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Förord

De vetenskapliga resultat som genererats och presenterats av uppdragsarkeologin 
har under lång tid inte stått i proportion till de stora resurser som lagts på fältarbete 
och traditionell rapportering. Under de senaste åren har dock en grundläggande om
svängning skett, inte minst inom Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska 
undersökningar, när det gäller synen på målsättningen med verksamheten. Uppdrags- 
arkeologins hävdvunna serviceinriktning har ersatts av en ökad fokusering på kun
skapsproduktion. I samband med detta har en ny och mer adekvat rapport- och publi
ceringsstrategi bedömts som nödvändig. För UV:s del har denna strategi utmynnat i 
en tudelning av rapportering och bearbetning, när det gäller så kallade slutundersök
ningar, dels i arkivrapporter, dels i vetenskapliga artiklar eller monografier. Denna 
bok är UV Syds första bidrag utifrån den nya kunskapsfokuserande strategin.

Carpe Scaniam - axplock ur Skånes förflutna behandlar nio arkeologiska exploate- 
ringsundersökningar utförda av Riksantikvarieämbetets regionkontor i Lund, UV Syd. 
Boken har två huvudsakliga syften. Det första är att presentera intressanta forsk
ningsresultat från aktuella fyndplatser från stenålder till medeltid. Vi vill även visa på 
den stora arkeologiska mångfald som Skåne med sina varierande naturgeografiska 
förutsättningar representerar.

Boken tar upp nya aspekter på stenålderns råvaruförsörjning i flintfattiga områden, ett 
nytt neolitiskt husfynd sätts in i sitt sydskandinaviska sammanhang och en boplats 
från en mindre känd del av trattbägarkulturen presenteras. Bronsåldern representeras 
av en välbevarad gravhög som överlagrade ett långhus. Aspekter på järnålderns sam
hälle diskuteras utifrån ett spannmålsoffer i ett hus, ett gravfält med ovanligt långa 
skelett samt en stormansgård inriktad på järnproduktion. Enskilda hushåll och bybe
byggelse under den sena järnåldern och medeltiden belyses utifrån två bosättningar 
med ovanligt tydlig kontinuitet.

Carpe Scaniam!

Lund i mars 1997

Ulf Säfvestad och Per Karsten



Kristianstad

Malmö Simrishamn

Fig. 1. Undersökningsområdets belägenhet./ The location of the research area.
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Neolitisk flintteknologi
i ett skånskt randområde

av Bo Knarrström

This study compiles the results from an analysis carried out on a lithic material from an early Neolithic site in the 
area of Österlen, south-eastern Scania. The stone age population in this region had to cope with an unsatisfactory 
raw material situation, in the outskirts of the natural outcrops of high quality flint in the southwest of Scania. 
The solutions to that problem and interactive exchange of raw material and technological know-how is treated 
along with general guidelines concerning the interpretation of this material.

Inledning

Under försommaren 1995 undersökte Riksantikvarie
ämbetet UV-Syd en förhistorisk boplats i östra Nöbbe- 
lövs socken, strax ovanför kustsamhället Brantevik på 
Skånes sydöstkust (fig. 1). Undersökningsområdet ut
gjordes av en långsträckt moränplatå som följer kust
linjen i nordöstlig riktning mot Simrishamn. Från 
höjderna är det möjligt att under klara dagar se Born
holm som ligger cirka 40 kilometer sydöst om boplats
området.

Att lokalen beskrivs som ingående i ett skånskt rand
område syftar inte på den geografiska belägenheten, 
de varierande försörjningsmöjligheterna eller på den 
regionala demografin. Artikeln behandlar ensidigt den 
litiska tradition som utvecklats i området till följd av 
den specifika råmaterialsituationen. I detta snäva per
spektiv, d v s i den direkta jämförelse med de rikliga 
förekomsterna av färsk flinta i sydvästra Skåne och Dan
mark, kan de norra och östra delarna av Skåne i högsta 
grad karaktäriseras som randområden.

Undersökningen genomfördes med matjordavbaning 
samt ytfyndskartering i anslutning till schaktet. Anlägg
ningarna, främst gropar och stolphål, totalutgrävdes 
och fyllningen finsållades i de flesta fall. Boplatsytan 
innehöll lämningar från tidigmesolitikum, neolitikum 
och yngre bronsålder. Den kommande diskussionen 
kommer i första hand att fokusera på de materiella 
lämningarna från neolitikum, vilka tillvaratogs främst 
ur anläggningar och från sanden under matjorden.

Syftet med denna analys har varit att studera den liti
ska teknologiska tradition som utvecklats i ett nära 
sammanhang med råmaterialsituationen på platsen. 
Genom studien belyses lokala kulturella drag samt 
även det kontaktnät som existerat i södra Östersjö
området och Öresund under neolitisk tid. I diskussio
nen behandlas också de kvalitativa likheter och skillna
der som kan spåras i de olika råmaterialens samman
sättning.

Avgörande för dateringen av flintmaterialet som be
handlas i denna artikel, har varit en omsorgsfull kor- 
relering till den daterbara keramiken (fig. 2). Då en
dast enstaka referensmaterial finns från närområdet 
(Söderberg 1995:3f) är det svårt att utvärdera vilken 
kronologisk betydelse eventuella stilvariationer i 
keramiken kan tillmätas. Provundersökningar av fyra 
tidigneolitiska lokaler i anslutning till Tommarpsån, 
3-4 kilometer nordväst om det nuvarande undersök
ningsområdet, påvisade samma typ av keramiska de- 
korelemement och kärlformer som identifierats på 
Gislövsboplatsen (jfr Stjernqvist 1968:32ff) Den sam
mantagna bilden av olika dekor- och formelement 
har också jämförts mot keramik från inlandsboplat- 
ser i österlenområdet samt sydvästskånska material. 
Korreleringen daterar med tämligen stor säkerhet hu
vuddelen av Gislövskeramiken till tidigneolitikum, 
med paralleller till bland annat boplatserna Svens- 
torp, Tygapil och Mossby (Larsson 1984:116ff; Ström
berg 1978; Larsson 1993:70ff)
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Fig. 2. Exempel på den tidigneolitiska keramiken från GislövsboplatsenJ Examples of the Early Neolithic ceramics from the 
Gislöv-site.



Råmaterialsituation och 
boplatsflintor

Kristianstadsflinta

I regionen Österlen finns i huvudsak två typer av flinta 
tillgänglig. En kategori utgörs av kristianstadsflintan 
som förekommer särskilt rikligt i den östskånska mor
änen. Denna flinttyp härrör primärt från kritlager- 
förekomster i Kristianstads län och sporadiska rester 
av detta ursprungligen mer utbredda lager återfinns 
även i Blekinge (Magnusson et al 1963:329). Kristi
anstadsflintan uppträder även i form av istransport- 
erade småblock på Nordsjälland och på Bornholm 
(Vang Petersen 1993:24) samt i sydvästra Skåne. Flint
ans struktur och färg kan karaktäriseras som matt 
gråsvart med små, vitgula kristallina intrusioner.

Det är mer sällan som kristianstadsflintan kommit 
till användning i de sydskandinaviska områden som 
har primärförekomster av högkvalitativa falster-, 
danien- och senonflintor. I norra och östra Skåne samt 
i Blekinge råder dock helt andra geologiska förut
sättningar vilket också avspeglas i råmaterialsamman
sättningen på stenåldersboplatserna. Boplatser från 
senpaleolitikum, mesolitikum och neolitikum har 
oftast en betydligt högre andel bearbetad kristian
stadsflinta, både i avslagsmaterial och mer finarbetade 
föremålsformer (Bagge & Kjellmark 1939:71; Lars
son 1994:9; Wyszomirska 1988a:84).

Kristianstadsflintans kvalitet har tidigare ansetts under
lägsen flinttyperna i sydvästra Skandinavien (Grönwall 
1903:318; Becker 1951:113; Strömberg 1988a:40). 
Tillverkningstekniskt är dock de definierbara skill
naderna mellan de olika sorterna av flinta avsevärt över
skattade. Ett belysande exempel är den experimen
tella framställningen av bifacialer samt en tjocknackig 
yxa som utfördes av Bo Madsen vid ett flintslagnings- 
seminarium i Uppsala. Under tillverkningen av dessa 
föremål uppstod inga problem som direkt kunde hän
föras till kristianstadsflintans beskaffenhet (Madsen 
1984:77ff).

Ett mindre experiment i samma riktning genomför
des även av författaren på Riksantikvarieämbetet, UV 
Syd i Lund år 1995. Målsättningen var att kontrollera 
om istransporterade kristianstadsflintor, insamlade i

sydvästskånska moräner, lämpade sig för specialise
rad spånproduktion i indirekt teknik med älghorns- 
puns och träklubba. Två råämnen med tillräcklig stor
lek preparerades till prefabrikat för koniska spånkärnor. 
Det direkt identifierbara problemet bestod i förekom
ster av frostsprickor, vilket dock inte kan skyllas på 
flintans primära sammansättning. En kärna sprack 
sönder redan i ett inledningsskede, medan den andra 
genererade fjorton spån av varierande tjocklek och 
kvalitet (fig. 3). Där råämnet var fritt från sekundära 
sprickbildningar, fungerade avspaltningarna i princip lika 
bra som på danien- och senonflintorna. Noterbart är 
att spånen som producerades blev förhållandevis grova 
och breda, något som sannolikt beror på ovanan att 
bearbeta materialet och inte i första hand på kristianstads
flintans kvalitet.

En spetsnackig yxa från Jylland samt en håleggad yxa 
funnen i Östergötland, visar att kristianstadsflintan 
mycket väl kunnat användas till mer komplex före- 
målstillverkning under neolitikum (Cederschiöld 1950: 
363f). Likaså finns exempel på hur denna flinta an
vänts på Bornholm under mesolitikum för specialise
rad tillverkning av mikrospån (Becker 1951:123). Mikro- 
spån, tvärpilar och skivyxor i samma material påträf
fades även på den tidsmässigt blandade boplatsen Ny- 
mölla III i nordöstra Skåne (Wyszomirska 1988b:38ff).

Att kristianstadsflintan generellt inte använts i högre 
utsträckning under neolitikum kan ges flera rationella 
förklaringar. Idag exponeras flintan främst i fullåkers- 
miljöer där en omfattande odling och ökande plöjnings- 
djup ständigt för upp material till ytan. Detta förhål
lande ger en felaktig bild av diverse råmaterialföre
komster och deras egentliga tillgänglighet i förhisto
risk tid. I gräs- och skogsbevuxna marker utan blot
tad morän är det mycket svårt att lokalisera enskilda 
flintnoduler (jfr Sundberg 1995:17ff).Under stenåldern 
i Östskåne har råmaterialinsamlingen därför sannolikt 
förlagts till erosionsbranter längs vattensystem och 
kuster, i neolitikum kanske även på små åkerlappar. 
Det har således under förhistorisk tid funnits begrän
sade möjligheter att i området anskaffa kristianstad- 
flinta beroende på att inga nu kända åtkomliga primär
förekomster finns i anslutning till Skånes sydostkust.

Liksom för all annan istransporterad och exponerad 
flinta har även sekundärt avsatta kristianstadsflintor 
utsatts för mekanisk påverkan i moränen samt angrepp
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Fig. 3. Fyra experimentellt framställda spån i kristianstadsflinta, varav det ryggade spånet till vänster utgjorde den första 
lyckade avspaltningen från ett av de koniska kärnämnena. 4:5.t Four experimentally manufactured blades made of Kristian
stad flint. The backed blade to the left constituted the first successful removal from one of the conical cores. 4:5.

från väder och vind. Frostsprängningar och sprickor 
gör därför dessa flintor mindre lämpade för komplex 
föremålstillverkning. Möjligen fanns även en kultu
rellt betingad motvilja mot kristianstadsflintan inom 
vissa ytterområden i mellersta och sydöstra Skåne, där 
en tydlig preferens för danien- och senonflinta gör sig 
gällande i neolitiska fyndmaterial. Genom etnogra
fiska studier har irrationella beteendemönster base
rade på religiösa eller sociala uppfattningar kunnat 
spåras i sammansättningen av råmaterial på historiska 
boplatser (Taffinder 1987a:62ff). Implikationen av 
detta blir, att även om spaltningsbara litiska material 
uppträder rikligt inom ett område, så kan det finnas 
andra faktorer än enbart tillgänglighet och använd
barhet som styrt i vilken utsträckning förekomsterna 
utnyttjats.

Övriga flinttyper i området

Den andra större gruppen av flintor i närområdet ut
görs av kul- och/eller rullflinta (Daniel 1986:124). Rå
ämnena består av rundsvallade små noduler i tertiär 
flinta (Vang Petersen 1993:23f). På Bornholm och i 
östra Skåne har rullflintan främst använts vid tillverk
ning av små skrapor, ofta inte mer än tre centimeter 
i diameter (Nielsen & Nielsen 1991:56; Strömberg 
1982:49ff). Rullflintan uppträder även naturligt i syd
västra Skåne men har där inte haft någon betydelse 
för föremålsproduktion.

För övrigt kan enstaka danien- och senonflintor på
träffas över stora delar av Skåne. Dessa naturligt före
kommande smånoduler exponeras främst i fullåkers-
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bygder där de plöjts upp ur alven. De block som depo
nerats i markytan innehåller, liksom kristianstadsflintor- 
na i samma situation, sprickor från kraftig mekanisk 
påverkan och frostsprängda ytor som lämpar sig dåligt 
för tillverking av större verktyg. På den undersökta 
platsen ovanför Brantevik samt vid ytinventeringar i 
området, noterades endast ett fåtal mycket små nodu- 
ler av dessa flinttyper i moränen.

En tredje kategori utgörs av flinta med omvandlad 
struktur. Den är ljusbrun till grå i färgen och ytan är 
grovkornig, påmminande om tät sand-, eller kalksten. 
Brottstrukturen är musslig men eggarna på avslagen 
tenderar till att vara ojämna och därmed förmodligen 
skörare än motsvarande eggar på verktyg i mer hög- 
kvalitativ flinta. Likt de övriga kategorierna av flinta 
påträffas noduler i detta material över stora delar av 
Skåne.

Mineraler och bergarter

I moränen kring undersökningområdet finns flera olika 
spaltningsbara mineraler och bergarter varav kvarts
förekomsten får betraktas som den intressantaste. 
Kvartsen har liksom flintan hårdhetsgraden 7 på Mohs 
skala och ett delvis mussligt fraktureringsmönster 
(Hamilton et al 1984: lOff). Intrycket från undersök
ningen av Gislövboplatsen är att moränen på platsen 
innehåller fler kvartsnoduler än flinta.

Naturligt förekommande basalt påträffas marginellt 
längs norra kusten i detta område och i Gislöv har till
varatagits en stridsyxa som tillverkats i detta material 
(Strömberg 1988a:84f). Enstaka diabasförande geo
logiskt intressanta lokaler har registrerats längs den 
skånska sydostkusten samt flera förekomster har note
rats i det närbelägna Hagestadsområdet. Mesolitiska 
yxor tillverkade i diabas utgör för övrigt ett markant 
inslag i privatsamlingar i Gislövboplatsens närområde. 
Vid den arkeologiska undersökningen av boplatsen no
terades dock vare sig yxfragment eller avslag i bergart.

De flesta arkeologer som arbetar med andra råmate
rialgrupper än flinta, har praktiska svårigheter med 
att rätt tolka spåren efter mänsklig påverkan när det 
gäller de mer outforskade bergarterna (Taffinder 1987b: 
10). Det är också möjligt att vända på resonemanget.

Boplatser i och i anslutning till områden med rikliga 
primärförekomster av användbara litiska material, gör 
det ännu svårare för en arkeolog med lokal special
inriktning att identifiera de ofta svårtolkade resterna 
efter alternativa råmaterialutnyttjanden. Troligen inne
håller exempelvis stenåldersboplatser i flintrika delar 
av Skåne betydligt mer av bergarts- och mineralartefakter, 
än vad som hittills dokumenterats.

Råmaterialpreferenser på 
Gislövsboplatsen

På boplatsen dominerar användandet av högkvalitativ 
danien- och senonflinta. Merparten av de bearbetade 
flintorna kan därför anses vara dittransporterade, an
tingen i form av mindre råämnen, halvfabrikat till yxor 
eller redan färdigställda exemplar. Endast 6 % av det 
utnyttjade materialet består av lokal kristianstadsflinta 
(fig. 4a-b). Den enda rullflinta som registrerades ut
gjordes av ett troligen bipolärt sönderdelat fragment 
(fig. 4c). Stensmederna har även utnyttjat moränflint- 
noduler som insamlats lokalt och det är i flera fall 
osäkert att utifrån materialets färg och struktur, skilja 
mellan importflintan och lokal flinta. Intrycket är 
dock att större delen av materialet generellt håller en 
kvalitet som brukar förknippas med primärförekomst
er av flinta i sydvästra Skåne eller östra Danmark.

I fyndmaterialet från Gislöv registrerades endast ett 
avslag och en möjlig kärna i mjölkkvarts vilket knap
past implicerar någon större användning av detta mate
rial. Vid ytinventering av fornlämningar inför plane
rade markarbeten strax söder om Simrishamn, regist
rerades ytterligare en boplats från neolitisk tid. Bland 
annat tillvaratogs vid besiktningstillfället ythuggnings- 
avslag och bipolära kärnor i danien- och senonflinta. 
Så långt korresponderar fyndsammansättningen med 
Gislövsboplatsens flintmaterial, däremot påträffades 
även kvartsavslag samt en skivskrapa i mjölkkvarts (Sö
derberg & Knarrström 1995: 6ff). Inslaget av bearbetad 
kvarts är annars, av olika anledningar, tämligen säll
synt i fyndmaterial från skånska stenålderslokaler. I 
beaktande av de förekommande bipolära reduktion- 
smetoderna och en allmän lokal råmaterialbrist, är dock 
kvartsföremålen från denna boplats knappast uppse
endeväckande.
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Fig. 4a-b. Två större plattformsavslag i kristianstadsflinta. 4c. Sönderdelad rullflinta. Skala 1:1./ 4a-b. Two of the larger 
platform flakes, Kristianstad flint. 4c. Knapped ball flint. Scale 1:1.

I fig. 5 beskrivs de utnyttjade råmaterialens förekomst 
och de råmaterialtransporter som ägt rum i neoli- 
tisk tid. Omfattande kontaktnät har fört högkvali
tativa flintor från västra till östra Sydskandinavien. I 
ett lokalt perspektiv har kommunikationen mellan 
Bornholm och det närmaste fastlandet troligen resul
terat i utbyte av varor, traditioner och teknologier. De 
två sistnämnda hypoteserna kommer att vidareut
vecklas i diskussionen om reduktionsmetoder kon
tra råmaterialtillgång.

Föremålen i bergart som tillvaratogs på Gislövsbo- 
platsen utgjordes av löpare, glätt- och slipstenar, knack-

och mortelstenar samt en städsten. Löpare och glätt- 
stenar kopplas kontextuellt samman med bronsålders- 
bosättningen, medan övriga artefakter preliminärt da
teras till stenålder. Det föreligger betydande svårig
heter att helt säkert separera föremålen kronologiskt, 
och uppmärksamheten bör istället fästas på vilken typ 
av råmaterial som insamlats. Det visar sig att de utnytt
jade arterna av mineral och sten finns lokalt i trakten, 
dock inte inom själva boplatsytan. Några av stenarna är 
inhämtade till boplatsen under neolitikum och brons
ålder från naturliga förekomster i närheten. En av dessa 
platser med strandsvallad sten lokaliserades vid inven
tering kring samhället Brantevik.
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holm och det närmaste fastlandet. Råmaterialförekomster 
som utnyttjats under neolitisk tid. D = Danienflinta 
(primärförekomst), KR = Kristianstadsflinta (noduler i 
moränen), KV = Kvarts (mjölkkvartsnoduler i moränen), 
M = Moränflinta (noduler av danienflinta, senonflinta samt 
flinta med omvandlad struktur i moränen), R = Rull- eller 
kulflinta (mindre rundsvallade noduler på stranden eller i 
moränen), S = Senonflinta (primärförekomst).

Bornholm and the closest mainland. Outcrops of raw ma
terial used during the Neolithic period. D = Danien flint 
(primary deposits). KR = Kristianstad flint (morain 
deposited nodules). KV = Quartz (morain deposited nodu
les of milk quartz). M = Morain flint (morain deposited 
nodules of Danien flint, Senon flint and flint with trans
formed structure). R = Ball flint (small nodules deposited 
in morain orat sea shores). S = Senon flint (primary deposits).
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Teknologisk analys av boplats
materialet

Bipolär reduktion på en skånsk 
stenåldersboplats

Bipolära reduktionsmetoder eller närvaron av stötkant- 
kärnor är något som sällan diskuteras inom skånsk sten- 
åldersforskning. Orsaken till detta kan ligga i att denna 
fyndkategori inte förekommer inom traditionella syd
svenska sorteringsscheman (Thorsberg 1985:6). En 
ytterligare anledning står sannolikt att finna i den rik
liga tillgången på högkvalitativ flinta inom stora delar 
av regionen. Det är först i de mer perifera delarna av 
norra och östra Skåne som problematiken kring ut
nyttjandet av bipolära metoder aktualiseras. Avgö
rande faktorer i sammanhanget är tillgången och kva
litén på råmaterialen. I fyndmaterialet från Gislövs- 
boplatsen visar både avslag och kärnor på en bland
ning av reduktionsmetoder. Plattformsmetoden do
minerar helt bland avslagen, men 59 % av kärnorna 
är av bipolär art. Endast 2% av samtliga avslag från 
boplatsen kan säkert diagnosticeras som bipolära och 
detta förhållande kan ges flera förklaringar:

En polygonal kärna ämnad för avslagsproduktion når 
efterhand ett stadium där möjligheterna för ytterli
gare avspaltningar begränsas av storleken. I ett om
råde med marginell tillgång på bra råmaterial utgör 
därför en efterföljande bipolär reduktion ett ekono
miskt sätt att förlänga kärnans livslängd och maxi
mera utkomsten från ämnet (Callahan 1987:18, 63). 
Att det uppstår en diskrepans mellan antalet plattforms- 
avslag och antalet motsvarande kärnor kan till viss 
del förklaras med den beskrivna omarbetningsproces- 
sen. Även om inga bipolärt reducerade plattformsav- 
slag identifierades, är det troligt att plattforms-och poly- 
gonalkärnorna genomgått en stegvis bearbetning till 
sin slutliga form (fig. 6).

En kompletterande förklaring till den ojämna avslags- 
fördelningen är att en större andel av de bipolära av
slagen kan ha genomgått sekundär bearbetning eller 
skaftats (jfr Knutsson 1988:12ff). I sådana fall har 
kanske avslagen deponerats på annan plats eller också 
försvåras diagnosticeringen av produktionssättet ge
nom ombearbetningen. Det är också sannolikt att fler 
små bipolära avslag kunnat tas tillvara ifall samtliga 
anläggningar på boplatsen finsållats.

Många småflintor som saknat identifierbara attribut 
och därför registrerats som splitter eller avfall, kan 
också utgöra rester efter misslyckade avspaltningar 
från stötkantkärnor. Svårigheterna med att få genom
gående frakturer kan också i flera fall avläsas direkt på 
kärnorna där både gångjärnsstopp och grövre krosskad- 
or är vanligt förekommande.

Specialiserade bipolära reduktionsmetoder är mer oför
utsägbara än bearbetning av polygonala frihandskärn- 
or varför en stor del av de genomgående bipolära av- 
spaltningsförsöken kan ha misslyckats. Detta står i dia
metral motsats till förhållandena inom de dokumen
terade kvartsindustrierna i Mellansverige. Under ex
perimentell bearbetning av kvarts producerades också 
en högre andel hela stycken med bipolära metoder 
än vad som lyckades i vanlig plattsformsmetod (Calla
han et al 1992:38). Anledningen till detta omvända 
förhållande kan sannolikt tillskrivas råämnenas skif
tande kvaliteter och förutsättningar.

Under registreringsfasen av Gislövsmaterialet och i den 
efterföljande analysen av flintan identifierades inga sk 
pieces esquillés (jfr Broadbent 1979:108f; Madsen 
1986:23; Knutsson 1986:29ff), dvs flintor vilka bear
betats eller använts på ett sådant sätt att de uppkomna 
skadorna kan förväxlas med bipolära avspaltningar.

Valet av reduktionsmetod

Det finns olika teorier kring problemet om varför bi
polär reduktion överhuvudtaget uppstår på vissa plat
ser. Thorsberg (1985:10) beskriver tre olika tänkbara 
förklaringsmodeller:

1. Fenomenet beror på råmaterialets ringa storlek, 
exempelvis i form av små strandnoduler.

2. Låg råmaterialtillgång gör att uttjänta spånkärnor 
utnyttjats längre genom bipolär reduktion.

3. Beteendet är kulturellt betingat. Stensmeden är van 
att arbeta med andra litiska material, exempelvis 
kvarts.

Den sistnämnda modellen är inte sannolik för sten- 
teknologin på Gislövsboplatsen även om neolitiska 
boplatslämningar längs kuststräckan mot Simrishamn 
har visat sig innehålla kvartsartefakter.
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Den första förklaringsmodellen kan i viss mån applice
ras på valet av litiska bearbetningsmetoder inom Gis- 
lövslokalen. Dock påträffades bara ett fåtal avslag i kri- 
stianstadsflinta samt endast en sönderdelad rullflinta, 
dvs lokalt förekommande material. Dessutom kan 
kristianstadsflintan uppträda i större block vilka läm
par sig bättre för plattformsavspaltningar. Det finns hel
ler inga kopplingar mellan bipolära tekniker och detta 
råmaterial. De övriga tillvaratagna bipolära flintorna 
ut-görs helt av danien- och senontyp. Eftersom flint
smederna på boplatsen valt att i första hand arbeta med 
importerade material, utkristalliserar sig den andra för
klaringsmodellen som den mest sannolika.

