhör fas 2. Samtliga hus utom två utgjor
des av treskeppiga långhus. Dessutom fanns två 
runda hus eller hägnader. Husen varierade under 
den äldre fasen mellan 19-23 respektive 13-16,5 
meter i längd, medan husen under den yngre fasen 
varit 10-15 meter långa. Bevaringsförhållandena 
för ben var generellt sett mycket goda. Hus 13 da
teras till fas 1, medan hus 2 och 3 tillhör fas 2.

Hus 2: Långhus, treskeppigt, ca 10x7m stort 
(NV-SÖ), med två eller tre takbärande bockar. Hu
set består av ett stort rum med lergolv och härd, 
och tolkas som ett boningshus. En ingång identifie
rad på södra långsidan vid sydöstra hörnet. En
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rektangulär stenpackning omsluter huset. På ömse 
sidor om ingången påträffades under lergolvet 
inuti huset käkdelar av hund. Utanför södra lång
sidan fanns även ett större antal löpare till mai
sten ar.

Hus 3: Långhus, treskeppigt, (beskrivning sak
nas). På ömse sidor om ingången i det SV hörnet 
påträffades under lergolvet inuti huset käkdelar av 
hund.

Hus 13: Långhus, treskeppigt, ca 12,5x5,7m 
stort (NV-SÖ), med tre eller fyra takbärande 
bockar och enstaka stolpar i vägglinjen. Huset be
står av två jämnstora rum avgränsade med stolpar 
(härdrum i SÖ och lergolvsrum i NV). En ingång 
identifierad mitt på den södra långsidan till ler- 
golvsrummet. 1 de tänkta vägglinjerna och gavel
partiet påträffades käkdelar av olika husdjur. Syd
ost om ingången fanns endast käkdelar av får/get. 
Nordväst om ingången mot lergolvsrummet fanns 
främst käkdelar av nöt. Benen låg i mörka kultur
lager, varför det inte alltid kunde avgöras om de 
nedlagts i gropar under väggen eller på in- eller 
utsidan av denna. Utanför ingångens södra sida 
fanns en grop med ben och kraniedelar från får/ 
get, där benen delvis lagts i rad.

Kommentar: Ullén tolkar nedläggelserna av 
hundkäkar i hus 2 och 3 som avsiktligt depone
rade p.g.a. deras placering samt den speciella han
teringen av hundben på boplatsen under fas 2. 
Löparna i hus 2 kommenteras däremot inte. I hus 
13 tolkas nedläggelserna av djurben som avsikt
liga p.g.a. deras rumsliga placering samt distinkta 
sammansättning. Jag instämmer i dessa tolkningar 
(kriterium A och C), med tillägget att eftersom kä
karna i hus 2 och 3 hittades under lergolvet bör 
dessa ha deponerats i samband med att husen 
byggdes och invigdes. Tidpunkten för nedläggelser
na i hus 13 kan däremot inte bedömas. Det måste 
betonas att Ullén främst har diskuterat nedläggel- 
ser av hund och hästben på boplatsen. Eftersom

jag inte haft tillgång till rapporten har endast de 
fynd i husen som diskuteras av Ullén tagits med i 
boken.

Referens: Ullén 1995a:249ff, 1995b:68ff och 
1996:171ff.

• Up. 20. Apalle, Övergrans sn 
Del av ett boplatsområde från äldre järnålder, un
dersökt 1992 av RAÄ UV Uppsala. Inom ett ca 
350x5-32m stort schakt påträffades inom en myc
ket begränsad yta en eller två huslämningar, två 
brunnar, ett mindre antal härdar, en hägnad samt en 
kulturlagerrest. Boplatsen låg i ler- och åkermark på 
en svag östsluttning ner mot dalgång. Bebyggelsen 
indelas utifrån 14C och typologi i två faser. En första 
etablering sker i slutet av förromersk järnålder med 
härdar och en brunn. Därefter en ny bosättningsfas 
under romersk järnålder med ett långhus (hus 14) 
och en brunn (A20 455).

Hus 14: Långhus, treskeppigt, ca 15,8x7,6m 
(NÖ-SV), med sex takbärande stenskodda bockar, 
svagt konvexa stolpsatta långväggar och rundade 
gavlar. Minst tre möjligen fyra ingångar, tre på 
södra långsidan som vetter mot gårdsplanen och en 
på den norra långsidan. En härdrest fanns bevarad i 
husets mitt/västra del, vilket antyder en boningsdel. 
I ett stolphål (A25 505) vid det SÖ hörnet av husets 
östra gavel påträffades delar av ett mellanstort ler
kärl (F494, F495; 31 skärvor, vikt 155g). Kärlet bör 
utifrån bukens diameter (18cm) tolkas som ett 
medelstort kärl. I ett friliggande stolphål (A25 579), 
ca 2 meter utanför den södra långsidan påträffades 
en skörbränd löpare (F202; vikt 378 g.).

Kommentar: Lerkärlet uppfattas inte som av
siktligt deponerat i rapporten. För en sådan tolk
ning talar det faktum att det rör sig om stora delar 
av ett kärl samt placeringen vid ett hörnläge (krite
rium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan 
inte bedömas. Det är även möjligt att löparen de
ponerats i ett rituellt syfte, eftersom fyra av
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boplatsens övriga fem löpare tillsammans med två 
malstensliggare hittades i en samtida brunn. Tolk
ningen är dock osäker.

Referens: Eriksson & Anund 1998; Sigvallius 
1998:303ff.

Tillägg
• Up. 21. Pollista, Över gr ans sn 
Bytomtsområde undersökt av RAÄ UV mitt inför 
utbyggnaden av väg El 8 mellan Bålsta och En
köping. Undersökningarna genomförda i två etap
per 1986-1987 och 1989-1990. Inom det cirka 
7900 m2 stora området påträffades bebyggelse
lämningar från flera perioder, med tyngdpunkt i vi
kingatid och medeltid. Sammantaget undersöktes 
inom område A-C 1032 anläggningar, varav 736 
stolphål, 114 gropar, 67 störhål, 26 rännor, 38 här
dar mm. Stora delar av området täcktes dessutom 
av kulturlager av varierande tjocklek (0,1-0,6m) 
som undersöktes selektivt. Ett mycket omfattande 
fyndmaterial har tillvaratagits från området (ca 21 
800 fyndposter). Av detta utgör cirka 40% kera
mik. Endast en liten del av fynden kan knytas till de 
24 byggnader som dokumenterades. Från området 
finns även ett rikthaltigt benmaterial. Benens kon
text framgår dock inte med sådan detaljeringsgrad 
att rituella nedläggelser kan urskiljas.

Fas 1: Vikingatid (700-1100-tal), bestående av 
12 byggnader. Av dessa tillhör hus 1, 3/4, 5, 6/7 
och 8 norrgården, hus 9, 11, 15 och 16 mellan
gärden samt hus 20 södergården.

Fas 2: Medeltid (1100-1500-tal), bestående av 
8 byggnader. Av dessa tillhör hus 10,12,13 och 14 
mellangärden och hus 21, 22, 23 och 24 södergår
den.

Kommentar: Inga byggnadsoffer har enligt rap
porten påträffats i stolphål tillhörande husen. Där
emot hittades flera föremål med religiös symbolik: 
en torshammare strax intill hus 6 — tolkat som ett

boningshus, samt en torshammare och en amulett- 
ring i anslutning till hus 16 - tolkat som sädesma
gasin. Eftersom liknande fynd på boplatsen var 
ovanliga kan en rituell hantering av föremålen inte 
uteslutas. På boplatsen framkom även rikliga 
mängder hästben i anslutning till de vikingatida 
husen 5, 7 och 16. Hästbenen tillskrivs i rapporten 
en rituell innebörd. Även här är fyndkontexten 
dock oklar, vilket försvårar tolkningen.

Referens: Hållans & Svensson 1999.

• Up. 22. Olhamra, Vallentuna sn 
År 1981 genomförde Arkeologiska Institutionen, 
Stockholms universitet inom ramen för Angarn- 
sjöprojektet, undersökningar av ett område med 
gravfält, husgrund och del av fornborg vid Olham
ra. Den undersökta husgrunden låg cirka 25 meter 
sydväst om gravfältet (RAÄ 230) som preliminärt 
dateras till romersk järnålder. Husgrunden antas 
ingå i ett vikingatida bebyggelsekomplex av okänd 
storlek.

Hus A26: Syllstensgrund för trähus (i timmer 
eller skiftesverk), kvadratisk, 5,2x5,2m stor (V- 
Ö). I huset fanns en centralt placerad härd inne
hållande brända ben, vilket tyder på att byggna
den använts för boende. I husets sydvästra hörn, 
inom en cirka 1,5 meter stor yta och i nivå med 
golvet, hittades en liten depå bestående av 10 ara
biska silvermynt och en plants (myntämne). Myn
ten dateras till 900-talets senare del. Bland övriga 
fynd från huset märks enstaka fragment av kera
mik, ett kvartsavslag, en bit järnplåt samt bränd 
lera.

Kommentar: Mynten tolkas inte explicit som 
en avsiktlig nedläggelse av författarna. En sådan 
tolkning är dock trolig, med hänsyn till fyndets 
ovanliga karaktär, placering och läge i huset (kri
terium A, B och C). Tidpunkten för depositionen 
kan inte bedömas.

Referens: Olausson & Petré 1982.
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•Väl. Västra Skälby, Lundby sn 
I samband med exploatering för bostadsbyggande i 
Västra Skälby utanför Västerås genomförde RAÄ 
UV Uppsala 1992 undersökningar av ett omfattan
de boplatsområde från förromersk och romersk 
järnålder. Undersökningsområdet var cirka 60 000 
m2 stort med 1676 anläggningar. Dessa utgjordes av 
stolphål, härdar, kokgropar samt inte mindre än 49 
brunnar. Inom området identifierades 21 husläm
ningar, varav 15 långhus och sex mindre uthus (fem 
av fyrstolpstyp). Fyndmaterialet var begränsat och 
dominerades av keramik. Husen har daterats med 
14C och typologiska jämförelser. Bebyggelsen tolkas 
som en bybildning bestående av ett varierande antal 
gårdar under tre huvudfaser. Fas 1 ca 500-200 fkr: 
5 gårdar; Fas 2 ca 200 fkr-100 e kr: 4 gårdar samt 
fas 3: ca 100-400 e kr: 7 gårdar. Hus 13 och 21 
tillhör fas 3, d.v.s. romersk järnålder. På boplatsen 
hittades sammanlagt två malstensliggare och 24 lö
pare. Av dessa hittades en liggare och fyra löpare i 
hus. Fem löpare hittades även i brunnar.

Hus 13: Långhus, treskeppigt, cirka 14 meter 
långt (NÖ-SV), bestående av fem takbärande 
bockar. Endast obetydliga stolphål efter vägglinjer 
bevarade. I husets mitt fanns två härdar som tyder 
på en bostadsfunktion. I botten av stolphålet till 
den l:a takbäraren från NV (A9444) hittades ett 
fragment av en malstensliggare (F508; vikt 170g).

Kommentar: Malstensfragmentet tolkas av 
Aspeborg som en stödhäll för stolpen. En sådan 
tolkning är mycket trolig, då ytterligare tre stolp
hål till takbärare i husets västra del var stenskod- 
da. Eftersom inga andra malstenar hittades i huset 
och stenen påträffades nära det NV hörnet, kan 
stenen även ha deponerats i ett rituellt syfte (krite
rium A och C). Nedläggelsen bör då ha skett i sam
band med att huset byggdes och invigdes.

Hus 21: Långhus, treskeppigt, 33 alternativt 41 
meter långt (V-Ö), bestående av 10 alt. 14 tak
bärande bockar. Endast obetydligt med stolphål 
bevarade i vägglinjen. Variationen i husets längd 
beror på en oklarhet i tolkningen av huruvida den 
västra delen ingått i huset eller utgjort en separat 
byggnad. Förekomsten av två härdar mitt i den 
östra delen talar för en bostadsfunktion. I den väs
tra och mellersta delen av den östra huskroppen 
hittades fyra intakta löpare i fyra olika stolphål, 
varav en med takbärande funktion (A12 654: F 
472; vikt 740g; A 12 704: F473; vikt 1000g; A16 
413: F479; vikt 540g och A17 483: F480; vikt 
730g). I ännu ett stolphål till takbärare i samma 
del av huset (A17 615) påträffades en intakt oval 
eldslagningssten av kvartsit (F460; 8,5x6,5cm) 
med djupa nötningsspår på båda sidor.

Kommentar: Enligt Aspeborg kan de fyra löpar
na tyda på att malning av säd skett i denna del av 
huset. A andra sidan framhålls även en möjlig 
symbolisk innebörd av stenarnas nedläggning. 
Även eldslagningsstenen kan enligt Aspeborg ha 
en rituell innebörd, med hänvisning till Arwids- 
sons diskussion 1941 kring skyddsmagiska före
mål. En funktionell förklaring utesluts dock inte 
med hänsyn till stenens läge i närheten av en härd 
och kokgrop. Enligt min bedömning är en rituell 
nedläggelse av löparna sannolik, dels därför att 
malstenar, inte påträffats i några andra hus från 
Skälby (jfr dock hus 13), dels därför att stenarna i 
minst tre av stolphålen knappast kan ha haft en 
praktisk stödjande funktion. Även eldslagnings
stenen bör tolkas som en avsiktlig nedläggelse, ef
tersom den är ett unikt fynd från boplatsen, och 
påträffades i samma del av huset som de fyra löpa
rna (kriterium A och C). Tidpunkten för offer- 
nedläggelserna är något osäker, men kan hypote
tisk knytas till husets byggande och invigning.

Referens: Aspeborg 1999:3If, 54ff, 166ff.
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ÅNGERMANLAND

• Ån g. 1. Gene, Själevad sn
Delar av ett boplatsområde från romersk järnålder 
och folkvandringstid undersökt av Arkeologiska 
institutionen i Umeå, åren 1977-1982. Undersök- 
ningsytan omfattar ca 5000 m2med omkring 1000 
anläggningar. Boplats- och gravområdet ligger på 
en sandig rygg 29 m ö h och cirka 500 m norr om 
den dåvarande Bäckfjärden. Sammanlagt under
söktes lämningar efter nio hus, daterade utifrån 
14C och stratigrafi till tre huvudfaser, som spänner 
från äldre romersk järnålder till tidig medeltid. Fas 
1: ca 100-400 e. Kr.: Hus I, IX och VII. Fas 2: ca 
300-600 e. Kr: hus II, IV, VI och VIII. Fas 3: ca 
1100-1300 e. Kr.: Hus III och X. Särskilt i anslut
ning till flera av de mindre husen (IV, VII och IX) 
påträffades stora mängder hantverksavfall, deglar 
och gjutformar efter bronsgjutning och smycke
tillverkning, bl.a. relieffspännen. Även en smedja 
med talrika järnföremål påträffades. Bevarings- 
förhållandena för ben var mycket dåliga.

Hus II: Långhus, treskeppigt, ca 38x8m stort 
(N-S), med sex takbärande bockar, svagt konvexa 
väggar med tätt ställda väggstolpar och vägg
rännor. Södra gaveln svagt rundad, norra gaveln ej 
bevarad. Huset bedöms ha haft fyra rum med fyra 
till fem ingångar på västra långsidan och två in
gångar i anslutning till norra respektive södra ga
veln på östra långsidan. Rester av tre härdar i hu
set mittparti tolkas som en bostadsfunktion. Längst 
i norr fanns en större grop som kan ha använts till 
förvaring. I det översta lagret av den östra vägg
rännan påträffades fem obrända och välbevarade 
hästtänder i orubbat läge.

Kommentar: Enligt Ramqvist utgör häst
tänderna ett troligt offerfynd i analogi med motsva
rande fynd från Vallhagar samt inom baltiskt om
råde. Ramqvist menar att bruket av hästkranier

och käkar i husväggar ingick i en allmän nordeu
ropeisk sedvänja från tidig järnålder. Ramqvists 
tolkning av hästtänderna som en form av skydds- 
magisk nedläggelse är trolig, främst p.g.a. tänder
nas placering i vägglinjen (kriterium A och C). 
Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Ramqvist 1983:80ff.

ÖLAND

• Öl. 1. Bo, Bredsätra sn
Boplatsen ligger cirka en halv kilometer öster om 
Skedemosse. Åren 1965-67 undersöktes under led
ning av Margareta Beskow och U-E Hagberg, ett 
cirka 400 m2 stort område med boplatslämningar 
från sen förromersk järnålder och fram i folkvand- 
ringstid. Vid undersökningen dokumenterades fem 
husgrunder fördelade inom tre delområde: Om
råde 1: Hus I-II; Område 2: Hus II; Område 3: Hus 
IV och V. Benmaterialet från platsen är genomgå
ende kraftigt fragmenterat med spår av märg- 
spaltning, varför det till största delen tolkas som 
måltidsrester. Hus I har 14C-daterats till sen för
romersk järnålder, medan hus II har daterats till 
yngre romersk järnålder/folkvandringstid utifrån 
14C och fynd.

Hus I: Långhus, treskeppigt, minst ca 9 meter 
brett (VNV-ÖSÖ). Huslämningen utgör den äldsta 
byggnaden på platsen, och var kraftigt skadad av 
Hus II (se nedan). Huset täcktes av ett brandlager 
och måste ha förstörts innan hus II byggdes. Det är 
oklart vilka stolphål som egentligen tillhör hus I. 
A5 och A6 antas dock tillhöra huset, liksom möjli
gen kan A97. Byggnadens funktion är oklar. Mel
lan stolphålen A5 och A6 fanns en liten härd A43. 
Delvis under härden och nära A5 påträffades en 
cirka halvmeter stor grop (A97) med mörk jord 
och talrika obrända ben av nötboskap. Benen be
står huvudsakligen av extremiteter som antas ha
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lagts ned med köttet på. I och kring stolphålet A6 
påträffades i hela stolphålets djup (till 0,4m) tal
rika extremitets ben av får. Även dessa ben var in
takta och har sannolikt nedlagts med kött på.

Hus II: Långhus, treskeppigt, ca 26x1 Om stort 
(VNV-ÖSÖ), med ett stort men obestämt antal tak
bärande bockar. Enstaka väggstolphål fanns beva
rade. Huset har förmodligen återuppfört efter en 
brand. Huset tolkas som ett kombinerat bostads- 
och verkstadshus, utifrån fynd av bronsgjutning. I 
stolphålet till en takbärande stolpe i husets östra del 
och södra rad (Al8) hittades talrika extremitetsben 
av får.

Kommentar: Benen hus I och II tolkas av Bes- 
kow-Sjöberg som offernedläggelser i samband 
med husens byggande och invigning. Tolkningen 
grundas på benens sammansättning, bestående av 
djurens nedre extremiteter, benens deponering i 
stolphålen och gropens fyllning, samt att dessa 
saknade spår efter skärmärken och märgspaltning, 
vilket talar för att de lades ner med köttet på. Jag 
instämmer i denna tolkning (kriterium A, B och
D).

Referens: Beskow-Sjöberg 1977:27ff, 34f, 97ff,
121.

• Öl. 2. Eketorps borg, Gräsgårds sn 
Inom ramen för forskningsprojektet Eketorpsund- 
ersökningarna totalundersöktes fornborgen och 
dess olika bebyggelsefaser. Hus W dateras till folk- 
vandringstid.

Hus W: Stengrundshus (inga måttuppgifter). 
Under en ombyggd och förändrad långsidesvägg i 
huset påträffades ett fragment av människokra- 
nium, deponerat med skalltakets utsida nedåt.

Kommentar: Skalltaksfragmentet tolkas av 
Frands Herschend, p.g.a. sin placering under en 
ombyggd stengrundsmur som ett ombyggnads- 
offer (kriterium A, B och D). Likartade nedläggel- 
ser ska har påträffats i flera av de folkvandrings- 
tida husen i Eketorp.

Referens: Backe, Edgren och Herschend 1994: 
336; pers. kom Frands Herschend i juni 2000.

• Öl. 3. Sörby Tall, Gärdslösa sn 
Boplats undersökt 1963-65 av Margareta Beskow 
och U-E Hagberg och belägen cirka en km VSV 
om offerplatsen Skedemosse. På platsen undersök
tes två husgrunder från sen romersk järnålder och 
folkvandringstid. Husen låg med ett inbördes av
stånd av 100 meter. Hus II dateras i fas 1 till ca 
300 e. Kr. och i fas 2 till mellan 500-700 e. Kr. 
Dateringar baseras på 14C och en fibula med gra
natinläggning och djurornamentik i stil II.

Hus II: Långhus, treskeppigt, ca 21x6m stort 
(V-Ö), rektangulärt med tio takbärande bockar 
och 1,5 meter breda väggar med stenpackning san
nolikt från torvväggar. Stolphålen överlagrades av 
ett 5-30 cm tjockt kulturlager. Huset rymmer två 
byggnadsfaser, där den äldsta fasen (IIA) utgörs av 
en kort hus (13x6m) med ingång i Ö och härd i 
mittpartiet. Under fas IIB har huset byggts ut åt 
väster med ytterligare fyra stolppar till cirka 21 
meter, varvid härden flyttades till det nya mitt
partiet. I den yngre fasen har huset haft ingångar i 
bägge gavlar. Husets funktion är något oklar i 
äldsta fasen. I fas IIB däremot talar förekomsten 
av härd och lergolv och ett rikare fyndmaterial för 
en boningsdel i östra delen, medan den ringare 
fyndmängden, den glesa stenpackningen och ännu 
en ingång antyder en stalldel. Tre av stolphålen till 
takbärare innehöll fårben: I det l:a stolphålet från 
NÖ (A9) fanns en samling av nedre extremitets
ben. I det 3:e stolphålet från öster i den södra ra
den (Al9) fanns ett stort antal fårben (F147). I det 
4:e stolphålet från öster i norra raden (A32) fanns 
också fårben. Benen påträffades i samtliga fall 
mellan stenarna i stolpskoningen. Samtliga stolp- 
hål har återanvänts vid ombyggnaden till hus IIB. 
Enligt Beskow-Sjöberg deponerades benen i A19 i 
samband med den äldre byggnadsfasen, med be
nen i A9 och A32 tillhör den yngre fasen.
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Kommentar: Fårbenen tolkas av Beskow-Sj öberg 
som offernedläggelser i samband med husets byg
gande och invigning. Tolkningen grundas på be
nens sammansättning, bestående av djurens nedre 
extremiteter, benens deponering i stolphålen, samt 
att dessa saknade spår efter skärmärken och märg- 
spaltning, vilket talar för att de lades ner med köt
tet på. Jag instämmer i denna tolkning, med tilläg
get att benen har nedlagts i husets bostadsdel (kri
terium A, B och D).

Referens: Beskow-Sjöberg 1977:15ff, 89ff, 121.

• Öl. 4. Övra Wannborga, Köping sn 
På grund av grustäkt undersökte Kalmar Länsmu
seum åren 1989-91 delar av ett boplatsområde från 
vendel- och vikingatid. Sammanlagt undersöktes en 
yta av 15 400 m2 med 1858 anläggningar. Merpar
ten av dessa utgjordes av stolp- eller störhål (ca 
1500). Vidare fanns cirka 100 härdar och kokgro
par spridda över ytan, en smidesgrop och ett igen
fyllt vattenhål. Inom området undersöktes även 14 
grophus och nio grophusliknande anläggningar. Hu
sen var mellan 2,7x2,4 och 5x4,5m stora. I flera av 
grophusen fanns även inredningsdetaljer i form av 
bänkar, ugnar och härdar. Flera av grophusen har 
likheter med slaviska områden. Från platsen förelig
ger ett mycket rikt djurbensmaterial. Fynden visar 
att en rad hantverk bedrivits på platsen: pärltillverk- 
ning, bronsgjutning, smide, kammakeri, tillverkning 
av brynen, kvarnstenar, sländtrissor samt textilier. 
Den undersökta delen av boplatsen fynddateras till 
vendeltid, 600-800-tal. Hus 566 är fynddaterat till 
600-talet.

Hus 48: Grophus, rektangulärt med rundade 
hörn, ca 4,0x2,3m stort och 0,54m djupt. I det 
nordvästra hörnet fanns en stor härd uppbyggd av 
kalkstenar i golvlagret. Från ugnens botten utgick 
en stensatt ränna. Vid fynd av liknande rännor i 
isländska hus har dessa tolkats som bastur. Under 
den stora härden fanns skelettet av en komplett 
juvenil prutgås.

Kommentar: Fyndet tolkas av Fallgren som en av
siktlig nedläggelse, troligen ett offer vid husbyg
gande. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. fyn
dets karaktär och placering under eldstaden (krite
rium A, C och D). Att fågeln låg under eldstaden 
tyder vidare på att denna deponerades, troligen 
som en skyddsande, i samband med att huset 
byggdes och invigdes.

Hus 566: Grophus, närmast runt, 5x4,5m stort 
och 0,7m djupt. Ingång i sydvästra delen marke
rad av en stenläggning och två stolpar utanför in
gången. I det sydöstra hörnet fanns en nedgrävd 
ugn av kalkstensflisor med luftränna. I huset fanns 
vidare en kraftig stenläggning av kalkstenshällar 
tolkad som en hypokaust, alltså en form av varm- 
luftsanordningen. utifrån ett genombrutet spänne i 
järn. Huset kan enligt Fallgren ha fungerat som en 
torkanläggning för t.ex. säd, lin eller kött, eller 
möjligen som en bastu. I huset påträffades centralt 
under stenläggningen/hypokausten två käkar av 
gris och hund, som låg placerade med tandraderna 
mot varandra. Vidare fanns två korslagda fårben i 
ett större stolphål strax intill grophuset.

Kommentar: Käkdelarna och fårbenen tolkas av 
Fallgren som offernedläggelser. Jag instämmer i 
denna tolkning, då benen p.g.a. sin sammansätt
ning och placering utmärker sig i huset. Käkdelar
nas låsta placering under stenläggningen visar även 
att dessa deponerades i samband med att huset 
byggdes, troligen som en skyddsmagisk nedläggel
se. Även fårbenen bör av samma skäl uppfattas som 
en rituell nedläggelse, även om samtidigheten med 
huset är något osäker (kriterium A, B, C och D).

Hus 1619: Grophus, oregelbundet, ca 2,4x2,2m 
stort och 0,35m djupt. Under tröskelstenarna i hu
sets norra del, påträffades åtta individer av stor
skarv, främst kraniedelar, tillsammans med ben av 
skata och kaja.

Kommentar: Benen tolkas av Fallgren som 
offernedläggelser, med hänvisning till s.k. Odins- 
fåglar i den fornskandinaviska mytologin. Jag
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instämmer i denna tolkning, p.g.a. benens sam
mansättning och placering under tröskelstenar
na, som visar att dessa deponerades i samband 
med att huset byggdes (kriterium A, B, C och D). 
Skatan och kajan användes i den nordiska folk
tron ofta i skyddande syfte för att avvärja ont. 
Det anses att dessa traditioner går tillbaka på 
fornnordiska kultbruk, där asätande fåglar be
traktades som heliga, eftersom de åt av liken efter 
de offrade. Skarvens betydelse i folktron är sämre 
känd. I äldre tid bedrevs ofta skyddsjakt på skarv, 
eftersom den tjuvade fisk. Därav kommer det 
fornsvenska namnet ala kraku, d.v.s. ålakråka.

Tillägg: Enligt Fallgren hittades brynen vid 
flera tillfällen deponerade i ingångar eller under 
trösklar till grophusen. Även dessa föremål upp
fattas p.g.a. sin karaktär och placering som offer
fynd. Tyvärr har närmare detaljer kring fynden 
inte kunnat utläsas ur rapporten.

Referens: Fallgren 1994:107ff. Fallgren & 
Rydberg manus; Pettersson 2002:622.

• Öl. 5. Stora Vickleby 1:26, Vickleby sn 
Inför en planerad bostadsbyggnation undersökte 
Kalmar Länsmuseum 1998 delar av ett vikingatida 
boplatsområde. Undersökningen berörde ett grop
hus, en brunn, sju härdar mm. Grophuset fynd- 
dateras till vikingatid (800-900-tal).

Hus A 35: Grophus, ca 3,1x2,75m stort (VSV- 
ÖSÖ) och 0,45m djupt. Fynd av vävtyngder och 
en sländtrissa visar att textilhantverk utövats i hu
set. I grophusets mitt och botten låg en cirka 20 cm 
stor kalkflisa, troligen underlag för en takbärande 
mittstolpe. Omedelbart NV om stolpstödet fanns 
en grund fördjupning omgiven och delvis täckt 
med ett tiotal mindre kalkflisor. I denna fördjup
ning hittades ett intakt skelett av en ungkatt (yngre 
än ett år). Kattens bröstben uppvisar spår av miss
bildning som kan bero på antingen en skada eller 
på dålig kost. Även katten var delvis täckt med 
kalkflisor.

Kommentar: Gropen med kalkflisor och det in
takta kattskelettet tolkas i rapporten som en offer- 
nedläggelse, med hänvisning till likartade nedläg- 
gelser i Övra Wannborga. Jag instämmer i denna 
tolkning, p.g.a. fyndet karaktär och placering mitt 
i grophuset. Gropens låsta position tyder på att 
katten deponerades, troligen som husets skydds- 
ande, i samband med att grophuset uppfördes och 
invigdes (kriterium A, B, C och D).

Referens: Thorén manus; Bäckström manus.

ÖSTERGÖTLAND
• Ög. 1. Borg, Borg sn
Undersökningar av olika bebyggelseområden in
om fornlämning 276 genomförda av RAÄ UV Lin
köping 1992-93. Lämningarna, som i tid spänner 
från bronsålder till tidig medeltid, låg vid Borg på 
den södra sidan av Motala ström. Cirka 200 meter 
VNV om Borgs säteri undersöktes inom område B 
delar av ett större boplatsområde från förromersk/ 
romersk järnålder, bestående av tre huslämningar 
(hus 1-3). Inom område A och C undersöktes fem 
huslämningar från yngre järnålder (hus 5-7 och 9- 
10) och ett hus från tidig medeltid (hus 8). Hus 5 
tolkas som en kultbyggnad. Hus 1 bör utifrån 14C 
och typologi dateras till romersk järnålder.

Hus 1: Långhus, treskeppigt, ca 13,8x5,8m stort 
(NÖ-SV), med fem takbärande bockar. De två 
bockarna i husets nordöstra del av stenskodda. Inga 
rester av husets vägglinjer eller gavlar var bevarade. 
En härd påträffades i husets norra del. I de två 
stenskodda stolphålen tillhörande den första boc
ken från NÖ fanns grov keramik, bränd lera, slagg 
och bränd flinta. Keramiken låg dels som skoning 
(A514) dels under stenpackningen (A516). Särskilt 
stolphålet till den l:a takbäraren från SÖ (A514) 
innehöll en större mängd keramik. Det rör sig om 
132 skärvor tillhörande ett medelstort lerkärl med 
flat botten, svagt bukig sida (F 973; ca 20 cm högt). 
Kärlet var dock ofullständigt.
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Kommentar: Kärlet tolkas som en medveten depo
sition med hänvisning till L. Carlie 1992. Jag in
stämmer i denna tolkning, eftersom keramiken 
tillhör samma kärl och kan kopplas till ett hörn
läge. Att resterna av kärlet hittades under sten- 
packningen, tyder på att det deponerades som ett 
invigningsoffer i samband med att huset byggdes 
(kriterium A, C och D). Betydelsen av övriga fynd 
kan inte bedömas utan en närmare besiktning.

Referens: Lindeblad & Nielsen 1997:25ff, 64f.

• Ög. 2. Högby, Borg sn
Del av boplatsområde invid Högby gamla bytomt 
undersökt 1989 av RAÄ UV Linköping i samband 
med ombyggnad av väg E4 mellan Lövstad och 
Norrköping. Undersökningsområdet var omkring 
14 500 m2 stort med cirka 500 anläggningar, mer
parten bestående av stolphål, tiotalet härdar, en 
hägnad samt kulturlagerrest. Fem huslämningar 
kunde urskiljas varav fyra långhus och ett grop
hus. Bebyggelsen dateras utifrån 14C och på typo
logi till äldre och yngre järnålder. Hus I dateras till 
den andra bebyggelsefasen under romersk järn
ålder.

Hus I: Långhus, treskeppigt, ca 18x6m stort 
(NV-SÖ), med tre eller fyra takbärande bockar 
samtliga stenskodda. Enstaka väggstolpar beva
rade, förmodligen svagt konvexa långväggar, men 
inga gavlar eller ingångar bevarade. Husets funk
tion är oklar. I stolphålet till den 2:a takbäraren 
från NÖ (A106) påträffades en intakt löpare (F51; 
vikt 516g). I stolphålet till den 2:a takbäraren från 
SÖ (A105) låg större delarna av en vävtyngd med 
litet hål (F2). Vävtyngden var kraftigt fragmente- 
rad (ca 30-tal bitar) och uppvisade enligt Karin 
Lindeblad spår av sekundär bränning.

Kommentar: I rapporten tolkas löparen som ett 
möjligt offerfynd. Enligt min bedömning bör både 
löparen och vävtyngden tolkas som rituella ned- 
läggelser, eftersom de utmärker sig i förhållande 
till den övriga fyndbilden, samt påträffades i

stolphålen tillhörande samma bock. Den sekun
dära bränningen av vävtyngden kan ses som en del 
av den rituella hanteringen (kriterium A och B). 
Föremålens placering i stolphålen framgår inte av 
rapporten, varför tidpunkten för deponering inte 
kan bedömas.

Referens: Lindeblad 1995; pers. kom. Karin 
Lindeblad i juni 2000.

• Ög. 3. Tåby, Tåby sn
Inför anläggande av en ny skola i Tåby genom
förde Östergötlands länsmuseum 1993 och 1994 
undersökningar av ett förhistoriskt boplatsom
råde. Inom ett cirka 300 m2 stort område påträffa
des bebyggelselämningar från stenålder och fram i 
medeltid. Sammanlagt identifierades 14 husläm
ningar, varav flera långhus, men även mindre för
rådshus samt ett litet verkstadshus med kupolugn. 
Inom området undersöktes bl.a. lämningar av en 
vikingatida gård, bestående av ett långhus i två fa
ser samt två grophus och ett mindre uthus. Hus A 
311 tillhör fas 2 av den vikingatida gården.

Hus A 311: Syllstenshus, ca 10x8m stort (SV- 
NÖ), bestående av syllstensgrund uppbyggd av 
småsten och lera. Endast tre av husets väggfunda- 
ment var bevarade. Inga ingångar identifierades. 
Huset har troligen haft en timrad konstruktion. I 
husets sydöstra hörn hittades under syllstensgrun- 
den en välbevarad intakt båtyxa. Huset har brun
nit.

Kommentar: Yxan tolkas av Hörfors som en 
åskvigg, d.v.s. som en skyddsmagisk amulett mot 
åska och vådaeld. Jag instämmer i denna tolkning, 
eftersom det rör sig om en antik stenyxa som 
byggts in i husgrunden. Kopplingen till ett hörn
läge förstärker också fyndets rituella karaktär 
(kriterium A, B, C och D). Yxans läge under syll- 
stensgrunden visar att denna lagts på plats i sam
band med att huset byggdes.