På Bornholm finns belägg för bipolär metod både un
der mesolitisk och neolitisk tid (Becker 1951:127ff, 
s k skælhuggede flintredskaber). De på ön förekom
mande små flintnodulerna gör det troligt att Born
holms stenåldersbefolkning anpassat sitt stensmide 
till råämnenas storlek (Thorsberg 1985:10f). Om man 
bortser från eventuella kronologiska diskrepanser 
mellan Bornholmsboplatserna och lokalerna på fast
landet, så föreligger en skillnad i anledningen till att 
korresponderande bipolära metoder förekommer:

• Primärt har stensmederna på fastlandet anpassat 
sig till en hushållande smidesteknologi grundat på 
materialtillförseln.

• På Bornholm har valet av reduktionsmetod primärt 
styrts av storleken på de lokalt förekommande flin
torna.

Då de neolitiska lokalerna på Bornholm, och även bo
platsen i Gislöv, innehåller komponenter som kan till
skrivas permanenta boplatser (jfr Jennbert 1984:97ff, 
115; Nordqvist 1991:86, fig. 16) bör de ha tillhört se
parata kärnområden. Eftersom det ändå uppstått ge
mensamma drag i materialen är det rimligt att tänka 
sig interaktiva utbyten av föremål, traditioner och, inte 
minst, stenteknologiska erfarenheter mellan ön och fast
landet (se fig. 5).

Städstenar

Ytterligare indikationer på bipolära reduktionsme
toder inom boplatsen, är fyndet av en städsten med 
tydliga skador efter stötkanter längs ena smalsidan 
(fig. 7).

Fig. 7. Städsten med bruksskador från Gislövsboplatsen. 3:4. Heavily used anvil stone, Gislöv settlement. 3:4.
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Fig. 6. Bipolära kärnor från den neolitiska bosättningen i Gislöv.l Bipolar cores from the Neolithic settlement at Gislöv.

17



Stenen är lätt oval och väger 6 150 g. Den har hämt
ats från någon av de steniga äldre strandvallarna som 
går i dagen i Branteviks samhälle. Flera liknande strand- 
svallade s k manuports, utan synliga bruks- eller bear- 
betningsspår, påträffades under boplatsundersöknin
gen. Orsaken till att mobila stenar använts för detta 
ändamål ligger sannolikt i bristen på markfasta block 
eller berg i dagen (Callahan 1987:46). Ett oelastiskt 
underlag för kärnan är för övrigt en av förutsättning
arna för en lyckad bipolär reduktion (Madsen 1986: 
229) (fig. 8). De på boplatsen naturligt förekommande 
moränstenarna var porösa i sin sammansättning och 
uppenbarligen dåligt lämpade som underlag. De strand- 
svallade stenarna som använts är i gengäld uppbyggda 
av ett hårt kristallint material.

Komplex föremålstillverkning

Inledande frågeställning

På boplatsen påträffades ett antal mer eller mindre 
fragmenterade neolitiska yxtyper. Intresset för dessa 
föremål ligger främst i frågan om de i sin helhet pro
ducerats lokalt eller om de skall betraktas som ren
odlade importprodukter. För att bearbeta problemställ
ningen ges först en kort bakgrund till kunskapsbasen 
om tillverkningsmetoden för fyrsidiga flintyxor samt 
en kort redogörelse av metoden för avslagsdiagnostik.

Neolitisk yxproduktion

Initialskedet vid produktionen av en neolitisk fyrsi- 
dig yxa omfattar anskaffandet av ett lämpligt råämne 
samt avlägsnande av eventuell krusta med knacksten 
(fig. 9a). Detta skede är avgörande för det fortsatta 
arbetet och flera bedömningar avseende materialets 
kvalitet och potential måste göras. Smeden letar här 
efter sprickbildningar eller andra hinder för vidare re
duktion vilket ställer stora krav på hantverksskicklig
het och erfarenhet. Avslagen efter denna sekvens 
utgör utmärkta förädlingsobjekt för olika typer av 
skivverktyg. Flintplankan med en tydlig fyrsidig form 
är i denna fas mer lätthanterlig och kan transporteras 
eller bearbetas vidare på plats (Fig. 9b).

Det tredje momentet i tillverkningssekvensen inne
bär en finare ythuggning via indirekt teknik. Avsla-

Fig. 8. Städstenen har tryckts ned i mjuk sand och säkras 
från horisontal förflyttning under smidessekvensen, både 
genom sin tyngd och förankring i marken./ The anvil stone 
was deeply rooted in soft sand and secured from horizontal 
movement, by its weight and securement in the ground.

gen blir betydligt mindre och tunnare varför en inle
dande diagnosticering kan påbörjas (fig. 9c). Genom 
att toppen på punsen ligger närmare kanten på söm
men och avspaltningarna sker med tätare mellanrum, 
reduceras även storleken på avslagets plattform (Vem- 
ming Flansen & Madsen 1983:45f). Efter dessa fa
ser återstår endast mindre trimningar av egg och söm
mar, därefter är yxan klar för slipning (fig. 9d-e).

Flintplankor

Att producera en fyrsidig yxa förutsätter betydande 
erfarenhet hos flintsmeden. Danska fynd av neoliti
ska förarbeten till större yxor implicerar följaktligen 
att dessa tillverkats av specialister i särskilt flintrika 
områden (Madsen 1993:128f). För svensk del är det 
troligt att motsvarande specialiserade verkstäder ut
vecklats vid exempelvis Södra Sallerup, där åtmins
tone halvfabrikat till större yxor producerats (Rude- 
beck 1986:29ff).
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Fig. 9a-e. De olika faserna av bearbetning och diagnosticerbara avslag i anslutning till varje fas (omarbetning efter Madsen 1993:127; 
Nordqvist 1991:14, fig. 14; Stafford 1995).! The different stages of manufacturing and diagnostable flakes related to each production phase 
(Revised after Madsen 1993:127; Nordqvist 1988:14, fig 10; Stafford 1995).

För att skaffa sig kunskap och erfarenhet för denna 
typ av föremålstillverkning krävs således tillgång till 
högkvalitativa råmaterial. Som tidigare visats saknas 
dessa primärförekomster i de skånska randområdena. 
Därför har utbyte och handel varit nödvändiga förut
sättningar för att få tillgång till exempelvis större block 
av danien- och senonflinta. Sådana föremålsutbyten 
har under neolitikum spridit bland annat slipade yxor 
eller halvfabrikat över stora geografiska områden i Sve
rige (Baudou 1992:71ff; Knutsson 1989:252ff; Mal
mer 1975:79ff; Welinder 1988:39ff).

I Skåne har likaledes extensiva kontakter och utbyte 
av föremål kunnat beläggas vid upprepade tillfällen 
(Hårdh 1988:59ff; Karsten 1994:107ff; Larsson 1988: 
49ff; Strömberg 1988b:78). I den fortsatta diskus
sionen om yxproduktionen inom Gislövsboplatsen, 
baseras resonemanget på antagandet att de ythugg- 
ningsavslag och yxfragment som påträffades, primärt 
härrör från bearbetning av importerade flintplankor.

Ythuggningsavslag

Som referensmaterial för diagnosticeringen använ
des avslag från en komplett tillverkningssekvens av 
en fyrsidig yxa, producerad 1995 av den danske flint

smeden Torbjørn Petersen vid en flinthuggarträff i 
Skånes Djurpark. Experimentellt framställda bifacialav- 
slag utnyttjades också vid analysen som ytterligare 
stöd för bedömningar av eventuella variationer i platt
formar och vinklar.

Det bör nämnas att hela sekvensen vid framställning
en av en fyrsidig yxa också kan genomföras i direkt 
teknik med hornklubba. Detta kan ibland urskiljas på 
avslag med mer oregelbundna och lätt U-formade platt- 
formsrester, medan punsavslagens plattformar gene
rellt är mindre (fig. 10). Gemensamt för båda är dock 
att ett litet plattformsöverhäng bildas på avspaltningens 
ventralsida (Knarrström & Wrentner 1996:80ff).

Av avslagen från Gislövsboplatsen kan fyrtiotre styck
en, eller 14 % av det totala antalet, diagnosticeras som 
härrörande från flat- och/eller ythuggning i mjuk tek
nik med puns eller hornklubba. Av dessa kommer 
fem avslag från bifacial reduktion, kanske från ar
bete på en dolk eller skära. Möjligen döljer sig ännu 
fler bifacialavslag bland de övriga avslagen och i grup
pen ythuggningsavslag från yxtillverkning. Likartade 
morfologiska drag kan uppstå under delar av tillverk
ningsprocesserna där avslag från yxor och dolkar kan 
vara svåra att separera (Nordqvist 1991:82, fig. 11). 
Sannolikt finns också bland kategorin brända flintor
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och splitter, oigenkännliga och därför ej registrerade, 
rester av yx- och dolkavslag.

Vid analysen av det ythuggna avslagmaterialet notera
des inga indikationer på att hela tillverkningsprocesser, 
från ett krusttäckt råämne till färdig yxa, genomförts 
på boplatsen. De stora skivavslagen, i primärt eller be
arbetat skick, saknades helt. Visserligen kan större flint
skivor användas för bipolär reduktion, men troligare 
är att dessa i första hand skulle ha utnyttjats som skär
verktyg eller retuscherats till breda skivskrapor (jfr 
Vemming-Hansen & Madsen 1983: 46, fig.4; Wyszo- 
mirska 1986:123).

I beaktande av den jämförelsevis ringa mängd ythugg- 
ningsavslag (i förhållande till totalmängden som upp
står vid tillverkningen av en enda yxa) som identifierats 
i boplatsmaterialet, stärks uppfattningen att de yxor som 
importerats varit tämligen färdigställda.

I en idealsituation under experimentell framställning 
av en fyrsidig yxa har det visat sig möjligt att till produk-

o o o o

Fig. 10. Variationer i plattformarnas utseende. De längre 
plattformarna med en konkav D-sväng i anslutning till 
slagpunkten är resultatet av direkt teknik med hornklubba.I 
Platform variations. The long platforms with a concave 
U-shape in the area of impact is a result of a direct technique 
using an antler club.

tionen kunna knyta cirka 9 % av avslagen (Johansson 
1985:21). Denna siffra bör dock betraktas som en undre 
gräns för möjligheterna till avslagsdiagnosticering. Att 
ett högt procenttal för ythuggningsavslagen uppnåtts i 
jämförelse med hela avslagsmaterialet från Gislövsbo- 
platsen beror i stor utsträckning på att man där endast 
genomfört ett mindre antal karaktäristiska slutmoment 
som lättare kunnat urskiljas. Det rör sig främst om av
slag från de finare tillhuggningarna innan yxan slipas 
(fig. 11).

Yxorna på boplatsen

Inga intakta slipade flintyxor hittades vid utgrävnings- 
tillfället, däremot tillvaratogs några större fragment 
samt trettiotre mindre flintor med slipyta. De två större 
yxfragmenten, som påträffades är svårdaterade då båda 
två huggits om och den ena dessutom skadats genom 
bränning (fig. 12a-b). Båda yxorna har dock har va
rit av tjocknackig typ och kan troligen placeras i perio
den MNB. Detta gör dem i sådana fall yngre än än 
boplatsens huvudsakliga tidigneolitiska bosättningsfas. 
Flintbitar med slipyta utgör 8,3% av det totala anta
let registrerade flintor. På de minsta styckena är det 
omöjligt att avgöra huruvida dessa kommer från sli
pade mejslar eller yxor. Studier av plattformar och slag
bulor indikerar att de flesta avspaltningar av slipat 
material är medvetet producerade. Detta betyder inte 
nödvändigtvis att exempelvis en skadad yxa slagits 
sönder för att komma åt råmaterial. Det kan också 
röra sig om uppskärpningsavslag från nedslitna eg
gar, som sedan slipats om och därefter använts igen 
(Olausson 1983:31, fig. 14).

Fig. 11. Exempel på tillvaratagna avslag från yxtillverkning. Examples of flakes related to axe manufacturing. 
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Några av flintorna har två eller fler bevarade sidor 
med slipyta som delvis visar föremålets ursprungliga 
form. Vinklarna mellan smal- och plansidorna gör det 
sannolikt att åtminstone två av dessa kommer från 
tunnackiga yxor. För övrigt är några av avslagen med 
slipyta sekundärt bearbetade eller utnyttjade varvid 
bruksretuscher uppstått (fig. 13).

Tvärpilar

Inom undersökningsområdet påträffades fyra tvärpi
lar. Storleken och formen varierar och samtliga är till
verkade på avslag vilket i sig skulle kunna datera dem 
till neolitikum (jfr Vang Petersen 1993:87ff). Genom 
att avslag från slutfasen av flat- och ythuggningsproces- 
ser genererar små tunna skivor, lämpar sig dessa väl 
för vidarebearbetning till bland annat tvärpilar. Spet
sarna från Gislöv har troligen samtliga tillverkats av 
sådana restprodukter (fig. 14). Ett stort antal pilspet
sar av samma typ och med samma datering finns för

övrigt registrerade i en privatsamling strax söder om 
Brantevik (Stjernqvist 1968:7).

Kronologisk diskussion

Inom boplatsen fanns tydliga inslag av bebyggelse från 
bronsålder och vissa delar av den neolitiska bosätt
ningen överlagras av bronsåldershus. Detta kompli
cerar även dateringen och uppdelningen av flintma
terialet, särskilt avseende flintor utan identifierbara 
kronologiska attribut. Komparativa material från kust
området i regionen saknas i princip vilket ytterligare 
försvårar dateringen av exempelvis de bipolära kär
norna och avslagen.

Problemet med att använda närvaron av bipolära me
toder som underlag för datering, är välkänt inom mel
lansvensk stenåldersarkeologi. I det nu diskuterade 
området med Gislövsboplatsen i centrum har den bi
polära tekniken kunnat knytas till den tidigneolitiska

Fig. 12a. Bränt fragment av tjocknackig yxa, 12 b. Nackparti av tväreggad tjocknackig yxaj 12a. Burnt fragment ofa thick- 
butted axe. 12b. Butt fragment from a thick-butted adze.
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bosättningsfasen. Korreleringar och laborationer med 
spridningsbilder i dator har klart visat att bipolära kär
nor kan kopplas till anläggningar med bl a neolitisk 
keramik, tvärpilar och flintor med slipyta.

En intressant notering är att kristianstadsflintan, främst 
i form av större polygonala kärnor och plattformsav- 
slag, inte representeras i kategorier av flintor som på 
ett eller annat sätt kan ges en neolitisk datering. Det 
är därför möjligt att dessa flintor utgör indikatorer 
på bronsålderns utnyttjande av lokala råmaterial inom 
platsen. I sådana fall föreligger en kronologisk urskilj
bar preferens vad gäller valet av råmaterial.

Sammanfattning
Råmaterialtillgången i närområdet till Gislövsboplat- 
sen kan betecknas som mycket knapp. I moränen fö
rekommer kristianstadsflinta, rullflinta och enstaka 
danienVsenonflintor. Bergarter och mineraler finns 
dels som block i moränen, dels i primärförekomster i 
inlandet samt vid kusten. Dessa material har dock inte 
utnyttjats för verktygsproduktion i någon större ut
sträckning.

Den bipolära metod som beskrivits på Gislövsboplat- 
sen, har sin motsvarighet på Bornholm. Även om re-

Fig. 13. Yxavslag med slipfacetter, retuscher och bruksspår. Skala 1:1./ Various flakes from axes with polish, retouches and 
traces of wear. Scale 1:1.
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Fig. 14. Avspaltningsmönstren pä tvärpilarnas dorsalsidor implicerar att dessa vidarebearbetats från ythuggningsavslag. Skala 
1:1./ The pattern of scars on the dorsal sides of transverse arrow-heads implicates that they are reworked surface chips. Scale 1:1.

duktionsmetoderna varit av samma karaktär, så fö
religger en avgörande skillnad i grundorsaken till fe
nomenet. Bornholms flintsmeder har i första hand 
begränsats av de tillgängliga råämnenas storlek. På 
fastlandet har preferensen att arbeta i importerade hög
kvalitativa flintsorter varit kanaliserande för utveck
landet av bipolär avslagproduktion. Det är således möj
ligt att den längre erfarenheten och traditionen av 
denna reduktionsmetod på Bornholm spridits, via in
teraktiva kommunikationer, till fastlandets flintsmeder.

En städsten som påträffades vid boplatsundersök
ningen illustrerar hur reduktionen av stötkantkärnor- 
na genomförts. Stenarna har hämtats från strandvallar
na nedanför boplatsen, noggrant utvalda på grund 
av sin sammansättning och tyngd. Detta gäller även 
de knackstenar som tillvaratogs på platsen.

Några hela sekvenser av komplex föremålstillverk- 
ning har inte dokumenterats i flintmaterialet. Avslags- 
diagnosticeringen påvisar endast finhuggningar av 
tämligen färdiga fyrsidiga yxmaterial. Detta leder till 
tolkningen att flera prefabrikat importerats till Gislövs- 
boplatsen från specialiserade verkstäder i sydvästra 
Skåne eller Danmark.

En kronologisk skillnad kan föreligga i preferenser 
av råmaterial samt reduktionsteknik mellan neoliti- 
kum och bronsålder. Bipolär teknik och högkvali
tativa flintor kan kopplas till den neolitiska bosättnings- 
fasen. De grövre avslagen samt de polygonala kär
norna i kristianstadsflinta kan representera brons
ålderns stensmide på boplatsen.

Ytterligare undersökningar av neolitiska och mesoli- 
tiska kustlokaler i området är nödvändiga för att utveck
la resonemanget om problemlösningar när det gäller

anskaffning och bearbetning av råmaterial. Det är 
möjligt att en fastare koppling till teknologiska tradi
tioner på Bornholm skulle vara genomförbar med ett 
bredare fyndmaterial från fler stenåldersperioder. Före
komsten av bearbetad kvarts på en neolitisk boplats 
strax utanför Simrishamn, bör uppmärksammas som 
ett belysande exempel på att råmaterialsammansätt
ningen i Skånes östra och norra delar skiljer sig från 
den flintdominerade fyndbilden i söder och väster.
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St. Herrestad

Ystad

Fig. 1. Undersökningsområdets läge.! The location of the investigation area.
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Neolitiskt hus med väggränna 
från St. Herrestad

av Thomas Andersson

The article focuses on a presentation and discussion of a TRB house with wall trenches excavated in Herrestad 
north east of Ystad in Scania. The site was situated on a hill adjacent to the Oja-Herrestad Bog and, apart from 
remains from the period in question, extensive settlement remains from later prehistoric period were found. The 
house is dated by both finds of pottery and a radiocarbon date to the later part of the Early Neolithic (TNC/MNA
I). The house type has affinities with a development from small narrow houses with wall trenches from the end of 
the Early Neolithic to larger and broader houses of the same type towards the end of the TRB Culture and 
beginning of the Battle Axe Culture.

Inledning

Ystadprojektet, även kallat ”Kulturlandskapet under 
6000 år”, var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, 
som involverade ett flertal forskningsdiscipliner för
utom arkeologin. Projektet pågick under åren 1982- 
1988 och forskningsresultaten publicerades under åren 
1991-1992 (Berglund 1991, Stjernquist 1992). Under 
år 1983 inledde Ystadprojektet undersökningarna i 
Herrestadområdet, St Herrestad socken, med en ut
grävning på en sandig kulle på den östra kanten av 
Öja-Herrestad mosse (RAA 60). Aret efter fortsatte un
dersökningarna på kullen, samtidigt som en mindre 
yta, föranlett av rikliga lösfynd på platsen, togs upp 
omedelbart åt söder. Samma år inledde ett annat del
projekt inom Ystadprojektet undersökningar allde
les invid den sistnämnda ytan (Larsson, M. 1992:49ff, 
Tesch 1992a: 172ff) .

Undersökningarna resulterade i ett omfattande boplats
komplex från tidigneolitikum till äldre järnålder. På 
den sandiga kullen påträffades, förutom en kulturlager- 
rest från tidigneolitikum, också lämningarna efter tre 
hus från mellan- och senneolitikum, varav det ena sen- 
neolitiska huset var 33 meter långt. Schaktytorna sö
der om kullen innehöll elva huslämningar från neo- 
litikum, äldre bronsålder samt från äldre järnålder (Lars
son, L. 1992:91 ff, Tesch 1992a: 172ff).

I samband med elektrifiering av järnvägslinjen mellan 
Malmö och Ystad i Skåne, planerade Banverket att an
lägga en omformarstation inom fastigheten Herrestad

68:88. Det aktuella byggnadsområdet omfattade en del 
av det ovan nämnda boplatskomplexet söder om den 
sandiga kullen, varför Riksantikvarieämbetet genom
förde en arkeologisk förundersökning under hösten 
1994. Resultatet av förundersökningen föranledde den 
slutundersökning som genomfördes under våren 1995.

1995 års undersökningsområde omfattade ca 8000 
mI 2och är beläget söder om den sandiga kullen. Inom 
området undersöktes och dokumenterades totalt 1841 
anläggningar. De utgjordes av boplatslämningar i 
form av främst stolphål, men även av härdar, kokgro
par och kulturlagerrester. I stolphålskoncentrationerna 
var det möjligt att urskilja elva långhus från olika tids
perioder och ett hägn som sträcker sig över hela un- 
dersökningsytan i nordvästlig riktning. Husen tillhör 
perioden från mellanneolitikum till yngre romersk järn
ålder. Trots den stora mängden anläggningar är fyndma
terialet anmärkningsvärt litet.

Inom den norra delen av undersökningsområdet låg 
en av Ystadproj ektets undersökningsytor från 1984 
(Fig. 3). Ytan omfattade ca 500 m2och vid det dåtida 
undersökningstillfället påträffades tre hus från äldre 
järnålder samt ett mesulahus från neolitikum (Tesch 
1992a: 174f). Den södra delen av 1995 års undersök
ningsområde omfattade även ca 400 m2 av ytterli
gare en av Ystadprojektets undersökningsytor, inom 
vilken det påträffades fem hus från äldre järnåldern 
(Ibid).
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Fig. 2. Undersökningsområdets läge invid Öja-Herrestad mosse. Utsnitt ur skånska rekognosceringskartan 1812-1820./ The 
location of the excavation area close to the Oja-Herrestad bog. Extract from the 1812-1820 Scanian Reconnaissance Map.
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Fig. 3. Översiktsplan som visar 1995 års undersökningsområde (rastrerat) i förhållande till Ystadprojektets undersöknings- 
ytor 1983-1984. Skala 1:2 000. Fritt efter Larsson, M. 1992:50, fig. 39, Tesch 1992:175, fig. 1 lb. Teckning: Annika JeppssonJ 
Plan showing the excavation area of 1995 (hatched) related to the areas excavated by the Ystadproject 1983-1984. Scale 
1:2000. Drawing: Annika Jeppsson.

Huset med väggränna

Bland de påträffade huslämningarna vid 1995 års un
dersökning var det en, som tilldrog sig speciellt intres
se. Huset var av mittsulakonstruktion med väggränna 
och hade en rektangulär grundplan med raka gavlar. 
Det var 17 meter långt och 4,5 meter brett och oriente
rat i nordost - sydväst. Huset har haft en rad med fem 
takbärande stolpar utmed mittaxeln (Fig. 4).

Stolphålens genomsnittliga djup var 0,25 meter och 
diametern var i genomsnitt 0,32 meter. Det andra stolp- 
hålet, från väster räknat, Al909, var betydligt djupare 
än de övriga: 0,48 meter. Om matjordens tjocklek, 
ca 0,25-0,30 meter, läggs till djupet på stolphålet, bör 
stolpen ha varit tillräckligt djupt nedgrävd för att kunna 
stå upprätt utan stöd. En tanke som infinner sig är 
att resningen av stolpen utgjort det inledande arbetsmo
mentet i husbygget och att de övriga takbärande stolpa
rna rests efterhand och stöttats av den första (Björhem 
& Säfvestad 1989:74).

Väggarna har lämnat spår efter sig i form av en väggrän
na, i vilken det syntes ett tiotal stolphål. Fyllningen i 
rännan och stolphålen utgjordes av mycket svagt hu- 
mös sand och skilde ut sig från yngre, humösare an
läggningar på undersökningsytan. I husets längdrikt
ning, alldeles innanför väggrännorna, påträffades två 
rader stolphål. Den norra stolphålsraden bestod av fyra 
stolphål och en stolphålsliknande, ej grävd anläggning. 
Den södra stolphålsraden utgjordes av ett undersökt 
stolphål och tre ej grävda anläggningar, vilka i plan 
framstår som möjliga stolphål. En stolphålsliknande 
färgning tolkades vid undersökningstillfället som en li
ten kulturlagerrest. Om hänsyn tas till samtliga under
sökta respektive misstänkta stolphål, består de båda 
raderna av vardera fem stolphål. Fyllningen i stolp
hålen bestod av svagt humös sand. Stolphålens djup 
varierade mellan 0,04-0,20 meter. Stolphålen innan
för vägglinjen har sannolikt avlastat väggarna från en 
del av takets tyngd. Detta kan betyda att väggarna va-
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Fig. 4a. Översiktsplan med huset med väggränna, kulturlagret och offergropen markerade./ Plan with walltrench, the culture 
layer and the sacrificial pit marked.

4>

Fig. 4b. Schaktplan över huset med väggränna med samtliga anläggningar. De anläggningar som berör huskonstruktionen är 
ifyllda med svart. Skala 1:200. Teckning: Annika JeppssonJ Plan of the house with the wall-trench. Structures belonging to 
the house is marked with black colour. Scale 1:200. Drawing: Annika Jeppsson.
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rit av ett material med mindre stödjande förmåga, ex
empelvis grästorvor. De stolphål som framträder i rän
nan kan utgöra lämningarna efter stolpar som stabili
serat väggmaterialet.

I de båda långsidornas mitt fanns öppningar i rännan. 
I den sydöstra långsidan var öppningen 2,85 meter 
lång och i den fanns fyra stolphål. Den nordvästra lång
sidans öppning var 5,45 meter. I denna fanns två stolp
hål i den nordöstra kanten. Ett av dessa var anmärk
ningsvärt djupt: 0,40 meter. Den södra öppningen ut
gjorde sannolikt en ingång, där stolphålen säkert in
gått i en dörrkonstruktion. Den stora öppningen i norr
sidan är däremot svår att förklara. Har väggen, av 
någon anledning varit av ett annat material, som inte 
krävt den förankring som en ränna erbjuder? Har det 
djupa stolphålet, som är placerat alldeles invid rännan, 
haft en stödjande funktion av väggen invid öppningen? 
Med tanke på den stora antal anläggningar som före
kom på undersökningsytan i anslutning till huset, är 
det möjligt att de båda stolphålen i öppningen i den 
nordvästra långsidan inte hör till huslämningen.

Rännan var kraftigt störd av djurgångar och de stolp- 
färgningar som syntes i plan kunde inte skönjas i pro
filen. Rännans djup varierade. Den var djupast i den 
nordöstra gaveln, ca 0,30 meter. Den sydvästra gaveln, 
som delvis var förstörd av ett förundersökningsschakt, 
utgjorde den grundaste delen med ett djup på endast 
ca 0,05 meter. I förundersökningsschaktet påträffa
des en grop A2082, som sannolikt grävts igenom vägg
rännan. Tyvärr fanns det inget daterande material i gro
pen. Att denna del av huset är mycket grundare har 
förmodlingen sin förklaring i jordbruksarbete i kombi
nation med jorderosion i den lätta sandjorden.

Fig. 5. Keramik från ett av stolphålen efter de takbärande 
stolparna. Teckning: Annika Jeppsson.l Pottery from one 
of the roof-supporting postholes. Drawing: Annika Jeppsson.

Fig. 6. Keramik från väggrännan. Teckning: Annika Jeppsson.l 
Pottery from the wall-trench. Drawing: Annika Jeppsson.

Det bör också nämnas, att huset i denna del störs av 
gaveln till ett järnåldershus. Ytterligare ett järnålders- 
hus berör huskonstruktionen. Tvärs över huset, i nord
västlig riktning, finns stolphålen efter två par takbärande 
stolpar till ett ca 20 meter långt hus från yngre romersk 
järnålder. Det sistnämnda huset har synbarligen inte ska
dat det neolitiska huset i någon större omfattning.

Datering
I en av mittstolparna i huset framkom ett ornerat kera
mikfragment (Fig. 5). Ornamentiken utgjordes av grun
da, tätt placerade, vertikala linjer. I väggrännan, i hu
sets sydvästra del, påträffades ett keramikfragment, som 
ornerats med grunda glesa linjer (Fig. 6). Av formen 
på båda keramikfragmenten att döma, rör det sig 
sannolikt om fragment från kärlbuken till två trattbä
gare. I samband med undersökningar inom Ystadpro- 
jektet tillvaratogs keramik med liknande dekor, som 
har daterats till TNC/MNAI (Farsson, M. 1992). Från 
väggrännan tillvaratogs sädeskorn, Hordeum vulgare, 
respektive Triticum dicoccum, för två 14C dateringar 
(Ua 7294, Fua 4048). Resultatet blev cal 1 sigma BC 
3510-3348 resp 3969-3641, dvs tidigneolitisk tid.14C 
proven daterar huset något tidigare än keramikfyndet, 
som härrör från TNC/MNA1.

Som framgått ovan har en omfattande bebyggelse från 
skilda perioder funnits inom undersökningsområdet. 
Med tanke på detta, är det inte uteslutet att de få date
rande keramikfragmenten och sädeskornen har ham
nat i det takbärande stolphålet och väggrännan i sam
band med husets uppförande. Huset skulle i så fall kun
na vara betydligt yngre än vad dateringarna antyder. 
Det fanns dock fyndmaterial i husets närhet, som styr
ker den ursprungliga dateringen av huset.
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Samtida anläggningar och 
kulturlager i husets närhet

Som tidigare nämnts var en av Ystadprojektets under- 
sökningsytor lokaliserad inom den norra delen av 1995 
års undersökningsområde, närmare bestämt omedel
bart nordväst om det ovan beskrivna huset. Förutom 
ett fyndmaterial från äldre romersk järnålder och ett 
fragment av en lerskiva från mitten av MN, tillvara
togs även keramik från MNAI (Larsson, M. 1992: 58f). 
Ett möjligt hus av mesulakonstruktion var beläget i den 
nordvästra delen av ytan. Huset har en mycket osäker 
datering till TN (Tesch 1992b:293).

I samband med slutundersökningen påträffades sam
tida anläggningar och kulturlager i husets närhet. Unge
fär tio meter söder om huset påträffades en mindre 
grop, som innehöll mynnings- och skulderfragment till 
ett hängkärl med en mynningsdiameter på elva centi
meter. Kärlet är försett med en ca fem centimeter hög, 
rak hals och en centimeter ner från mynningskanten 
finns två öron. Skuldran böjer ut från halsen och an
tyder att kärlet sannolikt haft en rundad buk. På bu
ken framträder en vertikal, låg vulst (Fig. 7). I övrigt är 
kärlet oornerat. Kärltypen förekommer under tidig- 
neolitikum period C (Becker 1948:95). Kärlet var pla
cerat med mynningen nedåt i gropen. I mynningens 
inneslutning och till del utanför kärlet fanns brända 
hasselnötskal och kärnor. Hasselnötsskalen har 14C-da- 
terats till cal BC 3696-3366 (Lu 3964).

Fig. 7. Fragment av en trattbägare, daterad till TNC, från 
offergropen. Teckning: Annika Jeppsson./ Fragment ofa funnel 
beaker, dated to ENC, from the sacrificial-pit. Drawing: 
Annika Jeppsson.

Förmodligen är det fråga om ett kombinerat grop- och 
brännoffer (Karsten 1994:157). Efter bränningen har 
nötresterna placerats i kärlet, som deponerats i en för 
ändamålet speciellt iordningsställd grop (Ibid: 145). 
Vid en arkeologisk undersökning i Kabusa inom Ystad- 
projektet påträffades tre mindre gropar med brända 
hasselnötskal och keramikfragment. Groparna uppvisa
de spår efter kraftig bränning in situ. Dateringen i detta 
fall är sen stridsyxekultur (Larsson 1989:94). Grop- 
offer förekommer främst under TN och MNAII och 
endast sporadiskt under senare delen av MN (se även 
Hellerström denna volym). Brännoffer förekommer 
från TN genom hela MN, för att nästan helt upphöra 
under SN (Karsten 1994:162).

I samband med förundersökningen påträffades en arm
ring av brons, samt fragment av ytterligare en arm
ring, i anslutning till ett kulturlager i ett av provschak
ten i den västra delen av det planerade byggnadsom- 
rådet. Förutom armringarna registrerades ett förhisto
riskt keramikfragment, sju stolphål samt tre härdar i 
provschaktet invid kulturlagret.

Med anledning av detta upptogs en ca 500 m2 stor, 
halvmånformad yta strax väster om den stora under- 
sökningsytan, varvid kulturlagret framträdde som en 
12x6,5 meter stor, sotfärgad anläggning, orienterad i 
öst-västlig riktning. Djupet på kulturlagret var som mest 
0,28 meter och fyllningen bestod av mörk, humös 
sand med enstaka inslag av träkolsfragment. Kultur
lagret var lokaliserat vid kanten av Oja-Herrestad mos
se, ca 40 meter väster om huset med väggränna och 
befann sig mellan två lager av svämsediment. Detta 
tyder på att lagret avsatts vid en torrare period, då vatt
net haft en lägre nivå (M. Regnell muntlig uppgift).

Fyndmaterialet i kulturlagret bestod framförallt av flinta 
och keramik. Flintmaterialet utgjordes av bla skrapor, 
slipade yxfragment, en tvärpil samt en borr. Bland kera
mikmaterialet bestod den vanligaste förekommande 
Ornamentiken av vertikala linjer på bukfragment. På 
andra bukfragment fanns vertikal- och vinkelmönster 
av tvärsnodd. Keramik med motsvarande ornamen
tik har påträffats i samband med Ystadprojektets un
dersökningar i området och har daterats till TNC/ 
MNA I (Larsson, M. 1992). Bland de slipade yxfrag
menten var det möjligt att bestämma ett av dem till 
en tunnackig yxa, vilket pekar mot en datering till 
slutet av tidigneolitikum.
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Fig. 8. Keramikfragment från en av groparna invid kulturlagret. Teckning: Annika JeppssonJ Pottery from one of the pits 
close to the cultural layer. Drawing: Annika Jeppsson.

Bronsarmringarnas förekomst inom området förefal
ler förbryllande, med tanke på det ensartade fyndma
terialet från neolitikum. Förmodligen har armringar
na deponerats i våtmarken under en senare och fukti
gare tidsperiod med högt vattenstånd och hamnat i 
det svämsedimentlager som bildats ovanpå kulturlag
ret. Därefter har armringarna börjat sjunka ned i sedi
mentlagret, för att slutligen hamna på det fastare kul
turlagret där de också påträffades.

Förutom kulturlagret framkom i det västra schaktet 
24 stolphål och 14 gropar. Ingen av anläggningarna 
kunde knytas till någon huskonstruktion. De flesta av 
groparna utanför kulturlagret var relativt små. Under 
kulturlagret påträffades 10 stolphål och 9 mindre gro
par samt en härdbotten. Fyndmaterialet i anläggnin
garna utanför och under kulturlagret var tämligen li
tet. De tillvaratagna keramikfragmenten och ett slipat 
yxfragment antyder dock att anläggningarna utanför 
kulturlagret är samtida med kulturlagret. Keramiken 
från en av anläggningarna har vertikal- alternerad med 
sick-sack tvärsnoddsornamentik på buken (Fig. 8). 
Tvärsnoddsornamentik på buken är karakteristisk för 
den senare delen av tidigneolitikum. Flera boplatser 
med motsvarande keramikmaterial har påträffats i

Ystadområdet: St Köpinge 21:2, Skogsdala och Kabusa 
III (Larsson, M. 1992:45). Från en av anläggningarna 
under kulturlagret, tillvaratogs keramik av motsvarande 
typ. Anläggningarna under kulturlagret var nedgrävda 
i svämsedimentslagret och tycks vara samtida med kul
turlagret.

Inga fynd påträffades vid slutundersökningen, som tyd
de på inslag från andra perioder än TNC/MNA I i 
det lilla schaktet. Kulturlagret och anläggningarna har 
förmodligen avsatts under en ganska begränsad tid, 
då våtmarkens utbredning var något mindre. Från kul
turlagret och från tre av de övriga anläggningarna togs 
kolprov för 14C-analys (Ua 7616-7618, Ua 7929 och 
Ua7931). Den entydiga datering som fynden visade 
upp avspeglas dock inte i provsvaren. Dateringen spän
ner från sen mesolitisk tid till äldre bronsålder. Med 
tanke på omfattningen och den tidsmässiga spännvid
den av bosättningen inom undersökningsområdet, är 
det inte förvånande att en viss blandning av det orga
niska materialet ägt rum i kanten av våtmarken.

Inom undersökningsområdet i övrigt påträffades en
staka keramikfragment från TNC/MNA I i fyllningen 
i några av stolphålen och groparna. Dessa spridda an-

33



N

1^*

Fig. 9. Schaktplan överhuset från Skabersjö. Skala 1:200. Efter Jeppsson 1996:253, fig.2./ Plan of the house from Skabersjö. 
Scale 1:200. After Jeppsson 1996:253, fig 2.

läggningar har inte kunnat knytas till några konstruk
tioner, utan fynden representerar snarare sekundära 
inslag i anläggningarna.

jämförande diskussion

En tydlig parallell till huset från Herrestad har påträff
ats i Skabersjö (Fig. 9). (Jeppsson 1996:252 f). Av hus
konstruktionen återstod väggrännor utmed den norra 
långsidan och den östra kortsidan, samt en liten del av 
rännan utmed den södra långsidan. I den västra sidan 
saknades rännan helt. Huslämningen var rektangu
lär och ca 12x4 meter stor. I huskonstruktionens inre 
fanns sex stolphål bevarade, varav två antyder att grund
planen kan ha varit av mesulatyp. En 14C datering uti
från kolfragment i rännan daterar huset till cal BC 2878- 
3502, dvs tidig MN.

Huset från Herrestad är 14C daterat till TN och utifrån 
keramikfynd till TNC/MNAI. Skabersjöhuset är via

ett 14C prov daterat till tidig MN. Trots att huset från 
Skabersjö är sämre bevarat än Herrestadshuset går det 
att se stora likheter mellan dem. De är båda mesula- 
hus med grävda väggrännor. Bredden är 4,0 resp 4,5 
meter. Längden är något osäker på Skabersjöhuset, 
men har uppskattats till 12 meter. Herrestadshuset är 
längre, ca 17 meter. Mesulakonstruktionen och den 
förhållandevis ringa storleken överensstämmer väl med 
långhus under tidigneolitikum.

Mellan åren 1984 och 1990 undersöktes två lokaler 
vid Grödbygård och Limensgård på södra Bornholm. 
I samband med dessa undersökningar påträffades sam
manlagt 17 huslämningar i form av rektangulära rnitt- 
sulekonstruktioner, vilka är mellan 6-7 meter breda 
och 18-22 meter långa (Fig. 10,11). En rad med fem 
mittstolpar har burit taket och spår av väggar fanns i 
form av mer eller mindre välbevarade, grävda rännor 
med stolpfärgningar. Husen kan dateras till slutet av 
trattbägartid och början av stridsyxekulturen. Unge
fär en meter innanför respektive vägglinje fanns en rad
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Fig. 10. Schaktplan över bus Y från Limensgård med samtliga anläggningar. Tillhörande anläggningar är ifyllda med svart. 
Skala 1:200. Efter Nielsen & Nielsen 1985:104, fig 3./ Plan of the house Y from Limensgård. Structures belonging to the 
house is marked with black colour. Scale 1:200. After Nielsen & Nielsen 1985:104, fig. 3.

med stolpar. Eventuellt har denna stolprad burit upp 
två, parallellt med huset liggande, sidåsar (Nielsen & 
Nielsen 1985:102ff, 1991:52ff).

De ovan beskrivna husen med mer eller mindre beva
rade väggrännor dateras till MN. Att hus med väggrän
nor också förekom i andra förhistoriska perioder visar 
en undersökning från Hagestad 44, utanför Ystad. Här 
påträffades två hus med bevarade väggrännor, varav 
det ena hade bestått av två rader med takbärande mitt
stolpar och var ca 9,0 x 5,0 meter stort. Det andra hus
et hade en rad av takbärande mittstolpar och var ca 
9,0x4,0 meter stort. De båda husen från Hagestad har 
daterats till senneolitikum/äldre bronsålder (Strömberg 
1992:57ff).

En genomgång av de bevarade huslämningarna från 
TN, påvisar förekomsten av långhus av mesulakon- 
struktion, med rundoval eller trapetsoid form. Husen 
är mellan 9 och 17 meter långa och mellan 4 och 6 
meter breda (Larsson 1995:32). I samband med Ystad- 
projektet påträffades 1985 ett mesulahus med rund- 
oval form i Mossby (Larsson, M. 1992:66ff). Huset 
var 12 meter långt och 6 meter brett. Den takbärande 
konstruktionen utgjordes av tre stolphål utmed mitt
axeln. Ett exempel på ett mesulahus med trapetsoid 
grundplan, utgör en huslämning från Valdermarsro i 
Malmö (Lindahl Jensen 1992:59). Huset var ca 6 me
ter brett, medan längden var oviss, eftersom huset fort

satte utanför undersökningsområdet. Dateringen av hu
set är mycket osäker.

Från mellanneolitikum föreligger endast ett fåtal hus
lämningar i övrigt. Som nämnts tidigare påträffades

Fig 11. Översiktsplan av den nordvästra delen av boplat
sen vid Grödbygård. Förenklad plan efter Nielsen & Niel
sen 1991:54, fig. 3. Teckning: Annika Jeppsson./ Plan of 
the north-western part of the settlement at Grödbygård. 
Simplified plan after Nielsen & Nielsen 1991:54, fig. 3. 
Drawing: Annika Jeppsson.
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ett hus från MN på den sandiga kullen vid Ystad- 
projektets undersökningar 1984 i Herrestad. Huset 
hade försänkt golvnivå i östra delen och daterades till 
MNA III/IV (Larsson, M. 1992:57).

Två långhus från Herrestorp, strax utanför Vellinge, 
undersöktes 1992 (Larsson, M. & Torstensdotter Åhlin, 
In prep.). Det ena dateras genom 14C-analys till slutet 
av mellanneolitikum och övergången till senneolitikum. 
Huset var 35 meter långt och ca 8 meter brett. Den 
takbärande konstruktionen utgjordes av sju stolphål 
utmed husets mittaxel. Det andra huset var något min
dre och kan dateras till senneolitikum. Det bör kanske 
påpekas, att mesulatraditionen inte är allenarådande 
under tidig- och mellanneolitikum. Hus med dubbla 
takbärande stolpar utmed mittaxeln, sk sidsulehus, före
kommer också under dessa neolitiska perioder (Björ- 
hem& Säfvestad 1989:92ff).

Ytterligare ett exempel på hus av mesulakonstruktion 
från MN utgörs av ett hus i Käglinge grustäkt i Malmö. 
Huslämningen har en rektangulär grundplan och är 
3,3 -3,5 meter bred och 21,5 meter lång(Thörn 1992: 
19f). Den takbärande konstruktionen utgjordes av fyra 
dubblerade stolpar utmed husets mittaxel. Av vägg
konstruktionen återstod 20 stolphål. Utifrån ett typ- 
ologiskt resonemang dateras huset till TN eller MN. 
I artikeln görs jämförelser med huset från Limensgård, 
som har en rad stolpar innanför vägglinjen. En möjlig 
tolkning av de 20 stolphålen, som ansågs kunna hän
föras till vägglinjen är, att de i själva verket utgör en 
inre rad med stolpar och att vägglinjen ligger utanför 
dessa, i likhet med huset från Bornholm.

Som framgått ovan är det ovanligt med arkeologiskt 
undersökta väggrännor i tidig- eller i tidig mellanneo
litikum i Skåne. De enda kända är husen från Herre
stad och Skabersjö. Ett omfattande husmaterial med 
väggrännor finns dock på Bornholm, vilket kan date
ras till senare delen av MN. I Centraleuropa finns rek
tangulära eller trapetsoida hus med grävda väggrännor 
under tidigneolitikum. Husen är ofta försedda med ett 
stort antal stolpar, som ingått i den takbärande kon
struktionen (Hodder 1990:121f, fig 5.6).

Huset från Herrestad har flera gemensamma drag med 
husen från Bornholm. Förutom att husen är rektangu
lära och att vägglinjen utgörs av grävda rännor, har de 
en rad med fem takbärande stolpar utmed mittaxeln. 
Vidare har husen en rad med stolphål innanför vägg

linjen. Stolphålsraden är placerad ca 1,50 meter från 
mittstolparna. Medan stolparna i huset från Herrestad 
befinner sig utmed väggarna, hamnar stolparna i de 
bredare och yngre husen från Bornholm ca en meter 
innan för vägglinjen. Möjligen kan man här se en ut
veckling under MN, där väggarna under periodens gång 
flyttats ut från den stödjande stolphålsraden och hu
sen på så sätt blivit bredare och rymligare.

Den västra delen av huset från Herrestad är ca 0,30 
meter bredare än den östra, samtidigt som avståndet 
mellan de två västra stolphålen utmed mittaxeln är 
större än mellan de övriga takbärande stolparna. Frå
gan infinner sig osökt om det finns en funktionell för
klaring till att man gjort den västra delen av huset rym
ligare. Har denna del fungerat som bostadsdel, medan 
den östra haft en annan funktion, ex förråd eller verk
stad? Det finns ingenting i fyndmaterialet, som kan ge 
någon ledtråd. En tydlig funktionsindelning av lång
hus uppträder först under SN. I de senneolitiska mes- 
ulahusen i Fosie fanns, i likhet med Herrestadshuset, 
ett större avstånd mellan de västra takbärande stolpa
rna än mellan de övriga. Detta har tolkats som en indel
ning av husen i en västlig och en östlig del (Björhem 
& Säfvestad 1989:97f). I samband med en genomgång 
av det senneolitiska husmaterialet, där även hus med 
nedsänkt golvdel ingått, konstaterar författarna att 
många av långhusen kan indelas i minst två utrym
men. På goda grunder tolkar man detta som en indel
ning mellan bostads- och ekonomiutrymme (Ibid:98). 
Med stöd av vad som framkommit ovan om Herre
stadshusets planlösning har denna funktionsindelning 
av långhusen med största sannolikhet förekommit 
redan under tidig MN.

I väggrännan till huset från Herrestad finns stolphål, 
som enbart framträder i plan. De syns inte i rännans 
profil. På motsvarande sätt förhåller det sig med Ska- 
bersjöhuset. Båda husen är placerade på sandjord. Ar 
rännan resultatet av ett bekvämt sätt att gräva ner stolp
ar i den lätta sandjorden? Eller har väggarna varit upp
byggda, som tidigare antytts, av ett annat material, ex
empelvis grästorvor, som för dräneringens skull va
rit nergrävda i en ränna? Stolparna i väggrännan har 
kanske, som också tidigare framhållits, haft en stöd
jande funktion i väggmaterialet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att det inom 
de undersökta ytorna fanns omfattande spår efter en 
bosättning från TNC/MNA I. Den har uppenbarligen
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varit lokaliserad på krönet av kullen och på den syd
östra slänten ner mot Oja-Herrestad mosse. Det mest 
spektakulära inslaget utgjordes av det rektangulära hus
et med väggränna, som utifrån keramikfynd och en 
14C-analys dateras till samma tidsavsnitt. Huset har sin 
motsvarighet i Skabersjö och en jämförelse med främst 
husmaterialet från Bornholm, låter oss ana en utveck
ling från små smala rännhus i slutet av TN eller början 
av MN, mot de större Bornholmshusen i slutet av tratt- 
bägarkultur och början av stridsyxekultur. Det är sä
kert bara en tidsfråga, innan fler rektangulära hus med 
grävda väggrännor påträffas i samband med kommande 
arkeologiska undersökningar.
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Fig. 1. Boplatsens läge vid Nöbbelövs mosse markerad med en stjärna. Megalitgravar är markerade med en gravsymbol. Utsnitt ur 
Skånska rekognoseringskartanj The location of the site marked with a star. Megaliths are marked with a grave symbol. Extract 
from the 1812-1820 Scanian Reconnaissance Map.
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En trattbägarboplats vid 
Nöbbelövs mosse

av Sven Hellerström

A Neolithic site was discovered and excavated in connection with the construction of a new road northwest of 
Lund. The site is dated to the later part of the TRB, MNA III. An occupation layer revealed, besides flint objects 
and pottery, several interesting finds, e.g. a flake with decorated cortex and some human bones. The site is of great 
importance since it is one of few known sites that is contemporaneous with the large depositions of ceramics at 
the megalithic graves in the area.

Inledning

Sommaren 1994 utfördes arkeologiska undersökningar 
utmed en ny sträckning av väg 108 mellan Lund och 
Lackalänga. Sammanlagt berördes 11 undersöknings
platser (Hellerström 1995). I föreliggande arbete ska 
en av dessa undersökningar behandlas mer ingående. 
Undersökningen fick benämningen punkt 4 vid slutun
dersökningen och berörde bl a ett kulturlager från tratt- 
bägarkulturens senare del. Denna och övriga slutun
dersökningar inför vägbygget har behandlats i en rap
port (Olson 1996).

Platsen ligger i Norra Nöbbelövs socken, alldeles in
till nordvästra delen av den ca 90 ha stora Nöbbelövs 
mosse (fig. 1). Vid fornminnesinventeringen registre
rades här en stenåldersboplats (RAA 13), då det fanns 
slagen flinta inom området. I samband med den arkeo
logiska utredningen påträffades bl a härdar, stolphål 
och gropar. I markytan gjordes också fynd av fyra brända 
yxfragment av flinta, vilket tolkades som att det på plat
sen även utförts aktiviteter av rituell art. Under slut
undersökningen visade det sig att det även fanns ett re
lativt mäktigt kulturlager i den sydliga delen av boplat
sen.

Syftet med detta arbete är framför allt att genom att 
beskriva kulturlagret och dess fynd kunna erhålla en 
bild av vilka aktiviteter som ägt rum på platsen. Bo
platsens förhållande till samtida boplatser, gravar och 
offerfynd i regionen kommer att diskuteras.