Referens: Hörfors 1995:20ff; pers. kom. Olle 
Hörfors våren 2000.
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• Ög. 4. Pryssgården, Östra Eneby sn 
Delundersökning av ett större boplatsområde norr 
om Motala ström och mellan sjön Glan och Brå- 
viken. I samband med ombyggnaden av väg FA förbi 
Norrköping undersökte RAÄ UV Linköping 1993- 
94 ett cirka en kilometer långt och 80-100 meter 
brett område med talrika bebyggelselämningar. Om
rådet har utnyttjats från senneolitisk tid och fram i 
tidig medeltid. Merparten av bebyggelsen tillhör 
yngre bronsålder och äldre järnålder. Till sen
neolitisk tid ska förmodligen fyra hästskoformade 
hyddor knytas. Under äldre bronsålder (per I) fanns 
ett långhus i området. Under per III ännu ett långhus. 
Under yngre bronsålder ökar bebyggelsen i omfatt
ning. Sammanlagt 18 långhus, sju fyrstolpshus, 
några grophus samt ett stort antal gropar och tre 
brunnar kan knytas till två olika bebyggelsefaser. 
Under äldre järnålder minskar bebyggelsen något. 
Till förromersk järnålder kan knytas nio långhus, ett 
småhus och ett grophus. Till romersk järnålder elva 
långhus, ett grophus och åtta småhus. Under 
folkvandringstid och vendeltid fanns nio långhus 
och tre småhus, samt under vikingatid och medeltid 
sex långhus och fyra småhus. Huslämningarna date
ras på grundval av 14C och/eller fynd. Sammanlagt 
14 hus innehöll rituella nedläggelser. Den vanligaste 
typen av föremål som deponerats i hus utgörs av 
malstenslöpare. Totalt har 85 löpare hittats på bop
latsen, de flesta funna i anläggningar, medan endast 
två malstensliggare föreligger från platsen.

Bronsålder: Hus 150, 172, 174, 175, 179, 181, 
185 och 210 dateras till yngre bronsålder.

Hus 150: Långhus, treskeppigt, 21x6,2m stort 
(VNV-ÖSÖ), med tio takbärande bockar, enstaka 
väggstolpar visar på konvexa väggar, inga gavlar 
bevarade. Ingång mitt på södra långsidan. En härd 
fanns i husets västra ända, varför denna del tolkas 
som bostad, medan en tätare stolpsättning och 
källargrop i den östra ändan tyder på en ekonomi
del. I ett av stolphålen till ingången på den södra 
långsidan hittades en löpare.

Kommentar: Löparen tolkas i rapporten som ett 
husoffer. Jag stöder denna tolkning efter stenen 
utmärker sig i huset och hittades vid en ingång 
(kriterium A och C). Tidpunkten för deponering 
kan inte bedömas. Detta fynd finns inte med i 
Borna-Ahlkvist 2002, antagligen därför att fyndet 
förkommit vid fyndregistreringen.

Hus 172: Långhus, treskeppigt, 18,5x6,2m stort 
(NV-SÖ), med nio takbärande stenskodda bockar, 
svagt konvexa sidor, inga gavlar bevarade. Trolig 
ingång mitt på husets södra långsida. I husets väs
tra del fanns en härd och eldpall varför denna del 
tolkas som boningsdel. Den östra delen antas, uti
från två förrådsgropar och en löpare i golvlagret, 
ha haft en ekonomifunktion. I stolphålet till den 
4:e ta k bäraren från SV, i huset ingångsrum, påträf
fades en löpare (A50 775).

Kommentar: Löparen tolkas i rapporten som 
ett husoffer. Jag instämmer i denna tolkning mot 
bakgrund av stenens placering nära en ingång (kri
terium C). Tidpunkten för nedläggelsen kan inte 
bedömas.

Hus 174: Långhus, treskeppigt, 14x6,8m stort 
(NV-SÖ), med fyra takbärande stenskodda boc
kar, raka väggar och rundad gavel. Husets östra 
del tolkas som boningsdel utifrån en bevarad härd 
och eldpall, medan den östra delen tolkas som 
ekonomidel p.g.a. en källargrop. I stolphålet till 
den l:a takbäraren från NV (A59 206) påträffades 
en intakt skivskrapa av flinta. I en av förrådsgro- 
parna i huset hittades en cirkelformad stenskiva av 
glimmerskiffer med hål i mitten. Föremålets funk
tion är oklar, men har förslagits kunna fungera 
som nätsänke, vävtyngd eller som blästermun- 
stycke.

Kommentar: Både skrapan och den diskusfor- 
made skivan tolkas i rapporten som husoffer. En
ligt min bedömning bör flintskrapan uppfattas 
som en avsiktlig deponering utifrån sin hörnpla
cering (kriterium A och C). Enligt Borna-Ahlkvist 
var flintföremål mycket ovanliga på boplatsen.
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Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas. 
Beträffande stenskivan kan det faktum att föremå
let endast hittats i fem exemplar på hela boplatsen, 
tyda på en rituell nedläggelse, vilket dock är svårt 
att belägga.

Hus 175: Långhus, treskeppigt, 16x6,15m stort, 
VNV-ÖSÖ), med sju takbärande bockar. Inga vägg
linjer eller gavlar bevarade. Husets västra del tol
kad som bostad, medan den östra delen utifrån en 
tätare stolpsättning och eventuell gödselränna tol
kas som fähus/ ekonomidel. I husets västra del hit
tades en halv enkel skafthålsyxa i en kulturlagerrest 
med skärvig sten (A58 041). I ett intilliggande 
stolphål i västra delen tillhörande husets inre kon
struktion (A58 023) påträffades en löpare.

Kommentar: I rapporten tolkas både skafthåls- 
yxan och löparen som husoffer. Jag instämmer i 
dessa tolkningar, eftersom föremålen utmärker sig 
i förhållande till den övriga fyndbilden. En prak
tiskt stödjande funktion är inte heller sannolik för 
löparen, eftersom stolphålen till de takbärande 
stolparna i övrigt saknade stenskoning. Tidpunk
ten för nedläggelsen kan inte bedömas. Fynd av 
yxor var ovanliga på boplatsen och förekommer 
endast i fyra exemplar, samtliga fragment av enkla 
skafthålsyxor. Yxan i hus 175 var således antik 
och har säkerligen haft en skyddsmagisk funktion. 
Yxan hittades i ett troligt golvlager, varför den kan 
ha hängt eller förvarats inuti huset (kriterium A).

Hus 179: Långhus, treskeppigt, 12,65x5,2m 
stort (V-Ö), med fem takbärande stenskodda boc
kar, raka väggar med enstaka bevarade stolpar. 
Huset tolkat som boningshus utan ekonomidel. I 
ett av stolphålen i den södra långväggen (A56 090) 
i husets västra del hittades tre malstenslöpare.

Kommentar: Samtliga tre löpare tolkas i rap
porten som husoffer. Jag instämmer i denna tolk
ning p.g.a. föremålens sammansättning och depo
nering. Att stenarna skulle haft en praktisk stöd
jande funktion i väggstolpen förefaller också orim
ligt (kriterium A och D).

Hus 181: Uthus av fyrstolpstyp, 3x2,5m stort 
(NNÖ-SSV), med fyra stenskodda stolphål. Huset 
tolkat som en ekonomibyggnad. I det NV hörn- 
stolphålet (A59 946) påträffades resterna av ett 
miniatyrkärl. (vikt 89g). Kärlet dateras till yngre 
bronsålder och daterar därmed även huset.

Kommentar: Lerkärlet tolkas i rapporten som 
ett husoffer. Jag instämmer i denna tolkning, p.g.a. 
kärlets karaktär, att detta utmärker sig i huset 
samt hittades i en hörnstolpe (kriterium A och C). 
Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Hus 185: Långhus?, treskeppigt, minst 5,8x3,Om 
stort (NV-SÖ), med fyra takbärande stenskodda 
bockar. Inga vägglinjer eller gavlar bevarade. I 
mittpartiet ett eventuellt nedsänkt golv. Husets 
storlek och funktion är oklar. I stolphålet till den 
l:a takbäraren från SÖ (A55 571) fanns en knack
sten och en löpare.

Kommentar: Både knackstenen och löparen 
tolkas i rapporten som husoffer. Jag instämmer i 
denna tolkning, eftersom föremålen utmärker sig i 
förhållande till den övriga fyndbilden och påträf
fades i ett hörnläge (kriterium A och C). Tidpunk
ten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Hus 210: Långhus, treskeppigt, 14x3,8m stort 
(NV-SÖ), med sex takbärande stenskodda bockar, 
inga vägglinjer eller gavlar bevarade. Huset tolkas 
som ett flerfunktionellt hus, med bostadsdel i väs
ter markerat av en bevarad härd, och en tätare 
stolpsättning i östra delen som tyder på en ekono
mifunktion. I stolphålet till den l:a takbäraren 
från NV (A59 697) påträffades 114 gram brända 
djurben och 1 g keramik. Av benen tillhör 99 g ett 
kranium av nötboskap (horn/hornkvicke), medan 
2 gram utgörs av rörben av däggdjur och 1 gram 
består av tandfragment av tamsvin.

Kommentar: Både keramiken och djurbenen 
tolkas i rapporten som husoffer med hänvisning 
till den liknande fynd från den stora bronsålders- 
boplatsen i Apalle. Jag instämmer i denna tolk
ning, eftersom fyndet genom sin sammansättning

311



ÖSTERGÖTLAND

och placering i ett hörnläge, utmärker sig i förhål
lande till den övriga fyndbilden. Det bör noteras 
att nedläggelsen kan knytas till husets bostadsdel. 
Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Tillägg: Borna-Ahlkvist tar i sin avhandling om 
bronsålderns bebyggelse även upp tio långhus med 
fynd av keramik, löpare och djurben från gropar 
inuti husen, vilka antas ha använts som källare 
och till förvaring (jfr hus 155, 161, 166, 170, 174, 
175, 189, 187, 195 och 199) (2002:104ff). Borna- 
Ahlkvist argumenterar utifrån återkommande 
fynd av keramik i groparna som överstiger 100 
gram, fynd av löpare som förekommer i fyra fall 
samt djur ben som finns representerat i två fall, för 
att dessa kan ha deponerats i samband med att 
husen övergavs och stängdes. Jag har inte tagit 
med materialet från dessa hus i boken, p.g.a. svå
righeterna att bedöma om föremålen deponerats i 
ett rituellt sammanhang, eller hamnat i groparna 
sekundärt.

Äldre järnålder: Hus 151, 171 och 202 tillhör 
äldre järnålder, varav 151 och 171 dateras till för
romersk järnålder och hus 202 till romersk järn
ålder.

Hus 151: Långhus, treskeppigt, 20,6x7,6m 
stort (NÖ-SV), med nio takbärande bockar och 
enstaka väggstolpar bevarade. Husets östra hälft 
var delvis täckt av ett tunt kulturlager. Huset tol
kat som boningshus. I stolphålet till den 2:a tak
bäraren från SV (A31 328) hittades en löpare.

Kommentar: Löparen tolkas i rapporten som 
ett husoffer. Jag instämmer i denna tolkning efter
som fyndet utmärker sig i huset och hittades nära 
ett hörnläge (kriterium A och C). Tidpunkten för 
nedläggelsen kan inte bedömas.

Hus 171: Långhus, treskeppigt, 19,5x5,9 m 
stort (NÖ-SV), med sex stenskodda takbärande 
bockar, raka väggar och rundade gavlar. Två in
gångar, en på den norra och på den södra långsi
dan. Centralt i huset fanns resterna av en härd. I

stolphålet till den 2:a takbäraren från SÖ (A55 
111) hittades en halv enkel skafthålsyxa. I den intil
liggande källargropen (A51 950) påträffades ytter
ligare en halv enkel skafthålsyxa samt en löpare.

Kommentar: Yxan tolkas i rapporten som ett 
husoffer. Enligt Borna-Ahlkvist bör även skaft- 
hålsyxan och eventuellt löparen i källargropen 
uppfattas som avsiktligt deponerade. Enligt min 
bedömning är det främst yxorna som bör ses som 
rituella nedläggelser, troligen med en skydds- 
magisk funktion. Det bör noteras att yxorna redan 
då utgjordes av antika föremål (kriterium A och 
C). Tidpunkten för nedläggelserna kan inte bedö
mas.

Hus 202: Uthus av fyrstolpstyp, 4,0x4,0m stort 
(NV-SÖ), med fyra stenskodda stolphål. Enstaka 
stolpar i södra delen kan vara rester av vägglinje. 
Centralt i huset fanns en härd. I det mellersta 
stolphålet i södra väggen (A77 885) tolkat som en 
väggstolpe, fanns drygt 230g keramik tillhörande 
ett sammanfallet lerkärl av förrådstyp. Kärlet 
fynddaterar huset till romersk järnålder.

Kommentar: Kärlet tolkas i rapporten som ett 
husoffer. Jag stödjer en sådan tolkning, eftersom 
kärlet utmärker sig i förhållande till den övriga 
fyndbilden, samt har deponerats i vägglinjen (kri
terium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan 
inte bedömas.

Yngre järnålder - tidig medeltid: Hus 203 till
hör folkvandringstid. Hus 209 fynddateras till 
yngre järnålder, men tillhör kontextuellt troligen 
vikingatid - tidig medeltid, medan hus 160 dateras 
till medeltid.

Hus 160: Långhus, enskeppigt, 47x7m stort 
(NÖ-SV), med raka takbärande väggar och raka 
gavlar. Huset tolkat som boningshus. I ett vägg- 
stolphål mitt på husets södra långsida (A13 044) 
påträffades en löpare.

Kommentar: Löparen tolkas i rapporten som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning, eftersom

312



stenen utmärker sig i huset och knappast kan ha 
haft en praktiskt stödjande funktion i ett vägg- 
stolphål (kriterium A). Tidpunkten för nedläggel- 
sen kan inte bedömas.

Hus 203: Långhus, treskeppigt, 16,8x5,9m 
stort (ÖNÖ-VSV), med fem takbärande bockar, i 
östra delen ställvis bevarade väggstolpar samt run
dad gavel. Huset tolkas som boningshus med 
bostadsdelen centralt placerad och härd i östra de
len. I stolphålet till den l:a takbäraren från SV 
(A81 598) hittades en keramikskärva tillhörande 
ett stort förrådskärl (vikt 28g) samt ett 14 cm 
långt kantbeslag av järn (i tre delar).

Kommentar: Både keramiken och metallföre
målet tolkas som möjliga husoffer. Fyndens place
ring i ett hörnläge skulle kunna tala för en rituell 
nedläggelse (kriterium C). Föremålen är dock 
mycket diskreta till sin karaktär varför en praktisk 
förklaring inte kan uteslutas.

Hus 209: Uthus av fyrstolpstyp, 4,5x4,15m stort 
(NÖ-SV), med raka takbärande väggar och ingång 
i sydväst. Huset tolkas som en ekonomibyggnad. I 
stolphålet till det norra ingångsstolpen (A83 556) i 
sydvästra gaveln, hittades en smidesskålla med 
hög nickelhalt. Jämförelser görs i rapporten med 
spadformiga ämnesjärn, där nickelhalten ofta är 
hög, vilket talar för en datering till yngre järnålder.

Kommentar: Skållan tolkas inte som en rituell 
nedläggelse i rapporten. För en sådan tolkning ta
lar dock fyndets karaktär och placering vid in
gången (kriterium A och C). Om fyndet ska upp
fattas som en offergåva med koppling till hant- 
verksutövning eller som en skyddsmagisk nedläg
gelse kan inte bedömas.

Referens: Borna-Ahlkvist, Lindgren-Hertz & 
Stålbom 1998, huskatalogen. Brev av Héléne 
Borna-Ahlkvist den 20 juni 2000; Borna-Ahlkvist 
2002: 93ff.
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ALS - BORNHOLM

Danmark
ALS

• Al. 1. Dohøjvej, Egen sn
I samband med utvidgning av ett industri- och bo
stadsområde har Haderslev museum vid flera till
fällen (1989, 1995 och 1997) undersökt delar av 
en bybebyggelse från sen förromersk järnålder och 
äldre romersk järnålder vid Guderup. 1997 hade 
ett cirka 4200 m2 stort område undersökts, med 
lämningar efter 21 hus, 14 brunnar, ett stort antal 
gropar samt ställvis bevarade kulturlager. Boplat
sen låg på ett svagt öst-västligt höjdparti, och har 
omfattat minst sex till sju gårdar samt en åttonde 
gård cirka 150 meter längre åt nordost.

Hus I: Långhus, treskeppigt (måttuppgifter 
saknas). I ett ingångsstolphål hittades ett lerkärl i 
form av en konisk bägare (nr 2059x1100). Kärlet 
dateras till äldre romersk järnålder.

Kommentar: Kärlet tolkas av Per Ethelberg 
som ett troligt husoffer. Jag stöder denna tolkning 
p.g.a. kärlets karaktär och dess placering vid en 
ingång (kriterium A och C). Tidpunkten för ned- 
läggelsen kan inte bedömas.

Referens: Eisenschmidt & Segschneider 1997: 
13ff; Brev från P. Ethelberg 8 juni 2000; HAM nr 
2059; NM sb nr 302.

BORNHOLM
• Bo. 1. Dalhøj, Ibsker sn
Boplatsområde delvis undersökt av Ole Klindt- 
Jensen 1949-53. Boplatsen ligger på lermark i en 
svag norrsluttning i anslutning till en liten vatten
spegel. Bebyggelsen omfattar nio huslämningar 
från förromersk järnålder och fram i folkvand- 
ringstid. Hus E, F och G dateras till förromersk 
järnålder, hus D till tiden kring Kristi födelse, hus 
C till 100-talet e. Kr.; hus A och B till cirka 500 e. Kr., 
samt hus H till äldre järnålder. Bebyggelsen antas

representera en ensamgård i flera faser. Först un
der folkvandringstid vidgas denna till att omfatta 
två gårdar.

Hus G: Långhus, 14x6m stort (NV-SÖ) med en 
väggbredd på 0,5-1,2m. Under husets golvyta fanns 
en stenpackning, cirka 4 meter lång med spår av 
eldning. Under packningen påträffades, parallellt 
med västra vägglinjen, en cirka 6,6x2,5m stor grop, 
bestående av fyra sammanhängande nedgrävnin- 
gar. Gropens fyllning var träkolsbemängd och 
innehöll keramikskärvor från tiotalet olika kärl, 
tre sländtrissor, en guldfoliepärla samt djurben. I 
gropen hittades även ett närmast intakt kranium 
av en storvuxen unghund.

Kommentar: Klindt-Jensen tolkar anläggning
en som en lertäktsgrop, vilken fyllts med avfall 
innan huset byggdes. Fyndet av ett hundkranium 
kommenteras inte närmare. Förmodligen handlar 
det dock om en rituell nedläggning. För en sådan 
tolkning talar det faktum att det rör sig om ett helt 
kranium, samt att hunden som offerdjur är väl do
kumenterad i de arkeologiska källorna, både i hus 
och från våtmarker (jfr t.ex. Apalle hus 2 och 3; 
Långtibble hus 43 båda i Uppland; samt Röekillor- 
na i Skåne). Den låsta positionen under stenpack
ning visar att depositionen skett innan huset bygg
des (kriterium A och D).

Referens: Klindt-Jensen 1957:13ff och 202f; 
Møhi 1957:285.

• Bo. 2. Sorte Muld, Ibsker sn 
Boplatsen vid Sorte Muld tolkas idag som det 
största centralplatskomplexet från järnåldern på 
Bornholm. Boplatsen är högt belägen på lermark i 
anslutning till en liten sjö/ vattenspegel. Åren 1948- 
49 undersökte Ole Klindt-Jensen ett cirka 500 m2 
stort område inom boplatsens centrala delar. Un
dersökningen omfattade en folkvandringstida gård, 
bestående av ett långhus i vinkel och ett uthus.

Hus II: Långhus, rektangulärt, ca 15x6m stort 
(NÖ-SV), med en 3,5x5m stor tillbyggnad i vinkel.
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Två ingångar utmed norra långsidan, dels i till
byggnaden dels på norra långsidan ovanför till
byggnaden. Framför den senare ingången påträf
fades en rund grop, 0,80x0,85m stor och 0,18m 
djup. Överst i gropen låg ett kranium och nedre 
extremiteter av en häst. Bredvid fanns bäckenben 
av häst samt under hästbenen extremitetsben av en 
oxe och två små kalvar. Under dessa fanns enstaka 
ben av får, en galt och hund. Inga av benen uppvi
sade spår efter märgspaltning eller hundgnag. I 
gropen hittades även skärvor från flera lerkärl, 
bl.a. ett stort gråbrunt lerkärl.

Kommentar: Gropen tolkas av Klindt-Jensen 
som en offergrop samtida med huset, med hänvis
ning till bl.a. offerplatsen vid Rislev, där en likar
tad hantering av ben från häst och nötboskap kun
nat iakttas. Jag instämmer i denna tolkning, p.g.a. 
benens speciella sammansättning. Placeringen fram
för ingången tyder också på en samtidighet med 
huset, även om det är oklart om offernedläggelsen 
skett i samband med husets invigning eller stäng
ning (kriterium A, B och C).

Referens: Klindt-Jensen 1957:15ff och 83.

• Bo. 3. Limensgård, Åker sn 
Åren 1984-85 undersökte Bornholms museum 
och Nationalmuseum i København ett område 
med boplatslämningar vid Limensgård. Inom ett 
cirka 3600 m2 stort område dokumenterades flera 
huslämningar, varav två från sen mellanneolitisk 
trattbägarkultur (hus AA och Y), elva från senneo- 
litikum (endast fyra grävdes i sin helhet: hus R, S, 
T och AB) samt sex hus från förromersk järnålder.

Hus AA: Långhus, tvåskeppigt, ca 16x6-7,5m 
stort (V-Ö), med fem kraftiga stolphål till tak
bärare och mindre stödstolpar utmed väggarna. I 
husets östra del och mittparti finns en bevarad 
väggränna. Rester av en härd påträffades i husets 
mitt mellan stolphålen AA31 och AA32. I stolp- 
hålet till den 2:a takbäraren från Ö (AA31) hitta
des en intakt 21 cm lång fyrsidig flintmejsel med

delvis slipad eggdel. I samma stolphål fanns även 
skärvor från ett tjockväggigt kärl med runda in
tryck under mynningen.

Kommentar: Flintmejseln tolkas av författarna 
som ett husoffer, eftersom det rör sig om ett helt 
föremål av importerad flinta. Jag instämmer i 
denna tolkning, eftersom mejseln utmärker sig i 
förhållande till den övriga fyndbilden, och dess 
placering i en stor takbärare nära den västra ga
veln (kriterium A och C). Om även kärlet depone
rats med avsikt är oklart. Tidpunkten för nedläg- 
gelsen kan inte bedömas, då placeringen i stolp- 
hålet inte framgår.

Hus Y: Långhus, tvåskeppigt, ca 18x6,2m stort 
(N-S), med fem kraftiga stolphål till takbärare och 
mindre stödstolpar på ömse sidor varav sex beva
rade. Huset har ställvis bevarad väggränna. Inga 
ingångar identifierade. Ett rikhaltigt fyndmaterial 
föreligger från huset, bestående av 85 bitar bear
betad flinta samt keramikskärvor i fyra av de fem 
takbärarna. I stolphålet till den nordligaste tak
bäraren (Y4) påträffades merparten av tre lerkärl. 
Kärl 1 och 2: rundbukiga skålar med runda in
tryck under mynningskanten, det ena kärlet försett 
med avsatt fot. Kärl 3: en bägare med utsvängd 
hals och mynning. Kärlet ornerat med parallella 
tättliggande linjer samt horisontellt liggande små 
fyrkantiga intryck.

Kommentar: Någon tolkning av fynden från 
Y4 förs inte fram i artikeln. Dessa bör dock upp
fattas som avsiktligt nedlagda, eftersom de utmär
ker sig i förhållande till den övriga fyndbilden, 
samt placeringen i en takbärare nära husets gavel 
(kriterium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.

Hus R: Långhus, tvåskeppigt, minst 28x6,5m 
stort (V-Ö) (ej fullständigt i östra delen), med 
minst sex takbärande stolpar och raka stolpbygg- 
da vägglinjer. I en av de stora takbärarna i husets 
västra del (Rl) hittades en 9,4 cm lång tjocknackig 
flintyxa (F148) med delvis slipade bredsidor. Den
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indragna väggstolpen RIO strax norr därom inne
höll 2 ovala skivskrapor (F527b-c). I fyllningen 
till den stora takbäraren R2 hittades 70 keramik
skärvor tillhörande ett stort tjockväggigt kärl med 
taggtrådsornering, 2 krosstenar samt omkring 10 
flintavslag. I fyllningen till den stora takbärande 
R3 fanns en ytterligare en skivskrapa samt ett 20- 
tal flintavslag, varav skrapan och 10 avslag fanns i 
stolpnegativet.

Kommentar: Flintyxan från R1 och de två 
skivskraporna från RIO tolkas av Poul-Otto Niel
sen som avsiktliga nedläggelser, främst därför att 
det rör sig om hela föremål av importerad flinta, 
som är relativt ovanligt på Bornholm (kriterium A 
och C). Tolkningen av fynden i takbärarna R2 och 
R3 är mer problematiskt, och det kan inte uteslu
tas att fynden hamnat i stolphålet sekundärt i sam
band med att stolparna dragits upp.

Hus T: Långhus, tvåskeppigt, 32x6,5m stort 
(V-Ö), med minst sju takbärande stolpar och raka 
stolpbyggda långväggar. I en liten grop (T45) i hu
sets södra vägglinje hittades ett litet rakväggigt in
takt miniatyrkärl med flat botten (F356; ca 7 cm 
högt). Kärlet var placerat upp och ned, d.v.s. med 
mynningen nedåt.

Kommentar: Kärlet tolkas av Poul-Otto Niel
sen som en avsiktlig deponering p.g.a. sin speciella 
placering och deponering. Jag instämmer i denna 
tolkning (kriterium A och B). Tidpunkten för ned- 
läggelsen kan inte bedömas.

Hus Z: Långhus, tvåskeppigt, 44x6,5m stort 
(V-Ö), med ett oklart antal takbärare, rundad 
västgavel och raka stolpbyggda långväggar. I ett 
mycket djupt stolphål till en indragen väggstolpe 
(EB42) i västra gaveln hittades en halv flintskära 
(Fl 869) väl nere i stolphålet.

Kommentar: Fyndet har inte tidigare tolkats 
som en avsiktlig deposition. Det faktum att det rör 
sig om ett föremål av importerad flinta, i kombina
tion med en ovanlig placering nära gaveln samt att

ytterligare skäror inte hittats på boplatsen, tyder 
dock på en avsiktlig nedläggelse (kriterium A, C 
och D). Placeringen nere i stolphålet antyder att 
offergåvan nedlagts i samband med husets byg
gande och invigning.

Referens: Nielsen och Nielsen 1985:101 ff; Niel
sen och Nielsen 1986:175ff; pers. kom. P-O. Niel
sen våren 2002.

• Bo 4. Runegård, Åker sn
Mellan åren 1979-82 undersökte Bornholms mu
seum delar av ett större boplatsområde vid Runegård 
på södra Bornholm. Den undersökta arealen uppgår 
till cirka 15 000 m2. Inom detta område påträffades 
omkring 40 huslämningar från sen förromersk och 
äldre romersk järnålder, tillsammans med flera vi
kingatida långhus. Bebyggelsen från äldre järnålder 
omfattade både långhus, vanligen 15-18x5-6m sto
ra, och mindre stolpbyggda hus. Hus I fynddateras 
utifrån det nedsatta kärlet till tidig äldre romersk 
järnålder. Huset överlagrar hus II som förmodligen 
är äldre än förromersk järnålder per Illb.

Hus I: Långhus, treskeppigt, 17,5x6m stort (V— 
O), med fyra takbärande bockar, svagt konvexa 
långväggar med dubbel stolpsättning. Huset för
sett med två ingångar mitt på den norra respektive 
södra långsidan. I huset fanns rester av lergolv i 
mittpartiet, men inga spår av stalldel. I stolphålet 
till en takbärande stolpe (Al92) (placeringen ej 
identifierad på planen) påträffades halva delen av 
en liten bägare med hank vid mynningen. I 
stolphålet fanns även flera mynningsskärvor med 
förtjockad och fasetterad kant.

Kommentar: Någon rituell tolkning av kärlet 
förs inte fram av Watt. För en avsiktlig deponering 
talar dock kärlets karaktär och deponering i en 
takbärare (kriterium A). Tidpunkten för nedläg- 
gelsen kan inte bedömas.

Referens: Watt 1980:67ff; Watt 1983:140f, 
NM sb nr 202.
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• Fy. 1. Køstrup, Brenderup sn 
I samband med markexploatering undersökte 
Odense Bys Museer 1980-83 delar av en boplats 
från äldre romersk järnålder. Boplatsen låg i en 
svag nordsluttning av en sandig moränbacke. 
Sammantaget undersöktes 34 hus, bestående av 
både långhus och mindre hus tillsammans med ett 
stort antal gropar och kulturlager. Bebyggelsen re
presenterar sannolikt flera faser.

Hus 2: Långhus, treskeppigt, ca 15x5,5m stort 
(VSV-ÖNÖ), bestående av sex takbärande boc
kar. Inga vägglinjer bevarade. Två motställda in
gångar mitt på husets långsidor. Ingen funktions
tolkning av huset. I huset hittades fyra deponerade 
miniatyrkärl. Kärlen är samtliga tummade, har 
konisk form och är mindre än två centimeter höga. 
Ett kärl hittades i ett väggstolphål vid det SV hör
net (A.PS). Två kärl påträffades i var sin grop 
framför respektive väster om husets södra ingång 
(A.QZ och RH). Det fjärde kärlet hittades i stolp- 
hålet till den 2:a takbäraren från SÖ (A.RS).

Hus 20: Långhus, treskeppigt, ca 13,5x5,5m 
stort (VSV-ÖNÖ), med fem takbärande bockar. 
Inga vägglinjer bevarade. Två motställda ingångar 
på husets långsidor i den västra delen. Ingen funk
tionstolkning av huset. I vart och ett av stolphålen 
till husets södra ingång (A.BMA och BME) hitta
des ett halvklotformigt miniatyrlerkärl. Höjd: ca
3,5 cm.

Hus 27: Långhus, treskeppigt, ca 10x5m stort 
(VSV-ÖNÖ), med fyra takbärande bockar. Inga 
vägglinjer bevarade. Två motställda ingångar mitt 
på husets långsidor. Ingen funktionstolkning av 
huset. I tre stolphål till den takbärande konstruk
tionen påträffades depositioner av miniatyrkärl. I 
den 2:a takbäraren från NV (A.BSN) hittades liten 
rakväggig bägare. Höjd: ca 2,8 cm. I den 2:a tak
bäraren från SV (A.BRO) fanns en miniatyrkopp 
med hank vid mynningen. Höjd: ca 4,2 cm. I den

l:a takbäraren från NÖ (A.CBM) fanns ännu en 
miniatyrkopp med hank på sidan. Höjd: ca 5 cm. 
Fyra respektive fem meter SÖ om huset påträffa
des två friliggande stolphål. I vart och ett av dessa 
(A.BTR och BXS) hittades ett koniskt miniatyr
kärl. Höjd: ca 2,5 cm.

Kommentar: Miniatyrkärlen i hus 2, 20 och 27 
tolkas av Henriksen som avsiktligt deponerade, 
p.g.a. kärlens speciella karaktär. Trots att stora 
mängder keramik hittades på boplatsen i gropar, 
stolphål och kulturlager, fanns här inga inslag av 
miniatyrkärl. Detta tolkas så att miniatyrkärlen 
inte användes i det vanliga hushållet, till förvaring, 
matberedning och konsumtion, utan tillverkades 
för rituella ändamål. Jag instämmer i denna tolk
ning, och vill samtidigt betona kärlens distinkta 
placering vid husens ingångar och i ett hörnläge, 
som ytterligare förstärker den rituella hanteringen 
(kriterium A och C). Kärlen var genomgående pla
cerade en bit ner i stolphålet med botten nedåt; i 
ett tillfälle i stolphålets botten. Detta kan tyda på 
att kärlen deponerades som invigningsoffer i sam
band med att husen byggdes.

Referens: Henriksen 1998:191ff; 199; NM sb 
nr 31, 32 och 34.

• Fy. 2. Fraude Radby, Fraugde sn 
Inför utbyggnad av motorväg 1982 undersökte 
Fyns Stiftsmuseum en gårdsanläggning från äldre 
romersk järnålder vid Fraugde Radby öster om 
Odense. Förutom lämningar efter 2 långhus på
träffades en ”hägnad” av kokgropar liksom en 
avfallsgrop innehållande kraniet av ett barn.

Hus I: Långhus, treskeppigt, ca 18x5,5m stort 
(VNV-ÖSÖ), med fem takbärande bockar. I hu
sets västra del fanns rester av stolpbyggda svagt 
konvexa vägglinjer samt en rak västgavel. Huset 
har haft två motställda ingångar mitt på respek
tive långsida. En bevarad eldstad i den västra delen 
antyder bostadsfunktion, medan husets östra del
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sannolikt använts som fähus eller haft en eko
nomifunktion. I huset påträffades sju miniatyrkärl 
nedsatta i stolphålen till sex olika takbärare huvud
sakligen i husets östra del; den 2:a från NV, den 2:a 
och 3:e från NÖ samt den l:a, 2:a och 3:e takbära
ren från SÖ. Dessutom hittades ett kärl i ett vägg- 
stolphål invid och öster om den norra ingången. Kär
len utgörs i samtliga fall av små flatbottnade tum
made skålar, varav det minsta endast är 2,7 cm högt.

Kommentar: Lerkärlen tolkas av Jacobsen och 
Halling Lorentzen som en form av matoffer till un
derjordiska väsen - kanske vättar eller tomtar, och 
antas ha en privat karaktär knutna till det enskilda 
hushållet. Även Henriksen uppfattar kärlen som 
offerfynd, men föreslår att olika nedläggelser kan 
ha haft olika funktioner med syfte att säkra frukt
barhet och lycka i huset, eller kanske skydda huset 
mot åska och eld. Jag instämmer i tolkningen av 
kärlen som rituellt deponerade, p.g.a. deras karak
tär som miniatyrer och placeringen i flera av 
stolphålen till husets takbärande konstruktion 
(kriterium A och C). Den diminutiva storleken ty
der på att kärlen har tillverkats speciellt för ett 
rituellt syfte, där den rumliga kopplingen till hu
sets östra ända och ekonomidel, möjligen kan tyda 
på offernedläggelser i syfte att säkra gårdens eko
nomi. Kärlen var genomgående placerade en bit 
ner i stolphålet, dock ej i botten, utan i kanten av 
nedgravningen på den sida om stolpen som vetter 
in mot huset. Ett av kärlen hade nedsatts i en sepa
rat grop invid stolphålet. Dessa förhållanden talar 
enligt Jakobsen och Halling Lorentzen för att kär
len troligtvis grävts ner sekundärt, d.v.s. efter att 
huset hade byggts och tagits i bruk.

Referens: Jacobsen & Halling Lorentzen 1986: 
8ff; Henriksen 1998:194ff och 206ff.

• Fy. 3. Gelsted Sydvest, Gelsted sn 
1993 undersökte Odense Bys Museer delar av en 
boplats från tidig medeltid, belägen på en mindre 
platå på sydsidan av en större höjd. Undersökningen

omfattade ett ca 810 m2 stort område. Förutom 
spridda anläggningar undersöktes ett stolpbyggt 
långhus.

Hus BF: Långhus, enskeppigt, ca 18x4,75-5m 
stort (VNV-ÖSÖ), utan spår av inre konstruktio
ner. Raka stolpbyggda långväggar och öppna gav
lar. Inga ingångar identifierade. I det 3:e vägg- 
stolphålet från det NÖ hörnet i husets norra lång
sida hittades en intakt järnkniv med rester av 
läderhölje (ca 13cm lång). Närmare uppgifter om 
knivens deponering saknas.

Kommentar: Ingen specifik tolkning av kniven 
förs fram. Det är framför allt knivens intakta ka
raktär och placering i ett väggstolphål som talar 
för en deponering av skyddsmagisk karaktär (kri
terium A och C).

Referens: Henriksen, Jacobsen Sc Lorentzen 
1997:5 Iff.