Platsens när miljö

Områdets jordar domineras av isälvssand och morän
leror samt kärrmark i det som är Nöbbelövs mosse. 
Landskapet utgörs idag till största delen av fullåkers- 
bygd med en svagt kuperad terräng. Enligt storskiftes- 
kartan över Norra Nöbbelövs by var platsen redan i 
slutet av 1700-talet en del av ett intensivt utnyttjat 
jordbruksområde. Kulturlagret låg i den sydöstra slutt
ningen av en höjdplatå som sträcker sig västerut från 
Nöbbelövs mosse. Ungefär 125 m norr om kulturlagret 
rinner en numera kulverterad bäck, som avvattnar mos
sen.

Eftersom det bedrivits jordbruk i omgivningarna mer 
eller mindre kontinuerligt sedan neolitikum, finns det 
idag få synliga fornlämningar. Som vanligt i sydvästra 
Skånes slättbygd är det gravhögar från äldre bronsål
der som har bevarats i olika grad. Ca 100 m nordost 
om det aktuella kulturlagret finns resterna av Torna 
hög och ytterligare 700 m västerut ligger Passie hög. 
Inom en radie av ca 500 m från kulturlagret finns det 
dock uppgifter om åtminstone ytterligare tre gravhög
ar. När det gäller fornlämningar som är relevanta för 
den sena trattbägarkulturen, utgörs källmaterialet fram
för allt av megalitgravar och lösfynd. Den närmast 
belägna bevarade megalitgraven är gånggriften Sten
hög i Lackalänga socken, 3 km NNV om undersök
ningsplatsen. I Fjelie socken, knappt 4 km väster om 
undersökningsplatsen, finns ytterligare en gånggrift 
bevarad. Båda gånggrifterna ligger i hög. Det går där
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för inte att utesluta att någon eller några av de ovan 
nämnda bortodlade gravhögarna också omfattat en 
megalitgrav.

Två numera helt försvunna megalitgravar har funnits 
öster om Nöbbelövs mosse (Fig. 1). Ca 2 km öster om 
undersökningsplatsen har dösen ”Kycklinghönan” legat 
(Hårdh 1982:33f). Ytterligare 1 km österut har det fun
nits en förmodad långdös. Det exakta läget för den se
nare är något oklart, men den bör ha legat inom det 
stycke som på storskifteskartan över Vallkärratorns by 
är benämnt ”Stenkullen”. På storskifteskartan över 
Vallkärra by finns även åkernamnet ”Stenagapet” drygt 
1 km nordost om undersökningsplatsen, vilket kan in
dikera en megalitgrav även här (Erikson 1996).

Drygt 100 m söder om den aktuella platsen undersök
tes också ett mindre kulturlager och några anläggning
ar inför byggandet av väg 108 (Olson 1996:1 Off)- Här 
framkom mindre mängder fynd som ben, keramik och 
slagen flinta. Fyndmaterialet går inte att datera närmare 
än till neolitikum-äldre bronsålder. Att platsen be
sökts vid ett flertal olika tillfällen visar 14C-dateringar- 
na av träkol som omspänner perioden från stridsyxe- 
kultur till yngre romersk järnålder.

I den östra delen av mossen, alldeles väster om Vall
kärra kyrka, nämner Althin en boplats med blandade 
neolitiska fynd, bl a keramik från MN A (Althin 1954: 
51).

Ca 1200 m norr om undersökningsplatsen, utförde 
RAA UV-Syd en undersökning sommaren 1994 inför 
byggandet av dubbelspåret mellan Lund och Kävlinge. 
Här påträffades lämningar från trattbägarkulturen 
som preliminärt daterats till både tidig- och mellan- 
neolitikum (M Olsson, muntlig uppgift).

En mängd lösfynd från neolitikum har också påträf
fats i området. Framför allt rör det sig om flintyxor 
som framkommit i Nöbbelövs mosse. Bland dessa 
troliga offerfynd är det främst de tjocknackiga yxor
na som är av intresse, då dessa tidsmässigt kan kopp
las samman med kulturlagret. Sammanlagt är det sex 
yxor, varav en är av bergart och övriga är av flinta (Kar
sten 1994:244). De ovan nämnda brända yxfragmenten 
som påträffades vid utredningen utgörs av två egg
fragment, där eggen förmodligen varit utsvängd, en tunn- 
bladig yxa och ett obestämbart fragment. Minst två av 
fragmenten kan därför med någorlunda säkerhet da

teras till senneolitikum. Eftersom yxorna var kraftigt 
eldskadade tyder detta på en medveten destruktion och 
även om fragmenten påträffades inom en relativt stor 
yta är det inte osannolikt att de utgör brännoffer (jmf 
Karsten 1994:157ff). På den aktuella platsen förekom 
också anläggningar och fynd från senneolitikum-äldre 
bronsålder, bl a en bränd skrapa och bränt flintavfall 
(Olson 1996:18f).

Nedan kommer de undersökta boplatslämningarna 
från trattbägarkulturen att diskuteras mera ingående 
med en tyngdpunkt på kulturlagret och dess fynd.

Kulturlagret

Inom arbetsområdet för vägen omfattade kulturlagret 
en ca 430 m2 stor yta (fig. 2). Av tidsskäl banades inte 
hela kulturlagret fram inom arbetsområdet, men sök- 
schakt som grävdes igenom lagret visade att det tunnade 
ut och blev märkbart fyndfattigare åt söder. Det blev 
dessutom allt svårare att skilja kulturlagret från den 
naturliga kärrtorven. Öster om vägen fortsätter san
nolikt lagret några meter innan Nöbbelövs mosse tar 
vid. Utifrån fyndförhållandena i sökschakten inrikta
des insatsen till att gräva 11 stycken rutor där lagret 
bedömdes vara som fyndrikast.

Profil III

Profil II

Profil I \Å
25 m

Fig. 2. Kulturlagrets utbredning och närliggande anläggningar./ 
The extension of the occupation layer and nearby structures.
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Fig. 3a. Profiler från kulturlagret./ Sections through the occupation layer.

I sökschaktsprofilerna kunde 4 olika lager urskiljas, där 
lager 1 var ploggången och övriga tre var kulturlager 
(fig. 3). Lager 2 fanns bara i den östra delen, varför en

ruta grävdes sju meter sydost om de övriga rutorna för 
att utreda lagrets fyndsammansättning. I samband med 
avbaningen skadades lager 3 i de fyra östra rutorna på

43



PROFIL I moi 0

G) MATJOAD
0 MU» HUMÓ5 5ANDIC IERA.
Q) BRUNO?* NAcOT HUMÓ5 SANDIC LERA 
©MORKCei LERIC 5AWD 
(£) STERIL LERA 
(5) STERIL SAND

n uli i im nj 11 mr

Fig. 3b. Profiler från kulturlagret./ Sections through the occupation layer.

grund av att lagret var svårt att skilja från ploglagret. 
Tjockleken på lager 2 var som mest ca 0,1 m, lager 3 
ca 0,7 m och lager 4 ca 0,25 m.

Kulturlagrets båda övre skikt bestod av brun till brungrå 
humös sandig lera, medan det understa var betydligt 
”fetare” och sotigare. Lager 2 innehöll bara avslag, men 
både lager 3 och 4 innehöll flinta, keramik, ben och 
bränd lera. Trots att lager 3 var betydligt tjockare än la
ger 4, innehöll detta mindre fynd. I det understa lagret 
var bevaringsförhållandena något bättre, vilket indikeras 
av att samtliga obrända ben påträffades här. Detta bör 
dock inte ha påverkat keramiken, då denna inte skiljer 
sig nämnvärt mellan lagerna när det gäller fragmen
teringsgrad och vittring. Den annorlunda karaktären 
på lager 4 kan förklaras med att detta haft kontakt 
med grundvattnet, vilket har haft en positiv inverkan

på bevaringsförhållandena. Ytan på lager 4 uppskatta
des till ca 160 m2 inom arbetsområdet.

Kulturlagrets läge i sluttningen ner mot mossen och 
det faktum att det inte fanns några anläggningar un
der det, antyder att det rör sig om utkastlager från en 
intilliggande bosättning. Som kommer att visas nedan 
visar fyndens spridning att dessa dock i stor utsträck
ning är mer eller mindre direkt avsatta på platsen, vil
ket innebär att kulturlagret är resultatet av mänskliga 
aktiviteter som skett mycket nära eller direkt på plat
sen. Keramikens fragmenteringsgrad tyder också på 
att denna blivit utsatt för trampning. På storskifteskar- 
tan Norra Nöbbelövs by är platsen benämnd ”Torv- 
backarna”, vilket tyder på att det brutits torv just här. 
Som tidigare nämnts överlagrades dock kulturlagret 
av yngre anläggningar, bl a två härdar som låg strax
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söder om de undersökta delarna. Träkol från en av des
sa härdar 14C-daterades till förromersk järnålder. Detta 
visar att den delen av kulturlagret som låg inom arbets
området för vägen, inte varit utsatt för påverkan under 
senare perioder. Däremot har utdikningar i samband 
med torvtäkten sänkt grundvattennivån och därmed för
sämrat bevaringsförhållandena i kulturlagret.

Fyndmaterialet

Flintan1

Merparten av de ca 16 kg slagen flinta som framkom, 
utgörs av avslag och avfall. Den totala mängden bränd 
flinta uppgår till knappt 1 kg, inklusive enstaka red
skap. Bland redskapen märks framför allt skrapor, kni
var, slipade yxfragment, spån och kärnor. Skraporna ut
görs till största delen av skivskrapor och knivarna om
fattar 11 bågknivar och 2 spånknivar. Förutom ett större 
yxfragment finns det ingenting i flintmaterialet som 
kan användas för en närmare datering. Däremot kan 
en del sägas om tillverkningsteknik och ”flintekono
min”. Med flintekonomi menas vilken flintråvara som 
använts och om tillverkningen skett lokalt, om redska
pen tillverkats på annan ort eller om halvfabrikat har 
vidarbearbetats på platsen. Även ett försök till återsam- 
mansättning på delar av materialet har gjorts. Härige
nom kan specifika flintors spridning i kulturlagret il
lustreras.

Vid en genomgång av avslagen kunde det konstate
ras att ungefär 11% var slagna med mjuk teknik, dvs 
med hornklubba eller ”mjuk” knacksten, t ex kalk- 
eller sandsten. I vissa fall kunde också bearbetning med 
puns beläggas. Eftersom inga flathuggna flintföremål 
påträffades är denna bearbetningsteknik en indikation 
på slutfasen vid tillverkning av fyrsidiga yxor. I övrigt 
kommer avslagen från små plattformskärnor. Råma
terialet som använts är mestadels lokal moränflinta av 
god kvalitet samt även en del senon- och danienflinta 
som inhämtats utifrån. Trots att det knappast kan ha 
rått någon brist på bättre flinta verkar råmaterialet 
vara väl utnyttjat, då även bipolär teknik förekommer 
(jmf Knarrström denna volym).

För att undersöka flintornas spridning inom kultur-

Fig. 4. Fragment av slipad flintyxa från kulturlagret. Teck
ning: Bo Knarrström./Fragment of polished flint axe found 
in the occupation layer. Drawing: Bo Knarrström.

lagret gjordes ett försök till att passa ihop olika flintor. 
För ändamålet utvaldes dels ett större yxfragment som 
försökte passas ihop med slipade och oslipade avslag 
av samma flintkvalitet, dels flintavslag med speciell 
karaktär som kunde förmodas tillhöra samma råämne. 
Yxfragmentet härrör troligtvis från mittpartiet av en 
tjocknackig yxa med slipade bredsidor och oslipade 
smalsidor (fig. 4). Endast två avslag kunde passas ihop 
med det större fragmentet. Ytterligare 14 avslag hör för
modligen till yxan, då dessa är av samma flinttyp, d v 
s att flintans färg och struktur är densamma (fig. 5). Att 
avslag som härrör från yxan befann sig så nära yxfrag
mentet tyder på primär deposition.

Yxfragmentet kan även ge en del information om till
verkning och användning av redskapen på platsen. Ef
tersom det i materialet finns yxtillverkningsavslag av 
samma flinttyp som yxfragmentet, tyder detta på att 
yxan tillverkats på platsen. Fynd av slipade punsavslag 
visar att yxan dessutom kan ha lagats vid något till
fälle. Uppenbarligen har den således brukats och gått 
sönder på platsen, varefter den har utnyttjats som kärna 
för framställning av mindre redskap. Något av dessa 
förmodade redskap påträffades dock inte, varför även 
möjligheten finns att yxan medvetet har förstörts i sam
band med någon form av rituell handling. Belägg för 
en sådan medveten destruktion av en tjocknackig yxa 
finns från Bökeberg III (Karsten, muntlig uppgift). Yx
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an från Nöbbelövsboplatsen är för övrigt tillverkad 
av en relativt tät typ av danienflinta som inte finns lo
kalt på platsen, vilket betyder att yxan kommit till 
platsen i form av halvfabrikat. Inga andra redskap till
verkade av denna typ av flinta påträffades.

Bland avslagen kunde endast två stycken fogas sam
man, men ytterligare två par hör förmodligen till samma 
kärnor, då dessa par är mycket lika till strukturen. Den 
spridningsbild dessa avslag uppvisar, bekräftar bilden 
av att fynden i kulturlagret inte flyttat sig nämnvärt se
dan de hamnat där (fig. 6). Flintornas inbördes förhål
landen tyder således på att dessa slagits på eller mycket 
nära den plats de påträffades.

Keramiken

Från lager 3 och 4 i kulturlagret insamlades samman
lagt 238 skärvor som tillsammans väger ca 1,6 kg. Ef
tersom keramikmaterialet var kraftigt fragmenterat och 
få fragment kunde passas ihop, går det inte att dra några 
större slutsatser angående vilka kärltyper som förekom
mit. Av de 238 skärvorna är endast 16 ornerade, dvs 
knappt 7%. Alla dessa är ornerade med olika former av 
intryck eller gropar som tandstämpel, pinn- och nagel
intryck och intryck med rörben (fig. 7). En skärva som 
speciellt bör nämnas är försedd med ett schackbräds- 
mönster i tandstämpel. Denna dekor är relativt väl 
representerad i keramikmaterialet från gånggriften i 
Fjälkinge i östra Skåne, men är ovanligare i de väst- 
skånska gånggrifterna (Hårdh 1986:28).

I materialet går det också att urskilja 12 mynningsfrag- 
ment, varav fyra är ornerade. Flera mynningsfragment 
utgör dock den yttersta delen av mynningen, varför det 
är omöjligt att veta om det förekommit dekor strax under 
mynningskanten. Inga intryck av sädeskorn eller någon 
matskorpa förekom på keramiken.

Endast tre fragment av lerskivor finns belagda i mate
rialet. Dessa utgörs av yttre delen av själva skivan. Upp
skattningsvis har skivorna haft en diameter på ca 17 
cm (Brorsson 1996) och en tjocklek mellan 14 och 17 
mm. På ett av fragmenten finns ett intryck som bör vara 
ett medvetet utfört pinnintryck och som i så fall är den 
yttersta delen av en radierande dekor. Inget av frag
menten är försett med hål. Att antalet lerskivor är så få 
kan bero på att det inte funnits fler, men det kan också

bero på att de är sämre brända och mindre omsorgs
fullt gjorda än keramiken och därför har bevarats sämre.

I syfte att ta reda på skillnader eller likheter i keramik
ens tillverkning, har även en noggrannare analys av ett 
urval av keramiken utförts vid Keramiska Forsknings
laboratoriet i Lund (Brorsson 1996). Vid analysen kunde 
det konstateras att keramikmaterialet var mycket ho
mogent sammansatt när det gäller valet av rålera och 
magring och skillnader i t ex magringsstorlek har sna
rast haft med kärlets funktion att göra. En skärva visade 
sig dock vara magrad med krossad kvartsit, vilket är 
vanligare under senneolitikum (Hulthén 1977:189). 
Eftersom samma rålera använts till både keramik- och 
lerskivetillverkningen är det mest sannolikt att tillverk
ningen skett på platsen (Brorsson 1996). Ett prov från 
en lokal lera visade att denna innehöll för mycket kalk 
för att lämpa sig för keramiktillverkning och således 
inte har använts på boplatsen. Detta visar på en med
vetenhet om olika lerors användbarhet (Ibid).

Datering

Som beskrivits ovan verkar fynden i kulturlagrets två 
nedersta lager vara relativt homogena när det gäller fynd
sammansättningen. Eftersom flintmaterialet knappast 
utgör något dateringsunderlag, förutom det större yxfrag- 
mentet, är det keramiken och ,4C-bestämningarna som 
kommer att användas för datering. Det översta lagret, 
lager 2, kan på grund av det sparsamma fyndmaterialet 
inte dateras, varför resonemanget kring dateringen gäl
ler lager 3 och 4.

Som nämndes ovan är det svårt att urskilja några kärl
former i keramikmaterialet. Därför får dateringen av 
keramiken till största delen bygga på orneringstyperna. 
Datering av boplatskeramik är, till skillnad från mega- 
litgravskeramik, också svår då keramikmaterialet på 
boplatserna oftast är mer fragmenterat och dessutom 
består av en stor del svårdaterade brukskarl. Det finns 
heller inga kombinationer av mönster på de påträffade 
skärvorna, vilket hade underlättat en noggrannare da
tering. En del slutsatser går dock att dra av de förekom
mande orneringstyperna.

Schackbrädsmönster utförd i tandstämpel är en av de 
orneringstyper som Hårdh använder sig av i sin under
sökning av keramiken i några av de västskånska mega-
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Slipat yxfragment, lager 4.

□ Flinta av samma typ som yxan, lager 4. 

Flinta av samma typ som yxan, lager 3.

Tillhör yxan.

Tillhör förmodligen yxan.

Fig. 5. Spridningsbild av yxfragment.I Distribution of pieces of the axe.

Avslag lager 4. 

O Avslag lager 3.

Avslag som hör ihop.

Avslag med liknande struktur och som 
förmodligen hör ihop.

Fig. 6. Spridningsbild av avslag som gått att sätta samman eller som sannolikt tillhört samma kärnad Distribution of refitted 
flakes and flakes probably belonging to the same core.
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Fig. 7a. Ornerad keramik från kulturlagret. Teckning: Annika Jeppsson./ Decorated pottery from the occupation layer. Drawing: 
Annika Jeppsson.
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Fig. 7b. Ornerad keramik från kulturlagret. Teckning: Annika Jeppsson.l Decorated pottery from the occupation layer. Drawing: 
Annika Jeppsson.

litgravarna (Hårdh 1986:16ff). Ornering med tand
stämpel dateras framför allt till MNA III (Ibid: 17). 
Denna och övriga orneringstyper stämmer också väl 
överens med materialet från boplatsen vid Hindby- 
mosse (Svensson 1986:112 samt muntlig uppgift). Ke
ramiken därifrån har i huvudsak daterats till MNA III 
(Svensson 1986:116). Nagelintryck daterar Ebbesen till 
MNA IV (Ebbesen 1975:47). Ebbesens material grun
dar sig på trattbägarkeramik från de danska öarna, var
för det är osäkert om denna datering är strikt överför- 
bar till skånskt material. Den totala avsaknaden av de
kor i form av snöre, tvärsnodd och vertikala streck vi
sar också att materialet knappast är tidigare än MNA 
III. Även det faktum att endast 7% av keramikskärvo
rna är ornerade, talar för en sen datering inom trattbägar- 
kulturen. De tre lerskivefragmenten är alltför få och 
fragmentariska för att kunna användas till någon när
mare datering. Deras tjocklek på 17 mm motsäger emel
lertid inte en datering till MNA III (Davidsen 1974:22).

Från kulturlagret 14C-analyserades fyra träkolsfragment, 
två från vardera lager 3 och 4. Fragmenten är inte ved- 
artsanalyserade, varför en viss egenålder inte kan ute
slutas. Sammantaget visar dateringarna en spridning i 
tiden mellan 3355-2644 f kr (kalibrerat med ett sigma). 
I arkeologiska perioder räknat skulle detta motsvara slu
tet av tidigneolitikum till början av stridsyxekulturen. 
Att kulturlagret skulle vara avsatt under så lång tid finns

det inget som talar för, utan istället bör det yngsta vär
det vara det som bäst avspeglar kulturlagrets datering. 
De båda yngsta dateringarna är gjorda på träkol från det 
understa lagret, vilket kan tolkas som att det antingen 
följt med träkol från äldre bosättningar på platsen eller 
att äldre virke använts samtidigt med kulturlagrets bil
dande. De yngre dateringarna stämmer också bättre över
ens med keramikens datering, dvs MNA III.

Det nämnda yxfragmentet härrör från en tjocknackig 
yxa och kan inte dateras närmare än till MNA III-V 
(Nielsen 1979:14ff). Sammantaget pekar det mesta så
ledes på en datering till MNA III.

Ristning i kritkrusta

Ett fynd av det ovanligare slaget när det gäller neoli- 
tiska sammanhang är det avslag med ristningar i krit- 
krustan som påträffades i kulturlagret. Avslaget är drygt 
3 cm långt och ca 2 cm brett och har en mindre bit, 
drygt 1 cm2 stor kritkrusta bevarad på ryggsidans distal- 
ände där ristningen är utförd (fig. 8). Själva ristningen 
består av en mindre del av två koncentriska cirklar 
med tvärgående linjer samt två vinkelband. Om cirk
larna varit kompletta skulle de haft en diameter på 
knappa 5 cm. Eftersom krustans yta är mycket liten 
är det svårt att uttala sig om hur ristningen ursprungli
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gen sett ut. Det kan t ex ha funnits fler cirklar och vin
kelband både utanför och innanför de som är bevarade 
här. Klart är emellertid att det rör sig om ett medvetet 
välformat symmetriskt mönster.

Vid försök att efterlikna ristningen visade det sig att de 
smala spår som finns på den beskrivna ristningen var 
mycket svåra att göra. För ändamålet användes en ny- 
tillverkad och oanvänd bågkniv med mycket vass egg. 
Trots den vassa eggen blev spåren betydligt mer V-for- 
made än originalristningens smalt U-formade spår. Det 
kunde också konstateras att det krävdes bra ljus och 
en skarp syn för kunna utföra en liknande ristning. Med 
andra ord kan ristningen knappast betraktas som nå
got tillfälligt tidsfördriv, utan istället är den framställd 
i ett speciellt syfte. Ytterligare två ristningar i kritkrusta 
kunde beläggas i materialet. En av dessa är ett ytterst 
litet fragment och är därför mycket osäker och den 
andra uppvisar inte något tydligt regelbundet mönster, 
varför den sannolikt inte är medvetet utförd. I stället 
kan denna ristning ha uppstått vid prepareringen av 
flintan då överflödig kritkrusta avlägsnades.

Aven om flintor försedda med ristningar i kritkrustan 
inte hör till vanligheterna, finns det en rad exempel 
på sådana. Den tidigaste kända flintan med geome
triska ristningar i kritkrustan är påträffad vid Golan- 
bergen på en ca 54 000 år gammal boplats från meller
sta paleolitikum (Goren-Inbar 1990:61ff; Marshack 
1996:357ff). Från övre paleolitikum och mesolitikum 
i västra Europa finns det gott om belägg för medvetna 
ristningar och från mesolitikum finns det en mängd 
exempel på ristningar i olika geometriska former även 
från Skandinavien (Ahltin 1951:253ff; Fischer 1975: 
155ff; Larsson 1978:113ff). Mesolitiska ristningar är 
också kända i andra material som ben, horn, bärnsten 
och sandsten (Ibid). Ornamentik av det aktuella slaget 
är dock mycket ovanliga i neolitiska material. I sam
band med undersökningar av flintgruvor i Södra Sallerup, 
öster om Malmö, har fynd gjorts av flintor med rist
ningar i kritkrustan. En av dessa ristningar uppvisar 
ett geometriskt mönster (Nielsen & Rudebeck 1991:75 
och 78 fig. 11). Fyndet gjordes i en odaterad härdgrop, 
men med tanke på övrigt arkeologiskt material är det 
inte osannolikt att den tillhör trattbägarkulturen (Rude
beck, muntlig uppgift).

Från trattbägarboplatsen vid Hindbymosse utanför 
Malmö, som är i stort sett samtida med Nöbbelövsbo-

platsen, föreligger exempel på två föremål med geo
metriska ristningar. Dessa är utförda på en liten kalk- 
stensplatta respektive en antropomorf benfigur och 
har tolkats som amuletter (Burenhult 1982:148). Några 
mindre stenar med ristningar är också kända från den 
något äldre boplatsen ”Rävgrav” öster om Trelleborg 
(Larsson, L 1992:14ff). Från sen trattbägarkultur på 
Bornholm finns det exempel på geometriska ristningar 
på några sten- och skifferplattor, bl a en slipad cirkel
rund sandsten (Kaul 1997:10ff). I övrigt finns det få 
eller inga belägg för att man under trattbägarkulturen 
skulle ha utsmyckat sten, horn, ben eller träföremål 
med ristningar på liknande sätt som är känt från meso
litikum. Exempel på konstnärligt utformade ristningar 
i sten och skiffer finns t ex i Spanien, Portugal och Ir
land, där keramiken däremot inte varit lika fint orne- 
rad som i Sydskandinavien. Detta visar att det skett

Fig. 8. Avslag med ristning i kritkrustan. Teckning: Annika 
Jeppsson./ Flake with decorated cortex. Drawing: Annika 
]epp sson.
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en specialisering på olika material i olika delar av 
Europa (Kaul 1994:40f).

Det är således framför allt keramiken som blev före
mål för dekoration i form av abstrakta mönster. I jäm
förelse med den sena trattbägarkulturens orneringstyper 
på keramiken, stämmer den aktuella ristningens möns
ter relativt väl överens med de sicksackmönster som 
är kända under MNA III. Exempel på ett liknande 
mönster finns på ett lerlock som påträffats i Lilla Isie 
socken öster om Trelleborg (fig. 9). Locket framkom 
tillsammans med liknande keramik i ett kulturlager 
som daterats till MNA III (Torstensdotter Åhlin & 
Hellerström 1997).