• Fy. 4. Strandby Gammeltoft, Hårby sn 
Mellan åren 1995-97 undersökte Odense Bys Mu
seer delar av ett område med grophusbebyggelse 
från vendeltid och vikingatid. Boplatsen ligger på 
en låg höjdrygg omgiven av fuktängar vid Helnæs
bugten. Åren 1995-1996 undersöktes fem grophus 
(AN, AÖ, AÅ, NQ och NR), en brunn (ÄF) samt 
hägnader, vilka sannolikt fungerat som vindskydd. 
År 1997 schaktades en större yta, således att det 
sammantaget har undersökts en yta om cirka 6000 
m2, vilket uppskattas utgöra omkring 25% av det 
totala boplatsområdet. Vid 1997 års undersöktes 
avtäcktes 12 grophus, av vilka åtta stycken under
söktes, två hägnader, två brunnar samt gropar och 
friliggande stolphål. Det totala antalet grophus, 
som dokumenterats vid undersökning och flygfoto
grafering uppgår till 39 stycken. Platsen tolkas som 
en säsongsmässigt utnyttjad hantverks- och han
delsplats. Fynd av rituell och magisk karaktär hitta
des i ett flertal grophus, i form av fossila sjöborrar 
och knivar. Sjöborrarna har troligen hämtats från 
stranden cirka 3-4 km därifrån.
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Hus AN: Grophus, rundat, 3,3 meter långt (V-Ö) 
med två takbärande stolpar. Talrika fynd i fyll
ningen av keramik, sländtrissor, vä vtyngder, järn
föremål, spelbrickor samt en fossil sjöborre 
(F795). Närmare fynduppgifter saknas.

Hus NR: Grophus, ovalt, ca 4,0x2,50m stort 
(V-Ö) med en takbärande stolpe. I fyllningen 
fanns fynd av keramik, järnföremål, vävtyngder 
och sländtrissor m.m. I grophuset hittades även en 
fossil sjöborre (F794), dock utan närmare fynd
uppgifter. Lite väster om husets mitt hittades en 
intakt järnkniv (F601), ca 16 cm lång, placerad 
lodrätt i undergrunden med spetsen riktad nedåt. 
”At dømme efter det profil, som blev anlagt N-S 
omkring kniven, har dens skæfte stukket få cm op 
over grubehusets bund og ca. 13 cm ned i den ste
dene, gule grusundergrund herunder.” (Henriksen 
1997a).

Hus ACØ: Grophus, ovalt 3,24x3,85m (V-Ö) 
med två tak bärare. I husets SV del hittades en in
takt järnkniv (F1506), 11,5 cm lång, nedstucken 
lodrätt i golvet med spetsen riktad nedåt, omedel
bart under fyllnadslagret. I husets botten och syd
östra del hittades även en fossil sjöborre (F1364), 
liksom delar av en underkäke från häst (F1354). 
Från fyllnadslagret fanns i övrigt ett rikt fyndma
terial bestående av keramik, järnföremål ler- 
klining, obrända ben, vävtyngder mm.

Hus ADB: Grophus, ovalt, 2,2x2,1m (V), med 
två takbärare. I grophusets fyllning fanns en min
dre mängd fynd bl.a. enstaka lerskärvor, järnbitar 
och träkol samt en fossil sjöborre (F1347).

Hus ADE: Grophus, ovalt, ca 2,8x2,65m stort 
(V-Ö) med två takbärare. I den västra takbäraren 
ALR hittades en fossil sjöborre (F1355).

Hus ADK: Grophus, ovalt, 4,80x3,Om (V-Ö) 
omgivet av stolphål tillhörande en förmodad häg
nad. Från grophuset föreligger ett mycket rikhaltigt 
fyndmaterial i form av keramik, järnföremål och 
nitar, obrända ben, vävtyngder mm. Här fanns även 
en fossil sjöborre (Fl248) funnen i grophusets SV

del, liksom en intakt bägare av halvklotform 
(F1394) i NV delen och ett kranium av ko från 
bottenpartiet i SV delen (F1447).

Hus NQ: Grophus, ovalt, ca 3,80x2,70m stort 
(V-Ö) med två takbärande stolpar. Rikt fyndmate
rial i fyllningen bl.a. keramik, järnföremål, obrän
da vävtyngder. En större del av underkäke av häst 
(F517) hittades i husets NV del.

Tillägg: Sjöborrar påträffades även i två brun
nar (AFG: F1460 och AMP: F1540), en grop 
(AMN: F1608) samt i ett friliggande stolphål 
(AHH: F1613). Vidare innehöll dikena AY och AS 
vardera en sjöborre. I grophusen AÅ och NQ hit
tades enstaka svallade stenar, vilka Henriksson 
tolkar som avsiktligt ditförda. I grophuset BD lik
som i brunnen ÆF hittades större delar av en un
derkäke av häst.

Kommentar: De två fynden av nedstuckna kni
var tolkas av Henriksen p.g.a. sin placering som 
avsiktliga nedläggelser med skyddande funktioner. 
Fynden av sjöborrar tolkas som ”tordensten”, 
d.v.s. som skyddsamuletter mot åsknedslag (Hen
riksen 1996). Även förekomsten av käkdelar av 
häst uppmärksammas av Henrikson, som antyder 
möjligheten av en eventuell koppling till rituella 
handlingar (1997), medan fynden av kokraniet 
och det intakta lerkärlet i hus ADK inte kommen
teras närmare. Jag delar Henrikssons uppfattning 
att knivarna och sjöborrarna bör uppfattas som 
spår efter rituella handlingar. Knivarna, varav den 
ena bör betecknas som en miniatyr, var placerade 
stående i marken mitt i grophusen med spetsen 
vänd nedåt. Knivarnas placering bör, i analogi 
med senare tiders traditioner att använda stål för 
att avvärja ont, ses som uttryck för en skydds- 
magisk handling, där de onda förväntades komma 
från underjorden (kriterium A, B och C). Sjöborrar 
hittades i minst fem grophus, men även i två brun
nar och enstaka andra anläggningar. Sjöborrar 
finns enligt Henriksen inte naturligt på platsen, 
utan har förts dit av människor. Att sjöborrarna
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återfinns i flera grophus, kan knappast vara 
slumpmässigt, utan tyder på att dessa tillvaratogs 
troligen som skyddsmagiska amuletter (kriterium 
A). Endast i ett grophus (ACØ) finns uppgifter om 
att sjöborren hittades nära golvet, medan övriga 
sjöborrar verkar ha påträffats i sekundära igen- 
fyllningslager. Det är därför osäkert om sjöbor
rarna ska knytas till grophusens användningstid, 
eller deponerades i samband med att husens stäng
des och övergavs. Även underkäkarna av häst kan 
representera spår av rituell karaktär, eftersom häs
ten under yngre järnålder var ett av de viktigaste 
offerdjuren, och knappast användes i den dagliga 
kosten (kriterium A). Likaså kan kraniet av ko, 
som hittades i den nordvästra delen och botten av 
grophuset ADK, ha nedlagt som ett offer i sam
band med en stängningsritual (kriterium A och D) 
(jfr fynden från Sk. 41. Håkantorp).

Referenser: Henriksen 1996:5ff; Henriksen 
1997a och b.

• Fy. 5. Lunden, Aasum sn
Mellan åren 1945-46 genomförde Fyns Stifts
museum undersökningar av en boplats från yngre 
romersk järnålder.

Hus: Hägnadshus?, trapezformat, ca 11,25x5,5- 
7m stort (NV-SÖ). Den inre takkonstruktionen är 
oklar. Huset har glest placerade väggstolpar. Husets 
funktion är oklar, men har troligen använts som nå
gon form av ekonomibyggnad. I ett gavelstolphål in
vid husets SV hörnstolpe hittades ett tunnformat 
miniatyrkärl av grovt gods (höjd: 5,5cm).

Kommentar: Kärlet tolkas av Henriksen som 
en avsiktlig nedläggelse. Jag instämmer i denna 
tolkning p.g.a. kärlets karaktär av miniatyr och 
dess placering i ett hörnläge (kriterium A och C). 
Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Henriksen 1998:196f med hänvis
ning till Albrechtsen 1968. Fynske jernalder grave 
III. Yngre romersk jernalder. Odense.

• Fy. 6. Lundsgaard, Aasum sn 
Aren 1937-44 undersökte Fyns Stiftsmuseum en 
äldre järnåldersboplats vid Lundsgaard. Bebyggel
sen omfattar sex huslämningar och en brunn. Hu
sen kan knytas till minst tre bebyggelsefaser, av 
vilka hus A, B och F tillhör äldre romersk järn
ålder, hus C och E yngre romersk järnålder samt 
hus F och G fasen däremellan.

Hus A: Litet långhus, tvåskeppigt, ca 10x6m 
stort (NV-SÖ), med tre takbärande stolpar i husets 
mittlinje och glest ställda väggstolpar. Ingång utmed 
den södra långsidan något till höger om mitten. 
Hela huset hade lergolv. En härd eller närmast ugns- 
liknande anläggning (A) fanns strax innanför och 
väster om ingången. På denna fanns talrika märg
kluvna djurben. I den östra kanten av härden samt 
väster om och innanför ingången hittades en ned
gravning innehållande ett obränt skelett av hund.

Kommentar: Hunden tolkas av Albrechtsen 
som en symbolisk väktare över husets ingång, med 
hänvisning till Kjærs diskussion kring ett liknande 
fynd i Hus A i Ginderup. Jag instämmer i denna 
tolkning, p.g.a. fyndets karaktär och placering vid 
ingången (kriterium A, C och D). Den offrade hun
den har sannolikt deponerats i samband med hu
sets byggande och invigning.

Hus B: Litet långhus, tvåskeppigt, ca 8x6m 
stort (VNV-ÖSÖ), med tre takbärande stolpar i 
husets mittlinje och glest ställda väggstolpar (nå
got osäker västgavel). I husets SÖ hörn markeras 
ingången med en stenbroläggning. Två tredjedelar 
av husets östra del hade lergolv. I husets mitt, cirka 
en meter Ö om takbäraren mitt i huset (nr 11) på
träffades en liten stenkista, cirka en meter bred 
och uppförd av fem kantställda stenar, som stack 
upp över den omgivande golvytan. I kistan fanns 
en liten hög med obrända ben från ett ungt svin.

Kommentar: Stenkistan med grisen tolkas av 
Albrechtsen som ett offer till husets härd eller till 
den stora takbärande stolpen i husets mitt. Jag 
instämmer i tolkningen att kistan med svinbenen
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representerar spåren efter en rituell handling, 
p.g.a. fyndets karaktär, den speciella konstruktio
nen och placeringen mitt i huset (kriterium A, B 
och C). Stenkonstruktionen kan dock tyda på att 
det rör sig om en begravning, snarare än om ett 
offer. Att stenarna i kistan stack upp genom ler- 
golvet kan tyda på att nedläggelsen skett i sam
band med att huset byggdes och invigdes.

Hus C: Långhus, stolpbyggt, ca 14,25x4,25m 
stort (VNV-ÖSÖ), med en kraftig takbärare i res
pektive gavel. Delvis bevarade vägglinjer bestå
ende av dubbla väggstolpar samt innanför vägg
linjerna rester av inrasade klineväggar. Huset för
sett med en stensatt härd i vardera änden, vilket 
tyder på en bostadsfunktion. Huset har brunnit. 
Invid takbäraren i husets västra gavel hittades en 
0,35 meter djup grop innehållande cirka 250 gram 
brända och sotiga ben av minst sju djur, varav tre 
nötboskap och fyra svin.

Kommentar: Gropen med brända djurben tol
kas av Albrechtsen, p.g.a. inblandningen av träkol 
och lerklining, som en rituell nedläggelse troligen 
deponerad vid samma tillfälle. Jag stödjer denna 
tolkning, eftersom fyndet utmärker sig i förhål
lande till den övriga fyndbilden samt placeringen 
vid takbäraren i den västra gaveln. Bränningen 
kan också ses som en del av den rituella hante
ringen (kriterium A, B och C). Tidpunkten för ned
läggelsen kan inte bedömas.

Hus E: Långhus (ofullständigt), ca 10x6m stort 
(V-Ö). Inga takbärande stolpar identifierade, utan 
endast dubbla väggstolpar bevarade i den västra 
änden. Huset försett med en härd i respektive 
ända, vilket tyder på en bostadsfunktion. Cirka
1,5 meter SSV om eldstaden A hittades tätt invid 
och delvis under väggen i husets sydvästra hörn, 
en stensatt grop, 0,75 meter i diameter och 0,12 
meter djup. Under stenpackningen, i vars kanter 
det fanns flera knackstenar, framkom en 0,35 me
ter djup grop. I botten av stenpackningen hittades 
skärvor från ett grovt lerkärl samt flera obrända

djurben. Bland benen fanns tänder av häst och 
nötboskap, ett revben av nöt, två underkäkar och 
en överkäke av får samt rester av fem ungsvin.

Kommentar: Djur benen i gropen tolkas av 
Albrechtsen som avsiktligt deponerade. En sådan 
tolkning är sannolik, p.g.a. benen sammansättning 
(jfr inslag av käkdelar) och gropens placering un
der väggen i ett hörnläge (kriterium A och C). I 
vilken omfattning de fem ungsvinen finns repre
senterade, d.v.s. om det rör sig om hela eller delar 
av djur, framgår inte av Albrechtsens artikel. Gro
pens låsta placering under den stensatta gropen 
och husets vägg, tyder på att offernedläggelsen 
skedde före eller i samband med att huset byggdes 
och invigdes.

Hus F: Litet långhus, ca 7x5m stort (VNV- 
ÖSÖ), med en eventuell takbärande mittstolpe, 
samt i övrigt takbärande väggar bestående av glest 
ställda men kraftiga väggstolpar. Hela husets 
golvyta var täckt med lera. En härd fanns i östra 
delen, vilket tyder på en bostadsfunktion. Inga in
gångar identifierade. Invid husets västra gavel på
träffades en liten bågformad tillbyggnad av små 
stolphål. I husets nordvästra hörn inuti tillbyggna
den påträffades en ansamling av obrända ben till
hörande ett nästan intakt skelett av ett ungt får. 
Bland materialet fanns även ben från ytterligare 
ett får samt en liten ko.

Kommentar: Djurbenen i gropen tolkas av Alb
rechtsen som en offernedläggelse. Jag instämmer i 
denna tolkning p.g.a. förekomsten av ett nästan 
komplett får och placeringen nära ett hörnläge 
(kriterium A och C). Den lilla bågformade stolp- 
konstruktionen som kan knytas till gropen förefal
ler vara samtida med huset, varför djuren bör ha 
slaktats och deponerats i samband med att huset 
byggdes och invigdes.

Hus G: Långhus, ca 9x4,5m stort (V-Ö), inga 
takbärande stolpar. Svagt konvexa stolpbyggda 
väggar med rundad västgavel. Husets östra del 
försett med lergolv. I västdelen en eldstad av
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samma slag som i hus A, vilket tyder på en 
bostadsfunktion. En stenbroläggning utanför den 
östra gaveln visar ingångens placering. Intill och 
sydost om eldstaden/ugnen påträffades nedgrävt i 
golvet ett obränt hundskelett. Hunden hade lagts 
på sidan med huvudet vänt mot öster mot in
gången. Hunden har varit en högbent djur med en 
mankhöjd på omkring 55 centimeter och med ett 
schäferlikt utseende.

Kommentar: Hunden tolkas av Albrechtsen, i 
likhet med fyndet i hus A, som ett offernedläggelse 
och symbolisk väktare över husets ingång. Jag in
stämmer i denna tolkning, p.g.a. fyndets karaktär 
och placering vid eldstaden med huvudet vänt mot 
eldstaden (kriterium A, C och D). Den offrade 
hunden har sannolikt deponerats i samband med 
att huset byggdes och invigdes.

Referens: Albrechtsen 1946:9ff; 15ff; 25ff; 
37ff; 43ff.

JYLLAND

• Jy. 1. Galsted, Agerskov sn 
Åren 1993-94 undersökte Haderslevs museum 
större delarna av en bybebyggelse från äldre ro
mersk järnålder vid Galsted. Byn har legat på en 
högt liggande platå på östra sidan av Toftlund Bak
keø. Sammantaget undersöktes ett ca 30 000 m2 
stort område, med två bebyggelsefaser, en enkelgård 
samt gravar. Den äldsta byn, från tidig äldre ro
mersk järnålder (Bl) är av ”Hodde-typ”, bestående 
av 13 gårdar med en gemensam hägnad. Den yngre 
byn, från sen äldre romersk järnålder (B2) består av 
sju separat hägnade gårdsanläggningar samt en en
samliggande storgård. I den yngre byn bestod nor
malgården av ett stort öst-västligt orienterat långhus 
samt ett eller flera uthus med nord-sydlig oriente
ring. I ett av långhusen tillhörande fas II påträffades 
ett möjligt husoffer.

Hus: Långhus, treskeppigt, (måttuppgifter sak
nas) (N-S), tolkat som en ekonomibyggnad. I ett

stolphål (nr2605) tillhörande huset hittades en li
ten ihålig djurfigurin, troligtvis ett vildsvin (nr 
2908x2919). Figuren föll sönder i samband med 
grävningen, varför det är oklart om den innehöll 
småstenar.

Kommentar: Enligt Per Ethelberg kan djurfigu
ren vara en leksak som hamnat i stolphålet av en 
slump. Men det kan också handla om en avsiktlig 
deponering. Detta fynd diskuteras inte i boken.

Referens: Ethelberg 1997:50ff. Brev från Per 
Ethelberg 8 juni 2000; HAM nr 2908.

• Jy. 2. Øster Nibstrup, Brønderslev sn 
Inför utbyggnaden av naturgasnätet 1986 under
sökte Vendsyssels historiske museum delar av ett 
boplatsområde med lämningar från neolitikum 
och äldre järnålder. Bland annat undersöktes ett 
välbevarat mesulahus. Huset dateras utifrån dolk- 
fynden till en tidig del av senneolitikum.

Hus: Långhus, tvåskeppigt, ca 19,5x7m stort 
(V—O), med sex takbärande stolpar, bevarade 
stolpbyggda långväggar och närmast raka gavlar. 
Inga inre konstruktioner i form av härdar eller 
golvlager fanns bevarade. Fynden från huset var 
mycket sparsamma. I två stolphål tillhörande 
väggkonstruktionen påträffades i vardera en flint- 
dolk av typ I, den ena välbevarad och den andra 
lätt eldpåverkad. Den eldskadade dolken (ca 12cm 
lång) låg i ett kraftigt stolphål i husets SV hörn. 
Den andra dolken (ca 15cm lång) påträffades i ett 
stolphål i den norra vägglinjen.

Kommentar: Föremålen tolkas inte som rituellt 
deponerade i K jer Michaelsens artikel. Enligt Per 
Karsten bör dolkarna tolkas som avsiktligt depo
nerade främst p.g.a. kopplingen till ett hörnläge. 
Jag instämmer i denna tolkning, med tillägget att 
fynden utmärker sig i förhållande till den i övrigt 
sparsamma fyndbilden. En tolkning som offerned- 
läggelser stöds även av att den ena dolken uppvi
sar spår av bränning (kriterium A, B och C). Tid
punkten för nedläggelserna kan inte bedömas.
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Referens: Kjer Michaelsen 1989:77ff; Karsten 
1994:149ff.

• Jy. 3. Margrethelund, Dejberg sn
I början av 1990-talet undersökte Skjern-Egvad 
Museum delar av en j ärnåldersbebyggelse med sex 
huslämningar. Husen representerar troligen en 
gård med kontinuitet från sen förromersk järn
ålder t.o.m. vendeltid. I det yngsta huset, tolkat 
som en hallbyggnad, påträffades bl.a. talrika fynd 
av glasbägare.

Hus 6: Långhus, treskeppigt, ca 16,5x6m stort 
(V-Ö), med fem takbärande bockar, svagt kon- 
vexa långsidor med väggränna samt raka gavlar. 
Två motställda ingångar fanns utmed husets lång
sidor något förskjutna åt öster. Huset kan följas 
genom tre byggnadsfaser (6a-c). I den yngsta fasen 
(hus 6c) påträffades i stolphålet till den l:a tak
bäraren från NÖ en välanvänd halv underliggare 
till drejkvarn. Huset har brunnit.

Kommentar: Kvarnstenen föreslås av Egeberg 
Hansen ha en praktisk funktion som stolpstöd. En 
rituell deponering av kvarnstenen kan inte beläg
gas, eftersom inslaget av sten i övriga takbärare 
inte framgår av artikeln. Stenens placering i stolp
hålet till en takbärare med hörnposition är dock 
anmärkningsvärd varför en avsiktlig nedläggelse 
är tänkbar (kriterium C). Tidpunkten för nedläg- 
gelsen kan inte bedömas.

Referens: Egeberg Hansen 1996:21 Iff.

• Jy. 4. Skørbcek Hede, Ejdrup sn
Ett omfattande komplex med fossil åkermark, 
gravhögar och ett boplatsområde från äldre järn
ålder, karterat och delvis undersökt 1937 under led
ning av Gudmund Hatt. Undersökningen omfat
tade nio hustomter (A-I), varav åtta var väl- 
bevarade. I nästan samtliga hus (utom A och B) på
träffades rester av lergolv med härd i ena änden 
(vanligen i V), samt stall eller uthus i öster. Bebyg
gelsen dateras till sen förromersk och äldre romersk

järnålder. Hatt delar, på grundval av husens vägg
konstruktioner, in bebyggelsen i två faser. Till fas 1, 
som karakteriseras av stolpbyggda väggar, hör hus 
F, G och H, medan husen under fas 2 hade väggar 
av grästorv, representerade av hus A, B, C och E.

Hus H: Långhus, troligen treskeppigt, ca 11,5x 
5,5m stort (V-Ö), med enstaka takbärare identifie
rade och stolpbyggda vägglinjer. Huset anlagt på 
sluttande mark, med lergolv och härd i östra delen 
och fähus eller ekonomidel i västra delen. En ingång 
med stenbroläggning fanns bevarad på den södra 
långsidan. Huset har brunnit. I huset påträffades vid 
härden i östra delen en liggande och en stående eld
bock. Eldbockarna var både oornerade, men ut
gjorde inget par. Invid och öster om härden fanns 
resterna av två lerkärl: ett mellanstort bukigt 
förrådskärl med utsvängd mynningskant och två 
öron under mynningen (23cm högt), samt en mel
lanstor bägare (16cm hög). Cirka en halv meter ös
ter om eldbockarna fanns på golvet ytterligare ett 
mellanstort förrådskärl av samma typ som ovan 
(26cm högt). I detta kärl hittades brända ben av ko 
och får. Fårbenen härrör från djurets bäcken, medan 
kon representeras av kraniedelar samt fot- och ext- 
remitetsben. Benen måste enligt Hatt ha bränts 
innan de lades i kärlet, eftersom kärlet inte bar spår 
av sintring. I husets SÖ hörn påträffades ett stort 
rabbat förrådskärl med pålagd vulst med finger
intryck under mynningen (54cm högt). Kärlet var 
placerat med botten uppåt. Norr om eldstaden invid 
husets norra vägg, fanns en stor kopp med öra 
(14cm hög). Även detta kärl var placerad med bot
ten uppåt. Bottnen hos båda dessa kärl var inslagna, 
vilket enligt Hatt troligen orsakats av rasmassor när 
huset föll samman. På brandlagret, ovanpå platsen 
med urnan och de brända djurbenen, låg en större 
sten (0,4x0,5x0,6m stor). Enligt Hatt är stenen så 
stor att den inte kan ha legat på hustaket, utan måste 
ha placerats på platsen, efter att huset brunnit. Hatt 
hänvisar här till andra fynd av stora stenar som ofta 
placerats ovanpå brandgravar.
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Kommentar: Hatt tolkar arrangemanget med eld- 
bockarna, kärlet med de brända djurbenen liksom 
de uppochned vända kärlen, som rester efter en 
begravningsceremoni ”et slags gravøl, et fælles- 
maaltid med den døde”. Kon och fåret antas ha 
förtärts av gästerna för att sedan kremeras på 
likbålet. ”Efter branden har man betragtet østenden 
af brandtomten, hvor urnen med de brændte ben 
laa, som en grav og har afmærket stedet med den 
store sten”. Jag instämmer till stora delar i Hatts 
tolkning, d.v.s. att eldbockarna, urnan med de 
kremerade djurbenen samt övriga kärl, både vid eld
staden samt de uppochned vända kärlen, represente
rar spåren efter någon form av ceremoniell hand
ling, sannolikt en begravningsceremoni; samt att 
stenen lagts på plats för att markera platsen. Avsak
naden av människoben i urnan kan, som Hatt själv 
diskuterar, bero på olika omständigheter; antingen 
har benen (om de t.ex. tillhörde ett litet barn) vittrat 
sönder av den kraftiga värmen eller så har liket inte 
varit närvarande på likbålet. Själv förespråkar Hatt 
den senare förklaringen, eftersom han inte finner det 
rimligt med en sådan påkostad begravning för ett 
litet barn. Även denna tolkning förefaller rimlig. Be
träffande huset menar Hatt att detta måste ha 
bränts ned under eller omedelbart efter måltiden 
med den döde. Även branden bör således betraktas 
som en del av begravningsceremonin med en rituell 
stängning av huset (kriterium A, B och D).

Referens: Hatt 1938:119ff, 146ff.

• Jy. 5. Højgård, Flejsborg sn 
År 1991 undersökte Vesthimmerlands museum, 
med anledning av grustäkt, delar av en bybebygg
else från förromersk järnålder. Boplatsen var belä
gen på en större höjd i platåläge. Sammantaget un
dersöktes nio välbevarade hus, varav sju långhus 
och två mindre byggnader. Husen har ofta byggts 
ovanpå varandra, så att ett kulturlager med en 
tjocklek av 0,8-0,9 meter har bildats. Bebyggelsens 
totala omfattning och utbredning är inte känd.

Hus: Långhus, treskeppigt, ca 15x5m stort (VNV- 
ÖSÖ) med fem takbärande bockar, rester av torv- 
väggar samt centralt placerade och motställda in
gångar med stenbroläggning. I husets östra del, 
tolkad som bostadsdel, fanns en eldstad med orne- 
rad lerplatta. Husets västra del tolkas som stall. 
Huset har brunnit, vilket kan förklara det mycket 
rika fyndmaterialet, med skärvor av minst 20 ler
kärl. Huset fynddateras till sen förromersk järn
ålder. I husets SÖ hörn hittades en tapklubba av 
grönsten från MNB nedsatt i golvet.

Kommentar: Stenyxan tolkas av författarna 
som en skyddsmagisk nedläggelse, en ”torden
sten” som skydd mot eldsvåda. Jag instämmer i 
denna tolkning p.g.a. yxans antika karaktär och 
placering i ett hörnläge (kriterium A och C). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Klingenberg og Nielsen 1994:3ff; 
Brev från Susanne Klingenberg 21 juni 2000.

• Jy. 6. Holkjcervej, N. Galten sn 
Inför utbyggnaden av naturgasnätet undersökte 
Kulturhistorisk museum i Randers 1987 delar av 
ett boplatsområde från äldre järnålder vid Had
sten. Boplatsen låg på sydsluttningen ner mot en 
utdikad sjö. Vid undersökningen dokumenterades 
lämningar efter sju huskonstruktioner och fem 
brunnar. Bebyggelsen dateras till två huvudfaser, 
varav fem hus och en brunn tillhör övergången sen 
yngre bronsålder och tidig förromersk järnålder. 
Två hus och fyra brunnar dateras till sen för
romersk järnålder och äldre romersk järnålder. 
Hus ATC fynddateras till äldre romersk järnålder.

Hus ATC: Långhus, treskeppigt, 14,25x3m 
stort (inre konstruktion) (NV-SÖ), bestående av 
åtta takbärande bockar, varav fem intakta. Ett 
stolppar representerar troligen en utskiftning. Inga 
vägglinjer, gavlar, ingångar eller inre konstruktioner 
fanns bevarade. Någon tolkning av husets funktion 
har inte gjorts. På platsen för den 2:a takbäraren 
från NÖ (parstolpe till GM), vars stolphål inte var
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bevarat, hittades en liten bägare med hank vid myn
ningen. I lerkärlet låg en silverfibula med kam och 
guldinläggning, daterad till 100-talet e. Kr.

Kommentar: Kärlet med fibulan tolkas av för
fattarna som ett husoffer. Jag instämmer i tolk
ningen att kärlet med fibulan utgör en rituell depo
sition, eftersom det utmärker sig i förhållande till 
den i övrigt sparsamma fyndbilden från huset, 
samt placeringen i ett hörnläge (kriterium A och 
C). Några uppgifter om brända ben finns inte hel
ler, som skulle kunna tyda på en begravning. Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Berthelsen &c Christiansen 1989:33ff. 
KHM j nr 470/86; Berthelsen opubl rapport 1989; 
NM sb nr 45.

• Jy. 7. Toftgård vid Hammerum by, Gellerup sn 
Inför utbyggnaden av motorvägen mellan Herning 
och Bording undersökte Herning museum 1998 
delar av en större sammansatt järnåldersbebyg- 
gelse belägen på en högt liggande flack platå. Inom 
ett ca 200x50 meter stort område (N-S) dokumen
terades lämningar efter 21 hus, varav 13 långhus. 
Husen bildar 12 gårdsanläggningar, var och en 
försedd med egna stolpbyggda hägnader. Varje 
gård omfattar ett eller flera långhus, mindre hus 
samt staklador och halvtakshus. Bebyggelsen da
teras till yngre romersk järnålder och äldre folk- 
vandringstid.

Hus: Långhus, treskeppigt, okänd storlek, 
(VNV-ÖSÖ), troligen bestående av tio takbäran
de bockar och närmast raka stolpbyggda lång
väggar. Östra gaveln svagt rundad, medan västra 
gaveln ligger utanför schaktkanten. I husets östra 
del och mittparti fanns två motställda ingångar. 
Flera av takbärarna verkar att ha bytts ut. Husets 
västra del har använts som bostad, medan den 
östra delen tolkas som stall eller ekonomidel. In
nanför norra långsidan i husets västra del fanns en 
rad med fyra stolphål, som kan ha tillkommit som 
en förstärkning av väggkonstruktionen. I samtliga

fyra stolphål hittades keramikskärvor och kros- 
stenar. I takbäraren innanför dessa påträffades ett 
nästan intakt miniatyrkärl (8cm högt) med flat 
botten och rundad buk ornerad med horisontella 
fåror och större knoppar.

Kommentar: Kärlet tolkas av Winther Olesen 
som ett husoffer nedsatt i samband med byggna
tionen. Jag instämmer i tolkningen, p.g.a. kärlets 
karaktär av miniatyr som utmärker sig i förhål
lande till den övriga fyndbilden (kriterium A). Kär
lets placering i stolphålet framgår inte av artikeln, 
varför tidpunkten för nedläggelsen inte kan bedö
mas.

Referens: Winther Olesen 1998:117ff.

• jy. 8. Ginderup, Heltborg sn 
Boplatsen vid Ginderup har undersökts i flera om
gångar av personal från Nationalmuseet, bl.a. 
1922 av Hans Kjær och 1933-34 av Gudmund 
Hatt. Boplatsen är högt belägen i landskapet med 
uppemot två meter tjocka kulturlager. Bebyggel
sen uppskattas ha en utsträckning om cirka 400- 
500x100m (N-S). Sammanlagt har omkring 30 
hus, främst långhus, undersökts på platsen. Dessa 
dateras till äldre och tidig yngre romersk järnålder, 
med en varighet om cirka 300 år. Hus A undersök
tes av Kjær 1922, medan hus 3 eller 4 grävdes av 
Hatt i början av 1930-talet.

Hus A: Långhus, ca 14,7x4-5m stort (V-Ö), 
med enstaka takbärande stolpar identifierade. Hu
sets västra och mellersta del försett med lergolv, 
medan den östra delen har haft jordgolv. En in
gång identifierad mitt på norra långsidan försedd 
med stenläggning. Mitt i huset framför ingången 
fanns en härd. Huset har brunnit. Omedelbart ös
ter om den norra ingången samt under vägglinjen 
påträffades brända ben från en mellanstor hund. 
Tätt intill hunden hittades delar av ett miniatyr
lerkärl försett med två hankar (10,5cm högt). I två 
stolphål (framgår ej vilka) ingående i husets tak
bärande konstruktion hittades i vardera hålet en
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sönderslagen eldbock. Eldbockarna var efter sam- 
manfogningen nästan intakta. Lerbockarna är 
båda av samma typ, oornerade och försedda med 
små horn.

Kommentar: Kjær tolkar hunden som ett 
skyddsoffer eller värnare mot olycka, medan kär
let uppfattas som en symbolisk matskål till hun
den. Enligt Kjær har hunden bränts och depone
rats innan huset utsattes för brand. Jag instämmer 
i tolkningen att hunden och miniatyrkärlet ska 
uppfattas som en rituell nedläggelse, p.g.a. fyn
dens karaktär och placering vid ingången. Bränn
ingen av hunden bör ses som en del av den rituella 
behandlingen (kriterium A, B och C). Eldbockarna 
antas av Kjær ha haft en praktisk funktion som 
packningsmaterial i stolphålen. Enligt min bedöm
ning är en rituell deposition av lerbockarna trolig, 
eftersom dessa var sönderbrutna men i övrigt helt 
kunde sammanfogas. Både hunden, kärlet och ler
bockarna har, att döma av placeringen under hus
väggen och som packningsmaterial i till husets 
takbärare, deponerats innan huset stod färdig
byggt, och bör därför ses som delar av en invig
ningsceremoni.

Hus 3 eller 4: Långhus, ca 7x3m stort innermått 
(NNÖ-SSV), treskeppigt med okänt antal tak
bärande bockar. Husets södra del försedd med ler- 
golv och eldstad, med norra delen har haft jord
golv. En ingång har funnits på den östra långsidan i 
nivå med eldstaden. I husets södra del hittades bak
om eldstaden och under lergolvet ett stapel av ro
merska mynt invid en takbärande stolpe. Mynten 
består av 24 silvermynt och ett guldmynt, präglade 
mellan åren 124-103 f. Kr. och år 74 e. Kr.

Kommentar: Mynten tolkas av Hatt som en 
skattgömma nedlagd av en hemvändande Thy-bo 
från kontinenten. Fyndets låsta placering under 
lergolvet kan dock tyda på en rituell deponering i 
samband med husets uppförande och invigning 
(kriterium A, C och D).

Referens: Kjær 1928:8ff; 18ff; Hatt 1935:47ff

• Jy. 9. Bcekgård, Herborg sn 
Inför utbyggnaden av naturgasledning undersökte 
Herning museum 1989 en boplats från äldre 
folkvandringstid. Inom ett cirka 227x18 meter 
stort område (NÖ-SV) påträffades delar av en 
omfattande bebyggelse, bestående av 12 långhus, 
11-12 grophus, tre brunnar samt rester av stolp- 
byggda hägnader och gropar. Bebyggelsens indel
ning är inte färdiganalyserad i artikeln. Hus 239A 
överlagras av det yngre långhuset 239B.

Hus 239A: Långhus, treskeppigt, ca 19x5,5m, 
(V-Ö), med ett okänt antal takbärande bockar, 
stolpbyggda långväggar och svagt rundad väst- 
gavel. Inga ingångar identifierade. Husets funktio
ner diskuteras inte. Att döma av de takbärande 
stolparnas placering har bostadsdelen troligen 
funnits i husets västra del. I en väggstolpe i husets 
södra långsida och västra del hittades en nästan 
intakt miniatyrkopp (F243; 7cm hög) med kort in
dragen hals och rundad buk ornerad med svaga 
snedställda fåror samt med hank på skuldran.

Kommentar: Kärlet tolkas inte som en rituell 
nedläggelse av författaren. En sådan tolkning är 
dock rimlig, med hänsyn till kärlets karaktär av 
miniatyr och dess placering i en väggstolpe (krite
rium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan 
inte bedömas.

Hus 239B: Långhus, treskeppigt, minst 19x5m 
stort (V-Ö), med ett okänt antal takbärande 
bockar. Överst i ett stolphål i husets norra långsida 
hittades halva delen av ett litet lerkärl med svagt 
indragen hals, och ornerat med lodräta och våg
räta fåror (F397; 13cm högt). I botten av samma 
stolphål hittades en större lerskärva tillhörande ett 
annat kärl med svagt indrag hals (F400).

Kommentar: Tveksamt som offerfynd främst 
p.g.a. uppgiften att det halva kärlet hittats i 
stolphålets yta, samt att det rör sig om den andra 
byggnadsfasen, då äldre avfall kan ha följt med i 
fyllningen!!

Litteratur: Rostholm 1989:25ff.
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• Jy. 10. Hedegård I/II, Hjortlund sn
Inför utbyggnaden av naturgasnätet undersökte 
Antikvarisk samling i Ribe 1985 delar av ett 
boplatsområde från förromersk och äldre romersk 
järnålder. Vid undersökningen grävdes bl.a. tre 
treskeppiga långhus (hus I-III) samt ett stort antal 
gropar och stolphål. Av dessa tillhör hus II och III 
förromersk järnålder, medan hus I dateras till 
äldre romersk järnålder.

Hus III: Långhus, treskeppigt, 15x5m stort 
(NV-SÖ), med fem takbärande bockar. I husets 
östra del fanns en bevarad väggränna med bås
indelning samt en fördjupning i mitten tolkad som 
gödselränna. Husets västra del saknade bevarade 
vägglinjer och gavel. Avståndet mellan de tak
bärande stolparna i västra delen tyder på en 
bostadsfunktion. I ett av stolphålen till husets tak
bärare (oklart vilket) påträffades två eldbockar. 
Vidare hittades ett närmast rakväggigt miniatyr
kärl i gödselrännan (höjd: ca 3cm).

Kommentar: Inga av fynden har tidigare tol
kats som rituella nedläggelser. För en sådan tolk
ning talar det faktum att föremålen utmärker sig i 
fyndbilden samt att de två eldbockarna hittades i 
stolphålsfyllningen till samma takbärare. Även 
miniatyrkärlet utgör säkerligen en avsiktlig depo
nering, då miniatyrer på andra platser kunnat kny
tas till rituella nedläggelser i hus. Kärlets rumsliga 
koppling till gödselrännan är också något märklig 
(kriterium A och C). Då kärlets placering i rännan 
inte är känd, kan tidpunkten för nedläggelsen inte 
bedömas. Vad galler eldbockarna, antyder place
ringen i stolphålet att deponeringen skett i sam
band med husets byggande och invigning.

Litteratur: DLU 1987:nr 1472.

• Jy. 11. Hodde, Hodde sn
Mellan åren 1971-73 genomfördes en totalunder
sökning av en inhägnad järnåldersby vid Hodde. 
Undersökningarna genomfördes i Nationalmuseets 
regi, inom ramen för projektet Det Arkæologiske

bopladsudvalg. Byn låg på östra sidan av en mind
re höj drygg norr om Varde å. Sammantaget under
söktes ett ca 19 000 m2 stort område med 37 
gårdsanläggningar. Boplatsen är daterad till sen 
förromersk järnålder (per III). Bebyggelsen kan 
knytas till tre huvudfaser. Under denna tid ökade 
antalet gårdar från 11 i fas la till 27 gårdar i fas 
3a. Under fas 3b flyttade minst 6 gårdar från byn, 
samtliga med stall. Utflyttningen antas ha orsakats 
av en storbrand, varefter bytomten röjs. Byns till
växt är så stor att tillflyttningen antas ha skett från 
en annan by i närheten. Efter fas Illb flyttar hela 
byn, möjligen till platsen Hesselagergård, där flyg
foto och provundersökningar har visat på en likar
tad bebyggelse. Keramikmaterialet är mycket rik
haltigt från Hodde, medan djurben och övriga 
fynd, t.ex. malstenar är mer begränsat. Rituella 
nedläggelser, företrädesvis av lerkärl, men även 
malstenar och sjöborrar, har påträffats i ett stort 
antal hus på boplatsen. De flesta fynd som tas upp 
här har tidigare diskuterats av Steen Hvass i hans 
monografi om Hodde. Några tillägg har dock 
gjorts på basis av fyndmaterialets karaktär och 
placering i husen. Keramikförande gropar utan 
anknytning till hus förekommer i stort antal på 
boplatsen. Detta material har inte tagits med i bo
ken, men kommenteras nedan i korthet, då fynd
materialets karaktär antyder deponeringar av ritu
ell karaktär. Beskrivningen nedan följer gårdsvis i 
löpande nummerföljd.

Anl. 1: Stormansgården. Bestående av ett lång
hus (hus I) och ett till två uthus (hus II och III). Fas 
1: Hus I och II:a. Fas 2a: Hus I och II:b. Fas 2b-3: 
Hus I, II:b och III. Gården har varit omgiven av en 
hägnad med egen ingång i den stora hägnaden mot 
norr. Vid ingången i diket till hägnaden hittades en 
fossil sjöborre (B.l).

Kommentar: Hvass tolkar sjöborren p.g.a. dess 
placering vid en ingång som en rituell nedläggelse. 
Jag instämmer i denna tolkning (kriterium A och 
C). Tidpunkten för deponering kan inte bedömas.
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Den kan även tänkas att den skyddande amuletten 
har hängt t.ex. på en grindstolpe.

Hus I: Långhus, treskeppigt, 22,5x5-5,75m 
stort (V-Ö), med nio takbärande bockar (i fas 1 
var huset 28 m långt och försett med ytterligare 
två takbärande bockar i den östra änden. Närmast 
raka väggar med väggränna, svagt rundade hörn 
och motställda ingångar. Husets västra del har an
vänts som bostadsdel. I den östra delen visar rester 
av båsindelning på en funktion som fähus. I husets 
nordöstra del påträffades bottendelen av ett san
nolikt helt nedsatt lerkärl (1.104) (typen framgår 
ej). I en grop i husets mittparti, vid övergången till 
stalldelen (1.25) hittades merparten av ett medel
stort förrådskärl med fasetterad mynningskant 
(höjd: 24cm).

Kommentar: Kärl 1.104 tolkas av Hvass som 
avsiktligt deponerat. Även 1.25 utgör sannolikt en 
rituell nedläggelse eftersom det rör sig omstörre 
delarna av ett kärl, samt dess centrala placering i 
huset (kriterium A och C). Det är oklart i vilken 
eller vilka byggnadsfaser kärlen har nedlagts.

Hus II:b: Litet stolphus, treskeppigt, 11,4x5,5m 
stort (V-Ö), med fyra takbärande bockar. När
mast raka väggar med väggränna samt svagt run
dade hörn. Huset tolkat som ett uthus. I stolphålet 
till den 2:a takbäraren från SÖ (II.3) påträffades 
en rakväggig kopp med hank och fasetterad myn
ningskant. Svartglättat gods (höjd: 12,4cm). Kär
let dateras av Hvass till sen per Illa eller per Illb.

Kommentar: Kärlet tolkas av Hvass som en av
siktlig nedläggelse. Kärlet hittades i kanten av 
stolpavtrycket, vilket enligt Hvass visar att detta är 
deponerat samtidigt med husets uppförande. Jag 
instämmer i denna tolkning (kriterium A, C och D).

Anl. 2: Gård. Bestående av två långhus (hus X 
och XV) och ett uthus (hus XVI). Fas 1: Hus X:a 
och XVI. Fas 2-3: Hus X:b och XV. Gården för
sedd med egen hägnad under fas 1.

Hus XV: Långhus, treskeppigt, ca 18x5m stort 
(V-Ö), med sex takbärande bockar. Inga spår av

vägglinjer eller gavlar bevarade. Två motställda 
ingångar mitt på husets långsidor. Husets funktion 
är oklar. Överst i stolphålet till den 2:a takbäraren 
från NV (XV.32) påträffades bottendelen av ett 
lerkärl (oklar kärltyp).

Kommentar: Kärlet tolkas av Hvass som av
siktligt deponerat. Jag stöder denna tolkning (kri
terium A och C). Hus XV har endast existerat un
der fas 2 och 3, varför nedläggelsen ska knytas till 
någon av dessa faser. Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.

Tillägg: Norr om hus X:a-b påträffades två 
gropar (A24 och A39), innehållande 584 respek
tive 514 keramikskärvor, bl.a. från ett helt kärl 
och respektive en del av eldbock. Söder om hus 
XV hittades en grop (A.32) med 159 skärvor, bl.a. 
tillhörande en nästan hel skål.

Kommentar: De keramikförande groparnas 
funktion kommenteras inte av Hvass.

Anl. 3. Gård. Bestående av ett långhus (hus XIII) 
och ett uthus av fyrstolpstyp (hus XXXVIILa). 
Båda byggnader fanns under fas 1,2 och 3.

Hus XIII: Långhus, treskeppigt, ca 13x5m stort 
(V-Ö), med fyra takbärande bockar (samtliga ut
bytta två eller tre gånger). Rest av väggränna i hu
sets nordvästra del. Motställda ingångar mitt på 
husets långsidor. I mitten av husets västra del fanns 
rester av en eldstad och i den östra delen rester av 
båsskillnader. Den östra änden av huset täcktes av 
ett ca 10 centimeter tjockt kulturlager. Huset har 
brunnit. I ett stolphål i norra vägglinjen intill och 
öster om den norra ingången hittade större delarna 
av en lerskål (XIII.10; höjd: 12,8cm, mynnings- 
diam. 44cm). Skålen försedd med fyra band- 
formade hankar ner mot botten. I ett stolphål invid 
och öster om södra ingången hittades större delar 
av en närmast identisk lerskål (XIII.57h). Höjd: 
15,4 cm, mynningsdiam. 44 cm. Kärlet försett med 
fyra hankar under mitten.

Kommentar: Kärlen tas inte upp av Hvass som 
avsiktliga nedläggelsen För en sådan tolkning talar
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dock kärlens närmast identiska karaktär samt de
ras likartade deponering vid husets ingångar (kri
terium A och C). Tidpunkten för nedläggelserna 
kan inte bedömas. Det är oklart i vilken byggnads- 
fas de båda kärlen nedlagts.

Anl. 4. Gård. Bestående av ett långhus (hus 
XXXVII) och två eller tre uthus av fyrstolpstyp (hus 
XXXVIII, XXXIX och XLI). Samtliga byggnader 
fanns i fas 1 och 3, utom uthuset XXXIX som bygg
des under fas 3. I diket A.52 i den N ingången till 
gården hittades under fas 3 en fossil sjöborre.

Kommentar: Sjöborren tolkas av Hvass, p.g.a. 
placeringen vid en ingång, som en rituell nedläg- 
gelse. Jag instämmer i denna tolkning (kriterium A 
och C). Tidpunkten för deponering kan inte bedö
mas. Kanske amuletten har hängt på en grind
stolpe.

Anl. 5: Gård. Bestående av ett långhus (hus XL) 
och två uthus av fyrstolpstyp (XLII och XLV). 
Samtliga hus finns i fas 1 och 2.

Hus XL: Långhus, treskeppigt, ca 13x5,5m 
stort (V-Ö), med fyra takbärande bockar och bås
indelning i öster. Nästan samtliga takbärande stol
par visar spår efter utskiftningar. Del av väggrän
na bevarad utmed sydöstra långsidan. Två mot
ställda ingångar identifierade närmast mitt på hu
sets långsidor. Rester av båsindelning fanns i hu
sets östra del, medan den västra delen troligen haft 
bostadsfunktion. Mitt emellan ingångarna, i in- 
gångsrummet, påträffades en grop innehållande 
ett nästan intakt stort förrådskärl (XL.85). Kärlet 
har kraftigt rundad buk samt indragen kort hals 
med rak förtjockad mynningskant (mynnings- 
diam. 22,5cm; bukdiam. 42cm). Kärlet var place
rat med botten uppåt och stöttades med fem knyt- 
nävsstora stenar.

Kommentar: Kärlet tolkas av Hvass som en av
siktlig deponering, p.g.a. dess placering i huset 
med botten uppåt. Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas. Det är oklart i vilken byggnads- 
fas kärlet nedlagts.

Anl. 6: Gård: Bestående av ett långhus (hus LVI). 
Gården har existerat i fas lb-3.

Hus LVI: Långhus, treskeppigt, ca 15,5x5,5m 
stort (V-Ö), med fem takbärande bockar. Flera av 
husets stolpar visar spår av utskiftningar. Del av 
väggränna bevarad utmed sydöstra långsidan. 
Mitt på husets långsidor finns motställda in
gångar. I husets östra del fanns rester av båsindel
ning, medan den västra delen troligen haft bo
stadsfunktion. I fyra olika stolphål i husets stalldel 
påträffades i vart och ett av dessa nedgrävda ler
kärl. Stolphålen LVI.2 och 33 ingår troligen i hu
sets NÖ vägglinje. Stolphålet LVI.3 8 ligger i huset 
mitt och östligaste del. Stolphålet LVI.69 är ned
grävt i båsränna i husets östra del. Stolphål nr 2: 
bottendel av kärl (okänd typ); stolphål nr 69: bot
tendel av kärl (okänd typ); stolphål nr 33: botten
del av kärl (okänd typ) samt skål med silhål i bot
ten (höjd 8,4cm; mynningsdiam. 20cm). Stolphål 
nr 38: ett större lätt bukigt förrådskärl, med kort 
indragen hals och utsvängd mynningskant. Kärlet 
försett med två hankar strax under mynningen 
(höjd 34,5cm; mynningsdiam. 16 cm).

Kommentar: Kärlen tolkas av Hvass som avsikt
ligt deponerade. Jag instämmer i denna tolkning, 
eftersom kärlen är nedsatta i stolphål tillhörande 
husets konstruktion och samtliga kan knytas till 
husets stalldel (kriterium A och C). Tidpunkten för 
nedläggelserna kan inte bedömas. Det är oklart i 
vilka byggnadsfaser kärlen har nedlagts.

Tillägg: I stalldelens västra del fanns tre min
dre flata gropar med sotfärgad jord.

Kommentar: Groparna tolkas av Hvass som 
spår efter ceremoniella handlingar.

Anl. 9: Gård. Bestående av ett långhus (hus 
XLVIIa). Gården dateras till fas 1.

Hus XLVILa: Långhus, treskeppigt, ca 10x5- 
5,5m stort (V-Ö), senare tillbyggt till 13 meter 
mot väster, med fyra takbärande bockar. Inga 
vägglinjer bevarade. Två motställda ingångar i 
husets östra del. Rester av båsindelning fanns i
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husets västra del. I ett stolphål (XLVII.lIb) i hu
sets SV del påträffades bottendelen av ett nedsatt 
lerkärl.

Kommentar: Kärlet tolkas av Hvass som av
siktligt nedsatt. Jag instämmer i denna tolkning 
(kriterium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.

Tillägg: Strax söder om hus XLVIha fanns en 
grop (Ä.18) innehållande skärvor från tre närmast 
intakta förrådskärl.

Kommentar: Den keramikförande gropens 
funktion diskuteras inte närmare av Hvass.

Ani. 10. Gård. Bestående av ett långhus (XLVIILb) 
och ett uthus (hus XLIX). Fas 1. Långhuset. Fas 2- 
3: Båda husen.

Tillägg: I långhusets östra ände och stalldel 
fanns två mindre gropar innehållande svart trä- 
kolsblandad sand. Kring gårdsanläggningen fanns 
flera gropar med stora mängder keramik. Anl. 
Æ.35 innehöll cirka 1570 skärvor från bl.a. fyra 
närmast hela kärl, varav en skål och tre förråds
kärl. I gropen fanns även ett stort fragment av en 
eldbock. Anl. 0.5 innehöll 344 skärvor från bl.a. 
fyra nästan hela förrådskärl. Merparten av skär
vorna var sekundärt brända. Anl. 0.7 innehöll 
cirka 750 skärvor från bl. a. tre nästan hela kärl, 
varav två förrådskärl och en skål med hank. Anl. 
0.12 innehöll omkring 1530 skärvor från inte 
mindre än nio nästan hela lerkärl, varav en skål, 
en vas samt sju förrådskärl. Merparten av skärvor
na var sekundärt brända. Anl. 0.42 innehöll cirka 
400 skärvor från bl. a. en skål, ett lock och ett 
förrådskärl. Skärvorna visade spår av kraftig se
kundär eldpåverkan.

Kommentar: De små groparna inuti huset tolkas 
av Hvass som spår efter ceremoniella handlingar, 
medan groparna med keramik inte kommenteras. 
De närmast servisliknande uppsättningarna av 
kärl kan dock tyda på rituella nedläggelser, med 
koppling till ceremoniella måltider.

Anl. 12. Gård. Bestående av ett långhus (hus 
LXIV) och ett uthus av fyrstolpstyp (hus LXV). 
Gården dateras till fas 3.

Hus LXIV: Långhus. I husets mittparti påträf
fades tre flata gropar med träkolsrester.

Kommentar: Groparna tolkas av Hvass som 
spår efter rituella handlingar.

Anl. 13: Gård: Bestående av ett respektive två 
långhus (hus XXXVI, XLIV och XLIII) och ett ut
hus (LI). Fas 2: hus XXXVI och XLIV. Fas 3: Hus 
XLIII och LI.

Hus LI: Uthus, ca 5x4m stort (VNV-ÖSÖ), 
med fyra takbärande stolpar. I husets mitt fanns 
rester av kulturlager innehållande små krossade 
slaggstycken. I kulturlagret påträffades även en 
förmodad härd. I ett stolphål (LI.29) invid syd- 
södra väggen hittades en koncentration av förkol
nade korn. Av 347 sädeskorn utgörs knappt 200 
fröer av dvärg/brödvete, medan 150 st. består av 
naket korn. I ett stolphål (LI.38) i östra gaveln hit
tades en hel järnkniv stående med spetsen nedåt.

Kommentar: Både sädeskornen och kniven tol
kas av Hvass som avsiktliga nedläggelser. Jag in
stämmer i denna tolkning eftersom fynden utmär
ker sig i huset genom sin sammansättning och de
ponering. Således ger sädeskornens homogena 
sammansättning intryck av rensat utsäde, medan 
knivens placering med spetsens riktad nedåt mot 
underjorden, anknyter till senare folkliga föreställ
ningar om stålet som kraft för att avvärja ont (kri
terium A och B). Både depositionen med sädes
korn och kniven är de enda exemplen av sitt slag 
som påträffats i byn. Tidpunkten för nedläggelser- 
na kan inte bedömas.

Anl. 18: Gård. Bestående av ett långhus (hus 
XXVI:a) och ett uthus (hus XXVI:b). Gården 
fanns endast under fas 3.
Hus XXVT.a: Långhus, treskeppigt, ca 15x5m stort 
(V-Ö) med fem takbärande bockar. Inga vägglinjer 
bevarade. Två motställda ingångar i husets mitt. I
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västra delen fanns rester av en eldstad och lergolv. I 
östra delen rester av båsindelning. I kanten av den 
östra ingångsstolpen (XXVI.41:a) i södra ingången 
påträffades större delen av ett stort lerkärl av 
förrådstyp. Kärlet är svagt bukigt, med indragen 
hals och utsvängd mynningskant. Kärlets nedre 
del är rabbat (höjd 43cm; mynningsdiam. 33cm). I 
kärlet låg två huvudstora stenar, varav den ena en 
knacksten. I kärlets botten fanns en hård substans, 
som vid kemisk analys kunde bestämmas som 
järnutfällning. I husets sydvästra del påträffades 
flera mindre stolphål tolkade som någon form 
uppdelning av boningsdelen. I ett av dessa stolphål 
(XXVI.32) påträffades en del spaltade stenar, bl.a. 
fem knackstenar och delar av tre malstenar.

Kommentar: Lerkärlet med de två stenarna tol
kas av Hvass som avsiktligt deponerat. Jag in
stämmer i denna tolkning, p.g.a. fyndets karaktär 
och placering vid en ingång (kriterium A, B och C). 
Även det samlade fyndet av knack- och malstenar i 
stolphålet A.32, utgör sannolikt en rituell deposi
tion (kriterium A och D). Tidpunkten för nedläg- 
gelserna kan inte bedömas. Det är oklart i vilken 
eller vilka faser nedläggelserna gjorts.

Anl. 19: Gård. Bestående av ett långhus (hus 
XXVI-.a) och ett uthus hus XXVI:b). Båda hus 
fanns i fas 1-3.

Tillägg: Söder om långhuset XXV: b fanns en 
större grop (XXV.31) innehållande 338 keramik
skärvor från bl.a. tre förrådskärl. I en grop (S.41) 
SV om huset fanns 534 skärvor från bl.a. två 
förrådskärl.

Kommentar: Groparna med keramik diskute
ras inte av Hvass.

Anl. 21: Gård. Bestående av ett långhus (hus 
XXIV). Huset har endast existerat i fas 3b.

Hus XXIV: Långhus, treskeppigt, ca 10x4,5m 
stort (V-Ö), med fyra takbärande bockar. Inga 
vägglinjer eller gavlar bevarade. Två motställda 
ingångar mitt på husets långsidor. I husets västra

del fanns en eldstad, vilket tyder på bostadsfunk
tion. I husets östra del hittades en grop (XXIV.10) 
innehållande en intakt malstensliggare placerad 
med malytan nedåt (53x42x18cm stor). I gropens 
NV hörn låg bottendelar och sidor tillhörande två 
mellanstora lerkärl av förrådstyp. Bägge kärl är 
bukiga, med kort indragen hals och utsvängd 
mynningskant (kärl 1: höjd ca 25cm; kärl 2: höjd 
22cm). I samma grop fanns även ena sidan av ett 
mindre lerkärl med tunn utsvängd mynningskant.

Kommentar: Malstenen antas av Hvass ha sut
tit i gropen och senare vält omkull, eftersom gro
pen har ungefär samma storlek som stenen. Kärlen 
diskuteras inte närmare. För en rituell deponering 
av malstenen och lerkärlen talar framför allt fyn
dets sammansättning med den intakta uppochned
vända malstenen och två nästan hela förrådskärl. I 
hela byn har endast påträffats tre intakta mal
stenar, vilket förstärker fyndets ovanliga karaktär 
(kriterium A, B och D). Tidpunkten för nedläggel- 
sen kan inte bedömas.

Anl. 24: Gård. Bestående av ett långhus (hus 
XVII) och ett uthus av fyrstolpstyp (hus LIX). Hu
sen finns i fas 2 och 3a.

Hus XVII: Långhus, treskeppigt, ca 12,5x5m 
stort (V-Ö), med fem takbärande bockar. Inga 
vägglinjer eller gavlar bevarade. Två motställda 
ingångar ungefär mitt på husets långsidor. I huset 
västra del rester av eldstad som visar på en bo
stadsfunktion. I östra delen rester av båsindelning. 
Strax utanför husets norra ingång hittades en fos
sil sjöborre (XVII.16).

Kommentar: Sjöborren tolkas av Hvass som en 
avsiktlig nedläggelse, p.g.a. placeringen vid husets 
ingång. Jag instämmer i denna tolkning, med til
lägget att amuletten kan ha hängt eller legat vid 
dörren (kriterium A och C).

Tillägg: I långhusets mitt och ingång i östra 
delen fanns fyra flata gropar med träkolsblandad 
sand. I en grop nordväst om långhuset (A.22)
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hittades 226 skärvor från bl.a. ett närmast helt för- 
rådskärl.

Kommentar: Groparna inuti långhuset tolkas 
av Hvass som spår efter ceremoniella handlingar, 
medan fyndet från gropen nordväst om huset inte 
diskuteras.

Anl. 26: Gård. Bestående av två långhus (hus 
XXII och XIX) och ett uthus (hus XX). Fas 2 och 
3a: hus XXII och XX. Fas 3b: hus XIX.

Hus XXII: Långhus, treskeppigt, ca 16x5m 
stort (V-Ö), med fem takbärande bockar. Inga 
vägglinjer eller gavlar bevarade. Två motställda 
ingångar ungefär mitt på husets långsidor. Trolig 
bostadsfunktion i västra delen, medan det i husets 
östra del fanns rester av båsindelning. I ett stolphål 
(XXII.33) under den södra raden av båsskillnads- 
vägg fanns en hel lerskål med facetterad myn- 
ningskant och hank (höjd 11,4cm; mynningsdiam. 
25cm).

Kommentar: Lerkärlet tolkas av Hvass som en 
avsiktlig nedläggelse. Jag instämmer i denna tolk
ning eftersom kärlet utmärker i huset (kriterium 
A). Den stratigrafiska relationen mellan stolphålet 
och båsskillnadsväggen tyder på att kärlet ned
satts i samband med husets byggande och invig
ning.

Tillägg: I östra delen av hus XXII fanns en mind
re flat grop med sotfärgad jord.

Kommentar: Gropen tolkas av Hvass som spår 
efter en ceremoniell handling.

Anl. 27: Gård. Bestående av ett långhus (hus 
XXI). Fas 2-3.

Tillägg: Norr om långhuset fanns två keramik
förande gropar. AXXI.79: innehållande 16 skärvor 
tillhörande två nästan hela stora koppar med hank. 
A.XXI.80: ett nästan helt nedsatt förrådskärl.

Kommentar: Fynden diskuteras inte av Hvass.
Anl. 28: Gård. Bestående av ett långhus (hus 

XXIIha och b) och två uthus av fyrstolpstyp (hus 
XXXI och XXXII). Fas 1: hus XXIIha och XXXII. 
Fas 2 och 3: hus XXIIhb och båda uthusen.

Hus XXXI: Uthus, ca 6,5x4,5m (V-Ö) med två tak
bärande bockar och rest av eldstad i mitten. Husets 
funktion är oklar. Invid husets väggar påträffades 
tre nedgrävda lerkärl, med endast bottendelen be
varade. Ett kärl framkom i husets NV hörn 
(XXXI.39,a), ett kärl var nedsatt vid husets östra 
ingångsstolpe (XXXI.6,a) samt ett kärl i husets SÖ 
hörn (XXXI.56). Kärltyper framgår inte närmare.

Kommentar: Samtliga kärl tolkas av Hvass 
som avsiktliga nedläggelser. Jag instämmer i denna 
tolkning p.g.a. kärlens placering vid hörnlägen 
(kriterium A och C). Tidpunkten för depositio
nerna kan inte bedömas.

Tillägg: Strax söder om långhusets södra vägg 
och ingång fanns en grop (A.64) innehållande stör
re delarna av tre lerkärl; ett större rabbat förråds
kärl och två nästan hela hankkärl (stora koppar 
med hank). Gropen är yngre än fas 1.

Kommentar: Den keramikförande gropens funk
tion diskuteras inte av Hvass.

Anl. 29: Gård. Bestående av ett långhus (hus 
XXXIII:a-b) och tre uthus av fyrstolpstyp (hus 
XXXIILc, hus XXXIV:a-b och hus XXXIV:c). Fas 
lb: hus XXXIIha. Fas 2-3: hus XXXIIhb och två 
alternativt tre uthus.

Hus XXXIILb: Långhus, treskeppigt, 12x5m 
stort (V-Ö) med fyra takbärande bockar (senare 
förlängt till 13,5m). Inga vägglinjer eller gavlar be
varade. Två motställda ingångar mitt på husets 
långsidor. Rester av båsindelning i den östra delen, 
medan västra delen troligen har haft bostadsfunk
tion. Invid en båsskillnad i husets östra och norra 
del påträffades ett nedsatt lerkärl utan botten 
(XXXIIhb. 41,a). Kärltyp framgår inte närmare.

Kommentar: Kärlet tolkas av Hvass som av
siktligt deponerat. Jag instämmer i denna tolkning 
eftersom kärlet utmärker sig i huset (kriterium A). 
Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Tillägg: Inuti det lilla huset XXXIV,a el b, rakt 
innanför ingången, påträffades två mindre gropar 
med träkolsblandad sand.
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Kommentar: De små groparna tolkas av Hvass 
som spår efter ceremoniella handlingar.

Anl. 30: Gård. Bestående av ett långhus (hus 
XXX) med egen hägnad. Huset fanns i fas 2-3.

Hus XXX: Långhus, treskeppigt, 13x5m stort 
(V-Ö), med fem takbärande bockar. Inga vägglinjer 
eller gavlar bevarade. Rester av eldstad i väster och 
stall i öster med lergolv och båsindelning. Ett kultur
lager täckte husets mittparti och nordöstra del, vil
ket visar att byggnaden har brunnit. Invid stolphålet 
till den 2:a takbäraren från NV (XXX.95) i husets 
mitt påträffades bottendelen av ett nedsatt lerkärl. 
Kärltypen framgår inte närmare. Vid husets södra 
ingång hittades i kulturlagret en fossil sjöborre.

Kommentar: Kärlet tolkas av Hvass som av
siktligt deponerat. Han tillskriver vidare sjöborren 
en skyddsmagisk betydelse, p.g.a. dess placering 
vid ingången. Fyndkontexten är något oklar. Kan
ske har sjöborren hängt vid ingången snarare än 
varit nedgrävd. Jag instämmer i bägge tolkning
arna (kriterium A och C). Tidpunkten för kärlets 
deposition kan inte bedömas.

Anl. 32: Gård. Bestående av ett långhus (hus 
VII). Huset dateras till fas la.

Hus VII: Långhus, treskeppigt, ca 11,5x5,3m 
stort (V-Ö), med fyra takbärande bockar. Inga 
vägglinjer eller gavlar bevarade. Två motställda 
ingångar mitt på husets långsidor. Huset funktion 
är oklar. 1 husets östra del påträffades i södra 
vägglinjen bottendelen av ett nedgrävt lerkärl 
(VII.40). Kärltyp framgår inte.

Kommentar: Lerkärlet tolkas av Hvass som en 
avsiktlig deponering. Jag instämmer i denna tolk
ning, eftersom kärlet utmärker sig i huset (kriterium 
A). Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Tillägg: I husets östra del påträffades tre gro
par, varav en innehållande flera knackstenar, 
keramikskärvor och enstaka brända ben.

Kommentar: Groparna tillskrivs av Hvass en 
praktisk betydelse, möjligen med koppling till hu
sets funktion.

Anl. 33. Gård. Bestående av två långhus (hus VIII 
och IX) och ett uthus (hus VI). Fas 1-2: hus VIII 
och VI. Fas 3: hus IX.

Hus VI: Uthus, ca 5,5x4,4m stort (V-Ö) med 
fyra takbärande stolpar och väggränna. I stolp
hålet till den östra ingångsstolpen (VI.7) hittades 
en bredbukig vas utan botten av oornerat svart- 
glättat gods. Kärlet har mycket kraftigt indragen 
hals och utsvängd mynningskant (bevarad höjd 
32cm; mynningsdiam. 13,7cm; bukdiam. 36cm).

Kommentar: Kärlet kommenteras inte av 
Hvass. För en rituell nedläggelse talar det faktum 
att kärlet var närmast helt och placeringen vid en 
ingång (kriterium A och C). Tidpunkten för ned
läggelsen kan inte bedömas.

Anl. 34: Gård. Bestående av ett långhus (hus 
XI). Huset fanns i fas 1-3.

Hus XI: Långhus, treskeppigt, 12x5,2m stort 
(V-Ö), med fyra takbärande bockar. Inga vägg
linjer eller gavlar bevarade. Mitt på husets långsi
dor finns två motställda ingångar. Bostadsfunk
tion i väster med rester av eldstad. I östra delen 
finns lämningar efter båsindelning. Invid och öster 
om husets södra ingång påträffades botten av ett 
nedgrävt lerkärl (XI.57,b). Kärltypen framgår 
inte.

Kommentar: Lerkärlet tolkas av Hvass som av
siktlig deponerat. Jag instämmer i denna tolkning, 
då kärlet kan kopplas till ingången (kriterium A 
och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan inte be
dömas. Det är oklart till vilken eller vilka faser 
kärlet ska kopplas.

Tillägg: I mitten av hus XI påträffades två min
dre flata gropar (XI.29 och XI.87) med svart sand. 
Omedelbart intill och öster om husets östra gavel 
fanns en större grop (XI.68) innehållande ca 100 
keramikskärvor samt en nästan hel massiv eld
bock (bevarad höjd: ca 12cm).

Kommentar: Groparna tolkas av Hvass som 
spår efter ceremoniella handlingar, medan gropen 
med eldbocken inte kommenteras närmare.
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Ani. 36: Gård. Bestående av ett långhus (hus IV) 
och ett uthus av fyrstolpstyp (hus V). Husen fanns 
i fas 1-3.

Hus IV: Långhus, treskeppigt, ca 13x5m stort 
(VSV-ÖNÖ), med fyra takbärande bockar. Inga 
väggstolpar eller gavlar bevarade. Två motställda 
ingångar mitt på husets långsidor. I husets östra 
del rester av båsindelning. Trolig bostadsfunktion 
i västra delen. Vid norra ingången hittades i ett 
stolphål (IV.12) en fossil sjöborre.

Kommentar: Sjöborren tolkas av Hvass som en 
skyddsmagisk nedläggelse p.g.a. kopplingen till 
husets ingång. Jag instämmer i denna tolkning 
(kriterium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.

Anl. 37: Gård: Bestående av ett långhus (hus 
XXXV:b) och två uthus av fyrstolpstyp (hus 
XXXV:a och LXVII). Samtliga hus finns i fas 3.

Tillägg: I mitten och södra delen av hus LXVII 
fanns en grop (LXVII, 19) innehållande 443 skär
vor från bl.a. ett närmast helt förrådskärl. I NÖ 
hörnet av hus XXXV fanns en grop (XXXV. 15) 
innehållande 38 skärvor från bl.a. tre nästan hela 
kärl; en större kopp med hank och två förrådskärl.

Kommentar: Fynden diskuteras inte av Hvass.
Samlad kommentar: Hvass nämner i sin publi

kation avsiktliga depositioner av lerkärl i tio lång
hus (hus I, VII, XI, XV, XXVLa, XXX, XXXIILb, 
XL, XLVILa, LVI) och två uthus (hus II:b, XXXI). 
Han påtalar de nedsatta kärlens tydliga dragning 
till långhusen stalldel, där de ofta kan knytas till 
ytterväggarna. Ett av de fynd som avviker från 
denna placering är det stora förrådskärlet i hus 
XL, som placerats med botten uppåt i ingångsrum- 
met. Hvass konstaterar vidare att de flesta ned- 
läggelser utgörs av större kärl: antingen höga kärl 
med dubbla hankar under mynningen eller stora 
förrådskärl. Han kan inte se någon praktisk funk
tion hos kärlen, utan menar att de, i likhet med 
groparna med svart jord, bör tolkas som spår efter 
ceremoniella handlingar. Enligt Hvass har kärlen

troligen varit nedsatta under golvet, vilket kan tol
kas så att kärlen nedsattes i samband med att hu
sen byggdes och invigdes. Någon närmare diskus
sion om tidpunkten för nedläggelserna, d.v.s. hu
ruvida dessa ska knytas till invignings- kontra 
stängningsritualer, förs dock inte i boken. I min 
genomgång har ytterligare tre byggnader med 
keramikfynd tagits upp som möjliga rituella 
byggnadsoffer. Det rör sig om fynden av två skålar 
respektive en bredbukig bas nedsatta vid ingång
arna till hus XIII och VI samt en grop med en upp- 
ochned vänd malstensliggare och resterna av två 
kärl i hus XXIV. Förutom lerkärlen nämner Hvass 
även fem fynd av sjöborrar, vilka uppfattas som 
skyddsmagiska nedläggelser (hägnet till gård 1 
och 4 samt i hus IV, hus XVII, XXX). Vidare upp
märksammas en nedsatt kniv och en sädes- 
deposition i hus LI (för kommentarer se respektive 
hus).

Referens: Hvass 1985:16ff; 63ff, 66ff, 112f.

• Jy. 12. Priorsløkke, Horsens sn 
Mellan åren 1980-83 totalundersöktes genom Na
tionalmuseet en by från äldre romersk järnålder 
(Kr. f. - 180 e.Kr.). Byn har legat på en tidigare 
halvö ut i Hansted-ådal som är en förlängning av 
Horsens Fjord. Bebyggelsen låg inom en cirka 
150x75m stor yta och omfattade 47 lämningar ef
ter såväl långhus som mindre uthus eller staklador. 
De största långhusen var 15-16x5 meter stora. Be
byggelsen kan följas i två faser. Hägnader saknas 
mellan husen och gårdarna. Till skillnad från Hod
de och Vorbasse är alla gårdar jämnstora i bägge 
faser. I den yngsta fasen anläggs mot sydväst en 
befästning, bestående av en palissadsvall med 
pålar samt en ca 120 meter lång vallgrav.