Vilken funktion har då ristningen haft? Som nämndes 
ovan har fynden från Hindbymosse tolkats som amu
letter. Denna förklaring är fullt möjlig även i det här fal
let, men eftersom ristningens ursprungliga form och 
storlek är okänd är denna teori svår att bekräfta. En 
annan möjlighet är att ristningen har varit ett övnings- 
objekt och tjänat som förlaga till dekoration på kera
mik eller textil. Någon liknande keramik fanns dock 
inte i kulturlagret vid Nöbbelövs mosse, varför det 
senare alternativet är mer intressant, då kunskaperna 
om utsmyckningen av neolitiska textil- och läderar
beten i stort sett är obefintliga. Ytterligare en möjlighet 
är att ristningen ingått i någon form av rituell hand
ling, där den likt keramik och yxor i offersammanhang 
kan ha förstörts medvetet. Att det rör sig om ett frag
ment, utesluter knappast något av förslagen. Även om 
ingen av dessa teorier är den riktiga, kan det konsta
teras att fyndet har få motsvarigheter i neolitiska ma
terial. Det bör i sammanhanget påpekas att ristningen 
var relativt svår att upptäcka och att den syns bäst i 
släpljus. När flintmaterial gås igenom och registreras är 
det inte heller kritkrustan som drar till sig den största 
uppmärksamheten. Därför är det inte otänkbart att 
ristningar av den här typen tidigare blivit förbisedda.

Lårben av människa

I kulturlagrets understa lager påträffades fragmenten 
av två lårben från en eller två människor. Eftersom ben
en är relativt vittrade går det inte att avgöra om de till
hört samma individ eller ens om det rör sigom samma 
ben (Nilsson 1996:99). Fyndens inbördes avstånd var 
åtminstone fyra meter. Närvaron av människoben i kul-

.W i

Fig. 9. Ornerat lerlock från Lilla Isie. Teckning: Monica 
Centervall.l Decorated clay lid from Lilla Isie. Drawing: 
Monica Centervall.

turlager från trattbägarkulturen är inget unikt. Från 
sydskandinaviskt håll finns det belagt på öarna söder 
om Fyn, i den tidigare omtalade boplatsen vid Hindby
mosse och på den närliggande boplatsen vid Hindby- 
gården (Hatting 1978:203; Nyegaard 1985:438ff; Svens
son 1986:122). Samtligadessa boplatser hör till mellan- 
neolitisk trattbägarkultur. På Hindby-mosseboplatsen 
rör det sig om ett större antal fragment av människo- 
kranier (Svensson 1986:122). Sporadiska belägg för 
människoben i neolitiska boplatsmaterial finns också i 
Malmöområdet (Nilsson 1996: 99). Även i palissad- 
anläggningen vid Sarup på Fyn har skallfragment på
träffats (Andersen 1988:350). Sistnämnda fynd har date
rats till Fuchsbergsfasen (Ibid), dvs övergången mellan 
TN och MN. Ytterligare ett exempel på boplatsfynd 
av människoben finns från MNA III boplatsen i Lilla 
Isie (Torstensdotter Åhlin & Hellerström 1997). Benet 
är ett fragment av vänster lårben från en gracilt byggd 
vuxen individ (Arcini, muntlig uppgift). Trots det i övrigt 
homogena arkeologiska materialet, 14C-daterades be
net dock till övergången SN/äldre bronsålder (3540±60 
BP, okal), varför benets periodtillhörighet är osäker.

Vanligtvis är det fragment av skalltaket som påträffats. 
Skaarup sätter fynden i samband med fientliga hand
lingar mellan olika grupper, d v s att fynden av män-
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niskoben skulle komma från ihjälslagna fiender (Skaa- 
rup 1985:378). Svensson menar att fenomenet har haft 
en kultisk innebörd (Svensson 1986:122).

Eftersom bevaringsförhållandena för ben uppenbarlig
en inte var de bästa på Nöbbelövsboplatsen, är det möj
ligt att fler människoben funnits i kulturlagret. Att just 
lårbenen bevarats kan förklaras med att dessa hör till 
de mer kompakta benen i skelettet. Som ovan nämnts 
finns det olika förklaringar till varför människobenen 
hamnat på boplatserna. I det sammanhanget kan det 
konstateras att de begravningar som gjordes i megalit
gravarna inte kan ha representerat hela befolkningen 
(Skaarup 1985:373f). Frågan är då var övriga indivi
der begravdes. Att hundar ibland fått tag på människo
ben visas t ex av ett benfynd med gnagmärken från 
Lidsøboplatsen på Lolland (Hatting 1978:203). Detta 
utesluter emellertid inte att benen ingått i någon ri
tuell handling, då dessa kan ha slängts efter det att de 
hade uppfyllt sin rituella funktion. Att vissa utvalda ben 
”återanvänts” visas t ex i mesolitiskt material, där gra
ven grävts upp och berövats på ett fåtal ben (Larsson 
1988:117). Liknande exempel finns även belagt i linje- 
bandskulturen (Kaufmann 1989:117). Fenomenet med 
människoben på trattbägarboplatser bör med andra ord 
inte betraktas som slumpmässiga händelser, utan ska 
snarare betraktas ur ett rituellt perspektiv.

Anläggningar

Alldeles väster om kulturlagrets norra del fanns en kon
centration av stolphål i öst-västlig riktning (fig. 10). 
Stolphålen var relativt lika till form och fyllning, men 
någon huskonstruktion går trots det inte att belägga. 
Det är också oklart om stolphålen är samtida med 
kulturlagret, då det inte fanns något daterande mate
rial i dessa. I sammanhanget bör det också påpekas att 
det i närheten fanns anläggningar från både brons- 
och järnålder samt att den långvariga odlingen gått 
hårt åt anläggningarna.

Mer intressant är de två gropar, A2054 och A2527, 
som låg alldeles öster om stolphålen. IA2054 påträf
fades ett fragmenterat och mycket vittrat kärl. Kärlet 
har antagligen varit en öppen skål med svagt markerad 
skuldra och ornerad med minst tre rader sneda pinn- 
intryck i blixtlåsmönster, från mynningen och ned på 
skuldran (fig. 11). Uppskattningsvis har mynningsdia-

metern uppgått till ca 30 cm. I jämförelse med kera
miken från Hindbymosseboplatsen är detta kärl på 
grund av dekoren dock inte äldre än MNA III (Svens
son, muntlig uppgift). Kärlet är därför sannolikt sam
tida med kulturlagret. Träkol från gropen har dock 
14C-daterats till 4630 ±85 BP (okal), vilket ger en arkeo
logisk datering till ungefär TN C. Träkolet kan emeller
tid ha funnits på platsen och hamnat i gropen när denna 
grävdes. I samband med analysen av keramiken kunde 
det konstateras att råleran som använts till kärlet skilde 
sig från keramiken i kulturlagret. Denna skillnad kan 
förklaras med att kärlet i A2054 förmodligen haft en 
annan funktion, då detta haft ett tätare gods (Brorsson 
1996).

Förmodligen rör det sig om ett helt kärl som depone
rats i gropen. Fynd av brända djurben och obrända 
flintavslag påträffades i kärlet. Dessa omständigheter 
talar för att kärlet utgör någon form av offer. Om 
detta antagande är riktigt är det ett av några få belägg 
för gropoffer under senare delen av MN A (Karsten 
1994:162). Diskussionerna kring brännoffer handlar 
oftast om bränd flinta, däremot talas det sällan om

A2054

Fig. 10. Stolphålsansamling och gropar intill kulturlagret./ 
Concentration of postholes and pits close to the occupation 
layer.

brända djurben i dessa sammanhang. Även om det är 
rimligt att anta att en del matrester hamnade i eldhärden, 
bör det vara lika rimligt att djur eller delar av djur offra
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des i elden. Härigenom genomgick de samma meta
morfos som flintan och människobenen som brändes. 
(Se även Andersson, denna volym).

Den andra gropen var fyndtom, men kan utifrån form 
och fyllning antas vara samtida med A2054. Gropar
nas läge i förhållande till stolphålen kan innebära att 
dessa anläggningar tillsammans ingått i någon form 
av byggnad. I övrigt kunde inga anläggningar knytas till 
några aktiviteter som varit samtida med kulturlagret, 
varken utanför kulturlagret eller under de partier där 
kulturlagret grävdes ut eller bortschaktades.

Boplatsen vid mossen

Kulturlagret visar att platsen varit bebodd under se
nare skedet av trattbägarkulturen. Frågan är då vilken 
form av aktiviteter som utförts och vad människorna 
livnärt sig på vid kanten av det som idag är Nöbbelövs 
mosse? Till hjälp i detta sammanhang brukar fynden 
av djurben och makrofossil vara. Tyvärr är detta ma
terial inte speciellt stort, vilket till största delen får 
skyllas på bevaringsförhållandena. De ben som trots allt 
kunnat identifieras tillhör svin, nötboskap, får/get och 
hund, däremot finns inga ben från vilt, fisk eller fågel 
(Nilsson 1996:98). Att vilt inte kunnat beläggas över
ensstämmer väl med danska material från samtida 
inlandsboplatser där ben från vilt utgjort mindre än 1% 
av det totala benmaterialet (Hedeager & Kristiansen

1988:53). Fynd av tre tvärpilar indikerar dock att jakt 
bedrivits. Inga fiskben kunde konstateras, vilket sanno
likt beror på de dåliga bevaringsförhållandena. Kultur
lagret vattensållades visserligen aldrig, men vid fram- 
prepareringen av makrofossilerna var en ichthyolog (fisk
expert) närvarande, varför även mindre ben som t ex 
ryggkotor från fisk borde ha observerats.

Det sparsamma makrofossilmaterialet visar att vårsådda 
grödor odlats på näringsrika jordar (Regnell 1996:93). 
Det är således i första hand de goda förutsättningar
na för odling och boskapsskötsel som föranlett män
niskorna att slå sig ned på platsen. Det är därför också 
troligt att platsen utnyttjats för permanent bosättning.

Till skillnad från områdena kring t ex Hindby mosse, 
Öja-Herrestads mosse och Hagestads mosse där kun
skaperna om den mellanneolitiska trattbägarkulturen 
är betydligt större, finns det inga undersökta platser 
från perioden i området kring Nöbbelövs mosse. Att 
dra direkta paralleller till undersökningarna kring de 
nämnda mossarna i södra Skåne, är vanskligt då dessa 
till skillnad från Nöbbelövs mosse är kustbundna. 
Erfarenheterna från Ystadprojektet visar att boplat
serna under trattbägarkulturens senare skede tende
rade att flytta till de tyngre jordarna inåt landet (Lars
son, M 1992:84). Detta har i sin tur förklarats med 
att betet ökade i betydelse (Ibid). Utvecklingen av 
trattbägarkulturen under mellanneolitikum skiljer sig 
emellertid från område till område i Sydskandinavien

Fig 11. Kärl från A20S4. Teckning: Annika Jeppsson./ Pottery from A2054. Drawing: Annika Jepp sson.
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(Karsten 1994:175). T ex varierar storleken på boplat
serna kraftigt. MNA IV-boplatsen Karlsfält i södra Skåne 
täckte enbart en yta av ca 90 m2 och den ungefärligt 
samtida boplatsen Långåker, tre mil sydväst om Karls
fält, hade en total yta av ca 700 m2 (Larsson 1985:39; 
Larsson, L 1992:23). I västskåne har några sena MN A 
boplatser, däribland Hindbymosseboplatsen, uppskat
tats ha täckt en yta av flera ha (Svensson et al 1996:146). 
Flera av de sena trattbägarboplatserna på öarna söder 
om Fyn kunde till och med uppgå till 10-20 ha (Skaarup 
1985:365). Hur stor yta den aktuella boplatsen har haft 
är omöjligt att säga, då den fortsätter utanför arbetsom
rådet, men uppskattningsvis har den närmast varit att 
jämföra med boplatsen Långåker. Ingenting tyder dock 
på att Nöbbelövs mosse boplatsen skulle ha utgjort 
en större boplats av det mer strategiska slaget, lik
nande den vid Hindby mosse. Det hela handlar också 
om själva definitionen av en boplats. Ska endast t ex 
huslämningar, kulturlager och fyndspridning avgöra 
vad som är boplatsyta? Säkert har även andra aktivi
teter ägt rum på en boplats som vi idag har svårt att 
tolka eller inte ens ser spåren av.

De närmast belägna fyndlokalerna från senare delen 
av trattbägarkulturen eller övergången till MN B som 
undersökts, är Sarupsanläggningen vid Stävie och en 
boplats vid Kävlingeån i Lackalänga socken (Larsson 
1982:65ff; Munkenberg, rapport under färdigställande). 
Avståndet till båda platserna är ca 6 km fågelvägen. Båda 
låg i anslutning till Lödde/Kävlingeån och är något yngre 
än den vid Nöbbelövs mosse. Att det trots allt varit 
ett kontinuerligt utnyttjande av området kring Nöbbe
lövs mosse, både före och efter den här berörda bosätt
ningen, visas av dösen ”Kycklinghönan” och alla de neo- 
litiska offerfynd som gjorts i mossen. Fynden härifrån 
representerar samtliga perioder i neolitikum (Karsten 
1994:243ff). Förutom Nöbbelövs mosse uppvisar en
dast två platser till i Skåne ackumulerade offerfynd 
från samtliga neolitiska perioder (Ibid: 133). Bland 
dessa offerfynd från Nöbbelövs mosse finns en tjock- 
nackig flintyxa av Lindø-typ. Offerskicket under pe
rioderna MNA III—V uppvisar annars ett tydligt brott 
i det skånska materialet, där offerhandlingarna flyttats 
från våtmarkerna till megalitgravarna och boplatserna 
(Ibid: 175ff). Tecken på offerhandlingar på Nöbbelövs- 
boplatsen antyds av gropoffer, människoben och en even
tuellt offrad yxa.

Boplatsen vid Nöbbelövs mosse bör följaktligen ses i 
perspektivet av en lång kontinuitet av trattbägartradi- 
tion i området. Särskilt intressant är det att boplatsen 
tidsmässigt sammanfaller med de största keramikdepo
sitionerna vid regionens megalitgravar (Hårdh 1990: 
104). Trots att perioden är rikligt representerad i de 
västskånska megalitgravarna, är det den första boplat
sen från denna tid som belagts i området. Den bild som 
erhålls av utvecklingen under sen trattbägarkultur i 
det skånska boplatsmaterialet, visar att det föreligger 
regionala olikheter som knappast har sin motsvarig
het i tidigare perioder inom trattbägarkulturen. Pe
rioden MNA III-V verkar ha präglats avförändringar 
när det gäller offertradition och bosättningsmönster. 
Mot slutet ökar också influenserna från den gropke- 
ramiska kulturen, framför allt när det gäller flint- 
artefakter som tjocknackiga B-yxor och spånpilspetsar 
(Larsson 1986:148). Sådana fynd har gjorts på båda ovan
nämnda platser i Stävie och Lackalänga.

Kunskaperna om slutet av trattbägarkulturen är dock 
fortfarande bristfälliga, främst på grund av att endast 
ett fåtal boplatser är kända och att regionala skillnader 
i kronologin inte är klarlagda. Den relativa närheten 
mellan Nöbbelövsboplatsen och Sarupsanläggningen 
vid Stävie samt boplatsen i Lackalänga, gör att den 
sena MN A i området är ovanligt välrepresenterad. Det 
bör dock påpekas att det skiljer ca 100-30014C-år mel
lan Nöbbelövsboplatsen och de båda övriga. Ett käll
kritiskt problem i det här sammanhanget utgör kali- 
breringskurvan för l4C-dateringarna, då denna kurva 
är mycket ojämn just vid slutet av MN A (Tauber 1986: 
201). Det är därför svårt att uttala sig om det verkligen 
föreligger någon större tidslucka mellan de omtalade 
platserna.

Noter

1 Tack till Bo Knarrström som hjälpt till med analy
sen av flintan.
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Tranarpshögen
En gravhög från yngre bronsålder

av Magnus Andersson

In October-November 1994 the Central Board of National Antiquities excavated a mound from the Late Bronze 
Age at Tranarp in the northwest of Scania. The mound was heavily damaged by ploughing. It was nevertheless 
possible to reconstruct the original construction of the mound, as a section straight across the mound and the 
filling in the bottom were preserved. Thus, the central grave and the impressions left after the stone circles were 
still intact. The stone circles and the stratigraphy showed that the mound had been constructed in two building 
phases. Settlement structures beneath the mound indicate that the mound was an integrated part of the settle
ment and resource area. As Bronze Age mounds are graves, they should also be regarded as expressions of ideology 
and religion. The structures of the mound at Tranarp have formed the basis of a discussion about the systems of 
ideas and conceptual framework of the people who built the mound.

Inledning

Bronsålderns gravhögar är kanske den fornlämnings- 
grupp som visuellt utmärker sig mest i det nutida 
odlingslandskapet. Gruppvis eller i långa rader ligger 
de utplacerade längs höjdsträckningar. Sannolikt har 
de en gång placerats längs dåvarande kommunikations
leder och på platser som kunde ses över milslånga av
stånd. Enbart i Skåne och södra Halland är mellan tre 
och fyra tusen gravar av denna typ registrerade (Jensen 
&c Larsson 1994:20). Gravhögarna har som fornläm- 
ningsgrupp betytt mycket för den arkeologiska forsk
ningen kring bronsålderssamhället. Genom deras stor
lek och topografiska läge har värdefull information in
hämtas angående bronsåldersbygdens utbredning och 
gravskick. Det bör emellertid poängteras att samtliga 
stora gravhögar inte behöver vara uppförda under brons
åldern. I Mälardalen är merparten av de undersökta 
storhögarna daterade till folkvandringstid och sen järn
ålder. Men också i Västsverige finns exempel på monu
mentala högar som daterats till yngre järnålder, även 
om detta för regionens vidkommande hör till undanta
gen (Larsson 1993:47). Det går heller inte att bortse 
från möjligheten att megalitgravar döljer sig i en del av 
högarna (Säfvestad 1993:162). I Skåne och Danmark 
har undersökningar under årens lopp visat att majorite
ten av gravhögarna kan dateras till äldre bronsålder, då 
främst period II och III. Under senare perioder fort
satte man dock att utnyttja de redan uppförda hö
garna. Yngre bronsålderns brandgravar var ofta place

rade som sekundärgravar i den föregående tidens mo
numentala gravanläggningar. Vanligt var även att anlägga 
urnegravfält i högarnas närområde (Larsson 1993:47). 
Att det under yngre bronsålder också uppfördes grav
högar kommer att framgå i följande artikel.

Idag är det endast ett mindre antal högar som befin
ner sig i oskadat skick. De flesta av dem har under 
lång tid, särskilt i fullåkersbygd, varit utsatta för en 
omfattande bortodling. Ett allvarligt problem har på 
senare år uppstått i samband med att allt mera djup
gående plogtyper introducerats i avsikt att öka skörde
utbytet. En stor mängd gravar kan därför idag en
dast skymtas som svaga förhöjningar i åkermarken 
(Jennbert 1993:69). Undersökningar och borttagande 
av gravhögar är numera ovanligt då kulturmiljövård
ens målsättning är att i möjligaste mån bevara forn- 
lämningar som en del av vårt kulturarv. Under hös
ten 1994 gavs ändå ett tillfälle att undersöka en över
odlad bronsåldershög med underliggande boplats
rester, nämligen RAA 35, på fastigheten Tranarp 2:7, 
26:1 i Kvidinge socken, ca 6 km nordöst om Åstorp 
(fig. 1 och 2).

Med anledning av en utbyggnad av väg E4 till mo
torvägsstandard kom fornlämningen att beröras av 
den nya vägsträckningen. Det bedömdes således som 
nödvändigt att undersöka och ta bort gravhögen. Den
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arkeologiska slutundersökningen genomfördes av Riks
antikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska un
dersökningar UV-Syd. Undersökningsresultaten har 
redovisats i en separat rapport (Andersson 1996a). I 
föreliggande artikel redogörs för gravundersökningens 
förlopp och ett försök att rekonstruera gravhögens 
ursprungliga konstruktion kommer att göras. Grav
högar har oftast betraktats som uttryck för rumsliga 
strukturer och sociala förhållanden. Gravens fysiska 
utformning bör också ses som spår efter medvetet ritu
ella handlingar som till en del avspeglar den rådande 
tron. Jag tror att gravskicket innehåller en form av sym
bolspråk som ger en möjlighet att ana delar i en för
historisk föreställningsvärld. Därför är det även min 
avsikt att diskutera det inre och yttre gravskickets ”dol
da” innebörd i Tranarp. Förhållandet mellan grav
högen och de underliggande boplatsresterna kommer 
också att behandlas.

Gravhögarnas utbredning

De av grästorv byggda högarna har sin största ut
bredning i Skåne och Halland men spridda förekom
ster av denna typ av storhögar finns även i Bohuslän, 
norra Småland, Östergötland, Sörmland och Upp
land. Utanför Skåne och Halland är det framför allt 
stenbyggda gravrösen som dominerar storhögsbyg- 
gandet under bronsåldern, men även denna gravform 
förekommer sporadiskt i vårt sydligaste landskap. 
Fördelningen har till viss del naturgeografiska orsa
ker. Högar av grästorv och jord byggdes i stenfattiga 
områden medan rösen byggdes i områden rika på 
sten (Larsson 1993:48).

I södra Sverige är det uppenbart att storhögsbyggan- 
det är koncentrerat till Skåne och Västsverige. Sprid- 
ningsbilden av högarna i Skåne härrör från förstagångs- 
inventeringen från åren 1968-1971. Vid den senare 
inventeringen, under åren 1985-1987, genomgicks 
äldre kartor (lantmäterihandlingar från 1600- och 
1700-talen, skånska rekognosceringskartan från 1810- 
talet, 1800-talets laga skifteskartor och enskifteskar- 
tor) samt skriftliga källor (Prästrelationerna, Lande- 
boken, Palteboken och Montelius äldre upptecknin
gar). Den reviderade inventeringen som utfördes 
under åren 1985-1987 visar stor samstämmighet med 
den tidigare bilden av högarnas rumsliga spridning. 
Den tidigare fornlämningsbilden förtätades med vissa 
undantag snarare än att en ny bild framträdde (Ols

son 1991:59ff). I Skåne är högarna främst belägna i 
koncentrationer utmed kusten; Bjärebygden, Kulla
bygden, Vallåkra, Kävlinge, Söderslätt, Ystad, Sim
rishamn, Brösarp och Kristianstadsslätten (Hyenstrand 
1979:80f) (fig. 3).

Av de befintliga gravhögarna är det endast en mycket 
liten del som varit föremål för undersökningar. Det 
är ännu färre som undersökts med moderna utgräv
ningsmetoder, då en stor del grävdes ut under slutet 
av 1800-talet eller mellan åren 1920 och 1940 (Jenn- 
bert 1993:71).

Fornlämningar i trakten

Kvidinge socken ligger i det fornlämningsrika nord
västskåne. Här finns fornlämningar och fornfynd från 
alla förhistoriska perioder, både sådana som syns vida 
i terrängen och sådana som idag är dolda under mark. 
Lämningarna består av olika typer av gravanläggning
ar och boplatser, enstaka funna stenåldersredskap och 
offerfynd, lämningar efter tidig järnframställning, fossila 
åkrar och hålvägar, samt bytomter från medeltiden.

De kända fornlämningarna i närområdet kring hö
gen i Tranarp utgörs framför allt av två stråk med 
gravhögar, ett på vardera sida om Rönne å. Förutom 
Tranarpshögen består det västra stråket av ytterligare 
två högar i Kvidinge socken. De ligger 200 meter res
pektive 600 meter SSO om högen i Tranarp. I samma 
socken finns ett depåfynd från bronsåldern, som be
står av bronssmycken. Detta fynd är gjort på en kulle 
vid namn Agerhöj, eventuellt en rest av ännu en hög 
i stråket. I Starby socken, knappt en kilometer NNV 
om Tranarpshögen, ligger ytterligare en hög. 900 me
ter i samma riktning finns namnet Högåkra på Skån
ska Rekognosceringskartan från f 810-talet. Högstråk
et öster om Rönne å utgörs idag av fyra högar inom 
två områden i Källna socken. Ytterligare några mar
keringar som kan tolkas som högar i Kvidinge och 
Källna socknar finns på rekognosceringskartan (fig. 
4). Ca 4 km söder om Kvidinge framkom vid en min
dre arkeologisk undersökning 44 härdar och tre 
urnebrandgropar. Med utgångspunkt från keramiken 
daterades brandgravarna till yngre bronsålder/äldre 
järnålder (Borggren 1994). Söder om Kvidinge fram
kom i samband med grustäkt år 1915 två urnebrand
gropar. Dateringen är osäker, men i den ena urnan 
påträffades en dubbelknapp av brons.
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Distribution of grave mounds in Scania (revised after Hyenstrand 1979). The Tranarp mound is marked with a star.
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I samband med den ovan nämnda utbyggnaden av väg 
E4 till motorvägsstandard undersöktes också en bo
plats från äldre järnålder i Källna socken, ca 2 km 
öster om Tranarpshögen (Andersson 1996b).