Fas 1: Ca 14 hus, huvudsakligen treskeppiga 
långhus, 10-1 lm långa, med fyra alternativt tre 
bockar. Samtliga hus är orienterade i NV-SÖ.

Fas 2: Ca 8 treskeppiga långhus, ca 15-16m 
långa (NV-SÖ) med sex till sju bockar. I anslutning
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till varje långhus finns två eller tre mindre uthus 
med tre bockar samt stacklador. Uthusen vanligen 
placerade vinkelrätt i förhållande till långhusen. 
Mycket talar för att det inom dessa två faser finns 
flera ombyggnader samt att alla hus inte existerat 
samtidigt. Hus AD och AF tillhör bebyggelsefas 2.

Hus AD: Långhus (i två faser), treskeppigt, 13 
(fas 1) resp. 14 (fas 2) x5m stort (NV-SÖ), med sex 
takbärande bockar och motställda ingångar mitt på 
husets långsidor. Huset är ombyggt, varvid samtliga 
takbärande stolpar och ingångsstolpar har bytts ut. 
I husets SÖ ände har nya stolphål grävts, medan 
man i den NV änden grävt om befintliga stolphål. 
Huset tolkas som gårdens huvudbyggnad. I stolp- 
hålet till den 3:e takbäraren från SV (AD.ll) mitt i 
huset och invid södra ingången påträffades en liten 
lerkopp med markerad fot och hank (höjd ca 9cm). 
Kärlet stod i stolphålets botten tillhörande fas 1, 
med foten nedåt i kanten av stolphålet.

Kommentar: Kärlet tolkas i rapporten som ett 
invigningsoffer i samband med husets uppförande. 
Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. koppens ka
raktär och distinkta deponering (kriterium A och 
D).

Hus AF: Långhus, treskeppigt, 13x4,75m stort 
(NV-SÖ), med sex takbärande bockar, och mot
ställda ingångar mitt på husets långsidor. Fem tak
bärande stolpar har utskiftats. Enstaka väggstol
par bevarade (för övrigt det enda huset i Priors
løkke med bevarade väggstolpar). Huset tolkat 
som gårdens huvudbyggnad. I ett stolphål som tro
ligen ingår i den södra vägglinjen (AF.42) hittades 
en liten holkyxa av järn (längd 9,2cm).

Kommentar: Yxan har tidigare inte tolkats som 
en rituell nedläggelse. För en sådan tolkning talar 
dock yxans ringa storlek, dess placering i vägg
linjen, samt den i övrigt mycket ringa fyndmäng
den från huset (kriterium A och C). Närmare upp
lysningar om yxans deponering saknas, men troli
gen rör det sig om en skyddsmagisk nedläggelse. 
Tidpunkten för denna kan inte bedömas.

Referens: Opublicerad rapport för Priorsløkke, 
Horsens sn. Nat mus nr 5157; Kaul 1989:87ff; 
Kaul 1985:172ff.

• Jy. 13. Myrt hue, Hostrup sn 
År 1959 undersökte Esbjergs museum delar av en 
boplats från äldre romersk järnålder vid Myrthue. 
Boplatsen låg på ett lågtliggande näs ner mot Var
de å. Undersökningsytan var cirka 30x30 meter 
stor. Här påträffades lämningar efter fyra hus
tomter, bestående av tre korta boningshus och ett 
uthus. I anslutning till bebyggelsen fanns ett syn
nerligen vällagt gatusystem med stenbroläggning. 
Husen uppvisade spår efter att ha brunnit.

Hus I: rektangulär brandtomt, 9x4,5m stor (V- 
Ö), med inrasade klineväggar. I husets östra del 
fanns en eldstad med ornerad lerplatta - dock utan 
underliggande stenpackning. Tätt invid den norra 
långsidan i husets västra del fanns ett stort nästan 
intakt nedgrävt lerkärl av förrådstyp. Kärlet är 
bukigt med kraftigt indragen hals och utsvängd 
mynningskant (höjd: 38cm).

Kommentar: Kärlet tolkas av Thomsen som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. 
kärlets hela karaktär och dess placering i en grop 
invid vägglinjen (kriterium A och C). Tidpunkten 
för nedläggelsen kan inte bedömas.

Hus II: rektangulär brandtomt, 6,6x3,5-4m 
stor (V-Ö), med stenläggning efter härden i hu
sets mitt. En ingång mitt på den södra långsidan, 
markerad av stenbroläggning. Nedgrävt under en 
flat sten inne i huset (läget framgår inte) påträf
fade ett litet intakt rundbukigt lerkärl av förråds
typ (höjd 13cm). Kärlet innehöll fet brun jord med 
röda partiklar. I resterna efter den södra lerväg
gen strax V om ingångsbroläggningen, hittades 
ena hälften av en avbruten stridsyxa av enkel- 
gravstyp.

Kommentar: Kärlet tolkas av Thomsen som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. 
kärlets hela karaktär och deponering med täcksten
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(kriterium A och B). Stridsyxan tillskrivs en skydds- 
magisk funktion med hänvisning till traditionen 
med åskdon. Jag stödjer även denna tolkning, p.g.a. 
yxans antika karaktär och placering i väggfyll
ningen nära ingången (kriterium A och C). Tidpunk
ten för föremålens deponering kan inte bedömas.

Hus IV: rektangulär brandtomt, llx4,5-5m stor 
(V-Ö). En stenbroläggning kunde följas mitt genom 
husets hela längd, varför byggnaden tolkas som fä
hus. I husets östligaste del fanns en stentäckt grop 
tolkad som gödselbrunn. Inga spår av en tillhöran
de bostadsdel fanns i huset. En ingång antas ha fun
nits på den västra gaveln. I husets SÖ hörn fanns ett 
stort intakt nedgrävt lerkärl av förrådstyp (höjd: 
54cm). Kärlet var placerat med botten nedåt. Ett 
par skärvor var bortslagna ur kärlets botten. I hu
sets NÖ hörn fanns ytterligare två intakta nedgräv
da kärl. Det ena kärlet av förrådstyp, är bukigt och 
försett med två hankar strax under mynningen 
(höjd 27,5cm). I mynningsöppningen till förråds- 
kärlet, som saknade innehåll, fanns en intakt upp
ochnedvänd vas (höjd ca 20cm).

Kommentar: Thomsen uppmärksammar den 
rika mängden keramik i huslämningen, som han 
menar är ovanligt för hus som saknar bostads
funktion. Han antyder vidare en möjlig rituell 
funktion för det stora förrådskärlet, p.g.a. det 
uppslagna hålet i kärlets botten, men håller även 
möjligheten öppen för en mer praktisk förklaring. 
Kärlet innehöll riktligt med askblandad jord, som 
bör ha hamnat där sekundärt i samband med 
branden. Detta tyder enligt Thomsen på att kärlet 
var öppet och i bruk då huset eldhärjades. När det 
stora kärlet togs upp fattades flera skärvor i botten 
och av bukens nedre parti. Dessa skärvor hittades 
dock några meter längre bort vid stenbrolägg
ningen. Kärlet kan enligt Thomsen kan ha använts 
för att samla upp gödselvatten för garvning eller 
färgning. De två uppochnedvända lerkärlen kom
menteras inte närmare av Thomsen. Flera förhål
landen tyder enligt min uppfattning på att kärlen

deponerats i ett rituellt sammanhang: kärlens rum
liga koppling till husets hörnpositioner, det upp
slagna hålet i botten på det stora förrådskärlet 
som har gjort detta praktiskt oanvändbart till för
varing av vätska. Även de två lerkärlen som var 
placerade i varandra bör ses som uttryck för en 
rituell hantering, eftersom vasen knappast kan ha 
tjänat funktionellt som lock. Tidpunkten för ned- 
läggelserna kan inte bedömas.

Referens: Thomsen 1965:15ff.

• Jy. 14. Hurup, Hurup sn
Inför anläggandet av en skola i Hurup genomför
des mellan åren 1965-1969 undersökningar av en 
starkt odlingsskadad byhög. Under samtliga sä
songer undersöktes totalt 43 hus av uppskatt
ningsvis minst 100 hustomter. Bland husen kunde 
urskiljas tre huvudtyper, de allra flesta orienterade 
i VNV-ÖSÖ riktning: små hus med eldstad; mel
lanstora hus ofta med ett litet fähus samt stora hus 
med stor fähusdel. Eldstäderna i boningsdelen be
stod genomgående av en stenpackning med ler- 
platta, den senare ofta försedd med ornering. Hu
sens väggar i regel byggda av grästorvor med 
innerväggar av flätverk och lerklining. Boplatsen 
dateras till sen förromersk och romersk järnålder, 
och omfattar minst sex olika bebyggelsefaser. En
dast en preliminär redogörelse för undersökning
arna föreligger.

Hus 19: Rest av hustomt, bestående av ett rek
tangulärt lergolv, ca 4,1x2,7m stort (NNÖ-SSV), 
med enstaka stolphål. I husets norra del fanns res
terna av en stensatt härd med lerplatta i samma 
nivå som golvet. Under härdens norra del hittades 
en tunnformig miniatyrbägare placerad med bot
ten uppåt (F172; höjd ca 4,5cm). Kärlets mynning 
vilade direkt på lergolvet till den underliggande 
hustomten nr 18.

Kommentar: Kärlet tolkas i rapporten som ett 
offerkärl. Jag instämmer i denna tolkning, p.g.a. 
kärlets karaktär av miniatyr, samt dess läge nära
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härden och uppochned vända placering. Det stra- 
tigrafiska läget tyder på att kärlet deponerats i 
samband med husets byggande och invigning (kri
terium A, B, C och D).

Hus 23: Hustomt, ca 11,25x3,75-4,Om (VNV- 
ÖSÖ), med bostadsdel i väster och fähus i öster. I 
husets västra del fanns rester av en lersatt eldstad 
med ornament cirka en meter stor, dock utan un
derliggande stenpackning. Under lerplattans mitt
parti påträffades en mindre nedgravning, 18 cm 
djup, i vars botten det stod en välbevarad minia
tyrkopp utan ornamentik (F284; höjd ca 6cm).

Kommentar: Någon tolkning av kärlet förs inte 
fram i rapporten. Kärlets karaktär av miniatyr och 
dess placering under eldstaden talar dock för en 
rituell deposition (kriterium A, C och D). Kärlets 
läge talar för att detta nedsatts i samband med hu
sets byggande och invigning.

Tillägg: Kärlen tolkas i en artikel av Salewicz 
som offerkärl till husens vättar. Troligen har ytter
ligare hus innehållit nedsatta miniatyrkärl under 
härden. En miniatyrkopp med hank (F473) påträf
fades således under eldstaden i hus 29. En närmare 
beskrivning av fyndet saknas dock i rapporten. Vi
dare hittades en miniatyrkopp med hank (F281) i 
en stenpackning i lergolvet till hus 16. Sten- 
packningens kontext är dock oklar p.g.a. en, enligt 
rapporten, atypisk placering i huset.

Referens: Salewicz 1976:64ff; Odat rapport
manus för Hurup.

• Jy. 15. Fårupvej, Jelling sn 
Inför utvidgning av golfbana genomförde Vejle 
museum 1994 en totalundersökning av en lands
bybebyggelse från äldre romersk järnålder. Boplat
sen ligger på krönet och sydsidan av en markant 
höjd cirka 500 meter söder om kyrkan i Jelling. 
Sammantaget undersöktes ett cirka ett hektar stort 
område. Bevaringsförhållandena var i regel dåli
ga, således att endast stolphålen till husens tak
bärare var bevarade. Totalt undersöktes 43 hus,

varav 16 långhus och 27 mindre stolpbyggda hus av 
vilka cirka tio utgjordes av fyrstolpshus. Bebyggel
sen har indelats i två faser. Till den äldsta fasen hör 
fyra eller fem gårdsenheter, bestående av långhusen 
BL, BM, BN, BO och eventuellt BP med tillhörande 
uthus. Till den yngre fasen hör fem gårdar, bestå
ende av långhusen BF, BG, BH, BJ och BK med till
hörande uthus. Inom området fanns även två äldre 
gårdar från tidig förromersk järnålder (B och AS).

Gård BF: Bestående av ett långhus och tre eko
nomibyggnader.

Hus: Långhus, treskeppigt, ca 18-19x4,5m 
stort (NV-SÖ), med sex takbärande bockar och 
två motställda ingångar mitt på husets långsidor. 
Inga vägglinjer eller gavlar bevarade. Huset tolkat 
som gårdens huvudbyggnad. I två stolphål till in- 
gångsstolpar, på ömse sidor av huset, hittades ett 
helt respektive ett till delar bevarat miniatyrler
kärl. Det ena kärlet har avsatt fot.

Gård BK: Bestående av ett långhus och fyra 
ekonomibyggnader.

Hus: Långhus, treskeppigt, ca 17-18x4,5m 
stort (NV-SÖ), med sex takbärande bockar och 
två motställda ingångar mitt på husets långsidor. 
Inga vägglinjer eller gavlar bevarade. De tak
bärande stolparna har utskiftats. I samtliga fyra 
ingångsstolphål liksom i elva av de tolv stolphålen 
till husets takbärare hittades i varje anläggning ett 
miniatyrlerkärl. I några få fall fanns endast en
staka skärvor bevarade. Samtliga hela kärl utgörs 
av låga flatbottnade skålar med vid mynning.

Hus: Ekonomibyggnad, treskeppig, ca 9-10x4m 
stor (NV-SÖ), med tre takbärande bockar och två 
motställda ingångar på husets långsidor något för
skjutna åt väster. Inga vägglinjer eller gavlar beva
rade. I samtliga fyra ingångsstolphål hittades i var
dera anläggning ett miniatyrlerkärl. Tre av kärlen 
utgörs av låga flatbottnade skålar med vid myn
ning, medan ett kärl har bägarform.

Kommentar: Samtliga miniatyrkärl tolkas av 
Christiansen som avsiktligt deponerade. Kärlen
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påträffades vanligen nära botten eller i botten av 
stolphålen, som varierade i djup mellan 20-30 cm. 
Detta tyder på att kärlen nedsatts samtidigt med 
husens byggande och invigning. Inga spår av se
kundära nedgrävningar, som går igenom stolp- 
hålens botten, kunde konstaterats. Jag instämmer 
helt i Christiansens tolkning, p.g.a. kärlens karak
tär av miniatyr, deras antal och deponering i hu
sens konstruktion (kriterium A, C och D).

Referens: Christiansen 1999:199ff.

• Jy. 16. Spangsbjerg, ferne sn
I samband med utbyggnaden av Esbjergs högskola 
undersökte Esbjergs museum 1963 en halv hus
tomt från sen förromersk järnålder (per Illa). Av 
huset undersöktes endast den östra delen.

Hus: Långhus, treskeppigt (okänd storlek) (V- 
Ö). I vägglinjen fanns rester av väggstolpar samt mot 
norr delar av en bevarad väggränna som dock even
tuellt tillhör en annan byggnad. I husets östra del 
fanns en välbevarad stenbroläggning som visar på en 
funktion som fähus. Inuti husets östra del hittades 
söder om stenläggningen två separata gropar inne
hållande skärvor från två nästan intakta kärl. Kärl 1: 
ett mellanstort bukigt kärl med kraftigt indragen 
hals och utsvängd mynningskant (höjd 36cm). Kärl 
2: ett stort bukigt kärl med kraftigt indragen hals och 
utsvängd mynningskant (höjd 50cm). Detta kärl 
saknar botten. Lerkärlen dateras till per Illa.

Kommentar: Någon tolkning av kärlen framför 
inte i artikeln. För en rituell funktion talar kärlens 
deponering i groparna inuti husen samt att det rör 
sig om nästan hela kärl (kriterium A och C; jfr den 
rumsliga kopplingen till fähusdelen som också 
konstaterats i Hodde Jy. 11). Tidpunkten för ned- 
läggelserna kan inte bedömas.

Referens: Thomsen 1968:9ff.

• Jy. 17. Degnegaard, Malle sn
Del av järnåldersbebyggelse undersökt av Gud
mund Hatt 1937-38. Bebyggelsen bestående av

fem hustomter, varav en undersöktes eftersom den 
var välbevarad. Boplatsen dateras till sen för
romersk och äldre romersk järnålder. Den under
sökta hustomten tillhör sen förromersk järnålder.

Hus A: Långhus, treskeppigt, ca 17x5m stort 
(V-Ö), med ett okänt antal takbärande bockar. 
Raka vägglinjer delvis stolpsatta vägglinjer samt en 
mindre tillbyggnad i östra gaveln. Huset har lergolv 
över hela ytan samt två motställda ingångar mitt på 
långsidorna. I husets västra del fanns en lertäckt 
eldstad samt stenpackningar efter (äldre?) eldstä
der. Kring den lersatta eldstaden påträffades tre ler- 
fodrade gropar, innehållande vardera ett lerkärl. 
Kärl 1 (invid NV kanten av eldstaden): stort bukigt 
förrådskärl (höjd: 55cm). Kärlet stod på ca 30 cm 
djup under lergolvet, och har således varit synligt 
ovanför golvytan. Kärl 2 (ca en meter Ö om kärl 1): 
ett stort bukigt förrådskärl. Kärl 3 (ca en halv meter 
S om kärl 1): stort bukigt förrådskärl. Under eldsta
dens stenpackning påträffades en liten lerkopp, 
även denna placerad i en lerfodrat grop. Koppen låg 
på en bukskärva från ett större lerkärl. Kärlen har 
enligt Hatt nedsatts innan lergolvet lades på. När 
lergolvet hade lagts slogs krukornas överdel av och 
kärlen fylldes delvis med lera. Vid den östra kanten 
av stolphålet till en takbärare i norra raden mitt i 
huset påträffades en bikonisk skål med ursprungli
gen två hankar (höjd 11cm). Kärlet var placerad 
med botten nedåt.

Kommentar: Enligt Hatt tyder kärlens depone
ring vid härden och under lergolvet respektive i 
kanten av en takbärare på att samtliga nedsatts 
som offer. Hatt föreslår att kärlen kan ha använts i 
samband med ceremonier, där matoffer spelade en 
viktig roll, troligen i samband med husets byg
gande och invigning. Jag instämmer i denna tolk
ning (kriterium A, B, C och D).

Tillägg: Inuti huset påträffades även flera ask- 
fyllda gropar som enligt Hatt visar på tidigare eld
ning på platsen.

Referens: Hatt 1938:256ff.
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• Jy. 18. Nørre Rødklit no 23a, Nosogn sn
Del av boplats från förromersk järnålder undersökt 
1946 av Gudmund Hatt. Boplatsen är belägen på 
ön Holmsland mellan Ringkøbing Fjord och Stadel 
Fjord. Undersökningen berörde ett 23x17 meter 
stort område. Inom detta påträffades ett rödaktigt 
kulturlager samt spår efter tre hus (A, B och C) och 
fyra lersatta eldstäder förmodligen tillhörande hus. 
Den begränsade grävningsytan tillåter ingen tolk
ning av boplatsens storlek eller sammansättning.

Hus A: Långhus, okänd storlek och typ, med 
bevarat lergolv. I golvlagret fanns en lerklädd härd 
(IV) med underliggande stenpackning som störts 
något vid plöjning. Lerpackningen har förmodli
gen lagts ovanpå en äldre packning. Omedelbart 
under en av stenarna i den äldre stenpackningen 
stod i jorden ett miniatyrkopp med rest av fästen 
till handtag (höjd 5cm).

Kommentar: Kärlet tolkas av Hatt som ett hus- 
offer. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. kärlets 
karaktär av miniatyr och koppling till härden (kri
terium A och C). Nedläggelsen ska sannolikt kny
tas till husets byggande och invigning.

Referens: Hatt 1953:1 ff, 7.

• Jy. 19. Syvsig, Nustrup sn
Inför utbyggnaden av naturgasnätet undersökte 
Haderslevs museum 1980 delar av en omfattande 
boplats från äldre och yngre järnålder. Sammanta
get undersöktes ett cirka 8000 m2 stort område, 
med lämningar efter minst 16 långhus och 27 grop
hus. Bebyggelsen spänner i tid från yngre romersk 
järnålder till vikingatid. Långhuset dateras till yng
re romersk järnålder medan grophuset tillhör vi
kingatid.

Hus (nr?): Långhus, treskeppigt (ofullständigt). 
I ett stolphål till takbärare (nrl364) påträffades en 
intakt drejkvarn (F.l 112x2178) tillsammans med 
två obrända vävtyngder (F.l 112x2179-80). Drej- 
kvarnen låg i stolphålets botten, med ena kanten 
vilande på de två vä vtyngderna.

Kommentar: Fynden tolkas av Per Ethelberg uti
från sin sammansättning och deponering som en 
avsiktlig nedläggelse. Under drejkvarnen i gropens 
botten syns på profilritningen en smal stolpfärg- 
ning som kan följas i förlängningen av stenens cen
tralt placerade mitthål. Stolpen är alltför klen för 
att ha fungerat som takbärare, utan bör snarare 
ges en symbolisk förklaring. Både fyndets sam
mansättning och läge i stolphålet tyder således på 
en rituell deponering (kriterium A och B). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Gropbus 716: Närmast rektangulärt, ca 4,46x 
3,8m och 0,62 meter djupt med flat botten. Sex 
stolphål framkom i botten, varav ett i vardera gavel 
och tre utmed varje långsida. Mitt i grophuset låg 
en stor flat sten samt enstaka mindre stenar. Under 
stenen låg ett ihoprullat silvermynt (nr 2241).

Kommentar: Någon tolkning av myntet förs 
inte fram i rapporten. För en avsiktlig nedläggelse 
talar den ovanliga fyndkontexten (kriterium B och 
D). Myntets låsta läge under den flata stenen kan 
tyda på att deponeringen skett i samband med att 
huset byggdes.

Referens: Brev från Per Ethelberg 8 juni 2000; 
HAM nr 1112; Jørgensen & Rieck 1980 opubl 
rapport; NM sb nr 277.

• Jy. 20. Skonager, Ncesbjerg sn 
Inför utbyggnaden av naturgasnätet undersökte 
Esbjerg museum 1982 ett cirka 14000 m2 stort 
boplatsområde utmed en sträcka av 650 meter. Be
byggelsen som dateras till folkvandringstid och 
vendeltid har legat på kanten av Esbjerg Bakkeø 
ner mot Skonager Lilleå. Bebyggelsen fördelas på 
sammanlagt fem ”landtunger” samt två låglänta 
områden. Här undersöktes 10-12 gardskomplex, 
vardera med mellan två till fyra, ev. fem bebyg
gelsefaser. Ingen av gårdarna kunde undersökas 
fullständigt. Två av de bättre undersökta var gård 
3 och gård 4. Hus II och XXIV fynddateras utifrån 
de nedsatta kärlen till folkvandringstid.
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Hus II: Långhus, treskeppigt, ca 25x5m stort (V- 
Ö), bestående av åtta takbärande bockar. Närmast 
raka stolpbyggda vägglinjer och rundade gavlar. 
En ingång identifierad på den norra långsidan. 
Huset ej tolkat med avseende på funktion. En nå
got tätare stolpsättning i husets östra del kan dock 
antyda ett fähus. I stolphålet till den 2:a takbära
ren från SV (A.AE) påträffades rester av två kärl 
(1064x2): Kärl 1: ett liten bägare med kraftigt in
dragen hals och bandförmig hank (höjd ca 12cm). 
Kärlet stod en bit ner i stolphålet med mynningen 
uppåt och täcktes delvis av skärvorna från ett 
större lerkärl. Kärl 2: (endast botten och nedre si
dan bevarad) ett markerat bukigt kärl med avsatt 
fot. Kärlet är ornerat med horisontella bågformiga 
fåror (bevarad höjd 15cm).

Kommentar: Ingen rituell tolkning av kärlen 
framförs i DLU. För en sådan tolkning talar kärl
ens deponering tillsammans i ett stolphål tillhö
rande den takbärarande konstruktionen samt när
heten till ett hörnläge (kriterium A och C). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Hus XXIV: Långhus, treskeppigt, ca 25x5m 
stort (VSV-ÖNÖ), med tio takbärande bockar. 
Närmast raka stolpbyggda vägglinjer och rundade 
gavlar. Inga ingångar identifierade. Huset ej 
funktionsbestämt. En tätare stolpsättning i husets 
östra del kan dock antyda fähus. I stolphålet till 
den 3:e takbäraren från SV (A.FGZ), som förmod
ligen representerar en utskiftning av en tak
bärande stolpe, hittades en bit ner i hålet en liten 
bägare med indragen hals och hank på skuldran 
(1064x113; höjd: ca 11cm). Kärlet var placerat 
med botten uppåt i stolphålet.

Kommentar: Ingen rituell tolkning av kärlet 
framförs i DLU. För en sådan tolkning talar kär
lets speciella deponering i stolphålet till husets tak
bärande konstruktion (kriterium A och B). Kärlets 
placering i en utbytt takbärare kan tyda på att 
nedläggelsen skett vid en invigningsceremoni i 
samband med husets ombyggnad.

Referens: DLU: Nr 1478. Brev från Palle Siemen 
14 juli 2000.

• Jy. 21. Skonager, Ncesbjerg sn
Inför en ytterligare utbyggnad av naturgasnätet 
undersökte Varde museum 1994 en kompletteran
de del av Skonagerboplatsen. Vid undersökningen 
vidgades området 250 meter åt väster, varvid den 
samlade bebyggelsen kunde följas inom ett 900 
meter långt område. Tre gårdsenheter från folk- 
vandringstid undersöktes, bestående av 13 hus, 
två grophus, 12 hägnader, 63 järnframställning- 
sugnar, 31 gropar mm. Vidare undersöktes fem 
hus från äldre förromersk järnålder (ca 500-200 f. 
Kr.). Hus CVI dateras till förromersk järnålder.

Hus CVI: Långhus, treskeppigt, ca 10x4,lm 
stort, med fyra takbärande bockar, bevarad vägg
ränna i östra delen, samt troligen mittställda in
gångar. Strax intill och söder om stolphålet till den 
l:a takbäraren från NV påträffades bottenpartiet 
till ett nedgrävt lerkärl (F331). Kärltypen är oklar.

Kommentar: Kärlet uppfattas inte som en av
siktlig nedläggelse i artikeln. För en sådan tolkning 
talar dock kärlets distinkta placering invid ett tak
bärande stolphål med hörnläge (kriterium A och 
C). Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedö
mas.

Referens: Mikkelsen &c Jensen 1996:43ff.

• Jy. 22. Grøntoft, Nørre Omme sogn
Stort bebyggelsekomplex från förromersk järnålder 
period ITI undersökt av C.J. Becker 1961-1972 
inom ramen för det stora forskningsprojektet Det 
Arkæologiske bopladsudvalg. Boplatsområdet lig
ger på en flack avlång platå dominerat av sand och 
grus i anslutning till väster därom liggande våt- 
marksområden. Sammantaget undersöktes mer än 
200 enskilda hustomter, av vilka de yngsta husen, 
från senare delen av per. II, kan knytas till en inhäg
nad by som kan följas genom tre faser. Den hägnade 
byn har i dess äldsta fas omfattar nio långhus och
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en staklada, en struktur som tycks bestå även i den 
sista och tredje fasen då det funnits mellan åtta och 
tio långhus. Även den äldre bebyggelsen i området 
från per. I och tidig per. II har omfattat såväl 
agglomerationer som enskilt liggande gårdar, dock 
utan hägnader. Husens dateringar baseras på Per- 
Ole Rindels förnyade genomgång och analys av 
materialet. Rituella nedläggelser i husen uppmärk
sammas i viss utsträckning i Rindels husanalys, men 
diskuteras inte mer ingående i avhandlingen. De 
fem nedläggelsetraditioner som kan ses i Grøntoft, 
grundas därför på mina slutledningar i samråd med 
Per Ole Rindel. Följande sedvänjor kan urskiljas i 
materialet: nedläggelser i den västra gaveln, i tak
bärare eller väggstolpar med hörnposition, vid in
gångar samt i eldstaden. Femton hus innehöll spår 
efter rituella nedläggelser. Av dessa tillhör åtta hus 
period I: Hus BVIII, DXXIV, FXII, EXXXII, FIX, 
GVI, HXVII, KIX; tre hus per. I/II: hus EXXIV, Pila, 
PXII; samt fyra hus per. II: hus All, AIIIC, AXVb 
och EV. Av de sistnämnda ligger tre hus med beteck
ning A inom den hägnade landsbyn.

Nedläggelser i västra gaveln 
Hus All: Långhus, treskeppigt av typ IVB, 7,3x 
5,0m stort (NV-SÖ) med tre takbärande bockar. 
Huset tudelat med trolig bostadsdel i väster och fä
hus i öster med spår efter båsskillnad samt mot
ställda ingångar. Närmast intakt väggränna med 
väggstolpar. I stolphålet till den mellersta takbära
ren (AII/10) vid den norra ingången hittades ytligt i 
fyllningen en intakt eldslagningsflinta med dolkform 
(M3/10) daterad till äldre bronsålder. Flintspetsen 
var placerad liggande på sidan med spetsen riktad åt 
öster. I västra väggrännan hittades ett närmast in
takt mellanstort förrådskärl (M3/18) med dubbla 
hankar strax under mynningen (höjd minst 24cm).

Kommentar: Fyndens funktion kommenteras 
inte av Rindel. För en rituell tolkning talar för- 
rådskärlets intakta karaktär och deponering i den 
västra gavelrännan, en placering som påträffats i

flera andra hus på boplatsen (se nedan). Att kärlet 
nedsattes i väggrännan kan tyda på att depone
ringen skedde i samband med husets byggande och 
invigning. Eldslagningsflintan bör tolkas som av
siktligt deponerad, eftersom föremålet är det enda i 
sig slag från boplatsen, har en distinkt placering vid 
ingång samt var vid tidpunkten för nedläggelsen ett 
antikt föremål (kriterium A och C). Flintspetsen låg 
ytligt i stolphålsfyllningen, vilken kan tyda på att 
deponeringen skett under husets levnadstid eller i 
samband med en stängningsritual.

Hus BVIII: Långhus, treskeppigt av typ II?B, 
8,3x4,2m stort (VNV-ÖSÖ) med fyra takbärande 
bockar. Huset tudelat med bostadsdel i väster och 
trolig ekonomidel i öster samt motställda ingån
gar. Huset har intakta vägglinjer i form av vägg
ränna, eventuellt med yttre väggstolpar. I samband 
med en äldre provgrävning i den västra gaveln 
1959 hittades en nedgravning, 1,5x1,3 meter stor, 
med ett stort antal skärvor som kunde rekonstru
eras till två närmast hela förrådskärl tillsammans 
med skärvor från flera andra kärl.

Kommentar: Kärlen tolkas av Rindel som ett 
husoffer i samband med husets uppförande, med 
hänvisning till en liknande deposition i hus H 
XVII. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. kär
lets karaktär och placering i västgaveln som anslu
ter till flera liknande fynd på boplatsen (kriterium 
A och C).

Hus EV: Långhus, treskeppigt av typ IIIB, 
11,0-11,8x4,5-5,lm stort (VNV-ÖSÖ) med fyra 
takbärande bockar. Huset tudelat med bostadsdel 
i väster och fähus i öster med spår efter båsskillnad 
samt motställda ingångar. Husets väggliner har 
väggränna med yttre väggstolpar. I en extern vägg
stolpe i västra gaveln (EV/16) hittades större de
larna av en mellanstor bägare med hank vid myn
ningen (M3/1162; höjd ca 12cm).

Kommentar: Kärlet tolkas av Rindel som ett 
husoffer i samband med husets uppförande. Jag 
instämmer i denna tolkning p.g.a. kärlets karaktär
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och placering i västgaveln som ansluter till flera 
liknande fynd från boplatsen (kriterium A och C).

Hus HXVII: Långhus, treskeppigt av typ II?B, 
8,5x4,8m stort (VNV-ÖSÖ) med tre takbärande 
bockar. Huset tudelat med trolig bostadsdel i väs
ter och ekonomidel i öster samt motställda in
gångar. I väggrännan i husets västra gavel hittades 
bottendelen av ett större förrådskärl med flat bot
ten (M3/714; höjden okänd). Omedelbart söder 
om kärlet hittades en stenpackning bestående av 
fem stenar, 30-50 centimeter stora, bland dessa 
även en malstensliggare (M3/72).

Kommentar: Kärlet tolkas av Rindel som ett 
husoffer nedsatt i samband med att väggrännan 
grävdes, d.v.s. vid tiden för husets byggande. Jag 
instämmer i denna tolkning, och vill samtidigt 
peka på att malstensliggaren tillsammans med öv
riga stenar troligen bör ses som delar av samma 
nedläggelse (kriterium A och C).

Nedläggelser i takbärare och väggstolpar med 
hörnposition
Hus PXII: Långhus, treskeppigt av typ IVB, lOx 
5,1m (V-Ö) med fyra takbärande bockar. Huset 
tudelat med fähus och båsskillnad i östra delen och 
bostadsdel i väster samt motställda ingångar. Öst
ra delen har bevarad väggränna med väggstolpar. I 
stolphålet till den l:a takbäraren från SV (PXIL2) 
hittades större delarna av ett mellanstort förva
ringskärl (M3/2445) med dubbla hankar vid över
gången hals/buk (höjd ca 20cm).

Kommentar: Kärlet kan enligt Rindel knytas 
till husets användningstid, men kommenteras inte 
närmare bortsett från att kärlet återfanns i den 
övre delen av stolphålsfyllningen. Då liknande de
positioner påträffats i ytterligare fem hus på bop
latsen, även dessa relativt ytligt i stolphålen, bör 
kärlet ses som avsiktligt deponerat, troligen i sam
band med en stangningsritual (kriterium A och C)

Hus GVI: Långhus, treskeppigt av typ IIB, 
15,6-16,4x6,3-7,lm (V-Ö) med fem takbärande

bockar. Huset tudelat med bostadsdel i väster och 
fähus i öster med båsskillnad samt motställda in
gångar. Huset har bevarade väggrännor med vägg
stolpar samt externa väggstolpar i västra delen. I 
stolphålet till den l:a takbäraren från SV (GVI/2) 
hittades större delen av ett lerfat med invändig 
hank (M3/2318; mynningsdiam. ca 30cm), till
sammans med resterna av ytterligare ett kärl 
(F2317), två krosstenar av kvartsit (7,8x4,3x4cm 
respektive 13x8x7,5cm stora), ett flintspån samt 
två fossila sjöborrar. Fynden framkom i den övre 
fyllningen av stolphålet och antas ha hamnat där 
då stolpen drogs upp.

Kommentar: Fyndet tolkas som sekundärt de
ponerat avfall av Rindel. För en rituell nedläggelse 
talar fyndens ovanliga sammansättning i kombi
nation med placeringen som ansluter till liknande 
fynd från ytterligare fem hus (kriterium A, C och 
D; jfr kommentar ovan under hus PXXII).

Hus DXXIV: Långhus, treskeppigt av typ IIIA, 
11,1-11,5x4,8-5,3m (VNV-ÖSÖ) med fyra tak
bärande bockar. Huset tudelat med bostadsdel i 
väster och trolig fähus med enstaka spår av bås
skillnad i öster samt motställda ingångar. Huset 
har väggränna med yttre väggstolpar. I stolphålet 
till den l:a takbäraren från SV (DXXIV/2) hitta
des ett intakt mellanstort förrådskärl (M3/2190) 
med en hank strax under mynningen (höjd ca 
18cm). Kärlet framkom i den övre delen av fyll
ningen till stolpfärgningen och antas ha hamnat 
där då stolpen drogs upp.

Kommentar: Fyndet tolkas som sekundärt de
ponerat avfall av Rindel. Kärlets karaktär och pla
cering i huset ansluter till liknande fynd från ytter
ligare fem hus och bör därför som avsiktligt depo
nerat (kriterium A och C; jfr kommentar ovan un
der hus PXXII).