Redogörelse för undersökningen

Den aktuella undersökningsytan, som hittills brukats 
som åkermark, låg på en svag förhöjning ca 22 m ö h. 
Genom socknen flyter Rönne å, ca 1,5 km öster om 
Tranarpshögen. Enligt jordartskartan utgör undersök
ningsytan en fortsättning av den lerslätt som ligger 
väster om området. Närmast ådalen ligger en isälvs- 
avlagring, mellan denna och lerslätten finns ett parti 
med grovmo. Öster om den breda ådalen höjer sig 
terrängen tvärt och här finns en nästan helt urschak- 
tad isälvsavlagring.

Gravhögen var kraftigt skadad av sentida odling. Den 
ursprungliga högen kunde skymtas som en förhöjning 
med en diameter på ca 20 meter och en höjd mellan 
0,3 till 0,4 meter. Under senare tid har gränsen mellan 
två marker lagts tvärs över gravhögen. Detta har inne
burit att en gräsbevuxen mittremsa, 19x3,5 meter 
(NNV-SSO) och intill 1 meters höjd, fanns bevarad. 
Denna mittremsa var orienterad parallellt med plöj- 
ningsriktningen. Upplöjda, stora stenar hade lagts på 
det högre bevarade partiet. Troligen har dessa stenar 
tillhört kantkedjan (fig. 5).

Utgrävningen av Tranarpshögen genomfördes under 
höstmånaderna oktober och november 1994. Av denna 
anledning var väderleksförhållandena inte alltid de 
bästa för arkeologiskt arbete. Metodiskt gick under
sökningen till så att en kryssprofil (NNV-SSO, ONO- 
VSV) lades över hela högen, som sedan grävdes i



kvadranter. Den NNV-SSO profilen drogs langsmed 
den bevarade mittremsan. Då högfyllningen till stor del 
bestod av svårarbetad humusblandad lera utfördes 
grävningsarbetet med hjälp av grävmaskin. En kvadrant 
i taget grävdes ned till en bestämd nivå, så att samt
liga kvadranter låg i fas med varandra innan grävning
en fortsatte nedåt i högen. Fyllningen banades av i 
tunna skikt på några centimeter under noggrann över
vakning. Samtidigt med att avbaningen pågick genom
söktes området med metalldetektor, dock utan re
sultat. De anläggningar som efterhand framträdde 
(centralgrav, sekundärgravar, stenpackningar och kant
kedjor eller spår av kantkedjor) märktes ut fortlö
pande. Även ett område runt om själva höganlägg
ningen banades av. Där framkom enstaka stolphål, 
härdar, gropar samt två brandgravar. Den undersökta 
ytans totala omfattning var ca 1050 mI 2. Efter att pro
filerna fotograferats och ritats revs de med samma 
metod som under den tidigare avbaningen, i tunna 
skikt under övervakning. Vid denna framkom central
graven i sin helhet.

När högens konstruktion och gravar var dokumente
rade och grävda gjordes ytterligare en maskinavbaning 
ned till steril lera. Avsikten var att få besked på even
tuella aktiviteter före gravhögens tillkomst.

Gravhögens konstruktion

Under undersökningens gång framgick det att hög
ens ursprungliga konstruktion, tack vare den beva
rade mittremsan, till stor del skulle kunna gå att re
konstruera. Kryssprofilen visade dessutom att hög
ens bottenfyllning, trots odlingsskadorna, var beva
rad. Således blev det möjligt att utifrån fornlämning- 
ens oskadade delar åstadkomma en beskrivning av 
gravhögens uppförande, skede för skede. Två bygg- 
nadsetapper kunde därvid dokumenteras (fig. 6).

I gravhögens bottenfyllning märktes inga spår efter
det ursprungliga vegetationslagret. Istället bestod 
bottenfyllningen av ett till formen oregelbundet ovalt 
svämsedimentlager (A86). Detta lager var ca 14x11 
meter stort (NNV-SSO) och intill 0,30 meter tjockt. 
Fyllningen bestod av svagt humös lera. Lagret skilde 
sig skarpt från den underliggande sterila leran och 
det överliggande humifierade grästorvslagret. En ana
lys utförd av Esko Daniel från SGU (Sveriges Geolo

giska Undersökning), visade att detta lager sannolikt 
är ditfört från någon av de närliggande fuktsänkorna. 
Det tycks som om man inför högens uppförande ska
lat av vegetationsytan, för att därefter lägga på ett la
ger av den ovan beskrivna svämsedimentleran.

Kring svämsedimentlagret har en cirkelrund kantked
ja (A25), med en diameter på ca 15 meter, lagts på 
den sterila leran. Kantkedjan bestod av en enkel rad 
stenar. Av denna återstod blott sex stenar i högens 
södra del. De övriga syntes endast som matjordsfyllda 
avtryck. I högens nordöstra del saknades avtryck då 
plogen där hade nått djupare.

I de centrala delarna av svämsedimentlagret påträffa
des ett brandlager (Al), ca 3,5x2,5 meter stort, vil
ket låg placerat som en lins i den påförda svämsedi
mentleran. Brandlagret bestod av sot och kol samt 
spridda fläckar av bränd lera. I den norra delen av 
brandlagret fanns fyra mindre stolphål (A20, A21, 
A41 och A45) (fig. 7). Genom stolphålens placering 
anar man en rektangulär konstruktion, ca 1,6x1,0 
meter (NO-SV). Brandlagret utgör sannolikt resterna 
av bålplatsen, där den döde kremerats. Likbrännings- 
försök, utfört med svin på Historisk-Arkeologiska 
försökscentrum i Lejre har visat att brandlager av 
denna storlek mycket väl kan vara resterna av likbål 
(Henriksen 1991). Stolphålen, som påträffades i brand
lagret, kan möjligen ha utgjort stommen till en kon
struktion i samband med kremeringen.

På samma nivå som brandlagret och i dess södra kant 
fanns en bågformad stenkrets (A2). Det framgick tyd
ligt att stenkretsen aldrig fullbordats. Enstaka stenar 
väster respektive öster om brandlagret har möjligen 
markerat den tänkta formen. I så fall får stenkretsen 
en spetsoval form, ca 4x1,5 meter (V-O). Söder om 
stenkretsen var ytterligare två mindre stenrader (A87 
och A88) lagda. Dessa var placerade på samma nivå 
som stenkretsen.

Över brandlagret och stenkretsen har ytterligare ett 
skikt av svämsedimentlera påförts. Detta lager var 
tillräckligt tjockt för att precis täcka stenkretsen (A2). 
På svämsedimentleran, vid brandlagrets sydöstra kant, 
har man ställt en urnegrav placerad i en stenkista (A6), 
den s.k. centralgraven. I urnan låg benen från likbålet. 
Benen hade rensats från sot innan de lades i grav
urnan. Stenkistan var ca 0,4 meter bred och intill 0,5
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Fig. 6. Plan över Tranarpshögen. Här syns de två kantkedjorna, där skrafferingarna illustrerar bumusfyllda avtryck efter 
stenar. Anläggningarna som är markerade med rutmönster utgör brandgropar och brandlager. I brandlagret (Al) är de fyra 
stolphålen markerade. I brandlagrets sydöstra kant är stenkistan (A6) belägen. Söder om brandlagret befinner sig stenkretsen 
(A2)J Plan of the Tranarp mound. The two stone circles are illustrated. The impressions left after the stone circles are 
indicated by hatching. Cremation pits and the cremation layer are marked with checkpattem. The four postholes in the 
cremation layer (Al) are marked. The stone chest (AG) can be seen in the SE part of the cremation layer. The bowcurved line 
of stones (A2) is placed south of the cremation layer.
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Al, profil mot sydöst

1. Svämsediment, svagt bumös lera (A86).
2. Sotlager (Al).
3. järnutfällning.
4. Steril lera.
5. Sten (A2).

1. Alluvial sedimentation, some what humic clay (A86)
2. Soot layer (Al)
3. Iron pan.
4. Sterile clay.
5. Stones (A2).

Fig. 7. Brandlagret i plan och profil.l Cremation layer. Plan and profile.

meter hög. Den bestod av åtta flata stenar i gnejsgranit, 
en bottensten, sex kantställda stenar samt en locksten
(fig. 8).

Efter gravläggningen har en hög, till största del bestå
ende av grästorvor, uppkastats över centralgraven. Tro
ligen illustrerar det ovan beskrivna gravhögens första 
byggnadsetapp, då centralgraven anlades. Belägg för 
detta utgör kantkedjan samt det påförda svämsedi- 
mentlagrets utbredning. Denna byggnadsetapp var 
svår att urskilja i profilen, då den stratigrafiska tolk
ningen försvårades på grund av att humifierings- 
processen och kraftiga järnutfällningar gjorde lager
följderna otydliga. Det fanns dock spår av ett vege
tationslager som anslöt till den inre kantkedjan både 
i NV och SO. Kantkedjan A25 tycks sålunda ursprung
ligen ha varit synlig. Under vegetationslagret kunde 
bitvis enskilda grästorvor urskiljas (fig. 10). Gravhög
ens ursprungliga diameter har således varit ca 15 me
ter. Höjden är svårbedömd då gravhögen vid något 
tillfälle har varit helt överplöjd, vilket ett avbrott i

vegetationslagret tydligt visar. En uppskattning tyder 
dock på att högen bör haft en ursprunglig höjd på 
omkring 1,30-1,40 meter.

I högens södra del, innanför kantkedjan (A25), på
träffades en sekundärgrav (A3). Fyllningen bestod av

Fig. 8. Stenkistan med gravurnan./ Stone chist with the grave 
urn.
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sotig humös moig lera. A3 innehöll en mindre mängd 
brända ben och tolkas som en brandgrop. Några frag
mentariska keramikskärvor påträffades också i an
läggningen. Keramiken kan ha utgjort resterna av en 
benbehållare eller en gravgåva. Odlingsskadorna var 
dock så stora att detta är svårt att med säkerhet be
stämma. På grund av överodlingen var det svårt att 
avgöra huruvida A3 var samtida med centralgraven eller 
nedgrävd vid en senare tidpunkt, det senare får dock 
anses som det troligaste.

Den andra byggnadsetappen ger sig tillkänna i form 
av ytterligare en kantkedja (A26). Av denna återstod 
enstaka stenar samt de humusfyllda avtrycken efter 
de bortplöjda stenarna. Stenarna har legat tätt intill 
varandra i en rad. Denna yttre kantkedja, eller av
trycken efter den, kunde följas runt hela gravhögen. 
Stenarna här var något större än stenarna i den inre 
kantkedjan, omkring en halv meter i diameter. Dia
metern var ca 19 meter (fig. 6).

I anslutning till den yttre kantkedjans nordöstra res
pektive sydvästra del var åtta stenpackningar av va
rierande storlek placerade. Stenpackningarna bestod

av ett lager stenar. Samtliga av de åtta stenpackninga
rna har störts av sentida odling. Vid några av pack
ningarna syntes mindre, humusfyllda stenavtryck vil
ket tyder på bortodling. I vilken utsträckning sten- 
packningarnas ursprungliga utseende förändrats är svårt 
att avgöra. I två av dem påträffades brända ben. En
dast en av stenpackningarna innehöll fynd, bestående 
av några mindre keramikfragment. Troligt är att de en
staka brända ben som påträffades är ditförda vid sen
tida plöjningsarbete från de intilliggande brandgrava
rna. Den osteologiska analysen styrker detta, den vi
sade nämligen att benen från brandgropen A27 och 
stenpackningen A36 troligen tillhört samma individ.

Kantkedjan och stenpackningarna låg i ett lager be
stående av humös moig lera. Uppenbarligen har de 
lagts på den ursprungliga markytan. Tänkbart är dock 
att det översta grästäcket skalats av och att stenarna 
lagts på det underliggande humustäcket. Därpå har 
högen byggts på med grästorvor ut till den nylagda 
kantkedjan. Huruvida man under den andra bygg
nadsetappen även byggde på höjden har inte gått att 
avgöra på grund av sentida överodling. Förmodligen 
har kantkedjan ursprungligen varit synlig.

Fig. 9. Tranarpshögen under utgrävning. Från sydost.! The Tranarp mound during excavation. Seen from the SE.
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VEGETATIONSLAGER, HUMÓS LERA 

M! SVÅMSEDIMENT. SVAGT HUMOS LERA 

SA STENAVTRVCK, INRE KANTKEDJA 

S STENAR , VTTRE KANT K EDJA 

'/X GRÄSTORVOR

c. bETONGfUNOAMENT

Fig. 10. Profil, som visar de två byggnadsetapperna, som sedan skadats av överodling.I Profile, showing the two building 
phases damaged by ploughing.
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Mellan den inre och den yttre kantkedjan, i högens 
södra del, påträffades tre sekundära, kraftigt skadade 
brandgropar (A27, A3 3 och A47). Av dessa återstod en
dast bottenskiktet. Brandgroparna har sannolikt grävts 
ned i högen vid en senare tidpunkt, kanske i samband 
med den andra byggnadsetappen. Några spår av ned- 
grävningar gick ej att urskilja då ploglagret gick precis 
över gravarnas bottenskikt. Alla de tre brandgroparna 
innehöll en mindre mängd brända ben. Inga spår av 
benbehållare fanns i A27 och A47.1 A33 fanns däre
mot några mindre keramikfragment, huruvida dessa är 
rester av en benbehållare eller ska betraktas som grav
gåvor är svårt att avgöra.

Anläggningar utanför gravhögen

I avsikt att spåra aktiviteter i samband med gravan
läggningen, eller möjligen andra aktiviteter, avbanades 
ett mindre område kring högen. Inom denna yta fram
kom enstaka stolphål, härdar, gropar samt två brand
gravar. Anläggningarna var framför allt koncentrerade 
till områdets nordvästra och sydöstra del (fig. 11).

Brandgroparna (A8 och A12) påträffades i områdets 
nordvästra del. De var båda kraftigt skadade av plöj
ning. Endast enstaka fragment av brända ben kunde 
tillvaratagas. A8 innehöll en fragmentarisk keramik
skärva.

Sammantaget påträffades tolv härdbottnar i områ
det utanför högen. Fem i den sydöstra delen, sex i

den nordvästra delen och en precis öster om grav
högen. Tre gropar framkom i området kring högen, 
två i den nordvästra delen samt en i den sydvästra 
delen. Dessutom dokumenterades tre stolphålsrester, 
en i nordväst samt två i sydöst.

Anläggningar under högen

Efter dokumentationen av högen gjordes en ny av- 
baning av ytan för att spåra aktiviteter före gravhög
ens uppförande. På denna yta framträdde tjugo 
stolphål och tio gropar samt en härdrest.

Groparna var fyndtomma och deras funktion är där
för svår att avgöra. Fyllningen i groparna bestod av 
samma svämsedimentlera som i högens bottenfyll
ning. Detta tyder på att, åtminstone de grundaste 
groparna, är fördjupningar som bildats när ytan torva- 
des av inför högens uppförande.

Av de tjugo stolphål som påträffades under högen 
kan flera knytas till en konstruktion tillhörande ett 
treskeppigt långhus (fig. 12).

Huset bestod av fyra par takbärande stolphål, oriente
rad i öst-västlig riktning. Endast två av paren var kom
pletta. Bredden mellan de takbärande stolparna var räk
nat från väster, utifrån stolphålens centrum, 3,30 m, 
3,30 m, 3,50 m och 3,30 m. Avståndet mellan stolp- 
paren var, från väster, 2,60 m, 3,90 m samt 2,30 m. 
Avståndet mellan stolpparen i husets mitt var således
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Fig. 11. Översiktsplan med samtliga anläggningar under och utanför högen. Den streckade linjen markerar läget för den 
undersökta gravhögen.l Survey plan with all the features beneath and outside the mound. The broken line marks the excavated 
mound.
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Fig. 12a. Huset under högen. Plan./ The house beneath the mound. Plan.

större än mellan de yttersta. Eventuellt har ingången 
varit belägen här. Uppdelningen i en västlig bostads
del och en östlig ekonomidel med antydning till in
gång mitt emot varandra på de båda långsidorna är 
inte ovanligt på hus från bronsåldern (Björhem &c Säfve- 
stad 1993:110). Det kan också ha varit platsen för en 
härd, av denna fanns det dock inga spår.

Kring konstruktionen låg flera glest liggande stolphål, 
varav åtminstone en del bör ha utgjort väggstolpar. 
Spåren efter väggarnas stolphål är dock för få för att 
avgöra huruvida gavlarna varit rundade eller raka. Av 
samma orsak är det svårt att bestämma husets stor
lek. Utifrån de takbärande stolphålen och de enstaka 
väggstolparna kan huset beräknas ha haft en längd av ca 
12 meter och en bredd av ca 6 meter.

A6Z A 66 A67

*— +22.60-W; 7W
A57 A 60 A63

rWT ,2ź'ćo

FYLLNING GRA-GRÅGUL SVAGT HU MÖS MO/C LERA.

Fig. 12b. Stolphål tillhörande huset under högen. Profil.I 
Postholes within the structure beneath the mound. Profile.
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Treskeppiga hus introduceras i Sydskandinavien först 
under bronsålderns period II (Björhem & Säfvestad 
1989:91). Medelvärdet för bredden mellan de takbä
rande stolparna i huset under Tranarpshögen var 3,35 
meter. Då hus från äldre bronsålder vanligen är bre
dare mellan de takbärande stolparna bör detta hus 
kunna dateras till yngre bronsålder (Björhem & Säfve
stad 1993:83). Det kan givetvis inte vara yngre då det 
överlagras av en bronsåldershög.

Gravhögen har placerats så att den helt har täckt hu
set. Denna placering av gravhögen visar att man känt 
till boplatsen vid högens tillkomst. Ett annat starkt 
indicium på att gravhögen är anlagd direkt efter det att 
huset rivits, är att fyllningen i stolphålen består av 
samma svämsedimentlera som i högens bottenfyllning.

Fynden i gravhögen

De fåtal fynd som framkom i eller kring gravhögen, 
påträffades främst i de anlagda brandgravarna.

I centralgravens brandlager påträffades en krackelerad, 
ythuggen flintpilspets med urnupen bas (fig. 15). Denna 
typ av pilspets är typisk för senneolitisk tid, men finns 
kvar under hela bronsåldern (Rasmussen 1993a: 81).

Gravurnan, i vilken de kremerade benen från brand
lagret placerats, hade på grund av tyngden från hög
fyllningen tryckts ner och krossats av lockstenen. Trots 
detta gick urnan till stora delar att återställa. Urnan 
består av lock och kärl. Kärlet har uppdragen, konisk 
hals, sluttande skuldra och rundad övergång till den 
underliggande buken. Ytan är glättad. Dekoren ut
görs av snedställda linjer som på skuldran bildar ett 
sicksack mönster. Vid skuldrans största bredd finns fyra 
öron. Kärlets höjd är 19 centimeter och den största 
omkretsen 64 centimeter. Locket är skålformat. När
mast lockets mynning löper tre horisontella linjer. 
Ovanför de horisontella linjerna bildar snedställda lin
jer, av samma typ som på kärlets skuldra, ett sicksack 
mönster. Därpå följer två rader av snedställda linjer. 
På toppen finns ett cirkulärt ”hjul” med åtta ekrar. 
Lockets höjd är 7 centimeter och omkretsen 51 cen
timeter. Det är således stor omsorg som lagts ned på 
detta kärl. Dekoren och formen avviker från de kärl 
som brukar påträffas vid boplatserna från bronsål
dern. Möjligen har kärlet tillverkats speciellt för detta 
begravningsändamål (fig. 13 och 14).

Keramiktyper från den yngre bronsåldern låter sig 
sällan inordnas inom en och samma period. Kärl med 
uppdragen, konisk hals och sluttande skuldra är täm
ligen vanligt förekommande i gravsammanhang un
der yngre bronsåldern. Likaledes är ornamentik med 
snedställda linjer en ofta uppträdande dekorform på 
gravkeramik under denna period (Hulthén 1975: 
279ff). Från gravfältet i Löderup i sydöstra Skåne finns 
flera besläktade kärltyper. Exempel på detta är urnor
na i brandgravarna 12, 18, 21,49, 61 och 62 (Ström
berg 1975:146ff). På en del av dessa urnor fanns på 
skuldran snedställda linjer av växlande storlek och ord
ning. I några fall var kärlen försedda med en knopp el
ler två motställda hankar/öron, oftast placerade vid 
övergången från hals till skuldra. Samtliga kärl hade 
en glättad yta. Genom sitt fyndsammanhang har de 
mindre kärlen av denna typ daterats till period V och 
VI, de något större förekommer även i period IV (Ibid: 
194ff). Från gravfältet Simris II har likartade keramik
former påträffats, t.ex. från grav 39 och 94. Dessa 
har genom fynden daterats till period V (Stjernquist 
1961:34f). Andra fyndplatser med likartad keramik är: 
Borrby (Vifot 1937), Järrestad (Althin 1945) och St. 
Köpinge och Lilla Köpinge (Vifot 1933). I Danmark 
är formen känd genom hela den yngre bronsåldern. 
Det tycks som om typen i Danmark, precis som i Skåne, 
utvecklats från något större kärl, under period IV till 
något mindre under period V och VI (Baudou 1960: 
99). Det kan alltså konstateras att denna kärltyp har 
en lång tradition som kan följas genom hela den yngre 
bronsåldern. Efter de ovan givna kriterierna skulle 
Tranarpskärlet, utifrån sin form, dekor och storlek, 
kunna dateras till period V eller VI.

Tillverkningen av kärl med uppdragna, koniska hals
partier brukar anses ha inspirerats av traditioner på 
kontinenten. Materiellt besläktade urnefältsgrupper 
fanns över större delen av Europa, från Rumänien i 
öster till Brittiska öarna i väster. De östeuropeiska 
urnefältgrupperna brukar sammanfattas under begrep
pet Lausitzkultur. Då gravurnorna i Sydskandinavien i 
form och dekor påminner om kärltyperna från denna 
kultur sätts uppkomsten av kremeringstraditionen, och 
bruket av gravurnor i samband med influenser från just 
Lausitzkulturen (Stjernquist 1961:118ff).

I gravurnan från Tranarp påträffades även en dubbel- 
knapp av brons. Denna är slät utan någon ornering. 
Fotplattan är fyrkantig och ovansidan är närmast 
konisk med antydan till knopp i mitten (fig. 15). Dub-
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Fig. 13. Gravurnan i centralgraven./ The grave urn in the central grave.

Fig. 14. Locket till gravurnan.l The lid of the grave urn.

belknappar av denna typ förekommer under den yngre 
bronsåldern (Baudou 1960:87ff). En likartad dubbel- 
knapp, oornerad med fyrsidig fot, påträffades på grav
fältet i Svarte. Denna är inte närmare daterad än till 
yngre bronsålder (Hansen 1923:149, pl. 111:19).

Av sekundärgravarna i högen innehöll A3 och A3 3 
keramik. Keramiken i de här två brandgravarna var 
alltför söndervittrad och fragmentarisk för att kunna 
ge någon datering.

I högfyllningen påträffades två mindre koncentratio
ner av keramik. Dessa framkom ovanpå svämsedi- 
mentleran (A86) och söder om stenkretsen (A2). Även 
denna keramik var alltför fragmentarisk och sönder
vittrad för någon exakt bedömning. Den verkar dock 
vara av bronsålderskaraktär.

Även utanför gravhögen var antalet fynd frapperande 
lågt. IA8 (brandgrop) påträffades ett mindre keramik-
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Fig. 15 a. Dubbelknapp av brons.I Double button of bronze.

fragment. I stenpackningen A37, precis öster om grav
högen, hittades 6 mindre keramikfragment.

Analyser
Osteologisk analys

Den osteologiska analysen utfördes av Caroline Arcini 
vid Riksantikvarieämbetet UV-Syd. Undersökningen 
visade att benen från brandlagret (Al) och urnan (A6) 
med största sannolikhet kommer från samma indi
vid, en tonåring i åldern 14-17 år. Könsindikerande 
fragment saknades. I urnan påträffades dessutom någ
ra få djurben. Arttillhörigheten för dessa är osäker, 
möjligen rör det sig om hundben. Benen från brand
gropen (A3) kommer från en människa. Brandgropar
na vid den yttre kantkedjan och utanför gravhögen 
innehöll mycket lite ben. A27 och A36 ligger nära 
varandra och benen kommer troligtvis från samma in
divid, ett barn eller en tonåring. Beträffande de andra 
bengömmorna finns det ytterligare två där det med 
säkerhet kunde fastställas att benen tillhör en män
niska (A8 och A33). I tre av dem har det däremot inte 
gått att avgöra om de kommer från människa eller djur 
(A12, A30 och A47) (Andersson 1996a:30).

0 3cm
1  i i-------- 1

Fig. 15b. Flintpilspets med urnupen bas./Flint arrow point 
with a concave base.

14C-analys

14C-analysen utfördes på Tandemlaboratoriet vid Upp
sala universitet. De kalibrerade resultaten tyder på att 
gravhögen i Tranarp anlades under yngre bronsålder, 
troligen i ett tidigt skede av period V (ca 900-600 f kr). 
En av 14C-dateringarna på träkol från centralgraven 
gav det kalibrerade värdet till mellan 1078-800 B.C. 
Sekundärgravarna A3 och A27 gav en kalibrerad date
ring till mellan 1070-792 B.C respektive 1008-771 B.C. 
Resultaten ger således en svag indikation på att se
kundärgravarna anlagts senare - snarare än samtidigt - 
än centralgraven. Detta styrker i så fall den arkeolo
giska tolkningen. Skillnaden är dock så liten att den får 
anses ligga inom felmarginalen. Analyser på träkols- 
prover tagna i stolphål tillhörande huset under högen 
visade på en kalibrerad datering till 1209-810 B.C. 
14C-dateringarna från de prover som togs utanför grav
högen - från A8 (brandgrop) och Al 8 (härd) - visar 
att dessa anläggningar var betydligt yngre än högen. 
A8 kunde dateras till förromersk järnålder medan Al 8 
var ännu senare, troligen från yngre romersk järnålder/ 
folkvandringstid.