Hus EXXIV: Långhus, treskeppigt av typ IIIB, 
8,2-8,7x4,6-5,lm stort (VNV-ÖSÖ) med fyra 
takbärande bockar. Huset tudelat med bostadsdel 
i väster och fähus med spår efter båsskillnad i öster
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samt motställda ingångar. I stolphålet till den l:a 
takbäraren från SV (EXXIV/6) hittades större de
len av en liten bägare (M3/1340; höjd ca 10cm). 
Skärvorna framkom i den övre fyllningen till 
stolphålet och antas ha hamnat där i samband med 
att stolpen drogs upp. I den 2:a SV takbäraren vid 
södra ingången (EXXIV/51) påträffade ett kohorn 
i det grunda delen av ett dubbelstolphål. Elornet 
låg på sidan med en knytnävstor sten placerad 
ovanpå.

Kommentar: Fyndet från stolphålet med hörn
position tolkas som sekundärt deponerat avfall av 
Rindel, medan kohornet med stenen tolkas som ett 
möjligt husoffer. Jag instämmer i den senare tolk
ningen, p.g.a. fyndets sammansättning, och efter
som fynd av djurben var ytterst ovanliga på bo
platsen (kriterium A, B och C). Hornspetsen kan 
ha nedlagts i ett skyddande syfte. Även kärlet bör i 
linje med övriga liknande fynd tolkas som avsikt
ligt nedlagt (kriterium A och C; jfr kommentar 
ovan under hus PXXII).

Hus FXII: Långhus, treskeppigt av typ IA?,
6,5-7,5x4,7m stort (VNV-ÖSÖ) med två tak
bärande bockar. Huset fragmentariskt utan beva
rade vägglinjer. Motställda ingångar samt spora
diska spår efter båsskillnad i östra delen tyder 
dock på att huset var tudelat med traditionell in
delning. I stolphålet till den l:a takbäraren från SV 
(FXII/7) hittades större delarna av mellanstort för- 
rådskärl med hank vid mynningen (M3/2020; höjd 
ca 16cm).

Kommentar: Fyndet tolkas inte närmare av 
Rindel. Kärlets karaktär och placering i huset an
sluter till liknande fynd från ytterligare fem hus och 
bör därför ses som avsiktligt deponerat (kriterium 
A och C; jfr kommentar ovan under hus PXXII).

Hus EXXXII: Uthus, av typ b(?), 4,6x3,lm stort 
(NV-SÖ) med två takbärande bockar. Huset rek
tangulärt med tätt ställda väggstolpar samt en in
gång på södra långsidan. I en väggstolpe vid det SO 
hörnet (EXXXII/13) påträffades ett litet lerkärl

(M3/320) i form av en bägare med hank strax un
der mynningen (höjd ca 10cm). Kärlet var placerat 
acentralt i stolphålets övre del.

Kommentar: Fyndet tolkas av Rindel som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. 
kärlets hela karaktär och placering i hörnläge (kri
terium A och C).

Nedläggelser vid ingångar
Hus FIX: Långhus, treskeppigt av typ II?A, ca 
8,5x4,5-5,lm stort (VNV-ÖSÖ), med två tak
bärande bockar. Huset tudelat med bostadsdel i väs
ter och fähus med båsskillnad i öster samt motställda 
ingångar. Enstaka väggstolpar bevarade. I en liten 
grop (FIX/11) strax intill och öster om den norra in
gången hittades tre hela lerkärl (M3/509-511), varav 
två ställda i varandra. Ett av kärlet utgörs av ett 
mellanstort förrådskärl med dubbla hankar vid 
mynningen (höjd ca 20cm). Övriga kärl ej avbildade.

Kommentar: Fyndet tolkas av Rindel som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning p.g.a. 
fyndets sammansättning och placering vid ingång 
(kriterium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen 
är något osäker, men ska troligen knytas till husets 
byggande och invigning, eftersom gropen har över
lagrats av vägglinjen.

Hus KIX: Långhus, treskeppigt av typ IIA, 
11,2x12,Om stort (VNV-ÖSÖ) med fem tak
bärande bockar. Huset tudelat med bostadsdel i 
väster och fähus med båsskillnad i öster samt mot
ställda ingångar. Rester av väggränna med vägg
stolpar kring större delen av huset. I stolphålet till 
den västra stolpen i södra ingången (KIX/56) hit
tades en malstensliggare (M3/612; 28,5x23x10,5 
cm) av ljus rödaktig granit.

Kommentar: Fyndets karaktär tolkas inte av 
Rindel. För en rituell nedläggelse talar stenens pla
cering och att denna var intakt. Man kan även jäm
föra med två närmast identiska nedläggelser i hus 
Pila, där även delar av ett kärl ingick (kriterium A 
och C; jfr nedan). Tidpunkten för nedläggelsen är
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något osäker, men ska sannolikt knytas till husets 
byggande och invigning.

Hus Pila: Långhus, treskeppigt av typ III(A/)B, 
9,0-9,8x4,1-4,6m stort (VNV-ÖSÖ) med fyra 
takbärande bockar. Huset tudelat med trolig bo
stadsdel i väster och fähus i öster med spår efter 
båsskillnad samt motställda ingångar. Närmast in
takta vägglinjer med väggränna och väggstolpar 
utanför rännan. I den östra stolpen i norra ingång
en (PII/21) hittades stora delar (12 skärvor) av en 
mellanstor skål (M3/2368; mynningsdiam. ca 24 
cm). I samma stolphål fanns även en malstens- 
liggare (22xllx8cm stor). I motsvarande stolphål 
i södra ingången, d.v.s. västra stolpen (PII/36) hit
tades en liknande malstensliggare av rödaktig gra
nit (25x19x10cm stor).

Kommentar: Fyndens karaktär tolkas inte av 
Rindel. Malstenarnas närmast intakta skick i kom
bination med den spegelvända placering vid husets 
två ingångar, och inslaget av ett lerkärl tyder på av
siktliga nedläggelser (kriterium A och C), troligen i 
samband med husets byggande och invigning.

Nedläggelser i eldstaden
Hus AIIIc: Långhus, treskeppigt av typ IVB, 11,7x 
5,3m (VNV-ÖSÖ) med fem takbärande bockar. 
Huset tudelat med härdförsedd bostadsdel i väster 
och fähus i öster, samt motställda ingångar. Hela 
huset omgivet av väggränna. I fyllningen till eld- 
stadsfundamentet hittades rester efter en närmast 
intakt mellanstor bägare (M3/54) med spår efter 
en hank (höjd ca 16cm).

Kommentar: Kärlet tolkas av Rindel som ett 
”eldstadsoffer”. Jag stöder denna tolkning p.g.a. 
kärlets karaktär och placering i eldstaden (krite
rium A, C och D). Läget i eldstadsfundamentet ty
der på att kärlet deponerats i samband med husets 
byggande och invigning.

Hus AXVb: Långhus, treskeppigt av typ IVA, 
11,4x5,5-4,3m (NV-SÖ) med fyra till fem tak
bärande bockar. Huset tudelat med bostadsdel i

väster med rester lersatt eldstad och trolig eko
nomidel i väster samt motställda ingångar. Väggar 
och hörn markerade med kraftiga glest placerade 
stolpar. I nedgravningen till den lersatta eldstaden 
(AXV/14) hittades nära botten ett kompakt lager 
av keramik, tillhörande sidorna av ett söndersla
get förrådskärl (M2/243).

Kommentar: Kärlet tolkas av Rindel som ett 
hus- eller eldstadsoffer i samband med husets upp
förande. Jag instämmer i denna tolkning (kriteri
um A, C och D).

Referens: Becker 1959, Rindel 1997, band 1 
och 2; Møhi 1972.

• Jy. 23. Højris, Nørre Omme sn 
Ar 1982 undersökte Nationalmuseum delar av ett 
boplatsområde från sen förromersk järnålder (p Illa) 
och äldre romersk järnålder. Undersökningen om
fattade tre inhägnade gårdskomplex, vart och 
ett bestående av flera byggnader. Hus A.II utgör 
huvudbyggnaden till en gård från sen förromersk 
järnålder.

Hus A.II: Långhus, treskeppigt (måttuppgifter 
saknas), med fem takbärande bockar. I samtliga tio 
takbärare hittades ett miniatyrkärl. Kärlen har van
ligen konisk form med utsvängd sida och mynning. 
Flera av kärlen har antydan till avsatt fot. Höjden 
på samtliga kärl understiger 5 centimeter. Närmare 
upplysningar kring kärlens deponering saknas.

Kommentar: Fynden från Højris nämns av 
Henriksen som en parallell till miniatyrkärlen i 
Fraude Radby huset. Jag instämmer i tolkningen 
att kärlet nedsatts i ett rituellt sammanhang p.g.a. 
kärlens karaktär av miniatyrer, deras placering i 
stolphål till husets takbärande konstruktion (krite
rium A och B). Kärlens läge i stolphålen framgår 
inte, varför tidpunkten för nedläggelserna inte kan 
bedömas. Rapporten har inte återfunnits i Natio
nalmuseet arkiv.

Referens: Nielsen 1983:218; Henriksen 1998:
200.

344



JYLLAND

• Jy. 24. Malle Hede, Ranum sn
Del av en järnåldersbebyggelse undersökt av Gud
mund Hatt 1936. Två mindre områden i boplatsens 
östra respektive västra del öppnades upp, varvid 
fyra hustomter dokumenterades. Byn har haft en 
öst-västligt orienterad bygata, med hustomter norr 
och söder om denna. Ställvis stenbroläggning bl a 
framför husen. Bebyggelsen daterad till förromersk 
och romersk järnålder. Hus III fynddateras utifrån 
de två nedsatta kärlen till förromersk järnålder.

Hus I-III: Långhus, treskeppigt, (3 faser på 
samma plats), ca 16-19x5m stor (V-Ö). Inga 
vägglinjer eller gavlar bevarade. Troligen två mot
ställda ingångar mitt på husets långsidor. Västra 
delen har lergolv med härd medan östra delen har 
jordgolv. I husets östra del påträffades under gol
vet i hus III större delarna av två nedgrävda ler
kärl. Kärl 1: stort förrådskärl med fasetterad hank 
(-ar) under mynningskanten (höjd 38cm). Kärl 2 (i 
sydöstra hörnet): ett mellanstort bukigt förråds
kärl med kraftigt indragen hals och tunn myn- 
ningskant (höjd 18cm). Kärlens övre del var kros
sad och intryckt.

Kommentar: Kärlen tolkas av Hatt som offer- 
nedläggelser till boplatsens ”vättar”, eftersom de 
var nedsatta under lergolvet. Jag instämmer i tolk
ningen att kärlen har nedsatts i ett rituellt sam
manhang, där läget under golvet antyder att 
deponeringen skett i samband med husets bygg
ande och invigning (kriterium A, B och D).

Referens: Hatt 193:237ff, 248f.

• Jy. 25. Rødding Nord, Rødding sn
Inför en planerad utbyggnad genomförde Hader- 
slevs museum 1990 undersökningarna av ett stör
re område med bebyggelselämningar från äldre 
järnålder. Vid undersökningen påträffades rester 
av minst fem långhus och sex fyrstolpshus från för
romersk järnålder per. I—II, samt delar av två 
gårdsanläggningar från yngre romersk järnålder. 
Inom området grävdes även knappt tiotalet gravar

från äldre och yngre romersk järnålder. Långhuset 
i gård B dateras till yngre romersk järnålder.

Gård B: Hus: Långhus, treskeppigt (endast två 
stolphål undersöktes). I stolphålet till en kraftig tak
bärare (nr230: 0,66m stort och 0,6m djupt) hittades 
en halv drej kvarn (F2422x240) tillsammans med en 
malstensliggare (F2422x241) och en löpare 
(F2422x242). I samma stolphål fanns även delar av 
en lerskål (F2422x243). Drej kvarnen låg överst i 
stolphålet med liggaren och löparen därunder.

Komjnentar: Enligt Per Ethelberg talar den 
ovanliga fyndkombinationen för att det troligen 
rör sig om en avsiktlig deponering. Jag instämmer 
i denna tolkning (kriterium B). Tidpunkten för 
nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Ethelberg 1991 opublicerad rapport; 
NM sb nr 24; Brev från Per Ethelberg 8 juni 2000; 
HAM nr 2422.

• Jy. 26. Selager, Selager sn 
Mellan åren 1984-87 genomförde Varde museum 
och Rigsantikvarens arkæologiske Sekretariat på 
Nationalmuseum, undersökningar av en bybebyg
gelse från äldre romersk järnålder vid Selager. Byn 
var belägen på en låg förhöjning av flygsand. Inom 
ett cirka 100x100 meter stort område undersöktes 
omkring 50 hustomter, bestående både av långhus 
och mindre hus. Långhusen var mellan 15-27x5m 
stora, vanligen orienterade i V-Ö med boningsdel i 
väst och stalldel i öst samt motställda ingångar. 
Husen har troligen haft väggar av torv. Totalt har 
sju bebyggelsefaser kunnat urskiljas, från sen för
romersk järnålder till sen äldre romersk järnålder. 
Byn har som mest omfattat 12 samtida gårdar med 
separata hägnader, vanligen bestående av ett lång
hus och ett mindre uthus. Från den yngsta fasen 
finns välbevarade horisonter med stenbrolagda ga
tor, samt stenlagda ingångspartier mm. I byn finns 
även spår av hantverk, såsom krukmakeri, smide 
och tillverkning av bärnstenspärlor. Gård XVI date
ras till äldre romersk järnålder.
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Ani XVI: Gård bestående av ett långhus och ett 
litet uthus av fyrstolpstyp, med rester av egen häg
nad.

Hus XVI: Långhus, treskeppigt, ca 17x5m 
stort (VNV-ÖSÖ), med fem takbärande bockar 
samt rest av väggränna i husets östra del. Två mot
ställda ingångar mitt på husets långsidor. I husets 
östra del fanns spår av båsindelning. I den västra 
delen en lerklädd eldstad med underliggande sten- 
packning som visar på en bostadsfunktion. Under 
eldstadens stenpackning fanns en knappt en meter 
stor och 40-50 centimeter djup grop fylld med san
dig lera. I gropens nedre del påträffades en mortel
sten med cirkulär fördjupning, samt en cirka 40 
centimeter stor intakt malstensliggare med tillhö
rande löparsten. I gropens botten, delvis under 
malstensliggaren, fanns resterna av ett stort kros
sat förrådskärl. Delar av kärlets mynning åter
fanns in situ i gropens botten, vilket visar att detta 
placerats med botten uppåt.

Kommentar: Gropen med malstenstenar och 
lerkärl tolkas av Rindel som ett invigningsoffer i 
samband med husets byggande, troligen för att 
säkra gårdens invånare en god skörd. Jag instäm
mer i tolkningen att gropen grävts och dess inne
håll deponerats innan eller i samband med husets 
byggande och invigning. Till stöd för en rituell 
tolkning talar föremålens sammansättning, intak
ta karaktär samt lerkärlets deponering (kriterium 
A, B, C och D), som pekar på ceremoniella hand
lingar med beredning och intagande av mat och 
dryck.

Referens: Rindel 1987; Knudsen & Rindel 
1989:11.

• Jy. 27. Nr. Nordentoft, Sjørring sn 
Boplatsområde undersökt i slutet av 1990-talet av 
Thisted museum i Thy, med bl.a. nio långhus från 
senneolitikum och äldre bronsålder. Hus XXXXVII 
antas på typologiska grunder tillhöra senare delen 
av senneolitikum eller äldre bronsålder per. I.

Hus XXXXVII: Långhus, tvåskeppigt, ca 11x4,7- 
4,8m stort (VNV-ÖSÖ), med troligen fyra tak
bärande stolpar, varav två placerade i respektive 
gavel. Huset har ställvis bevarade glest ställda 
väggstolpar, samt två motställda ingångar ungefär 
mitt på långsidorna med ”ingångsrännor”. Huset 
har inte funktionsbestämts. I ett inre stolphål 
(N2307) som inte tillhör den bärande konstruktio
nen, i husets västra och norra del, hittades en in
takt symmetrisk flintskära.

Kommentar: Skäran tolkas av Mikkelsen som en 
avsiktlig nedläggelse. Jag instämmer i denna tolk
ning, p.g.a. skärans intakta karaktär (kriterium A). 
Tidpunkten för depositionen kan inte bedömas.

Referens: Rapportunderlag av M. Mikkelsen 
för Nr. Nordentoft, THY 2456; NM sb nr 263.

• Jy. 28. Ej strup, Skals sn
På en förhöjning på norra sidan av Skals ådal un
dersökte Viborgs Stiftsmuseum 1984 inför utbygg
naden av naturgasnätet delar av en by från äldre 
romersk järnålder. Då exploateringsområdet skar 
bebyggelsen i nord-sydlig riktning, har flertalet 
hus endast undersökts till hälften. På platsen fanns 
även bevarade kulturlager. Sammantaget under
söktes delar av sex hus, med bevarade lergolv och 
ornamenterade eldstäder.

Hus: Långhus, treskeppigt, ca 10x5-6m stort, 
med bevarat lergolv i västra delen (4x5m) tolkad 
som bostadsdel och nedgrävt golv i östra delen 
(5x6m) tolkad som stalldel. Inga spår av vägglin- 
jer. Söder om huset fanns rester av en stor stenbro
läggning. I lergolvet som lagts om flera gånger på
träffades rester av tre eldstäder i olika nivåer. Den 
yngsta eldstaden var försedd med en ornamente- 
rad lerplatta (0,9x1,2m stor). Under denna låg en 
tät packning av stenar. Bland stenarna stod ett 
miniatyrlerkärl med flat botten och svagt rundad 
sida (höjd 6cm).

Kommentar: Kärlet tolkas av Nielsen som ett 
troligt husoffer. Jag instämmer i denna tolkning
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med hänsyn till kärlets karaktär av miniatyr och 
placering under eldstaden. Det låsta läget tyder på 
att nedläggelsen skett i samband med husets byg
gande och invigning (kriterium A, C och D).

Referens: Nielsen 1987:294ff; DLU nr 983; 
NM sb nr 78.

• Jy. 29. Skringstrup (Nørregård), Skals sn 
Inför utbyggnaden av naturgasnätet undersökte 
Viborg Stiftsmuseum 1984 delar av ett boplats
område från förromersk och äldre romersk järn
ålder med bevarade kulturlager. Boplatsen låg på 
en höjdrygg mellan Simested och Skals åar. Sam
manlagt påträffades 15 hustomter, alla med beva
rade golvlager. Endast 40 % av arbetsytan under
söktes. Fyra hustomter undersöktes fullständigt. I 
de förromerska husen från period I-II har det fun
nits lergolv kring eldstaden i västra delen. I åt
minstone två av husen från den senare bebyggelsen 
har det funnits lergolv över hela ytan, samtidigt 
som öständan var nedgrävd. Hus 1 fynddaterat till 
förromersk järnålder per. I.

Hus I: Långhus, treskeppigt, ca 12x5,5-6m 
stort (V-Ö), med fem takbärande bockar. Husets 
norra långsida och västra gavel var bortplöjda. En 
ingång med stenläggning identifierades mitt på 
husets södra långsida. I husets västra del fanns res
ter av ett lergolv samt eldstad (CH). Den östra de
len har däremot haft jordgolv. Omedelbart intill 
den norra ingången påträffades ett helt lerkärl av 
förrådstyp (F1556). Kärlet stod in situ nedgrävt 
under husets golvnivå. Ett annat stort förrådskärl 
(F1475) påträffades tillsammans med delar av yt
terligare ett kärl (F1476) delvis nedgrävt i husets 
västända.

Kommentar: Kärlet 1556 tolkas av Mikkelsen 
som ett ”offerkar”, p.g.a. att kärlet var helt ned
grävt. Jag instämmer i denna tolkning sett mot 
bakgrund av kärlets placering vid en ingång (krite
rium C och D). Kärlet kan tyvärr inte dateras när
mare. Det andra förrådskärlet 1475 var endast

delvis nedgrävt och ges av Mikkelsen därför en 
praktisk förklaring.

Tillägg: Rester av nedsatta lerkärl av förråds
typ påträffades i ytterligare tre långhus. Hus IV: 
ett förrådskärl (F4033) delvis nedgrävt i golvlagret 
ca en meter väster om eldstaden (QAC) i husets 
västra del. Hus XIII: ett förrådskärl (F1729) ned
grävt invid en stenläggning (EC) vid husets norra 
ingång och tolkat som ett kärl för vattenuppsam
ling. Hus XIV: ett förrådskärl (F1649) nedgrävt i 
husets västända samt ett förrådskärl (Fl734) invid 
den östra stolphålet till södra ingången.

Kommentar: Inga av dessa kärl tolkas av Mik
kelsen som avsiktliga nedläggelser, eftersom kärl
ens övre delar har varit synliga ovanför golvet. För 
kärlet 1734 är stratigrafin dessutom någon osäker 
och det kan inte uteslutas att kärlet tillhör hus 
XIV. Inga av dessa kärl har medtagits i boken, 
p.g.a. fyndens svårtolkade karaktär.

Referens: Mikkelsen 1984; DLU 1987: nr 976. 
VSM 250 E; NM sb nr 79.

• Jy. 30. Falkenlund, Skannerup sn 
Med anledning av planerad markexploatering ge
nomförde Silkeborgs museum 1994 undersökning
ar av ett boplatsområde från äldre romersk järn
ålder. Boplatsen var belägen på kanten av en bred 
sandig terrass ovanför Gjernåns dalgång. Inom ett 
cirka 3300 m2 stort område undersöktes 1,5 gård
senhet (gård A och B). Tidigare förundersökningar 
visar att byn troligen omfattar fyra jämnstora går
dar med separata hägnader, tätt sammanbyggda i 
en nordväst-sydöstlig rad. Bebyggelsen kan följas 
genom minst tre huvudfaser. Hus XVIII har ut
gjort huvudbyggnaden i den yngsta och möjligen 
mellersta fasen av gård A. Hus XXVI tillhör troli
gen en äldre fas av gård B.

Gård A:
Hus XVIII: Långhus, treskeppigt, ca 18,5x5,5m 
(V-Ö), med sex takbärande bockar. Inga vägglinjer
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eller gavlar bevarade. Två motställda ingångar 
mitt på husets långsidor. Rester av båsindelning i 
husets östra del. I västra delen fanns rester av eld
stad i form av rödbränd lera samt en mortelsten in 
situ. Omedelbart öster om husets norra ingång hit
tades i stolphålet till den 3:e takbäraren från NÖ 
(nr681) ett ornerat miniatyrkärl med formen av 
ett halvt ägg (höjd 3,0cm). Kärlet ornerat med tolv 
vertikala linjer med nagelintryck.

Kommentar: Kärlet tolkas av Knud Bjerring 
Jensen som ett husoffer. Jag stöder denna tolkning 
p.g.a. kärlets karaktär av miniatyr och dess place
ring vid en ingång (kriterium A och C).

Gård B:
Hus XXVI: Långhus, treskeppigt, ca 13x6m stort 
(V-Ö), med fyra takbärande bockar. Inga vägg
linjer eller gavlar bevarade. Två motställda in
gångar i husets östra del. Husets funktion är oklar. 
I stolphålet till den l:a takbäraren från NV (nr 
750) hittades en mycket välbevarad järnkniv med 
träfäste. Kniven var 34 cm lång och hittades stå
ende lodrätt mitt i stolphålet med spetsen riktad 
uppåt.

Kommentar: Kniven tolkas av Knud Bjerring 
Jensen som en avsiktlig nedläggelse. Jag instäm
mer i denna tolkning p.g.a. knivens koppling till 
ett hörnläge och dess deponering (kriterium A, B 
och C). Kniven bör i analogi med senare tiders fö
reställningar om stålets makt att avvärja ont, tol
kas som en skyddsmagisk nedläggelse och där det 
onda förväntades komma från himlen.

Referens: Bjerring Jensen 1995; Brev från Knud 
Bjerring Jensen 7 juni 2000; NM sb nr 68.

• Jy. 31. Hjemsted Banke, Skærbæk sn 
Mellan åren 1977-1987 genomförde Haderslevs 
museum undersökningar av ett stort bykomplex 
vid Hjemstad Banke, beläget på en naturlig höjd- 
rygg i landskapet. Undersökningarna omfattar 
ett cirka 77 000 m2 stort område samt ytterligare

intilliggande områden med sökschakt. Bebyggel
sen omfattar ett stort antal långhus och mindre 
hus som kan följas genom flera perioder, från tidig 
förromersk järnålder till tidig folkvandringstid. 
Äldre romersk järnålder finns endast representerat 
av gravar. Bebyggelsens omfattning är som störst 
under sen yngre romersk järnålder/tidig folkvand- 
ringstid. Byn har då bestått av mer än 30 gårdar, 
med omkring 50 långhus, 16 grophus, 16 brunnar 
och ett stort antal gropar. Flera gropar med kros
sade, men närmast fullständiga kärl, tolkas som 
offergropar.

Ani. S: Gård bestående av ett långhus (hus 
LXXXIV) med hägnad. Huset daterat till sen yngre 
romersk järnålder/folkvandringstid (ca 320-400).

Hus LXXIV: Långhus, treskeppigt (ej kom
plett) (V-Ö). I ett stolphål till takbärare i husets 
sydvästra del har stolpen satts ned genom ett ler
kärl (F1004xl4129). Kärlet utgörs av en liten bä
gare av svartglättat gods med rundad buk, svagt 
indragen hals och utsvängd mynningskant (höjd 
ca 12cm). Hela kärlet är ornerat, på buken med 
vertikala fåror och på halsen med bågmönster i 
avdelade fält.

Kommentar: Kärlet tolkas p.g.a. sin karaktär 
och deponering som ett husoffer av Per Ethelberg. 
Jag instämmer i denna tolkning (kriterium A och 
B). Kärlet har troligen nedsatts i samband med 
husets byggande och invigning.

Ani. X: Gård bestående av ett långhus (hus 
XCVI). Gården dateras till ca 400, d.v.s. tidig 
folkvandringstid.

Hus XCVI: Långhus, treskeppigt, ca 17,5x5m 
stort (V-Ö), med fem takbärande bockar. Raka 
stolpbyggda vägglinjer och gavlar. Troligen bo
stads- och ekonomifunktion i huset. I vart och ett 
av stolphålen tillhörande västra gaveln hittades ett 
större oornerat förrådskärl. Det ena kärlet är av
bildat (F1004xl6740). Det rör sig om ett svagt bu- 
kigt kärl med flat botten, svagt indragen hals och 
utsvängd mynningskant.
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Kommentar: Kärlen tolkas av Per Ethelberg som 
rituella nedläggelser, p.g.a. sin hela karaktär och 
placering. Jag instämmer i denna tolkning (krite
rium A och C). Tidpunkten för nedläggelserna kan 
inte bedömas.

Referens: Ethelberg 1988:119ff, 143, 151; Et
helberg 1990:17, 21. Brev från Per Ethelberg 8 
juni 2000; HAM nr 1004; NM sb nr 83.

• Jy. 32. Krogstrupgård, Snejbjerg sn
Inför utbyggnaden av naturgasnätet undersökte 
Herning museum 1986 delar av ett boplatsområde 
med hus, hägnader, gropar och kulturlager. Sam
mantaget undersöktes tre gårdsenheter från sen 
förromersk/tidig äldre romersk järnålder. Varje 
gård bestod av ett inhägnat långhus med tillhö
rande gropar. Husen var cirka 20x5,5 meter stora 
med bevarad båsindelning i öständen.

Hus: Långhus, treskeppigt (måttuppgifter sak
nas). I stolphålet till en takbärare i långhuset på
träffades en 14 cm lång spjut- eller lansspets av 
järn med holk och rester av träskaft.

Kommentar: Inga ytterligare detaljer om före
målets och dess deponering framgår av beskriv
ningen i DLU. Rapporten har inte heller återfunnits 
i Nationalmuseums arkiv. Fyndets karaktär och 
placering i en takbärare tyder dock på en rituell 
nedläggelse (kriterium A). Depositioner av vapen i 
hus är ovanliga i det sydskandinaviska materialet. 
Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: DLU 1987: nr 1378.

• Jy. 33. Myrhøj, Strandhy sn
Mellan åren 1968-72 genomförde Aalborg histo
riska museum undersökningar av en senneolitisk 
boplats med klockbägarkeramik. Vid undersök
ningen påträffades lämningar efter tre hustomter 
med nedsänkt golv (hus D, EAB och GAB).

Hus D: Långhus, tvåskeppigt, med nedsänkt 
golv i östra delen, ca 14x7m stort (VNV-ÖSÖ).

Enstaka tak- och väggstolpar i västra delen liksom 
rester av en stensatt eldstad. I det nordvästligaste 
stolphålet i norra vägglinjen hittades en depå bestå
ende av en yxegg, ett förarbete till yxa, två flint
block, en knacksten samt flintavslag. I husets 
norra vägglinje påträffades en tjocknackig oslipad 
håleggad, bredeggad flintyxa (längd 15cm). Yxan 
hittades stående snett med eggen riktad mot öster.

Kommentar: Den stående yxan tolkas av Jen
sen som en möjlig ”votivnedsättelse” (kriterium A 
och B), medan depositionen i det nordvästra vägg- 
stolphålet inte kommenteras närmare. För en ritu
ell nedläggelse av depån talar främst dessa sam
mansättning och koppling till ett hörnläge (krite
rium A, C och D). Depån uppmärksammas av Kar
sten 1994. Tidpunkten för nedläggelserna kan inte 
bedömas.

Hus EAB: Långhus, tvåskeppigt, med nedsänkt 
golv i östra delen, ca 14x7m stort (VNV-ÖSÖ). 
Fyra takbärande stolpar och enstaka väggstolpar 
identifierade. I mittstolphålet ingående i husets 
östra gavel hittades en stor malstenslöpare.

Kommentar: Löparen tolkas inte som en av
siktlig nedläggelse av Jensen. Frånvaron av sten- 
skoning samt stenens placering talar dock för en 
rituell deposition (kriterium A och C; jfr en likar
tad nedläggelse i hus GAB). Tidpunkten för ned
läggelsen kan inte bedömas.

Hus GAB: Långhus, tvåskeppigt, med ned
sänkt golv i östra delen, ca 12,5x6m stort (VNV- 
ÖSÖ). Två takbärande stolpar identifierade lik
som glest ställda väggstolpar. I mittstolphålet in
gående i husets östra gavel hittades en malstens
löpare av samma slag som i hus EAB.

Kommentar: Löparen tolkas inte som en av
siktlig nedläggelse av Jensen. Frånvaron av sten- 
skoning samt stenens placering talar dock för en 
rituell deposition (kriterium A och C; jfr en likar
tad nedläggelse i hus EAB).

Referens: Jensen 1973:67ff; Karsten 1994:149.
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• Jy. 34. Nørre Fjand, Søndre Nissum sn 
Bybebyggelse från förromersk och romersk järnålder 
belägen söder om Nissum fjord, till delar undersökt 
av Gudmund Hatt 1938-1940 för Nationalmuseet. 
Undersökningen omfattade en cirka 2200 m2 stor 
yta, vilket antas motsvara knappt hälften av boplats
området. Sammantaget grävdes 55 huslämningar i 
byns centrala delar, bestående av både större och 
mindre hus. Endast tre av långhusen innehöll fädel 
(Hus XIV, XVIII och IX). Huvudnäringen antas is
tället ha varit baserad på fiske. Bebyggelsen dateras 
utifrån keramiken till sen förromersk järnålder (pe
riod III) och äldre romersk järnålder. Keramikmate
rialet från boplatsen är mycket rikhaltigt, medan 
djurbenen är fragmentariska och sparsamt bevarade. 
Hus II dateras till romersk järnålder och hus 111:1 till 
sen förromersk och äldre romersk järnålder. Hus 
IV:b dateras till äldre romersk järnålder och är näst 
yngst av fem byggnadsfaser. Hus IX dateras till sen 
äldre romersk järnålder och omfattar tre byggnads
faser, där hus IX är yngst, hus IX:b mellanfas och 
IX:c äldst. Hus X dateras till äldre romersk järnålder 
och omfattar tre byggnadsfaser, där hus X:a är yngst, 
X:b mellanfas, X:c äldst. Även hus XXV dateras till 
äldre romersk järnålder.

Hus II: Långhus, ca 24x6m stort (VNV-ÖSÖ), 
med ett okänt antal takbärande bockar. Inga vägg
linjer eller gavelkonstruktioner kan urskiljas. Ler- 
golv bevarat i den västra delen med en rektangulär 
lertäckt härd, ca 1,8x1,5m stor. Två ingångar på 
den södra respektive norra långsidan, med sten
broläggning framför. I härdens stenpackning hitta
des något öster om mitten ett miniatyrlerkärl 
(kärltypen oklar), vars mynningskant sekundärt 
skadats vid plöjning (höjd ca 10cm). Förmodligen 
har huset anlagts ovanpå ett äldre hus, vars kon
struktion inte gick att urskilja.

Kommentar: Kärlet i härden uppfattas av Hatt, 
p.g.a. sin dolda placering som en avsiktlig deposi
tion eller offergåva till eldstadens vättar (med hän
visning till liknande nedläggelser i Østerbølle). Jag

instämmer i denna tolkning, p.g.a. kärlets karak
tär av miniatyr samt kopplingen till härden. Läget 
under stenpackningen visar att nedläggelsen 
skedde i samband med att huset byggdes och invig
des (kriterium A, C och D).

Hus II 1:1: Fyrsi dig byggnad, 5,5x3-4m stor 
(VNV-ÖSÖ). Närmast raka stolpbyggda vägg
linjer och gavlar. En ingång mitt på norra långsi
dan. Lergolv i större delen av huset. En liten ler
täckt eldstad fanns något väster om mitten. Huset 
har brunnit och var täckt av aska. I en liten grop 
nedgrävd i askan utmed södra vägglinjen hittades 
en holkyxa av järn (Ej.59; längd 12cm) stående 
med eggen uppåt i norr-sydlig riktning. Yxan har 
kvadratisk nacke och rest av ekhandtag.

Kommentar: Enligt Hatt har yxan sannolikt 
placerats i den nedbrunna byggnaden efter den 
stora eldsvåda som drabbat hus III: 1 och flera in
tilliggande hus. Yxan bör därför uppfattas som en 
magisk deposition, avsedd att skydda mot åska. 
Jag instämmer i denna tolkning (kriterium A, B 
och D).

Hus IV:b: Långhus, treskeppigt, ca 16x5m stort 
(VNV-ÖSÖ), med minst fyra takbärande bockar 
och lergolv i hela huset. Små väggstolpar bevarade 
i norra långsidan och västra gaveln, som visar på 
närmast raka väggar och rak gavel. Utmed vägg
linjen i husets nordvästra och västra del fanns ste
nar lagda på rad. I husets västra del fanns en eld
stad med dekorerad lerplatta som visar på en bo
stadsfunktion Mitt i huset fanns en tvärgående 
ränna som troligen utgör resterna av en inre mel
lanvägg. Funktionen hos husets östra del är oklar. 
I stolphålet till den 2:a takbäraren från NV i husets 
västra del, ca en meter NV om eldstaden, hittades 
en sönderslagen eldbock (Ej.997), som senare vi
sade sig kunna sammanfogas. Eldbocken är 18 cm 
hög och ornerad med fingerintryck.

Kommentar: Eldbocken tolkas inte som avsikt
ligt deponerad av Hatt. För en rituell nedläggelse 
talar föremålets sönderslagna, men för övrigt hela

350



JYLLAND

karaktär samt dess placering i ett stolphål till den 
takbärande konstruktionen nära eldstaden. Fyn
det utmärker sig även i förhållande till övriga 
stolphål som saknar fynd (kriterium A och C). Eld
bockens läge i stolphålet framgår inte, varför tid
punkten för nedläggelsen inte kan bedömas.