Dateringen stämmer väl med högens konstruktion samt 
med de fynd som gjordes i centralgraven. Att central-
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graven utgjordes av en brandgrav behöver i sig inte 
betyda att gravhögen är rest under bronsålderns yngre 
del. Brandgravskicket introduceras på allvar i Nor
den redan under äldre bronsålder. Att de brända be
nen var lagda i en gravurna nedsatt i en mindre sten
kista tyder däremot på att Tranarpshögen är anlagd 
någon gång under yngre bronsålder. Ytterligare en in
dikation på denna period är gravurnans form (se ovan). 
Behandlingen av de kremerade benen följer inga di
rekta kronologiska lagar. Strömberg menar att urne- 
brandgravarna på Löderupgravfältet främst förekom 
under period IV och V Brandgropar och brandlager 
uppträdde tidigast i period V och var karakteristiskt 
för period VI och förromersk järnålder (Strömberg 
1975:202ff). Stjernquist stödjer denna tolkning och 
pekar dessutom på en annan kronologisk förändring. 
Under yngre bronsålderns första skeden rengjordes 
benen vanligen efter kremeringen, medan de under pe
riod V och VI vanligen deponerades tillsammans med 
sot och kol (Stjernquist 1961: lOOff). Från gravfälten i 
Svarte och Piledal fanns inga liknande kronologiska 
samband. Urnebrandgravar existerade där under hela 
den yngre bronsåldern och brandgropar och brand
gravar uppträdde redan under period IV (Olausson 
1987:136).

Tolkningar av gravhögarna

Hur ska man förstå och tolka bronsåldershögarna? 
Problemet hänger nära samman med våra föreställ
ningar om bronsålderns samhälle i sin helhet. Under 
arkeologins historia visar olika tolkningar på olika 
synsätt. Ett problem för tolkningen är de kronolo
giska förhållandena, då bara en bråkdel av högarna är 
undersökta eller har givit daterbara fynd. Ett annat 
problem är, som nämnts, att många storhögar i de syd
svenska fullåkersbygderna säkerligen är bortodlade.

I en processuell tradition utnyttjades gravmaterialet på 
1960- och 1970-talen främst som underlag för studier 
av social struktur, ekonomi, populationsberäkningar 
m.m. Målsättningen var främst att genom gravunder
sökningar få fram bebyggelsemönster. De skulle ge 
svar på frågor om hur många som bott var och hur 
länge. Genom högarnas storlek och topografiska läge 
har vissa strukturer påvisats som kan anses visa att hög

arna haft en funktion som territoriella markeringar. 
Högarnas monumentalitet i förhållande till andra grav
lämningar och den massiva arbetsinsats som krävts för 
att uppföra dem, har utvecklat hypoteser om den so
ciala organisationens form. En vedertagen uppfatt
ning är att storhögar, vare sig de är från brons- eller 
järnålder, speglar en socialt skiktad samhällsordning. 
De ovan beskrivna tolkningarna är värdefulla, men 
genom inriktningen på att beskriva rumsliga strukturer 
och sociala förhållanden har man ibland förbisett att 
gravarna även är en återspegling av förhistoriska tros
föreställningar och livsåskådningar (Bennet 1988: 73). 
Under 1980- och 1990-talen har dock märkts en stark 
tendens till ett ökat intresse för religion, myt och ideo
logi. Detta synsätt har inom arkeologin vuxit fram 
genom den teoretiska inriktning som brukar kallas 
den postprocessuella skolan (Kaliff 1992:19).

Jag menar att graven som vi möter den vid undersök
ningen utgör en ytterst fragmentarisk återspegling av 
det mångfacetterade samhället; alltifrån den mer eko
nomiska, materiella sidan till den ideologiska och 
symboliska aspekten. Att anlägga gravhögar är en hand
ling av rituell och religiös innebörd. Således bör vi ge
nom gravmaterialet komma åt delar av den andliga 
aspekten i tillvaron. Även om graven och begravnings
ritualen inte nödvändigtvis är en direkt avspegling 
av trosföreställningarna i ett samhälle finns det ofta 
ett nära samband. Högarna är förmodligen också ut
tryck för profana syften och kan ses som led i makt
utövandet och upprätthållandet av den sociala orga
nisationens struktur. Samtidigt kan man inte bortse 
från att den sociala maktstrukturen förmodligen sank
tionerades genom ritualen. Gravhögarna bör således 
betraktas som resultatet av ideologiska och religiösa 
värderingar i ömsesidigt samspel med ekonomiska 
och sociala strukturer. Att tolka den materiella delen 
av en kultur känns oftast enklare, då man hos flera 
artefaktkategorier känner igen dagens redskap i form 
och funktion. Att ta sig an den andliga sidan av en 
kultur kräver en större beredskap då man måste fri
göra sig från sina egna värderingar. De tolkningsfor
slag som jag ger högens olika konstruktionsdetaljer 
är självfallet inga givna sanningar. Istället bör de be
traktas som ett synsätt - bland andra - i en pågående 
diskussion rörande bronsåldersmänniskans föreställ
ningsvärld. Inom humanistiska vetenskaper, däribland
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arkeologin, kan vi inte alltid kräva verifierbara resul
tat. Då riskerar vi att missa många vägar att komma 
forntiden in på livet.

För att förstå innebörden av religiösa lämningar har 
arkeologin lånat metoder från religionshistorisk teori. 
Den religionsfenomenologiska metoden innebär att 
det religiösa tänkandet förutsätts vara allmänmänsk
ligt. Genom att söka mönster i mängden kan reli
giösa företeelser som riter och offer klassificeras (Hult- 
krantz 1973:80f). Inom religionsekologin noterar man 
likheter mellan religioner hos kulturer med liknande 
miljö, ekonomi och teknisk nivå (Ibid: 143). En his
torisk metod innebär att överförda religiösa föreställ
ningar söks mellan kulturer som haft kontakt (Gör- 
man 1989:33). I min genomgång kommer jag att ta 
hjälp av alla metoderna ovan.

Konstruktionsdetaljer i Tranarpskögen

Trots att gravhögarna är många och utbredda över 
hela landet måste man räkna med att bara en mindre 
del av befolkningen begravdes på detta sätt. Till upp
förandet av en gravhög fodrades en stor arbetsinsats, 
och i de högar där fyllningen bestod av grästorv har 
stora arealer odlingsbar mark förstörts. Under lop
pet av äldre bronsåldern förändras delvis gravskicket. 
Vid sidan av skelettbegravningar införs nu också kre
mering av den döde. Sporadisk likbränning har iakt
tagits i olika sammanhang redan ifrån mesolitisk och 
neolitisk tid (Larsson 1988). Allmänt tillämpad i Skan
dinavien blir seden först vid mitten av äldre brons
åldern. Övergången till ett brandgravskick sker suc
cessivt i Norden. Tydligen drog man sig för att om
gående ändra gravens yttre arrangemang och inskränka 
gravgåvorna. Till en början placerades de brända ben
en i trä- eller ekstamskistor av samma storlek som de 
obrända individernas, men efterhand som traditio
nen utvecklades minskade dessa i storlek för att vid 
mitten av bronsåldern vanligen ersättas med små kis
tor av sten eller trä. I takt med inskränkningen av 
gravrummet minskade också antalet gravgåvor. Dess
utom tenderade de deponerade föremålen att bli min
dre i storlek (Hårdh 1985:106).

Skillnader i begravningsseder kan bero på olika upp
fattning om livet efter detta. För att komma åt dessa 
dolda strukturer måste vi försöka komma närmare

en tolkning av det symbolspråk som variationer i grav
skicket kan vara uttryck för. Anders Kaliff framför tan
ken att den under bronsåldern allt vanligare kremerings
traditionen, som Tranarpshögen är ett exempel på, 
hör samman med att solen betraktas som en gudom. 
Soldyrkan är vanlig i kulturer som är beroende av jord
bruk. Eftersom solen väcker naturen till liv varje vår, 
upplevs denna som gudomlig. ”Kanske sågs elden som 
en del av solens livgivande kraft. Samtidigt som den 
gamla kroppen förstördes befriade elden den dödes 
själ. Liksom solens gång ligger bakom återfödelsen i 
naturen om våren, kan man ha trott att den dödes själ 
fick kraft att återfödas genom elden. Kremeringstradi
tionen har i flera olika kulturer hört samman med 
tron på att själen frigörs, när elden förtär kroppen.” 
(Kaliff 1995:84).

Kaliff menar, att ett jämförande studium av symbol
språk i gravskick och på hällristningar, kan visa sig 
givande. På hällristningar har runda gropar och cirk
lar med kors tolkats som solsymboler. Man kan hy
potetiskt tänka sig att den runda formen på många 
stensättningar samt inlagda mönster i dessa har ut
formats som en symbolisk avbildning och manifesta
tion av solskivan (Kaliff 1992:8 lf). Är cirkeln med 
de åtta ekrarna på gravurnans lock också en solsym
bol? Den runda formen på gravhögarna är i sig själv 
kanske också en symbol för solen. I Tranarpshögen 
fanns olika konstruktionsdetaljer som naturligtvis är 
svårtolkade. Ideologiska och religiösa föreställningar 
kan ha framhävts på ett sätt, vilket för en utomstå
ende iakttagare förefaller irrationellt, men som har 
en viktig roll i det sociala sammanhang där de före
kommer. Svårigheten för en arkeolog att anlägga ett 
symboliskt och holistiskt synsätt kan vara att man ser 
varje föremål allt för mycket som en sak i sig. Man ser 
lätt fynden - konstruktioner och artefakter - som en
dast konkreta materiella lämningar. Varje objekt taget 
för sig är vanligen stumt men insatt i sitt sammanhang 
kan materiella lämningar ”tala” till oss (Ibid:36f). Frå
gan är om det i Tranarpshögen går att finna mönster 
som vi kan tolka och förstå idag. Ett försök att komma 
närmare högbyggarnas idéer kan vara att studera olika 
förhållanden i konstruktionen.

Kantkedjor runt gravhögar har ofta tolkats som en 
gräns mellan de levande och döda. Att avgränsa ett 
område kan ses som ett uttryck för mänsklig vilja att 
kontrollera och exploatera specifikt utvalda områ-
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Fig. 16. Kompassens 360° indelas bär i 36 segment, numrerade från 1-36. Solens årscykel illustreras i form av en cirkel, 
segment 5 till segment 14 markerar solens årliga uppgångar och segment 23 till 32 solens ärliga nedgångar. Det är i nordost 
(segment 5) som solen går upp vid midsommar och det är i sydväst (segment 23) som solen går ned vid midvinter. 
Stenpackningarnas placering samt riktningen på stolphålen i brandlagret ställs här i förhållande till solens årscykel./ The 
compass card of 360° divided into thirty-six ten degree segments numbered from 1 to 36. The annual deviation of the points 
of the rising or setting of the sun is marked by the sector of a circle, on the eastern sky from segment 5 to segment 14 (sunrise), 
on the western sky from segment 23 to 32 (sunset). At midsummer the sun rises in segment 5, at midwinter it sets in 23. The 
orientation of the stone packings and the direction of the postholes in the cremation layer can be seen in relation to the 
annual solar cycle.

den. Avgränsningar i kultiska eller religiösa samman
hang utgör enligt flera religionshistoriker en faktisk 
och symbolisk gräns mellan profan och helig mark 
(Olausson 1995:41ff). Michael Olausson diskuterar i 
sin avhandling ”Det inneslutna rummet” olika häg-

nadsanläggningars skiftande funktioner inom Mälar- 
dalsregionen, från mellersta bronsålder till och med 
äldsta järnålder. Han gör bl.a. en studie över olika s.k 
gravhägnader i området. Flera av dem hade likartad 
struktur, med dubbla vallar samt ett centrum som
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består av en grav. Gravhägnaden i Odensala Prästgård 
totalutgrävdes. Vallarna bestod av större stenar och 
block med omgivande packningar bestående av min
dre stenar. Spår av materiella lämningar efter rituell 
verksamhet var koncentrerad till vallarna (eldhärdar 
och brända djurben och växtdelar). Olausson menar 
att gravhägnaderna haft en kontinuerlig central funk
tion utöver själva gravläggningen. Kategorin gravhägnad 
är mycket mångfacetterad. Betoningen av vallarna pe
kar på betydelsen av gränser och gränsöverskridantet i 
ritualen (Ibid:220ff). Kantkedjan i Tranarp kan sålunda 
haft syftet att definiera ett heligt rum och därmed en 
plats som skiljer sig från andra.

Intressant är stenpackningarna i anslutning till den 
yttre kantkedjan. En hypotes är att stenpackninga
rna är offerplatser och att keramikfynden i en av sten
packningarna kan vara rester av offergåvor. Det tycks 
alltså som om det även i Tranarp förekommit en ritu
ell verksamhet med anknytning till kantkedjan, d.v.s. 
till den förmodade gränsen mellan heligt och profant. 
Ett medvetet handlande kan möjligen också avläsas i 
placeringen och därmed orienteringen av stenpack
ningarna. Stenpackningarna A3 0 och A50 respektive 
A28, A29 och A3? utgör två sammanhängande block, 
belägna mitt emot varandra, vid den sydvästra res
pektive den nordöstra delen av den yttre kantkedjan. 
Azimut (riktning räknat medsols från N=0 grader) för 
solens upp och nedgångar under året beskriver ett 
mönster som är symmetriskt i förhållande till de ast
ronomiska riktningarna N-S. Det är i sydväst (ca 23 
grader) som solen går ned vid midvinter och det är i 
nordost (ca 5 grader) som solen går upp vid mid
sommar (fig. 16). Dessa extrempunkter för solens 
positioner för återigen tanken till död och återfödelse.

AZS profil mot väster

® Gul lera..
(Z) Gul brun något hu mös moig lera med 

enstaka kolstånk
(3) brungul nägot humös lera med kolstän k. 
@ Steril gul lera.

Fig. 17a. Profil. Anläggning 28.1 Profile. Feature 28.
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Fig. 17b. Plan. Anläggning 28.1 Plan. Feature 28.

Vid midvinter har solen försvunnit ner i underjorden 
eller ned i ett dödsrike. Motsatsen blir midsommar då 
solen har återvänt med full kraft. Stenpackningarnas 
orientering kan ha samband med ritualer som samman
faller med midvinter och midsommar.

Bland stenpackningarna utmärker sig A28 speciellt. 
Denna var en, i det närmaste, cirkelrund stenpackning 
som lagts på ett lager av gul lera, av en sort som inte 
finns i högens närområde (fig. 17). Är den en symbol 
för sol och eld? Stenpackningens placering i högens 
NO-del kan vara en medveten handling i avsikten att 
den ska vara vänd mot soluppgången. Kanske finns 
det ett samband mellan de på hällristningar runda skål
gropar och de runda gropar/stenpackningar som A28 
utgör ett exempel på. Precis som skepp och djur av
bildades kan runda gropar/stenpackningar haft en funk
tion som avbildats som skålgropar på stenhällar. Sten- 
packningar i anslutning till kantkedjan är känd från 
andra gravhögar, bl a Valhall I och III (Rausing 1949).

Eventuellt kan en öppning i Tranarpshögen anas. I 
den sydöstra delen av den yttre kantkedjan fanns en 
ca 2 meter stor lucka som saknade kantsten, eller av
trycken efter dem. Redan under utgrävningen notera
des denna lucka. Därför företogs där en noggrann om



rensning i ett försök att finna spår av stenlyft. Vid den 
tidigare avbaningen gavs det noga akt på att finna sten
lyft, därför finns det inga skäl att misstänka att 
avtrycken är bortschaktade. Uppenbarligen har hög
byggarna medvetet lämnat en lucka i kantkedjan. En 
intressant iakttagelse är, att om en linje dras från brand
lagret och stolphålskonstruktionen ut till öppningens 
västra kant märks här ett avbrott också i den inre kant
kedjan, i stenraden A87 samt i stenkretsen. Kanske 
markerar detta en öppning in till graven. Eller är det 
en öppning ut från graven, avsedd för den döde? 
Ingångsliknande arrangemang har noterats på andra håll, 
bl. a från Ljungens backe, en gravhög daterad till yngre 
bronsålder i Tåby sn, Östergötland. Här markeras 
ingången dock av en stensträng som löper in i högens 
centrum (Norden 1930:87). Även gravhägnaderna i 
Mälardalsområdet hade öppningar i vallarna (Olaus
son 1995).

Stolphålen i centralgravens brandlager bildar, som tidi
gare nämnts, en rektangulär konstruktion i nordöst- 
sydvästlig riktning. Troligen har stolphålen ingått i 
en byggnad uppförd i samband med likbålet. Det är 
också inom denna konstruktion som den största kon
centrationen av brandlagrets brända ben fanns. Möj
ligen är det i denna position (NO-SV) som den döde 
lagts vid kremeringen. Eftersom den döde har kreme- 
rats är det naturligtvis omöjligt att, i detta fall, avgöra 
huruvida huvudet har varit placerat i sydväst eller 
nordost. Gravriktningar från bronsåldern i Sydskand- 
inavien har tidigare studerats med astronomisk/rituell 
utgångspunkt. Studierna har visat att gravar under 
äldre bronsåldern i östra Danmark och Skåne oftast 
var orienterade mot solnedgången. I övriga Danmark 
var det däremot vanligast att gravarna var orienterade 
mot soluppgången och i vissa fall solnedgången vid 
begravningstillfället (Randsborg 1986:162ff). Antar vi 
i att den döde i Tranarp placerats i riktning mot sol
nedgången, d.v.s. med huvudet i nordöst blickande 
mot sydväst, skulle detta kunna innebära att begrav
ningsritualen skett omkring midvinter.

Noterbart är att gravhögens absoluta mittpunkt är be
lägen ganska exakt mitt i brandlagrets rektangulära 
stolphålsstruktur. Mittpunkten beräknades utifrån den 
inre kantkedjan eftersom den illustrerar den första 
byggnadsetappen då centralgraven anlades. Det var inte 
möjligt att få den exakta mittpunkten, då den inre kant
kedjan inte var helt komplett. Att mittpunkten befin
ner sig i mitten av likbålskonstruktionen tyder dock

på att den inre kantkedjan lagts i samband med kre
meringen.

Den ofullbordade stenkretsen (A2) samt de två sten- 
radernas (A87 och A88) innebörd är naturligtvis också 
intressant. Huruvida stenkretsen haft funktion vid 
själva kremeringen, som avgränsning och stöd vid lik
bålet, eller om den har haft ett mera symboliskt värde 
är svårt att avgöra. Det kunde vid undersökningen 
konstateras att stenarna inte var eldskadade. Om de 
enstaka stenarna norr om stenkretsen ska illustrera 
den tänkta formen bildas en spetsoval form. Marke
rar de möjligen en skeppssättning? Till stöd för denna 
teori utgör tidigare undersökta bronsåldershögar i 
nordvästra Skåne och södra Halland. Här har en sär
präglad form av skeppssättningar kommit att kombi
neras med ett kvarlevande högbyggande under yngre 
bronsåldern. Dessa gravskepp är relativt små, 4 till 11 
meter långa. Efter gravläggningen har en större hög 
uppkastats över skeppen, och tydligen har de aldrig 
varit avsedda att ses av de efterlevande. Skeppssätt
ningar dolda i gravhögar av denna typ är känt från 
Slättaröd på Bjärehalvön (Strömberg 1961), Tofta 
Högar också på Bjärehalvön (Burenhult 1991:174), 
Lugnarohögen i Hasslövs socken i södra Halland 
(Hansen 1927), Yttregård, Heberg i Årstads socken 
(Petersen 1969) samt Skedala i Snöstorp socken utan
för Halmstad (Westergaard 1987). Det är uppenbart 
att inte heller stenkretsen/skeppssättningen i Tranarp 
var tänkt att beskådas av de efterlevande, ty efter full
bordad kremering har största delen av de brända be
nen samlats ihop, varpå ytterligare ett skikt svämse- 
dimentlera lagts på stenkretsen och brandlagret. Det 
var kanske inte nödvändigt att fullborda skeppssätt- 
ningen, då eftervärlden inte skulle se den?

I Sydskandinavien förekommer begravning i båt, eller 
skepp som symbol i begravningssammanhang, i näs
tan samtliga av de förhistoriska perioderna sedan 
mesolitikum (Artelius 1996:92; Skaarup 1995). Inom 
bronsålderns begravningstradition tar sig skeppssym- 
boliken olika uttryck. Skeppssättningar har, som i 
Tranarp, anlagts dolda under högar eller rösen. På an
dra håll, framför allt på Gotland, återfinns skeppssätt
ningar väl synliga ovan markytan. Tore Artelius fram
lägger teorin att skeppet som en religiös symbol bru
kas utifrån varierande sociala målsättningar. Den so
ciala funktionen avtecknar sig i hur symbolen expone
ras i gravmonumentet (Artelius 1996:101). Då skepps- 
sättningen i Tranarp var dold, har den, enligt detta reso
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nemang, i sig själv, inte varit uttryckt för någon social 
klasstillhörighet eller makt, utan bör framför allt haft 
ett religiöst meningsinnehåll. Möjligen utgör skepps- 
sättningen en transitionssymbol för dödsresan. Makt 
och social klasstillhörighet är förmodligen en del av det 
som uttrycks genom högen som helhet.

En annan möjlig tolkning är att stenkretsen (A2) till
sammans med stenraderna (A87 och A88) utgör 
södermarkeringar. Södersidan, d.v.s. solsidan, tycks 
ofta ha en speciell betydelse i bronsåldersgravar. Ned
grävda sekundärgravar i gravhögar är vanligen pla
cerade i högens södra del (Strömberg 1984:2). Denna 
sedvänja ser vi även i Tranarpshögen. Var avsikten 
att bringa den avlidne närmare gudomligheten, när 
gravarna förlädes åt solsidan? Från gotländska brons
åldersgravar är speciella konstruktioner i söder, be
stående av resta eller lagda stenar, kända (Nylén 1993: 
119ff). Sålunda kan stenkretsens och stenradernas pla
cering i högens södra del kanske också kopplas sam
man med speciella riter med anknytning till solen.

Förhållandet mellan stenraderna och kantkedjorna stu
derades också i ett försök att förstå idéerna bakom 
gravkonstruktionen. Tanken var att, om möjligt finna 
den s.k. gyllene snittproportionen. Idén hämtades från 
Björhem & Säfvestads undersökningar på Fosie IV 
Där visade det sig att de fem senneolitiska husen med 
tre mittsulor på boplats II-III (hus 11,12,13,16 och 
22) uppvisade likartade konstruktionsdetaljer. Det 
framgick där att avstånden mellan de tre mittstolpa
rna i alla fem husen stod i ett och samma förhållande 
till varandra (3:5 eller 5:8) som, med en mindre fel
marginal, överensstämde med proportionerna för det 
gyllene snittet. Det gyllene snittet användes i den gre
kiska skulpturen och arkitekturen, liksom i konst och 
arkitektur ända in i modern tid. Likartade förhållan
den för senneolitiska hus påvisar de även från andra 
håll, bl.a. från St. Köpinge utanför Ystad och vid Lim
ensgård på Bornholm. Även hus av bronsålderstyp, 
från Fosie IV och St. Köpinge, har uppvisat samma 
förhållanden. Björhem & Säfvestad antyder att om 
det gyllene snittet var ett proportionsideal under 
senneolitikum och bronsålder finns möjligheten att 
hitta fler sådana exempel där gyllene snittet använts. 
(Björhem & Säfvestad 1989:102ff).

Vid en hastig blick på Tranarpshögens bottenplan 
tycktes avstånden mellan stenkretsen (A2), endera av 
de två stenraderna (A87) eller (A88) samt den inre kant

kedjan att uppfylla de rätta proportionerna. Samma 
förhållanden tycktes gälla för avstånden mellan den 
yttre kantkedjan, den inre kantkedjan samt de två 
stenraderna. En koppling till det klassiska och strikt 
matematiska gyllene snittet ((V5 + 1):2 eller omvänt) 
är inte troligt, då detta kräver en matematisk och 
geometrisk kunskap som med största sannolikhet ska
pats av den grekiska vetenskapen (Ibid: 105). Förmod
ligen har enklare måttenheter använts, exempelvis 
uppstegning eller mätning med rep. Vid noggrannare 
mätning, med riktning från mittpunkten, visade det 
sig att felmarginalen till det gyllene snittförhållandet 
var ganska stor. Dessutom varierade proportionerna 
mellan de olika alternativen, vilket talar mot att en 
fast måttenhet använts. Teorin att man här använt sig 
av den gyllene snittproportionen får anses som mycket 
tveksam.

De tolkningsforslag som här framförts har till stor del 
utgått från att soldyrkan utgjort åtminstone en del av 
bronsåldersmänniskan religion. Förekomsten av offer- 
och depåfynd låter oss möjligen ana en annan aspekt. 
Handlingen att nedlägga offergåvor i framför allt våt
marker är känt ifrån hela förhistorien (Karsten 1994:18). 
Kanske har andra makter än ”den gudomliga solen” 
åkallats när föremål deponerats i vatten och mörka 
mossar. Avsikten har möjligen varit att mana fram den 
livgivande kraften i jorden genom att bringa gåvor till 
Moder Jord. Vi kommer naturligtvis aldrig åt religio
nens innersta kärna utan får nöja oss med olika anta
ganden.