Hus IX: Långhus, treskeppigt, 18x5m stort 
(VNV-ÖSÖ) bestående av tre husnivåer IX (yngst), 
IX:b och IX:c (äldst). Inga konstruktioner i vägg
linjer eller gavlar. Huset avgränsades istället av ett 
askblandat lerlager. En ingång identifierad mitt på 
norra långsidan. I husets västra del fanns en l,05x 
1,20m stor eldstad med lerplatta och en 0,7x0,8m 
stor underliggande stenpackning. Härden visar på 
en bostadsfunktion. I östra delen fanns fähus med 
båsindelning. I eldstadens underliggande sten
packning hittades två miniatyrkärl. Kärl 1 (Fj. 
2381): en flatbottnad skål (höjd 2,8cm). Kärlet 
stod mellan tre stenar i eldstadens NV del. Kärl 2 
(Fj.2382): en liten kopp med flat botten. Myn
ningen saknas. Detta kärl hittades i stenpackning- 
ens SÖ del. Till varje husfas hör även en eldstad i 
västra delen. Inga kärl hittades dock i eldstäder 
tillhörande de äldre byggnadsfaserna. Under hus 
IX:c, av vilket endast den västra boningsdelen 
fanns bevarad, fanns ett mycket stort antal stolp
hål tillhörande husens olika byggnadsfaser. I hus 
IX:c hittades i ett stolphål under golvlagret i NV 
hörnet en flatbottnad miniatyrskål (Fj.2734; höjd 
2cm) (jfr av samma typ som kärl 1 ovan).

Kommentar: Lerkärlen i eldstadens stenpack
ning tolkas av Hatt p.g.a. deras dolda läge som en 
avsiktlig nedläggelse eller offergåva till eldstadens 
vättar (med hänvisning till liknande nedläggelser i 
Østerbølle). Det diminutiva kärlet i stolphålet dis
kuteras inte närmare. Kärlets karaktär och place
ring i hörnläge talar dock för en rituell nedläggelse 
(kriterium A och C). Samtliga kärl bör ha nedsatts 
i samband med husets byggande och invigning.

Hus X: Långhus, treskeppigt, ca 17x4,5m stort 
(VNV-ÖSÖ), bestående av tre husfaser, där X:a är

yngst, X:b mellanfas, X:c äldst. Husen har i samt
liga tre faser haft lergolv i den västra delen med 
flera omlagda eldstäder. Husens östra del är mer 
anonym, men har inte hyst något fähus. I en rek
tangulär eldstad med dekorerad lerplatta, l,4x 
0,95m stor, och tillhörande hus X:b hittades två 
miniatyrkärl. Kärl 1 (Fj.3085): en cylindrisk kopp 
utan hank (höjd 6cm). Kärlet stod i en liten för
djupning mitt i eldstadens vällagda stenpackning. 
Kärl 2 (Fj.3086): en skål med raka sidor (höjd 
5cm). Kärlet stod under härdens stenpackning i N 
kanten. Under eldstaden hittades en äldre eldstad 
med lerplatta och stenpackning, också denna till
hörande hus X:b. I den äldre eldstadens stenpack
ning hittades två miniatyrkärl. Kärl 1 (Fj.3091): en 
kopp med hank (höjd 7,5cm). Kärlet stod i en liten 
grop under en flat sten i eldstadens S kant. Kärl 2 
(Fj.3088) en kopp utan hank. Kärlet stod mellan 
stenar i eldstadens NÖ hörn. Ytterligare ett minia
tyrkärl hittades i ett stolphål tillhörande X-husens 
norra långsida. Kärl (Fj.4014): en flatbottnad skål 
(höjd 4cm). Kärlet var placerat med botten uppåt i 
stolphålet.

Kommentar: Lerkärlen i de bägge eldstäderna 
tolkas av Hatt som rituella nedläggelser eller offer
gåvor till eldstadens vättar (med hänvisning till 
Østerbølle). Jag instämmer i denna tolkning, p.g.a. 
kärlens karaktär som miniatyrer och placeringen i 
eldstäderna, där det låsta läget visar att depone
ringen skett i samband med att huset byggdes och 
invigdes (kriterium A, C och D). Kärlet i stolphålet 
kommenteras inte närmare av Hatt. Även detta 
kärl bör tolkas som en rituell nedläggelse p.g.a. 
dess likhet med kärlen i eldstaden, liksom dess pla
cering med botten uppåt (kriterium A och B). Tid
punkten för denna nedläggelse kan inte bedömas.

Hus XXV: Del av hus med oklar storlek och rest 
av lergolv. I huset hittades en något skadad rek
tangulär härd, 1,2x1,Om stor (N-S) med lerplatta 
och underliggande stenpackning. I eldstadens mitt 
hittades i stenpackningen ett fragmentariskt lerkärl
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i form av en fotskål (Fj.4478). Kärlet var täckt 
med en liten flat sten.

Kommentar: Hatt tolkar kärlet som en rituell 
nedläggelse eller offergåva till härden, p.g.a. av 
dess dolda placering (med hänvisning till liknande 
nedläggelser i Østerbølle). Jag instämmer i tolk
ningen av kärlet som en rituell nedläggelse, utifrån 
dess karaktär av miniatyr och den låsta place
ringen under eldstaden (kriterium A, C och D), vil
ket visar att depositionen skett i samband med att 
huset byggdes och invigdes.

Bortplöjt hus: Cirka fem till sex meter öster om 
sydöstra hörnet av hus XI hittades resterna av eld
stad med stenpackning och underliggande lerlager. 
Eldstaden har troligen varit rektangulär, ca 0,9x 
0,8m stor. Under en sten mitt i eldstaden hittades 
ett miniatyrkärl stående något snett med mynning
en riktad åt söder. Kärl (Fj.4591): en flatbottnad 
skål (höjd 3cm).

Kommentar: Hatt tolkar kärlet, i analogi med 
övriga eldstadskärl, som en rituell nedläggelse el
ler offergåva till härden. Jag instämmer i denna 
tolkning (kriterium A, C och D).

Tillägg: I flera av de undersökta husen hittades 
små pyramidformade block, eldbockar och minia
tyr kärl. Fynden påträffades både i golvlager och 
strax utanför husen. För de små pyramidformade 
blocken antyder Hatt någon form av rituell funk
tion, men anser sig inte ha tillräckligt underlag för 
en sådan tolkning. Man bör även notera att ned
läggelser av kärl i stolphål till takbärare är svårtol
kade, då stolphålen ofta skurit genom äldre hus
nivåer. Därmed kan äldre material ha rörts om. Hatt 
noterar slutligen att inga nedläggelser av kärl hitta
des i någon av härdarna tillhörande de förromerska 
husen. Istället förefaller traditionen i Nørre Fjand 
att introduceras under tidig äldre romersk järnålder 
(l:a århundradet e. Kr.). Hatt uppfattar offerkärlen 
som ett uttryck för att härden i hemmet hölls helig. 
Samtidigt som han betonar att denna helighet för
modligen är äldre än offertraditionen.

Referens: Hatt 1957: 5Iff, 56, 60ff, 7Iff, 144ff, 
191 ff, 201ff, 21 Iff, 226, 301 ff, 362f.

• Jy. 35 Foulum, Tjele sn
Inför markexploatering genomförde Viborgs Stifts
museum mellan åren 1980 och 1986 undersök
ningar av ett cirka 30 000 m2 stort område med 
boplatslämningar. Inom området har dokumente
rats 66 stolpbyggda hus, två grophus, 52 hägnader 
samt åtskilliga gropar. Av husen var 57 stycken 
orienterade i väst-östlig och nio hus i nord-sydlig 
riktning. Bebyggelsen har omfattat minst fem sam
tida gårdar fördelade på minst sju faser från sen 
yngre romersk järnålder och fram till vendeltid. 
Den kronologiska tyngdpunkten ligger i folk- 
vandringstid och vendeltid. Fynden från de stolp
byggda husen var fåtaliga.

Flus III: Fånghus, treskeppigt, ca 20x5,5m 
stort (V-Ö), med sex tak bärande bockar, svagt 
konvexa stolpbyggda vägglinjer samt rundad öst
gavel. I stolphålet till en av takbärarna (place
ringen ej identifierad) hittades en del av drejkvarn 
samt ett fragment av malstensliggare. Drejkvarnen 
återfanns i stolphålets botten och tolkas som en 
sylisten, medan liggaren antas ha haft en stödjande 
funktion.

Kommentar: Malstenarna tillskrivs en praktisk 
funktion som sylisten och stolpstöd av Jensen och 
Willemoes. Till stöd för en möjlig rituell depone
ring talar fyndets ovanliga sammansättning samt 
den i övrigt ringa mängden fynd på boplatsen (kri
terium A). Drejkvarnens placering i stolphålets 
botten tyder på att depositionen skett i samband 
med husets byggande och invigning.

Referens: Jensen & Willemoes 1982:34f; Jen
sen & Willemoes 1989:52ff; NM sb nr 60.

• Jy. 36. Roborg, Tjcereborg sn
I samband med vägbyggnation genomförde Es
bjergs museum 1964 undersökningar av ett hus på 
ett lågt näs i marsklandet tolkad som en gammal
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anläggningsplats. Huset dateras utifrån de två 
nedsatta kärlen till förromersk järnålder per I-II. 
Merparten av keramiken från huset (särskilt sten
läggningen) tillhör per Illa.

Hus: Långhus, treskeppigt. Husets östra del 
(som undersöktes) var ca 11x4,5-5m stort (V-Ö) 
(d.v.s. huset bör vara ca 20-22m långt). Antalet 
takbärande bockar oklart. Spår av bevarade vägg
rännor. Två motställda ingångar mitt på husets 
långsidor. I husets längdriktning fanns en bevarad 
stenbroläggning samt båsindelning, vilket visar på 
en stallfunktion. Invid en båsskillnad i husets SÖ 
hörn hittades ett nedgrävt mellanstort svagt 
bukigt förrådskärl med tunn utböjd mynningskant 
(höjd 17cm). Kärlet var försett med lock av en 
grov tjockväggig bottendel från ett annat kärl.

Kommentar: Ingen tolkning förs fram av kär
let. För en rituell nedläggelse talar kärlens karak
tär, deponering samt den rumsliga kopplingen till 
ett hörnläge (kriterium B och C; jfr liknande fynd 
med koppling till fähusdelen i Hodde, Jy. 11). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Thomsen 1968:7ff.

• Jy. 3 7. Trabjerg, Trabjerg sn 
Boplatsområde från vikingatid och tidig medeltid 
undersökt åren 1972-76 av Holstebro Museum, 
med anslag från Statens Humanistiske Forsknings
råd. Boplatsen är belägen på en nord-sydlig höjd- 
rygg omgiven av fuktmarker. Sammanlagt under
söktes 36 huslämningar, bestående av långhus, 
salshus och grophus. Bebyggelsen dateras till tiden 
strax före 700 - 1100-talet. Fas 1: ca 700-tal: tre 
gårdar (hus 4, 22, 32 samt tre grophus 3, 19, 46). 
Fas 2: 800 - 900-tal: fyra gårdar med inhägnader 
som var och en representeras av flera ombygg- 
nadsfaser. Fas 3: 1000 - 1100: två huvudgårdar. 
Hus 5a och 5b tillhör fas 3.

Hus 5b: Ramformat hus, enskeppigt, 15,7x6,4m 
stort (V-Ö), med ramformig rad av väggstolpar. 
Huset tolkat som ekonomibyggnad. I en väggstolpe

(A764) mitt på den N långsidan hittades delen av 
en drejkvarn (F1573A) (17x15cm stor) samt en 
trolig löpare (F1573B), båda av granit.

Kommentar: Fynden tolkas inte som avsiktliga 
nedläggelser. Kombinationen av föremål i ett 
väggstolphål, som inte krävt någon stenskoning, 
talar dock för en möjlig rituell deposition (krite
rium A). Tidpunkten för nedläggelsen är osäker, 
men ska möjligen knytas till husets byggande och 
invigning, då stenarna hittades i stolphålsfyll- 
ningen.

Referens: Bender Jørgensen & Eriksen 1995: 
54, 172.

• Jy. 38. St. Emmerske skole, Tønder sn
Inför anläggande av naturgasledning undersökte 
Haderslevs museum 1982 delar av en bybebygg
else från folkvandringstid. Inom ett cirka 250x20 
meter stort område dokumenterades lämningar ef
ter sju stolpbyggda långhus med tillhörande häg- 
nader, tre grophus, två brunnar samt mer än 20- 
talet ugnar för järnframställning. Långhusen var i 
genomsnitt 38 meter långa och ca 5,5 meter breda. 
Boplatsen är endast översiktligt publicerad.

Hus: Långhus, treskeppigt (måttuppgifter sak
nas). I den västra ingångsstolpen på husets södra 
långsida hittades en korsformig fibula av brons 
(F1443x599).

Kommentar: Enligt Per Ethel berg finns det ing
enting i fyndomständigheterna som visar att det 
rör sig om en avsiktlig nedläggelse. Enligt min be
dömning är det främst fibulans intakta karaktär 
och placering vid en ingång som talar för en rituell 
deponering (kriterium A och C). Tidpunkten för 
nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Brev från Per Ethelberg 8 juni 2000. 
HAM nr 1443. DLIL408, nr 1576; NM sb nr 2.

• Jy. 39. Skinderup, Ulbjerg sn
Inför utbyggnaden av naturgasnätet undersökte 
Viborgs Stiftsmuseum 1985 ett boplatsområde

353



JYLLAND

från yngre bronsålder. Boplatsen låg på en högt- 
liggande platå. Vid undersökningen påträffades ett 
bronsåldershus samt enstaka gropar från enkel- 
gravskultur.

Hus I: Långhus, treskeppigt, 19,5x5,9m stort 
(VSV-ÖNÖ) med 6-7 takbärande bockar. Raka 
stolpbyggda väggar med svagt rundade gavlar. 
Mittställda ingångar något öster om mitten på 
långsidorna. Eventuellt ytterligare en ingång på 
västra gaveln. Ingen tolkning av husets funktion- 
sindelning. I stolphålet till den 3:e takbäraren från 
SÖ (A.L) i husets mittparti och strax innanför den 
södra ingången, hittades delar av ett stort bukigt 
rabbat lerkärl med indragen hals och svagt ut
svängd mynning (F31; höjd ca 30cm).

Kommentar: Kärlet tolkas inte som en avsiktlig 
nedläggelse. För en sådan tolkning talar kärlets 
hela karaktär och deponering i ett stolphål till den 
takbärande konstruktionen nära en ingång samt 
den i övrigt ringa fyndmängden från huset (krite
rium A och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan 
inte bedömas, då kärlets placering i stolphålet inte 
framgår.

Referens: Brinch Bertelsen m.fl. 1996:152; NM 
sb. nr 172.

• Jy. 40. Dankirke, V Vedsted sn 
Mellan åren 1965-70 genomfördes omfattande 
undersökningar av järnåldersboplatsen vid Dan- 
kirke söder om Ribe. Sammantaget har cirka 3200 
m2 undersökts fördelade på ett östlig och ett väst
ligt område. Bebyggelsen kan följas genom flera 
faser. Det är först fr.o.m. fas 3 som man kan börja 
tala om att platsen haft centrala funktioner. Från 
platsen föreligger ett mycket rikt fyndmaterial, i 
form av keramik och djurben, men även glas och 
hantverksavfall. Fas 1: förromersk järnålder p II: 
hus VIII; per Illa: hus IV och fyra brunnar. Fas 2: 
äldre romersk järnålder: hus III och VII. Fas 3: 
yngre romersk järnålder: hus I. Fas 4: folkvand- 
ringstid/vendeltid: hus V.

Hus VB: treskeppigt långhus (minst fyra ombygg- 
nadsfaser, hus Va och Vbl-3) Det yngsta huset har 
varit ca 22x7m stort (VSV-ÖNÖ) med fyra tak
bärande bockar, raka långsidor med väggränna 
och svagt rundade gavlar. I stolphålet till den l:a 
takbäraren från NÖ (A162) hittades ett intakt del
vis eldpåverkat lerkärl (DK4317) av bägartyp med 
dekor på buken och avsatt fot (höjd ca 12cm). 
Kärlet uppvisar drag från anglosaxiskt område. 
Kärlet hittades med mynningen uppåt snett mot 
söder i kanten av stolpfärgningen. Lerkärlet har 
troligen eldskadats i samband med att huset brun
nit, vilket visar att det stått relativt öppet i anslut
ning till stolpen. I stolphålet till den l:a takbäraren 
från NV hittades en spadformig järnbarr (DK6096; 
längd 26cm). Detta fynd framkom i samband med 
provgrävningen 1964, varför en närmare placering 
i stolphålet inte är känt.

Kommentar: Ingetdera av fynden har tidigare 
tolkats som avsiktliga nedläggelser. Särskilt ler
kärlet bör dock uppfattas som avsiktligt depone
rat, dels p.g.a. hörnplaceringen, dels eftersom hela 
lerkärl var ytterst ovanliga på boplatsen (krite
rium A och C). Kärlets ytliga läge i stolphålet kan 
eventuellt tyda på att depositionen skett i samband 
med att huset stängdes och övergavs. Järnbarren 
är mer svårtolkad, men bör p.g.a. sin ovanliga ka
raktär och koppling till ett hörnläge tolkas som en 
rituell nedläggelse (kriterium A och C). Tidpunk
ten för nedläggelsen kan inte bedömas, eftersom 
läget i stolphålet inte är känt.

Referens: Jarl Hansen 1990:201-246; 1991:15- 
23; pers. kom. Jarl Henrik Hansen.

• Jy. 41. Mariesminde, Vestervig sn 
Boplats från romersk järnålder i form av en byhög 
delvis undersökt av Gudmund Hatt 1935. Boplat
sen belägen på en öst-västligt orienterad höjdsträck
ning, med en ungefärlig utbredning av cirka 250x 
75 meter. Två områden öppnades upp. I det västra 
området påträffades fem hus delvis överlagrande
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varandra. I det södra området två hus samt ett hus 
i öster. Bebyggelsen antas av Hatt ha varit place
rad på rad på ömse sidor om en bygata. Inom det 
västra området, där fem hustomter hittades delvis 
ovanpå varandra, tolkas lagerföljden på följande 
sätt: Äldst: Hus B och H. Mellemfas 1: Hus D. 
Mellanfas 2: Hus C. Yngst: Hus A.

Hus C: Rektangulärt, ca 7x3,25m stort, försett 
med lergolv. Inga takbärande bockar identifierade. 
Ingen härd påträffades, en härdplats hade dock 
förberetts under lergolvet, men aldrig tagits i bruk. 
Inuti huset utmed norra långsidan hittades strax 
innanför ingången ett stort nedgrävt lerkärl av för- 
rådstyp. Kärlet har markerad situlaform med fin
gerintryck under mynningskanten (höjd 58cm). 
Kärlet var placerat med botten uppåt under ler
golvet. Kärlets botten, som stuckit upp över golv
ytan, var avslagen. Då kärlet deponerades sakna
des cirka en tredjedel av mynningskanten.

Kommentar: Hatt tolkar kärlet som en rituell 
nedläggelse och föreslår att detta använts för en 
sakral måltid, för att därefter ha offrats genom att 
grävas ned under golvet. Jag instämmer i denna 
tolkning, p.g.a. kärlets placering, deponering un
der golvet med spår av rituell förstörelse (krite
rium A, B, C och D).

Referens: Hatt 1960:64ff.

• Jy. 42. Vestervig, Vestervig sn 
I samband med en vägomläggning undersökte 
Nationalmuseet mellan åren 1961-65 delar av en 
byhög i Vestervig. Undersökningen omfattade ett 
cirka 2 500 m2 stort område, vilket anses motsvara 
omkring en tredjedel av den samlade byn. Ungefär 
en tredjedel av boplatsen uppskattas ha skadats av 
vägen, medan en tredjedel har bevarats. Bebyggel
sen sträcker sig tidsmässigt från sen förromersk 
järnålder och in i folkvandringstid. Dessutom 
fanns spår efter äldre bebyggelse från sen yngre 
bronsålder och tidig förromersk järnålder. Enligt 
Flemming Kaul hör de undersökta husen till en

enskild större gårdsanläggning som kan följas ge
nom åtta bebyggelsefaser (fas 8 äldst och fas 1 
yngst). Det rör sig i samtliga fall om rektangulära 
hus med väggar av grästorvor och flätverk. Går
den har förutom ett större tudelat långhus (hus 3) 
med bostadsdel i väster och fähus i öster omfattat 
ett flertal mindre byggnader. I fas 5 (100-200 e. 
Kr.) har gården som mest bestått av sex enskilda 
byggnader, varav även flera av de mindre husen 
haft en lerklädd eldstad. Till samma fas kan även 
knytas ett omfattande system av stenbrolägg
ningar mellan husen, bestående av stora flata ste
nar med små svallade stenar som utfyllnad. Under 
samma period fanns även exempel på eleganta 
dörrmattor med fiskbensmönster. Till den något 
yngre fas 4 kan knytas stenbyggda avloppskanaler. 
Rituella nedläggelser iakttogs i två hus: Hus 3 tol
kad som gårdens huvudbyggnad: fas 7:100 f.Kr.- 
Kr. f.; fas 4: ca 200-260 e. Kr. och fas 3: 260-320 
e. Kr. samt hus 9: fas 3: 260-320 e. Kr..

Hus 3: Långhus, treskeppigt, ca 18x6m stort 
(V-Ö) med boningsdel i öster försedd med lergolv 
och eldstad med ornerad lerplatta samt fähusdel i 
väster med jordgolv. I tre av husets byggnadsfaser 
(fas 7, 4 och 3) påträffades rituella nedläggelser. I 
den äldsta fasen (fas 7) hittades under golvet i hu
sets stalldel en nedgravning med ett hästkranium 
och fyra avhuggna extremiteter bestående av mel- 
lanfotsben och tåben. I stenpackningen under den 
ornerade härdens lerplatta tillhörande fas 4 hitta
des två miniatyrkärl. Det ena lerkärlet var hank- 
försett (höjd 6cm) och stod mellan ett par stenar i 
stenpackningens norra del. Ytterligare ett minia
tyrkärl hittades cirka 15 centimeter från det förra 
kärlet, nedgrävt och med botten placerad i ler- 
plattan till eldstaden tillhörande fas 5. Detta kärl 
var rikt dekorerat med horisontella intryck samt 
vertikala fåror. Det ena kärlet innehöll hasselnöt
ter. Ytterligare en liten hankförsedd miniatyrler- 
kopp hittades mitt i stenpackningen och under ler- 
plattan till härden i byggnadsfas 3. Detta kärl var
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ornerat på buken med yttäckande dekor i form av 
horisontella rader av nagelintryck.

Kommentar: Såväl lerkärlen som gropen med 
hästben tolkas av Vebæk som husoffer med en sa
kral karaktär. Vad gäller gropen med hästben in
stämmer jag instämmer i tolkningen, p.g.a. benens 
speciella sammansättning som uppvisar snarlika 
drag med offerfynd från våtmarker. Gropens pla
cering under golvet till den äldsta husfasen visar 
att det rör sig om ett invigningsoffer i samband 
med husets byggande (kriterium A, B och D). Även 
lerkärlen bör p.g.a. sin karaktär av miniatyrer och 
placering under de två eldstäderna tolkas som ritu
ella depositioner i samband med invigningscere
monier då husets byggdes om (kriterium A, C och 
D). Denna tolkning stöds även av Flemming Kaul, 
som beträffande lerkärlen i fas 4 noterar att de två 
kärlet trots nivåskillnader ”må være nedsat næs
ten samtidigt som sakrale nedlæggelser, inviende 
arnen: først, da arnens bundlerlag lagdes, place
redes det ornamenterede lerkar, lidt senere, da 
arnepikningens sten sattes, de uornamenterede ler
kar. Selvom niveauet de to lerkar emellem næsten 
spænder mellem fase 5 och fase 4, behøver tids
forskellen mellem nedlæggelsen af de to lerkar kun 
at være kort, måste blot nogle par timer.” (Kaul 
manus).

Hus 9: Långhus, ca 11,5x5,5 meter stort (VNV- 
OSO), med tydligt avgränsat golvlager av gul lera 
och svart jord (fas 3). Detta innebär en förändring 
i förhållande till den äldre fas 4, då huset förlängts 
med 3 meter åt öster och 1,5 meter åt väster. I hu
sets västra del fanns resterna av en skadad härd 
med ornamenterad lerplatta och underliggande 
stenläggning (ca 1,6x0,9m stor). I stenläggningens 
nordöstra sida under lerplattan fanns ett nedsatt 
miniatyrkärl (höjd 5,3cm). Kärlet har formen av 
ett förrådskärl med avsats vid största bukbredden 
och med kort närmast lodrätt mynningsparti. Res
ter efter ytterligare två stenläggningar till härdar 
hittades omedelbart öster och nordost om härden.

Det tidsmässiga förhållandet mellan dessa är dock 
oklart.

Kommentar: Lerkärlet tolkas av Kaul som en 
sakral nedläggelse p.g.a. placeringen under eldsta
den. Jag instämmer i denna tolkning, som också 
stöds av kärlets karaktär av miniatyr. Den låsta 
placeringen visar att nedläggelsen ägt rum i sam
band med husets byggande och invigning (krite
rium A, C och D).

Tillägg: Enligt Vebæk skulle enstaka keramik
skärvor funna i stenpackningen till härden i hus 6 
fas 4 möjligen härröra från ett nedsatt lerkärl. 
Detta har dock inte kunna bekräftas vid Flemming 
Kauls förnyande genomgång av fyndmaterialet. 
En intressant omständighet är däremot att sten
läggningen mellan husen och vid husens ingångar 
under fas 5 och 4 innehöll ett mycket stort antal 
fynd av malstenar, såväl liggare och löpare som 
mortelstenar (gäller framför allt materialet i den 
stensatta gången vid hus 6). Även om stenarna här 
i första hand haft praktisk funktion, kan det inte 
uteslutas att ett avsiktligt återbruk av stenar med 
koppling till malningsprocessen även haft en ritu
ell innebörd.

Referens: Vebæk 1988:24ff; Kaul 1999:53ff; 
Kaul manus.

• Jy. 43. Engelstrup, Vindblces sn 
Inom ett förmodat större boplatsområde vid En
gelstrup undersökte Gudmund Hatt 1936 en hus
tomt från romersk järnålder.

Hus: Långhus, brandtomt, ca 17x6m stor (V- 
Ö), med raka långsidor och gavlar. Förmodligen 
en ingång utmed norra och en utmed södra långsi
dan, med rester av stenläggning framför. Husets 
västra del har lergolv med härd. I den östra delen 
fanns bevarade kulturlager. Denna ända av huset 
var försedd med en stenpackning utmed vägg
linjen. Vid undersökning av husets äldsta bygg- 
nadsfas påträffades ett mellanstort förrådskärl 
med förromerska drag nedgrävd i västra kanten av
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en stor kalkstensplatta tolkad som fundament till 
härden i husets västra del. Kärlet är lätt bukigt med 
utsvängd mynningskant och två öron under 
mynningen. Kärlet, vars mynning var tillsluten med 
en knacksten, innehöll starkt kalkhaltig mylla.

Kommentar: Kärlet tolkas av Hatt som ett 
offerkärl, med hänvisning till att kärlet knappast 
kan ha haft någon praktisk funktion. Förekomsten 
av kalk i kärlet tolkas så att detta anrikats genom 
nedsipprande vatten. Hatt hänvisar även till lik
nande nedläggelser i eldstäder i Østerbølle. Jag in
stämmer i tolkningen att kärlet nedsatts i ett ri
tuellt sammanhang, p.g.a. kärlets hela karaktär, 
rumliga koppling till eldstaden och den tillslutna 
mynningen (kriterium A, C och D). Det stratigrafi- 
ska läget tyder på att nedläggelsen ägde rum i sam
band med husets byggande och invigning.

Referens: Hatt 1938:236.

• Jy. 44. Bærhøjen, Rødkærsbro, Vindum sn 
Boplatsområde från bronsålder och tidig för
romersk järnålder undersökt av Viborgs museum i 
slutet av 1990-talet. Vid undersökningen doku
menterades fyra långhus från äldre bronsålder. 
Hus K dateras liksom hus F, G och H till äldre 
bronsålder.

Hus K: Långhus, treskeppigt, ca 22x7,5m stort 
(VSV-ÖNÖ), med fyra takbärande bockar, när
mast raka stolpbyggda väggar och rundade gavlar. 
Huset ej funktionsbestämt. I en grop i husets väs
tra del mellan stolphålen i det västligaste bock
paret, hittades en intakt symmetrisk flintskära 
(F228). Skäran påträffades mitt i gropens fyllning 
tillsammans med skärvor av bearbetad flinta och 
små träkolsfragment.

Kommentar: Skäran tolkas av Martin Mikkel
sen som en avsiktlig nedläggelse. Jag instämmer i 
denna tolkning, p.g.a. skärans hela karaktär som 
utmärker sig i förhållande till den övriga fynd
bilden (kriterium A). Tidpunkten för nedläggelsen 
kan inte bedömas.

Referens: Rapportunderlag av M. Mikkelsen för 
Bærhøjen, Rødkærsbro, VSM 397F.

• Jy. 45. Katrinelund, Voel sn 
Inför utbyggnaden av naturgasnätet undersökte 
Silkeborg museum 1985 delar av en större by från 
yngre romersk järnålder/folkvandringstid. Bo
platsen ligger på sydsidan av en sandig moränbacke 
ner mot Voelsbäcken. Sammantaget undersöktes ett 
20x400 meter stort område, med 25 hus, varav nio 
långhus (ca 24-28m långa), 12 staklador samt 47 
gropar. Vidare undersöktes flera hägnader, härdar 
och anläggningar från järnframställning. Bebyggel
sen tolkas som tillhörande åtta till tio stora tättlig- 
gande och delvis sammanbyggda gårdar med tillhö
rande hägnader. Den enskilda gården bestod i regel 
av ett långhus och flera mindre byggnader oriente
rade i väst-öst. Flera av gårdarna kunde följas ge
nom flera faser. Samtliga tre hus med rituella ned
läggelser dateras till yngre romersk järnålder.

Hus LXXXIV: Långhus, treskeppigt, (osäker 
storlek), endast delar av husets västra hälft och 
norra långsida undersöktes. Omedelbart intill och 
norr om ingången på husets norra långsida påträf
fades en cirka en meter stor och 40 centimeter djup 
rund grop (nr XV). I gropen hittades merparten av 
skärvorna från ett stort förrådskärl (454A) med 
rundad buk, kraftigt indragen hals och utsvängd 
mynningskant (höjd ca 40 cm). Centralt i kärlets 
flata botten fanns ett sekundärt uppborrat hål (2,7 
cm i diameter). I gropen fanns även små brända 
ben (ej analyserade).

Kommentar: Gropen tolkas i rapporten som en 
offergrop. För en sådan tolkning talar enligt min 
bedömning flera faktorer: gropens och kärlets pla
cering vid husets ingång; att det rör sig om ett när
mast fullständigt kärl samt förekomsten av ett se
kundärt uppborrat hål i kärlets botten (kriterium 
A, B och C). Då de brända benen inte är analyse
rade, kan inget sägas om kärlets innehåll. Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.
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Hus LI: Långhus, treskeppigt, ca 12,5x4,5-5m (V- 
O), med två takbärande bockar i den västra delen. 
Närmast raka stolpbyggda långsidor och raka gav
lar. En eller möjligen två motställda ingångar på 
husets långsidor längst i öster. Huset ej funktions- 
bestämt. I en stolphål invid och öster om husets syd
östra ingång (nr 1298) påträffades merparten av 
skärvorna tillhörande ett stort förrådskärl (1298A) 
med rundad buk, kraftig indragen hals och ut
svängd mynningskant (höjd ca 44cm). I kärlets bot
ten fanns ett 2 cm stort uppborrat hål. I gropen 
fanns även små brända ben (ej analyserade).

Kommentar: Stolphålet med kärlet tolkas i rap
porten som en offergrop. För en sådan tolkning 
talar det faktum att det rör sig om ett närmast helt 
kärl, förekomsten av ett sekundärt uppborrat hål i 
kärlets botten samt stolphålets placering nära en 
ingång (kriterium A, B och C). Eftersom de brända 
benen inte är analyserade, går det inte att säga nå
got om kärlets innehåll. Tidpunkten för nedläg- 
gelsen kan inte bedömas.

Hus LXVII: Rektangulärt stolpbyggt hus, ca 
6,5x5m stort (V-Ö), med två takbärande stolpar. 
Något oregelbundna stolpbyggda vägglinjer. In
gångens placering osäker. I stolphålet till den söd
ra takbäraren (1767) påträffades en oornerad mi
niatyrkopp med grepptapp (1767A; höjd 5,8cm).

Kommentar: Kärlet tolkas inte som en avsiktlig 
nedläggelse i rapporten. För en sådan tolkning ta
lar dock kärlets karaktär av miniatyr och dess pla
cering i ett stolphål tillhörande den takbärande 
konstruktionen (kriterium A och C).

Referens: DLU 1987:318f, nr 1072; Bloch Jør
gensen & Bjerring Jensen Rapport for Katrine- 
lund, Voels sn, SIM 565/1984; NM sb nr 198.

• Jy. 46. Grønhedens Mark, Volstrup sn 
Delundersökning av järnåldersboplats 1963-65 ut
förd av Vendsyssels historiske museum i Hjørring. 
Boplatsen belägen vid Sæby i relativt plan terräng. 
Ett långhus undersöktes från förromersk järnålder.

Hus: Långhus, treskeppigt, 21x6,3m stort (VNV- 
ÖSÖ), med ett stort antal takbärande bockar. Hu
set försett med konvexa långsidor och raka gavlar. 
Vägglinjen bestående av mindre stolpar i en 50-60 
centimeter bred ränna. Huset har haft tre in
gångar, två på den södra och en på norra långsi
dan. Husets östra del och bostadsdel hade lerstam- 
pat golv, med en rektangulär eldstad försedd med 
lerplatta. Plattan var ornerad med ett inristat 
mönster liknande tegelsten och med ett cirkulärt 
mittfält. Västra delen hade jordgolv samt källare, 
bestående av en närmare 15 meter lång delvis sten
satt gång med små källarutrymmen, som går in via 
husets nordvästra hörn. I husets mitt och västra 
del påträffades under golvet mellan de motställda 
ingångarna, fem lerkärl nedgrävda på rad i gropar. 
Kärlen var placerade hela i gropen med myn
ningen uppåt. Kärl 1: en liten kopp med hank 
(höjd ca 10cm). Kärl 2: ett litet förrådskärl med 
två öron en bit nedanför mynningen (höjd 14cm). 
Kärl 3: ett litet förrådskärl med vid mynning och 
rest av hank (höjd ca 16-17cm). Kärl 4 och 5: obe
stämd typ, av dessa kärl kvarstod endast botten
delen. Under golvet i kanten av ett stort stolphål 
rakt väster om den norra ingången hittades en 
miniatyrkopp med stor hank (höjd 5,6cm). Samt
liga kärl har svagt facetterad mynningskant. I hu
sets östra del påträffades i lergolvet, cirka 40 cen
timeter från gaveln och mitt i huset en grop (0,65m 
stor och 0,35m djup). I gropens botten fanns ett 
lager gult sand. Därefter ett 20 cm tjockt lager av 
obränd lera. På lerans låg två fragment av mal- 
stenslöpare tillsammans med några obearbetade 
stenar samt keramikskärvor från flera kärl.

Kommentar: De nedsatta kärlen tolkas av Friis 
och Lysdahl Jensen som husoffer med en allmän hän
visning till liknande fynd i Thy och Himmerland. 
Även gropen med malstenslöpare föreslås kunna 
vara en offergrop, då den inte tycks ha haft någon 
praktisk funktion. Jag instämmer främst i tolkningen 
av de sex lerkärlen som rituella nedläggelser, p.g.a.
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kärlens hela karaktär, speciella placering och de
ponering under golvet och vid ingång (kriterium 
A, B, C och D). Den låsta placeringen under golvet 
tyder på att kärlen deponerats i samband med hu
sets byggande och invigning. Tolkningen av gro
pen med löpare är mer svårtolkad, och har inte ta
gits med i materialanalysen.

Referens: Friis & Lysdahl Jensen 1966:31 ff.

• Jy. 47. Ox bøl, Ål sn
Aren 1937-38 undersökte Gudmund Hatt via Na
tionalmuseum ett välbevarat gårdskomplex från 
folkvandringstid. Gården har bestått av två lång
hus som båda brunnit.

Hus I: Långhus, treskeppigt, 36x4,5m (VNV- 
ÖSÖ), med ett mycket stort antal takbärande boc
kar. Raka stolpbyggda väggar och svagt rundade 
gavlar. Huset indelat i tre sektioner med skilje
väggar emellan. Västra rummet cirka 14 meter 
långt med lergolv och en centralt placerad rek
tangulär härd (2x1,55m stor). Detta rum tolkas 
som bonings-Zköksdel. Mellersta rummet 16,5 me
ter långt med ett stort antal bockar (ca 10 st.), tä
tare mot mitten. Förmodade ingångar på respektive 
långsidor. Ingen eldstad. Rummet tolkas som fähus. 
Längst i Ö ett mindre rum cirka 5 meter långt. In
gång i S långsidan till detta rum vars funktion är 
oklar. I husets boningsdel fanns rikliga mängder av 
keramik. I ett inre takbärande stolphål SÖ om här
den i boningsdelen hittades en korsformig fibula av 
brons av lokal typ. I ett stolphål till takbärande ut
med den södra vägglinjen till fädelen, påträffades 
en intakt järnkniv (längd 14,5cm), placerad i 
stolphålets västra sida med spetsen riktad nedåt.

Kommentar: Föremålens deponering diskuteras 
inte närmare i artikeln. Båda föremålen utmärker 
sig i fyndbilden. Fibulan bör utifrån sin intakta ka
raktär och läge i ett stolphål till den takbärande 
konstruktionen nära härden tolkas som en avsiktlig 
deponering (kriterium A och C). Även kniven bör 
p.g.a. sin karaktär, placering i vägglinjen och

deponeringssätt tolkas som en rituell nedläggelse 
(kriterium A, B och C). Uppgifterna om knivens 
speciella deponering tyder på att denna nedsatts i 
skyddsmagiskt syfte, där det onda i analogi med 
senare tiders folktro om stålets makt, förväntades 
komma från underjorden. Tidpunkten för nedläg- 
gelsen kan inte bedömas, men troligen har åtmins
tone kniven deponerats i samband med att huset 
byggdes.

Referens: Hatt 1959:142ff; NM sb nr 84.

• Jy. 48. Østerbølle, Østerbølle sn 
Delundersökning av ett boplatsområde från äldre 
järnålder, bestående av synliga lämningar efter nio 
långhus och tre mindre hus placerade i två rader 
med ett obebyggt område emellan. Undersökning
en utfördes 1937 av Gudmund Hatt, och omfattar 
tre hustomter samtliga från romersk järnålder (hus 
A, B och C).

Hus A: Långhus, treskeppigt, ca 16,75x5m 
stort (VNV-ÖSÖ), med sex eller sju takbärande 
bockar. Inga bevarade vägglinjer eller gavlar. Hu
sets västra del försett med lergolv och eldstad be
stående av en rund stenpackning med bränd lera. 
Husets östra del har haft jordgolv med spår av 
båsindelning. Huset försett med två närmast mot
ställda ingångar utmed norra och södra långsidan. 
Under den runda stenpackningen i eldstaden, 
framkom resterna av en äldre stenpackning, tillhö
rande en eldstad med oval form ca 2x1,75m stor. 
När stenarna i den runda stenpackningen togs upp 
påträffades tre små lerkärl. Strax söder om sten- 
packningens mitt, stod mellan stenarna en lerkopp 
med avbruten hank (höjd 7,5cm). Bredvid denna 
fanns resterna av ännu en miniatyrkopp. Under en 
av de mellersta stenarna i stenpackningen, bestå
ende av en flat malstenslöpare, stod ytterligare en 
lerkopp (höjd 7,5cm). Kärlet var placerat i en grop 
med mynningen uppåt mot den flata stenen. Det 
sistnämnda kärlet innehöll 14 förkolnade sädes
korn varav 13 av korn och ett av råg. Samtliga tre
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kärl har således varit dolda under eldstadens ler- 
platta. Öster om eldstaden fanns en ca en meter stor 
eldstad, med formen av en svagt nedgrävd grop i 
marken. Eldstaden uppfattas som äldre än huset 
och kan inte med säkerhet knytas till något hus. I 
denna eldstad hittades skärvor från flera kärl, bl. a. 
delar av en kopp med hank (höjd 12cm). Koppen 
har tunn mynningskant och är försedd med yttäc- 
kande ornament i form av vertikala och horison
tella linjer med mellanliggande fält av tätt ställda 
punkter. Kärlet dateras till äldre romersk järnålder. 
Ca en meter norr om eldstaden påträffades under 
golvet en miniatyrkopp utan hank (höjd 6cm).

Kommentar: Hatt tolkar de små lerkopparna i 
och under den runda eldstaden som offerkärl till 
”härdens eller husets vättar”. För denna tolkning 
talar kärlens dolda placering samt förekomsten av 
rostade sädeskorn. Jag vill här tillägga att även 
malstenslöparen, p.g.a. dess placering, bör uppfat
tas som en del av depositionen (kriterium A, C och 
D). Kärlet i den äldre gropliknande eldstaden till
skrivs däremot en praktisk funktion, p.g.a. den 
icke slutna kontexten samt förekomsten av skär
vor från ytterligare kärl. Miniatyrkärlet under gol
vet tolkas av Hatt som en avsiktlig nedläggelse, 
eftersom kärlet hade en dold placering (kriterium 
A, C och D).

Hus B: Långhus, treskeppigt, ca 17-18x5m stort 
(VNV-ÖSÖ), med ca sex takbärande bockar. Inga 
bevarade vägglinjer eller gavlar. Hela huset försett 
med lergolv samt en eldstad i vardera ändan. En in
gång utmed södra långsidan med tröskelsten och 
stenbroläggning framför. I östra gaveln en mindre 
tillbyggnad. I vardera eldstaden påträffades ett 
miniatyrkärl. Den västra eldstaden bestod av en ca 
en meter stor rund stenpackning med lerplatta. I 
packningens nordvästra kant och dold under ler- 
lagret stod en oornerad miniatyrkopp med hank 
(höjd 5cm). Den östra eldstaden bestod av en 0,5 
meter stor stenläggning med en stor flat sten i mitten, 
och en krets av små stenar lagda på lerpackning.

Dold under leran påträffades en ornamenterad 
miniatyrkopp med hank (höjd 7cm). Kärlet har en 
förtjockad och svagt fasetterad mynningskant 
samt yttäckande ornamentik i form av meandrar 
av linjer, punkter och zigg-zagg band.

Kommentar: Kärlen tolkas av Hatt, p.g.a. de
ras dolda placering i härden, som offergåvor till 
husets vättar eller till husets eldstad. Jag instäm
mer i tolkningen att kärlen representerar rituella 
nedläggelser, p.g.a. kärlens karaktär av miniatyrer 
och kopplingen till eldstäderna. Läget under ler- 
packningen tyder på att kärlen nedsatts i samband 
med husets byggande och invigning (kriterium A, 
C och D).

Referens: Hatt 1938:168ff, 187ff.

• Jy. 49. Kraghede, Øster Brønderslev sn 
Mellan åren 1907-11 genomförde Hjørring mu
seum undersökningar av bebyggelse och gravar 
från äldre järnålder vid Kraghede. Bland annat 
undersöktes två hus från sen förromersk järnålder.

Hus II: Långhus, troligen treskeppigt, ca 14x 
4,5m stort (V-Ö), med tre eller fyra takbärande 
bockar. Raka vägglinjer med talrika pinnavtryck 
utmed norra långsidan samt östra och västra ga
veln. Huset täckt av bränd lera, troligen från de 
lerklinade väggarna som rasade samman då huset 
brann ner. Strax innanför den västra gaveln och 
mitt för denna, hittades två intakta fossila sjö
borrar (F303 och 306) och ett slät svart sten 
(F302). Stenen och den ena sjöborren låg tätt till
sammans, medan den andra sjöborren låg cirka 
fem centimeter från dessa.

Kommentar: Föremålen tolkas av Christian 
Blinkenberg som skyddsmagiska amuletter, för att 
avvärja åsknedslag och antas p.g.a. sitt läge ur
sprungligen ha hängt under hustaket. Jag instäm
mer i denna tolkning (kriterium A).

Referens: Thomsen, Opublicerad rapport för 
Kraghede NMK C 13245; Klindt-Jensen 1950: 
201ff; Blinkenberg 1911:85; se även Kaul 1991:6.
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• Jy. SO. Bejsebakken, Aalborg 
Mellan åren 1999-2000 genomförde Aalborgs his
toriske museum undersökningar ett större boplats
område vid Bejsebakken utan Aalborg. Förutom 
spår av senneolitisk bebyggelse undersöktes ett cir
ka 50 000 m2 stort område med bebyggelselämning
ar från yngre romersk järnålder till tidig medeltid 
(ca 400-1050 AD). Bland de undersökta lämningar
na märks 42 långhus, 350 grophus samt ugnar, 
årderspår och kulturlagerrester. Hus 304 dateras 
till folkvandringstid och tolkas utifrån sin större 
storlek och fyndmaterial som en stormansgård.

Hus A3 04: Långhus, treskeppigt. Fas I/II: ca 
25,5x5,0-5,5m stort (VNV-ÖSÖ). Fas III: 33,5x
5,5-6,5m stort, med sex takbärande bockar, när
mast raka stolpbyggda väggar, rak östgavel och 
oregelbunden västgavel. Två motställda ingångar 
på långsidorna, något förskjutet mot öster. Ritu
ella nedläggelser på träffades i tre stolphål till tak
bärare tillhörande två av husets byggnadsfaser. 
Det äldsta fyndet (fas I/II) består av en lansspets 
och två pilspetsar. Bland de yngre nedläggelserna 
(fas III) märks fynden av en lansspets och en holk 
från ett stolphål, samt två pilspetsar, sex lans
spetsar, en spjutspets samt tre holkfragment från 
ett annat stolphål. Samtliga föremål är tillverkade 
av järn och har utsatts för medveten förstörelse, 
genom eldpåverkan samt att några av spetsarna 
har böjts. Vapendepositionernas placering i huset 
framgår inte av artikeln. I huset påträffades även 
stora mängder förkolnade sädeskorn tillsammans 
med talrika andra fynd, bl.a. foten till en frankiskt 
glasbägare.

Kommentar: Vapenfynden tolkas i artikeln som 
rituella nedläggelser p.g.a. sin karaktär och före
målens behandling med spår av förstörelse. Själv 
föreslår författaren att vapnen kan ha offrats i 
samband med kulten av Oden. Jag instämmer i 
denna tolkning, men tillägget att nedläggelser av 
vapen är mycket ovanliga i hus (kriterium A och 
B). Föremålens placering i stolphålen framgår inte,

varför tidpunkten för nedläggelserna inte kan be
dömas.

Referens: Nielsen 2003:197ff.

LANGELAND
• La. 1. Troldebjerg, Lindelse sn
En mycket stor och fyndrik trattbägarboplats un
dersökt vid flera tillfällen mellan åren 1906 och 
1946. Vid undersökningarna påträffades flera hus
lämningar och tjocka kulturlager.

Hus: oklar typ, storlek och konstruktion. I en 
grop nedgrävd genom husets golvlager nära en 
väggkonstruktion, hittades en tunnackig flintyxa, 
vackert slipad, stående lodrätt med eggen riktad 
uppåt. Sydöst om yxan stod ett litet lätt rund- 
bukigt lerkärl (mynningsdiam. ca 5cm).

Kommentar: Gropen med yxan och kärlet tol
kas av Winther som en offergrop, med hänvisning 
till bl.a. Christian Blinkenbergs arbete om s.k. åsk- 
stenar som skydd mot blixtnedslag. Andra fors
kare t.ex. Johannes Brøndstedt, har tolkat yxan 
och kärlet som en offerplats för dyrkan av husets 
eller familjens yxgud. Fyndets status som ”hus- 
offer” är dock något osäkert, eftersom konst
ruktionens karaktär inte är säkerställd. Senare 
kompletterande undersökningar av bl.a. Lange
lands museum har inte heller kunnat klargöra frå
gan om det verkligen rör sig om en huslämning.

Referens: Winther 1935:51 ff; Brøndstedt 1977: 
152f; Skaarup 1985:47ff.

SJÆLLAND
• Sj. 1. Stuvehøj Mark, Ballerup s?i
Inför anläggande av avloppsledningar inom ett kolo
niområde undersökte Københavns Amtsmuseums
råd 1990 ett större område med brons- och järn- 
åldersbebyggelse. Inom området påträffades även 
ett mycket stort senneolitiskt hus beläget längst ut 
på ett näs i Ågerup.
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Hus 32: Långhus, tvåskeppigt, ca 47x6,5m stort 
(NNV-SSÖ), bestående av cirka 12 takbärande 
stolpar. Närmast raka stolpbyggda väggar och 
svagt rundad östgavel. Husets västra gavel ej intakt. 
Inga ingångar identifierade. Huset bör p.g.a. storle
ken tolkas som en huvudbyggnad. I stolphålet till 
den 2:a takbäraren från Ö (A1745) hittades en in
takt flintskära deponerad bredvid stolpen. Skäran 
är 7-8 centimeter lång och sekundärt bränd.

Kommentar: Skäran tolkas av Fonnesbech- 
Sandberg som ett husoffer avsett att bringa husets 
invånare fruktbarhet och lycka. Jag instämmer i 
tolkningen att skäran utgör en rituell nedläggelse, 
eftersom föremålet är helt och utmärker sig i fynd
bilden samt hittades i stolphålet till en takbärare. 
Att föremålet är eldpåverkat, bör ses som en del av 
den rituella hanteringen (kriterium A, B, C och D). 
Skärans placering bredvid stolpen tyder på att 
denna deponerades i samband med husets byg
gande och invigning.

Referens: Fonnesbech-Sandberg 1996:20f. Rap
portunderlag för Stuvehøj Mark, Søl 356.

• Sj. 2. Lundsbjerggård, Boeslunde sn 
Vid undersökningar inför naturgasnätets utbygg
nad undersökte Nationalmuseet 1986 ett långhus 
från folkvandringstid samt delar av en större bebyg
gelse från 12-1300-tal, av vilken åtta stolpbyggda 
hus grävdes. Boplatsområdet var beläget på en 
flack höjd med angränsande våtmarker mot norr.

Hus III: Långhus, treskeppigt, mycket fragmen
tariskt med endast två takbärande bockar bevarade. 
Lämningen kan eventuellt utgöra resterna av ett 
hägn. I botten av stolphålet till en takbärare (N100) 
påträffades ett intakt miniatyrlerkärl (C.31032) 
placerat stående invid stolpen. Kärlet har markerad 
buk, indragen hals och svagt utsvängd mynning 
(höjd ca 7,6cm).

Kommentar: Kärlet tolkas i rapporten som ett 
husoffer. Jag instämmer i denna tolkning på grund

av kärlets karaktär av miniatyr och placeringen i ett 
stolphål till den takbärande konstruktionen. 
Kärlets placering i stolphålets botten, bredvid stol
pen visar att deponeringen skett i samband med hu
sets byggande och invigning (kriterium A och D).

Referens: Hedegaard Andersen 1986; DLU 
1987: nr 311. Kaul 1989:71f; NM sb nr 100

• Sj. 3. Blågård, Gladsaxe sn 
Ar 1991 undersökte Københavns Amtsmuseumsråd 
ett större boplatsområde från sen yngre bronsålder, 
samt yngre romersk järnålder och fram till vikinga
tid. Förutom ett stort antal gropar och andra an
läggningar dokumenterades 15 huslämningar, var
av nio långhus och sex mindre stolpbyggda hus. 
Järnåldersbebyggelsen har preliminärt indelats i 
fyra faser, främst baserad på husens typologiska 
särdrag. Fas 1 yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid: Hus 3, 5 och 9. Fas 2 folkvandringstid 
och vendeltid: Hus 1, 4 och 6. Fas 3 eller 4 folk- 
vandringstid och tidig vikingatid: Hus 2,10,11,12, 
14 och 15. Hus 1 dateras utifrån det nedsatta kärlet 
till yngre romersk järnålder/folkvandringstid.

Hus 1: Långhus, treskeppigt, osäker storlek 
(V-O), med fyra takbärande bockar. Inga vägg
linjer eller gavlar bevarade. Två ingångsstolpar 
fanns mitt på norra långsidan. Huset har brunnit. 
Byggnadens funktion är oklar. I stolphålet till den 
l:a takbäraren från SÖ (A293) påträffades ett 
miniatyrlerkärl med rundad buk, närmast rak hals 
och mynning samt flat botten (höjd 7,5cm).

Kommentar: Kärlet tolkas av Mahler som ett 
husoffer, nedsatt för att skydda huset mot olycka. 
Jag instämmer i tolkningen att kärlet utgör en ritu
ell nedläggelse, p.g.a. kärlets karaktär av miniatyr 
och dess placering i ett hörnläge (kriterium A och 
C). Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedö
mas, då kärlets läge i stolphålet inte framgår.

Referens: Dall Mahler 1996:32f. Rapport
underlag för Blågård, Søl 371.
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• Sj. 4 Damgård 1: Herstedvester sn
Ar 1987 genomförde Københavns Amtsmuseums
råd i samband med markexploatering undersök
ningar av ett boplatsområde med en ensamliggan
de järnåldersgård i flera faser. Hus 3 dateras på 
typologiska grunder till folkvandringstid.

Hus 3: Långhus, treskeppigt, ca 11 meter långt 
och okänd bredd (NV-SÖ), med fyra takbärande 
bockar. Inga vägglinjer eller gavlar bevarade. En 
trolig ingång identifierad utmed södra långsidan. 
Husets funktion är oklar. I stolphålet till den l:a 
takbäraren från NV (A493) hittades större delarna 
av en miniatyrkopp utan hank (höjd 5,6cm). Kop
pen har bevarad matskorpa på insidan.

Kommentar: Koppen tolkas av Fonnesbech- 
Sandberg som en avsiktlig nedläggelse. Denna 
tolkning stöds både av kärlets karaktär av minia
tyr och av dess placering i ett hörnläge (kriterium 
A och C). Kärltypen är enligt Fonnesbech-Sand- 
berg svårdaterad, men är troligen samtida med 
huset. Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedö
mas, då kärlets läge i stolphålet inte framgår.

Referens: Rapportunderlag för Damgård 1, Søl 
297. Brev från Eliza Fonnesbech-Sandberg 27 juli 
2000.

• Sj. 5. Damgård 2, Herstedvester sn
I samband med markexploatering genomförde 
Københavns Amtsmuseumsråd 1988 undersök
ningar av en järnåldersboplats med bebyggelse 
från flera perioder. Hus 4 dateras på typologiska 
grunder till folkvandringstid.

Hus 4: Långhus, treskeppigt, ca 12,5 meter 
långt och okänd bredd (V-Ö), med tre takbärande 
bockar. Inga vägglinjer eller gavlar bevarade, ej 
heller några ingångar identifierade. Husets funk
tion är oklar. I stolphålet till den l:a från NV 
(A2238) hittades ett litet välbevarat halvklot
format kärl med flat botten (höjd ca 6cm). Kärlet 
hittades direkt ovanpå stenpackningen i stolphålet.

I samma stolphål hittades ytterligare 11 keramik
skärvor från andra kärl samt bränd lera.

Kommentar: Kärlet tolkas av Fonnesbech- 
Sandberg som ett husoffer. För en avsiktlig nedläg
gelse talar både kärlets karaktär, liksom dess de
ponering och placering i ett hörnläge (kriterium A 
och C). Kärlets form (utifrån fyndteckningen) 
samt upplysningen om rester av ”brandslagg” på 
utsidan, kan tyda på att det rör sig om en degel. 
Jag har dock inte haft möjlighet att själv titta på 
kärlet. Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedö
mas.

Referens: Rapportunderlag för Damgård 1, Søl 
308. Brev från Eliza Fonnesbech-Sandberg 27 juli 
2000.

• Sj. 6. Torstorp Nørreby, Høje Tåstrup sn 
År 1985 undersökte Søllerøds Museum ett 400x 
400 meter stort boplatsområde, med åtta gårds
tomter, som förmodligen representerar olika faser 
av samma gård. Hus 1 (gård 2) och hus 2 (gård 3) 
kan på typologiska grunder dateras till vendeltid. 
Hus 2 överlagrar hus 1.

Hus 1: Långhus, treskeppigt, osäker storlek 
(V-Ö), med fyra takbärande bockar. Inga vägg
linjer eller gavlar bevarade. Husets funktion är 
oklar. I stolphålet till den 2:a takbäraren från SV 
(A.ÆE) mitt i huset, hittades en intakt tunnbladig 
flintyxa med utsvängd egg (längd ca 10cm). Yxan 
är oslipad. I samma stolphål hittades även en hel 
flat cirkulär sländtrissa samt tre små keramikskär
vor.

Kommentar: Fynden tolkas av Rønne som en 
avsiktlig nedläggelse av skyddsmagisk art. Jag in
stämmer i denna tolkning, eftersom yxan som da
teras till senneolitikum var antik när den nedlades. 
Även sländtrissen bör ses som en del av nedläg
gelsen, liksom möjligen också keramiken (krite
rium A). Tidpunkten för depositionen kan inte be
dömas, eftersom läget i stolphålet inte framgår.
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Hus 2: Långhus, treskeppigt, osäker storlek (V-Ö), 
med tre takbärande bockar. Inga vägglinjer eller 
gavlar bevarade. Husets funktion är oklar. I stolp- 
hålet till den mellersta takbäraren i norra raden 
(A.ÆM) påträffades ett miniatyrkärl med flat bot
ten och svagt utsvängd mynningskant (höjd ca 
7cm). Kärlet bör enligt Eliza Fonnesbech-Sand- 
berg dateras antingen till yngre bronsålder per IV 
eller till förromersk järnålder per III.

Kommentar: Kärlet tolkas av Rønne som en 
avsiktlig nedläggelse. Fonnesbech-Sandberg påpe
kar att man även i detta fall använt en ”antikvitet” 
som offernedläggelse. Jag instämmer i tolkningen 
att kärlet p.g.a. sin karaktär av miniatyr, represen
terar en rituell nedläggelse (kriterium A). Tid
punkten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Rønne 1986; Rapportunderlag för 
Torstorp Nørreby, Søl 204. Brev från Eliza Fon
nesbech-Sandberg 31 maj 2000.

• Sj. 7. Bellingegärd, Højelse sn 
Område med bybebyggelse från yngre romersk 
järnålder och fram till vendeltid, beläget på en flack 
förhöjning i terrängen. Boplatsen totaltundersökt 
av Køge museum, varvid ett cirka 12 000 m2 stort 
område frilädes. Här påträffades lämningar efter 
26 långhus samt ett flertal mindre hus bl.a. av 
fyrstolpstyp. Bebyggelsen tolkas som en by, bestå
ende av sju samtida gårdar som kan följas genom 
två till fem bebyggelsefaser. Hus Be B,4 dateras 
utifrån det nedsatta kärlet till yngre romersk järn- 
ålder/folkvandringstid.

Hus Be B,4: Långhus, treskeppigt, ca 12 meter 
långt (inre konstruktion) (V-Ö), med tre tak
bärande bockar. Spår efter vägglinjer saknas. Boc
karnas placering visar dock att husets konstruk
tion varit svagt konvex. Byggnaden funktion är 
oklar. I den mellersta takbäraren i norra raden hit
tades större delarna av en miniatyrbägare, med 
markerad buk, indragen hals och utsvängd myn
ning (höjd ca 5cm).

Kommentar: Kärlet tolkas av Tornbjerg som en tro
lig rituell nedläggelse. Jag instämmer i denna tolk
ning p.g.a. kärlets karaktär av miniatyr (kriterium 
A). Tidpunkten för depositionen kan inte bedömas, 
eftersom kärlets läge i stolphålet inte framgår.

Referens: Tornbjerg 1990:22ff; Brev från Sven 
Åge Tornbjerg 24 april 2002; KØM j nr 1019.

• Sj. 8. Lykkebcekparken, Højelse sn
Boplats från yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid undersökt av Køge museum 1987. 
Undersökningen omfattade en 2500 m2 stor yta. 
Här framkom lämningar efter två långhus och två 
mindre uthus, tolkade som en gård i två faser.

Hus Lp,l: Långhus, treskeppigt, ca 15 meter 
långt (inre konstruktion) (VSV-ÖNÖ), med fyra 
takbärande bockar. Inga spår efter vägglinjer beva
rade. Husets funktion är oklar. I stolphålet till den 
2:a takbäraren från NÖ (11:5) mitt i huset, hittades 
flertalet skärvor tillhörande en miniatyrbägare 
(1287x11,5) med skarpvinklat bukparti, indragen 
hals och utsväng mynning (höjd 5-6cm). I stolphålet 
till den 2:a takbäraren från SÖ, d.v.s. parstolpen i 
samma bock, fanns 17 keramikskärvor som kunde 
sammanfogas till ena sidan av ett lätt bukigt troli
gen mindre förrådskärl (1287x11,6; höjd ca 15cm).

Kommentar: Kärlen tolkas av Tornbjerg som 
troliga rituella nedläggelser. Jag instämmer i denna 
tolkning p.g.a. det ena kärlets karaktär av minia
tyr och eftersom resterna av det andra kärlet hitta
des i parstolpen. Båda fynden utmärker sig i fynd
bilden (kriterium A). Kärlens läge i stolphålen 
framgår inte, varför tidpunkten för nedläggelserna 
inte kan bedömas.

Referens: Tornbjerg 1990:25f; Brev från Sven 
Åge Tornbjerg 24 april 2003; KØM j nr 1501.

• Sj. 9. Bredgade, Roskilde stad
Inför nybyggnation undersökte Roskilde museum 
1985 ett cirka 300 m2 stort område i Roskildes 
centrum. Inom området påträffades delar av ett
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hus fynddaterat till sen vikingatid - tidig medeltid. 
I anslutning till huset fanns tjocka kulturlager med 
talrika fynd från bronsgjutning och ben hantverk.

Hus: Rektangulärt hus med väggränna, ur
sprungligen ca ll-12x5-6m stort (V-Ö). Vägg
ränna bevarad utmed norra långsidan och östra 
gaveln, ca 0,25 meter djup med spår efter stolphål 
och stödstenar som tyder på en väggkonstruktion 
bestående av flätverk ock lerklining. Huset tolkat 
som ett hantverkshus utifrån fynd av bronsgjut
ning. I husets väggränna hittades en intakt slipad 
tjocknackig flintyxa (längd ca 14cm).

Kommentar: Yxan tolkas av författarna som en 
skyddsmagisk nedläggelse, troligen som värn mot 
åska och eldsvåda. Jag instämmer i denna tolk
ning, p.g.a. yxans antika karaktär och placering i 
husgrunden (kriterium A och D). Det framgår inte 
närmare i vilken del av väggen yxan hittades eller 
hur denna var deponerad. Eftersom yxan låg i 
väggrännan bör denna ha nedlagts i samband med 
husets uppförande.

Referens: Andersen m.fl. 1986:33ff.

• Sj. 10. Søager, Smørum sn
År 1991 undersökte Københavns Amtsmuseums
råd delar av ett boplatsområde. Sammantaget fri
lädes ett område om cirka 12 000 m2 samt en min
dre yta om 2500 m2. Förutom gropar mm doku
menterades 14 huslämningar varav tio långhus 
och fyra mindre uthus. Endast ett långhus (hus 7) 
hade bevarade spår efter väggstolpar. På grund av 
ringa fynd och bristande dateringsunderlag är en 
fasindelning av bebyggelsen problematisk. Hypo
tetisk kan denna dock indelas i tre faser. Fas 1 
äldre romersk järnålder: hus 3 och 10. Fas 2 ven
deltid: hus 7, 9 och 10. Fas 3 vendeltid: hus 2 och 
é; Fas 4 vendeltid: hus 1, 8 och 5.

Hus 8: Långhus, treskeppigt, osäker storlek 
(V-Ö), med tre takbärande bockar. Inga vägglinjer 
eller gavlar bevarade. Husets funktion är oklar. I 
stolphålet till den l:a takbäraren från NV (A.442)

hittades en närmast intakt liten lerkopp med kort 
indragen hals, utsvängd mynning och hank (höjd 
10cm).

Kommentar: Kärlet tolkas av Fonnesbech- 
Sandberg som ett husoffer. Jag instämmer i denna 
tolkning p.g.a. kärlets karaktär och placering i ett 
hörnläge (kriterium A och C). Tidpunkten för ned- 
läggelsen kan inte bedömas, eftersom koppens 
läge i stolphålet inte är känt.

Referens: Fonnesbech-Sandberg 1993:30ff. Rap
portunderlag för Søager, Smørumovre sn, Søl 382.

• Sj. 11. Sophienborg II, Tjæreby sn 
I samband med exploatering undersökte Nord
sjællandsk Folkemuseum 1991 ett boplatsområde 
från järnåldern. Boplatsen låg på en lång höjdsträck
ning i nord-sydlig riktning med isälvsavsatt material. 
Sammantaget frilädes en yta om 5000 m2. Här fram
kom spår efter elva huslämningar tillsammans med 
ett flertal gropar. Lämningarna representerar sanno
likt en ensamliggande gård i flera faser, där den 
äldsta fasen representeras av långhus I och uthusen 
X samt eventuellt hus XI. Övriga hus tillhör en eller 
flera yngre faser. Fyndmaterialet daterar bebyggelsen 
till yngre romersk järnålder och folkvandringstid.

Hus IV: Långhus, treskeppigt, ca 20 meter 
långt (V-Ö), med fyra takbärande bockar. Inga 
vägglinjer bevarade. Husets funktion är oklar. I 
stolphålet till den 2:a takbäraren från NÖ (Al8) 
hittades delar av ett litet lerkärl (F25).

Hus V: Långhus, treskeppigt, ca 15-16 meter 
stort (V-Ö), med fyra takbärande bockar. Inga 
vägglinjer bevarade. Husets funktion är oklar. I 
stolphålet till den l:a takbäraren från NV (A264) 
hittades delar av ett litet ornerat lerkärl (F80).

Hus XI: Uthus, av fyrstolpstyp, ca 5-6 m långt 
(V-Ö), med två bockar. Inga vägglinjer bevarade. I 
stolphålet till den l:a takbäraren från NÖ (A75) 
hittades delar av ett litet lerkärl (F17).

Kommentar: De små lerkärlen i hus IV, V och XI 
tolkas samtliga av Stummann Hansen som möjliga
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offerkärl nedsatta i samband med husens byggan
de. Jag instämmer i denna tolkning, p.g.a. kärlens 
karaktär och koppling till hörnlägen (kriterium A 
och C). Vilken typ av kärl det rör sig om, framgår 
inte av rapporten, utan endast att det rör sig både 
om hela och fragmenterade kärl. Även läget i 
stolphålen är oklart, varför tidpunkten för nedläg- 
gelserna inte kan bedömas.

Referens: Stummann Hansen 1994; NM Sb nr 24.

• Sj. 12. Baldersbcek, Torslunde sn
Inför en vägutbyggnad undersökte Københavns 
Amtsmuseumsråd 1991 ett cirka 14 000 m2 stort 
område med boplatslämningar från senneolitikum, 
bronsålder samt äldre och yngre järnålder. Under
sökningsområdet fördelades på tre delområden (18-
20). Inom område 19 påträffades fyra långhus från 
bronsålder och ett långhus från vendeltid.

Hus 86: Långhus, treskeppigt, ca 11 meter 
långt (osäker bredd) (NV-SÖ), med tre takbäran
de bockar. Inga vägglinjer, gavlar eller ingångar 
bevarade. Husets funktion är oklar. I stolphålet till 
den l:a takbäraren från NV hittades en bensyl 
med spatelformat platt huvud.

Kommentar: Sylen tolkas av Fonnesbech-Sand- 
berg som en avsiktlig nedläggelse, trots att denna 
kan vara äldre än huset, från yngre romersk järn
ålder. För en rituell nedläggelse talar fyndets ka
raktär och koppling till ett hörnläge (kriterium A 
och C). Bensylen ska möjligen ses som en skydds- 
magisk nedläggelse, för att avvärja ont. Tidpunk
ten för nedläggelsen kan inte bedömas.

Referens: Rapportunderlag för Baldersbæk, Søl 
391. Brev från Eliza Fonnesbech-Sandberg 27 juli 
2000.

• Sj. 13. Torstorp Vesterby, Torslunde sn
I samband med markexploatering genomförde 
Københavns Amtsmuseumsråd åren 1988-90 un
dersökningar av ett omfattande område med be
byggelselämningar från förromersk järnålder till

vikingatid. Hus 9 fynddateras utifrån keramiken 
till vikingatid.

Hus 9: Långhus, treskeppigt, ca 11 meter långt 
(okänd bredd) (VNV-ÖSÖ), med tre takbärande 
bockar. Inga vägglinjer, gavlar eller ingångar beva
rade. Husets funktion är oklar. I stolphålet till hu
sets l:a takbärare från SV (A502) hittades ett näs
tan intakt lerkärl av svaleredetyp (höjd ca 17cm). 
Kärltypen är tidigare känd från Jylland, men har 
inte tidigare påträffats på Sjælland.

Kommentar: Kärlet tolkas av Fonnesbech-Sand
berg som en avsiktlig nedläggelse. Jag instämmer i 
denna tolkning, p.g.a. kärlets ovanliga karaktär 
och koppling till ett hörnläge (kriterium A och C). 
Tidpunkten för nedläggelsen kan inte bedömas, då 
läget i stolphålet inte är känt.

Referens: Rapportunderlag för Torstorp Ves
terby, Søl 295. Brev från Eliza Fonnesbech-Sand
berg 27 juli 2000.

• Sj. 14. Vallensbæk Nordmark 1, Vallensbæk sn
1 samband med markexploatering undersökte Kø
benhavns Amtsmuseumsråd 1984 en boplats med 
gårdsbebyggelse i tre faser, från sen yngre bronsål
der till tidig förromersk järnålder. Hus 6 tillhör fas
2 och dateras på typologiska grunder och det depo
nerade kärlet till tidig förromersk järnålder (per I).

Hus 6. Långhus, treskeppigt, (osäker storlek) 
(NV-SÖ), med troligen fem eller sex takbärande 
bockar. Husets konstruktion är mycket fragmenta
risk och funktionen oklar. I stolphålet till den l:a 
takbäraren från NÖ (A102) hittades en liten 
keramikkopp.

Kommentar: Kärlet tolkas av Fonnesbech-Sand
berg som ett husoffer. För en sådan tolkning talar 
kärlets karaktär och placering i hörnläge (kriterium 
A och C). Tidpunkten för nedläggelsen kan inte be
dömas, eftersom läget i stolphålet inte framgår.

Referens: Rapportunderlag för Vallensbæk 
Nordmark 1, Sol 400. Brev från Eliza Fonnesbech- 
Sandberg 27 juli 2000.
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Hushållets ritualer och magi
Detta är den första interregionala studie som har gjorts i Norden av feno
menet med rituella och magiska nedläggelser i hus under förhistorisk tid. 
Arkeologer har tidigare främst inriktat sig på traditionella offermiljöer till 
exempel i våtmarker eller studerat rituella fynd i hus från enskilda boplat
ser, medan religionshistoriker har fokuserat på den "officiella" kulten. De 
senare årens omfattande husundersökningar inom uppdragsarkeologin 
har emellertid möjliggjort att nu också den "privata" kulten på gården kan 
belysas på ett mer övergripande sätt.
Det handlar om invigningsceremonier i samband med husbyggen, om ri
tuella stängningar eller begravningar av hus som av någon anledning tas ur 
bruk och om deponeringen av olika sorters magiska, kraftladdade föremål 
som gav skydd åt husets innevånare mot onda krafter. Det analyserade 
materialet omfattar cirka 330 hus från Sverige och Danmark under perio
den från neolitikum till övergången mot kristen tid.
Författaren Anne Carlie är docent i arkeologi och arbetar vid Riksantikvarie
ämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar i Lund, UV Syd.
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