Symboliken i Tranarpshögen kan också ha varit dif
ferentierad och speglat olika aspekter hos den döde 
som makt, status och kön. Den osteologiska analy
sen från centralgraven (brandlagret och gravurnan) 
visade att den gravlagda i Tranarpshögen var en yngre 
individ. Även i den sekundärgrav (A27), där indivi
den gick att åldersbestämma, visade sig benen komma 
från en yngre individ. Osteologiskt undersökta cen
tralgravar, från framför allt den äldre bronsåldern, i 
Skåne och södra Halland pekar på ett egendomligt 
samband. Företrädesvis unga individer, med våra mått 
mätta, har gravlagts i samband med anläggandet av 
gravhögar (Jennbert 1993:75f). Vad representerar dessa 
gravar? Besatt de gravlagda individerna en speciell so
cial ställning i samhället, med tanke på arvsrätt, per
sonliga egenskaper eller sysselsättning? Fortfarande 
vet vi alltför lite om vem eller vilka som fick åtnjuta 
begravning under hög. Det är dock rimligt att utgå från
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att den gravlagde i Tranarpshögen tillhört en rik släkt. 
Det ditförda svämsedimentlagret, högens storlek, kant
kedjan och inte minst gravurnans utformning visar att 
stor möda lagts ned på högens uppförande.

Bosättningen före gravhögen

Det är tydligt att Tranarpshögen är anlagd på en yta 
där spår efter bosättningsaktiviteter finns. Tidigare 
undersökningar av bronsåldershögar har visat att en 
stor del är uppförda på områden, där det tidigare 
har varit bebyggelse eller odling (Rasmussen 1993b: 
173). På Brogård i södra Halland överlagrades två 
äldre bronsåldershus delvis av en gravhög (Carlie 
1992:79). Hus under gravhögar är känt ända från 
början av senneolitikum, även om det är vanligast 
under äldre bronsålder. Andra exempel är de treskep- 
piga husen i Trappendal (Andersen & Boysen 1983), 
Handewitt (Bokelmann 1977), Hyllerup (Pedersen 
1987) och Lusehøj (Thrane 1984) (fig. 18). Svårig
heten är naturligtvis att belägga om det finns ett sam
band mellan husen och uppförandet av gravhögen. I

samtliga av de ovan nämnda exemplen fanns ett la
ger ovanpå husen som upprepande gånger bearbe
tats med årder. Detta tyder på en odlingsfas mellan 
hus och gravhög. Vad som talar för att man känt till 
boplatsen vid högens tillkomst i Trappendal och 
Hyllerup, är att det här finns en exakt symmetri mel
lan hus och gravhög (Rasmussen 1993b: 174).

Det är svårt att med säkerhet fastställa om bebyggelse
aktiviteterna kan sättas i förbindelse med Tranarps- 
högens uppförelse. 14C-dateringarna tyder dock på detta. 
Resultatet från proverna i huset visade samma ålder 
(eller t.o.m. något äldre) som proverna från centralgra
ven. Den symmetriska placeringen av graven i relation 
till huset antyder också att högen medvetet har place
rats på husgrunden (fig. 19). Eftersom det dessutom inte 
farms några spår efter en mellanliggande odlingsfas samt 
att stolphålsfyllningen i huset överensstämmer med 
högens bottenfyllning, tycks det mesta peka på att huset 
var känt vid högbygget och att man medvetet uppfört 
högen över huset. Frågan som ställs blir givetvis: var
för har man placerat gravhögen på en husgrund? Det är 
naturligtvis betydelsefullt att försöka förstå vilken funk

småhøje: RIV

dyrkning
Primærgrav:

i , rui

Primærgrav: 
Jordfæste i 

bulkiste
(hus?)

keramik: RIII\ dyrkning (dyrkning?)

keramik: P.II/III

dyrkning

Handewitt TrappendalHyllerup Lusehøj

Fig. 18. Exempel pä treskeppiga hus under hög, uppställt schematiskt och med angivelse av de kronologiska omständighe
terna (omarbetad efter Rasmussen 1993b)./ Examples of three-aisled houses found beneath burial mounds, drawn schematically, 
and information of the chronological circumstances (revised after Rasmussen 1993b).
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Fig. 19. Översiktsplan med samtliga anläggningar. Huset under högen är markerat./ Survey plan with all the features. The 
house beneath the mound is marked.

tion som huset har haft. En rimlig tolkning är att det 
kan vara en byggnad som haft med kulten av de döda 
att göra. Förhistoriska lämningar som tolkats som kult- 
hus från bronsåldern är ganska vanliga i Nordväst
skåne. Flera av kulthusen är byggda av rektangulära 
skalmurar fyllda med enbart sten eller jordfyllning 
blandat med sten. Storleken varierar kraftigt. De flesta 
kulthus saknar ingång och takkonstruktioner är sällsynta 
(Burenhult 1991:174). Det treskeppiga huset i Tranarp 
avviker således från den ovan beskrivna bilden av kult

hus. Hus under gravhögar får dock anses tillhöra en 
särskild kategori.

Boplatser och gravhögar kan ses som delar av ett or
ganiserat landskap som har etablerats både med hän
syn till ekonomiska strategier samt till sociala och ideo
logiska traditioner. Marianne Rasmussen skisserar ett 
tänkt rotationsmonster bestående av flera situatio
ner, vilket skulle förklara bosättningsrester under en 
del bronsåldershögar. Den första tänkta situationen vis-
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ar ett bebyggelseområdes element: högen, boplatsen, 
betes- och åkermarker. I nästa skede flyttas boplatsen 
och ersätts av åkermark. Efter ytterligare en tid flyttar 
boplatsen ännu en bit. Åkermarken följer med och på 
den gamla åkermarken anläggs en gravhög. Hennes teori 
är att högarna är uppförda i utkanten till centrala bo
platsområden, men innanför den helhet, som utgör be
byggelse och resursområde. Rasmussen uppfattar inte 
bronsålderns högar som territoriella markeringar el
ler husen därunder som kulthus (Rasmussen 1993b: 
180f). Rasmussens rotationsmonster förefaller rimlig. 
Jag anser ändå att det speciella ”kultiska” sambandet 
mellan hus och hög bör kvarstå, åtminstone i de fall då 
det råder exakt symmetri mellan hus och hög som i 
Trappendal och Hyllerup. Att man slumpmässigt skulle 
ha åstadkommit detta förefaller orimligt. I Tranarp där 
spår av odling helt saknades tycks konstruktionen vara 
mycket medveten. Rasmussens modell skulle kunna 
kompletteras med att boplatser i speciella fall omvand
las till kultplatser. Kanske har graven anlagts där den 
döde tidigare bott. Att boplatsen gjorts om till kult- 
och gravplats, är ett religiöst handlande som både 
kan innehålla återfödelsetankar och förfädersdyrkan. 
De efterlevande har känt behov av att markera fort
satt samhörighet med förfäderna. Det kan naturligtvis 
diskuteras om det är relevant att skilja på andligt och 
världsligt i den bemärkelsen som vi gör det. Religionen 
var en del av det dagliga livet och förklarade ”onatur
liga företeelser”, den var förmodligen bronsålders- 
människans naturvetenskap. För bronsåldersmän- 
niskan var antagligen gränsen mellan kultplats och 
boplats flytande.

Inom två av de arkeologiskt mest undersökta områ
dena i Skåne, Malmö och St Köpinge, kan man kon
statera att boplatserna genomgående ligger i närhe
ten av gravhögar (Björhem &c Säfvestad 1993:170). Ef
tersom högspridningen motsvarar bosättningsområ
dena har relationen hög-boplats, i kombination med 
högarnas monumentalitet både vad det gäller storlek 
och placering i landskapet, gjort att flera forskare häv
dat att högarna har fungerat som någon slags marke
ring i ett territoriellt system, av ekonomisk, social eller 
religiös art (Ex Larsson 1993, Säfvestad 1993, Thrane 
1980, Welinder 1977). Min avsikt är dock inte att här 
redogöra för deras modeller. Svårigheten är att defi
niera gränserna då vi inte kan vara säkra på högarnas 
representativitet idag. Dessutom kan naturliga gränser 
eller förändringar i terrängen ha varit av betydelse.

De många eldstäderna kring högen i Tranarp kan möj
ligen tolkas som rituella bål. Överhuvudtaget bör man 
vara eftertänksam när man tolkar härdar som påträf
fas i närområden till gravhögar. Istället för att katego
riskt anse dem vara utkanter till en bebyggelse kan de 
likaväl vara lämningar efter rituell verksamhet knuten 
till högar.

Huset under gravhögen, högens uppförande under 
period X sekundärgravarna och brandgraven från för
romersk järnålder utanför högen, visar att platsen haft 
betydelse under lång tid. Gravhögar handlar i högsta 
grad om att minnas. Att bygga monument och grav- 
lägga skapade ett förhållande mellan de döda och de 
levande. Trots förändringar i gravskicket - från grav
läggning i hög till begravning under flat mark - använ
des platsen till begravningsritualer under flera genera
tioner. En del av stenpackningarna och härdarna kan 
vara spår av ritualer under lång tid. Detta låter oss för
stå att minnet av förfäderna var viktig. Gravhögen i 
Tranarp ingår, som nämnts, i en koncentration av hö
gar intill Rönne å. Detta tyder sannolikt på att områ
det kring Tranarp, invid Rönne å, utgör en bosättnings- 
koncentration under bronsåldern. Det finns dock inga 
undersökta bronsåldersboplatser i närområdet, men 
detta betyder förmodligen bara att de ännu inte är 
upptäckta.

Paralleller till Tranarpshögen

Eftersom endast ett mindre antal gravhögar är under
sökta är det svårt att finna paralleller till Tranarps
högen. Få utgrävda gravhögar kan dateras till den yng
re bronsåldern. Av de undersökta gravhögarna i Skåne 
och Danmark är majoriteten daterade till period II och 
III. Därefter verkar det som om storhögsbyggandet 
avtar. Yngre bronsålderns gravar är främst kända som 
sekundärgravar i äldre gravhögar, eller genom de stora 
gravfälten i södra och sydöstra Skåne, bl.a. Simris 
(Stjernquist 1961), Löderup (Strömberg 1975), Pile- 
dal och Svarte (Olausson 1987). Som omtalats i tidi
gare kapitel har några brandgravar under flat mark på
träffats i området kring Tranarp.

En del mindre högar finns dokumenterade med en da
tering till yngre bronsålder. På gravfältet i Piledal 
fanns enstaka mindre högar från denna period (Ibid).
I Grevie socken på Bjärehalvön undersökte Folke Han-

83



sen tre mindre högar som han daterade till yngre brons
ålder. Deras diameter var mindre än 10 meter och 
höjden mellan 1-1,5 meter. Centralgraven utgjordes i 
alla tre fallen av brandgravar (Hansen 1938:99). I 
samma socken undersökte Mats Malmer 1948 en min
dre gravhög, 7 meter i diameter och intill 1,30 meter 
hög. Utifrån brandgravskicket antogs den tillhöra pe
riod III eller IV (Petersson 1948:261). Större gravhög
ar anlagda under yngre bronsåldern är således säll
synta i Sydskandinavien. Den ovan nämnda skepps- 
sättningen i Slättaröd, Västra Karup socken, har med 
största sannolikhet legat dold under en hög. Graven 
daterades utifrån gravskicket till Period V eller VI. Den 
dödes brända ben låg i ett brandlager som täckte en 
ca 1,5 mI 2 stor yta centralt i skeppet (Strömberg 1961). 
Då skeppssättningen var 11,5x4 meter stor bör hö
gen haft en diameter större än tolv meter. Även skepps
sättningen i Tofta, från yngre bronsålder, var dold un
der hög, i detta fall ett röse. Den döde var gravsatt i 
en urna som placerats utanför relingen (Burenhult 
1991:170).

Från södra Halland finns några gravhögar från yngre 
bronsålder dokumenterade. Den överodlade högen i 
Skedala, Snörstorp socken, kan förmodligen dateras 
till övergången mellan period III och IV Högens diame
ter mätte ungefär 17 meter och höjden var ca en meter. 
I högens mitt fanns en stensättning. Vid undersök
ningen konstaterades att gravhögen hade blivit utsatt 
för plundringsförsök. Stensättningenvar uppbruten och 
av vad som en gång sannolikt varit en urnebrandgrav, 
återstod nu endast spridda rester av ben och keramik. I 
högens västra del påträffades två skepp som låg reling 
vid reling (Westergaard 1987).

Mest intressant i förhållande till Tranarpshögen är 
kanske Lugnaro i Hasslövs socken, där en hög med ett 
kärnröse helt täckte en skeppssättning. Högens dia
meter uppgick till 16 meter och höjden har beräknats 
till 3,75 meter. Den döde hade gravlagts i en urna som 
placerats i en liten stenkista utanför relingen. Ett brand
lager, som påträffades under skeppet, utgör möjligen 
resterna av likbålet. Lugnarohögen har uppförts i två 
etapper och är daterad till period V (Lundborg 1972: 
17).

I nordvästra Skåne och södra Halland tycks det som
om sedvänjan att anlägga högar levt kvar in i yngre 
bronsålder. En intressant iakttagelse är att en stor del

av högarna har dolt en skeppssättning. Framför allt 
Lugnaro högen, med gravurna nedsatt i en liten sten
kista ovanför ett brandlager, påminner om Tranarps
högen. Att båda högarna kan dateras till period V är 
därför inte förvånande.

Från Fyn i Danmark är en del högar kända från pe
riod V och VI: Lusehøj, Hannemose, Holmebo, Egen
se och Hastrup. Många av konstruktionsdetaljerna i 
Tranarpshögen visar påfallande likheter med gravhög
arna på Fyn (Thrane 1993).

Lusehøj har daterats till period V Högen uppfördes 
över ett tidigare gravfält med minst fyra småhögar 
och två flatmarksgravar från period IV Centralgraven 
över vilken storhögen anlades grävdes fram år 1860 
och blev ej fullständigt dokumenterad. En gravurna 
hade placerats på ett brandlager med tillhörande stolp- 
hålskonstruktion. I urnan fanns både guld- och brons
föremål samt brända ben. Lusehøj mätte 36 meter i 
diameter och var 6 meter hög. Gravhögarna Hanne- 
mose, Holmebo, Egense och Hastrup på Fyn har via 
keramik- och bronsföremål daterats till Period VI. Pre
cis som Lusehøj var Håstruphögen en monumental
hög uppförd över flera småhögar. Centralgraven i stor
högen utgjordes av en mindre stenkista med urna. Sten
kistan var placerad på ett brandlager som innehöll sex 
stolphål. Gravarna i ”minihögarna” utgjordes också av 
urnor satta på brandlager (Madsen & Thrane 1992: 
34f). Hannemose var 21 meter i diameter och byggd 
i en fas. Centralgraven bestod av en gravurna nedsatt 
i en mindre stenkista. Denna var placerad 0,10 meter 
ovanför ett brandlager. I brandlagret fanns tre stolp
hål. Utanför gravhögen har brandgravar från äldre järn
ålder påträffats (Ibid:29f). Holmebo var ca 20 meter i 
diameter. Centralgraven bestod av ett stenröse vilket 
var uppfört över ett brandlager. I röset hade en grav
urna placerats. Gravhögen vid Egense var kraftigt störd 
av sentida plöjning. Diametern beräknades till 12 me
ter. Centralgraven utgjordes även här av en urna ställd 
på ett brandlager (Thrane 1993).

Centralgravarnas utformning har tydliga gemensam
ma drag med Tranarpshögen. Gravurnan, med de 
brända benen, ställd ovanpå ett brandlager förekom 
i alla fallen. Från Lusehøj, Hannemose och Håstrup 
har man dessutom påträffat stolphål i brandlagret. I 
Hannemose fanns, precis som i Tranarp, ett lager mel
lan gravurna och brandlager.
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Den tidigare föreställningen om att det inte byggdes 
nya storhögar under yngre bronsåldern har på senare 
tid reviderats. Möjligen uppfördes de riktigt monu
mentala gravhögarna främst under period II och III. 
Det finns dock undantag, som t.ex. Lusehøj och Hast
rup. Tranarpshögen tillsammans med Hannemose, 
Egense och Holmebo på Fyn och Lugnaro i södra Hal
land är inga jättehögar, men med diametrar kring 20 
meter får de ändå anses tillhöra storhögarna. De är 
definitivt ett bevis för att högbyggandets tradition levt 
kvar, åtminstone regionalt.

Av de undersökta gravhögarna i nordvästra Skåne, södra 
Halland och på Fyn märks en gemensam tradition i 
högkonstruktionen. Samtidigt är varje hög unik i sina 
enskilda detaljer. De små detaljerna, som olika stenars 
placering (exempelvis Tranarpshögens stenrader), är 
måhända uttryck för den begravda individens per
sonlighet och ställning i samhället.

Framtida utgrävningar av gravhögar i Skåne kommer 
kanske att avslöja flera som uppförts under andra 
perioder än bronsålderns period II och III. Eftersom 
den yngre bronsålderns gravhögar var mindre i om
fång än föregående periods är det sannolikt att ett 
flertal är bortodlade. Framför allt är det kanske bland 
de högar som idag endast syns som små förhöjningar 
i landskapet som vi ska leta efter den yngre bronsål
derns gravhögar. Hur mycket av den ursprungliga kon
struktionen som i gynnsamma fall fortfarande kan 
dokumenteras trots odlingsskador är Tranarpshögen 
ett talande exempel för.

S ammanf attning

Med anledning av utbyggnaden till motorvägsstand
ard av väg E4 utfördes en arkeologisk slutundersök
ning av en gravhög i Tranarp. Högen var kraftigt ska
dad av sentida odling. Det visade sig dock att stora 
delar av den ursprungliga konstruktionen skulle gå att 
rekonstruera. Detta kunde göras på grund av att en 
gräns mellan två marker dragits tvärs över högen och 
därav hade en remsa i högens mitt bevarats. Dess
utom var högens bottenfyllning, med de humusfyllda 
stenavtrycken, bevarad trots intensiv överodling.

Profilen längs med mittremsan, samt de två kantkedj
orna avslöjade två byggnadsetapper. Den första bygg-

nadsetappen kan dateras till yngre bronsåldern pe
riod V Då anlades centralgraven och den inre kant
kedjan. Centralgraven bestod av ett brandlager, på 
vilket en gravurna med de brända benen stod, ned
satt i en stenkista.

Vid en senare tidpunkt anläggs den yttre kantkedjan, 
förmodligen i samband med någon av sekundärgra
varna. Hur lång tidsrymden är mellan de två byggnads- 
etapperna har inte gått att avgöra, varken stratigrafiskt 
eller via fynd. 14C-dateringarna tyder dock på att även 
sekundärgravarna är anlagda under period V

Förhållandet mellan de underliggande boplatsresterna 
och Tranarpshögen låter oss ana att högen har ingått 
i bebyggelseområdet som en naturlig och integrerad 
del av detta. Eventuellt har huset under högen först 
fungerat som ”vanlig” bostad. Vid begravningsritua
len omvandlades huset till ett kulthus. Kanske var 
det här som den döde tidigare bodde. Även om brons
åldershögarna är de mest iögonfallande fornlämning- 
arna i området, utgör bronsåldern sannolikt inte en iso
lerad period i trakten kring Rönne å. Förmodligen har 
området utnyttjats intensivt under stora delar av för
historisk tid. Detta visar inte minst inslaget av anlägg
ningar från senare perioder intill Tranarpshögen. När
heten till Rönne å har naturligtvis varit av betydelse, 
inte minst som kommunikationsled. Det kuperade 
landskapet med lätta jordarter vid den slingrande åns 
närhet har säkerligen varit attraktivt för förhistoriska 
bosättningar. Det finns stor anledning att anta att fram
tida intensiva inventeringar i området kommer att av
slöja flera boplatser och andra typer av fornlämningar 
i området.

Ett gravmaterial beskriver inte bara bebyggelsens ut
bredning och storlek, utan är också uttryck för en 
föreställningsvärld och en ideologi. Bakomliggande 
idéer avspeglar sig i gravskicket. Strukturer i Tran
arpshögen har varit utgångspunkt för en diskussion om 
idévärlden hos de människor vilka anlade graven.
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Fig. 1. Karta över Skåne med platsen för Albäcksbacken markerad./ Map of Scania indicating the location of the 
Albäck hilltop.
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Ståtliga var järnåldersmännen 
från Albäcksbacken

av Caroline Arcini

There is a general notion that the average stature of all our ancestors was much smaller than our own, and that 
stature gradually has increased since Stone Age times. However, skeletal remains from Stone Age graves in present- 
day Sweden and Denmark demonstrate that this has not been the case. Archaeological investigations of graves at 
the Albäck hilltop in the parish ofMaglarp in the south-west of the province of Scania has uncovered some 20 
skeletons, inter alia suitable for the calculation of the stature of these individuals. The dating of the graves is based 
partly on pottery and partly on 14C analyses, and by these methods a major part of the material has been dated 
to the latter part of the Pre-Roman Iron Age and the Early Roman Iron Age (appr. 200 BC - 260 AD). The Iron Age 
men buried in the Albäck hilltop were significantly taller than most of their contemporaries in southern Scandinavia. 
In this context factors that may have influenced the stature of our predecessors and of present-day populations are 
discussed.

Inledning

Det är en allmänt utbredd uppfattning att alla våra för
fäder varit kortare till växten än vi själva och att kropps- 
längden gradvis ökat sedan stenåldern. Undersökningar 
av skelettmaterial från bl.a. Danmark (Bennike 1986, 
Sellevold et al 1984) har emellertid visat att så inte varit 
fallet. Medelkroppslängden hos skandinaver har istäl
let omväxlande ökat och minskat från stenåldern fram 
till idag, och t.ex. kan danskar under yngre romersk 
järnålder ha varit nästan lika långa som skandinaver av 
idag (Bennike 1986).

Denna undersökning avser de första mansskelett från 
Skåne under romersk järnålder som blivit osteologiskt 
undersökta. Det rör sig om 20 nästan fullständiga mans
skelett från gravar i Albäcksbacken i Maglarps socken 
i sydvästra Skåne, varav mer än hälften av dem från 
multipelgravar, som på grundval av bl.a. 14C-analy- 
ser och keramik daterats till 200 f.Kr. - 400 e.Kr. 
(fig. 1). Syftet med denna undersökning har varit att 
göra jämförelser av kroppslängd mellan dessa män 
och fyra andra mer eller mindre samtida grupper av 
män i nuvarande Danmark och nordöstra Skåne. Uti
från lårbenslängd har medelkroppslängd beräknats 
enligt den senaste och mest tillförlitliga metoden för 
kroppslängdsbestämning (Sjøvold 1990). Jämförel
ser grupperna emellan bekräftar de danska under
sökningarnas resultat.

Material och metod

Vid fyra olika tillfällen mellan åren 1934 och 1977 har 
arkeologiska undersökningar ägt rum på Albäcks
backen (fig. 2) (Hansen 1945, Stjernquist 1955, Stjern- 
quist 1995,Jacobsson 1978 och 1984). Undersökning
arna har visat att Albäcksbacken, som är en naturlig 
bildning belägen på toppen av en moränrygg, har varit 
en gravplats ända sedan stenåldern (Jacobsson 1978). 
Gravfältet är inte totalundersökt, utan ett ca 5 00 m2 
stort område mellan de gravar som undersöktes 1934- 
35 respektive 1967 och 1977 är fortfarande outfors
kat (fig. 2). Om det finns gravar som ligger lika tätt 
inom detta område som i den norra delen, skulle den 
icke undersökta delen av backen kunna innehålla 7— 
10 gravar (muntligt meddelande, Bengt Jacobsson, 
nov. 1996). Nästan alla de nu undersökta skeletten kom
mer från gravar belägna uppe på själva backen, medan 
tre har påträffats i gravar nere på sluttningen i öster 
(Jacobsson 1978).

Denna undersökning utgår från 26 flatmarksgravar 
med sammanlagt 35 skelett, som är tillfredsställande 
tillvaratagna, välbevarade och arkeologiskt dokumen
terade. Av de 26 gravarna har tre visat sig vara multi
pelgravar innehållande 5, 4 respektive 3 individer, 
och i ett fall en dubbelgrav. Av de 34 individerna har 
17, alltså hälften, begravts med huvudet i öster. Gra
var med huvudet orienterat åt söder respektive norr
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Fig. 2. Plan över gravarna på Albäcksbacken. Fornlämning 13 samt böggravfältet nr 5J Plan of the graves on the Albäck 
hilltop. Ancient monuments 13 and no 5, the latter constituted by grave mounds.

är inbördes ungefär lika många, 20,6 % respektive 
17,6 %, medan ca 12 % av individerna har blivit be
gravda med huvudet åt väster (tab. 1).

Gravgåvorna är i allmänhet få och relativt enkla, pre
cis som i samtida danska gravar (Sellevold et al 1984). 
Endast 11 av de 26 gravarna innehåller fynd (tab. 1). 
Sammanlagt påträffades fyra lerkärl, en fingerring och 
en armring av brons och en kam av ben, en bärnstens- 
knapp samt en spjutspets, fem knivar, två nålar och en 
skära, alla av järn. På grundval av dels lerkärlen i grav 
14 och grav B (Stjernquist 1955 och 1995, Jacobsson 
1978), dels järnknivar i grav 18, skära av järn i grav 27 
(muntligt meddelande Berta Stjernquist, nov. 1996) 
har tidigare undersökare slutit sig till att gravarna till
kommit efterhand under hela den romerska järnåldern, 
c:a 0-400 e.Kr.

I syfte att få bättre stöd för datering, särskilt beträf
fande de fyndtomma gravarna, utförde The Swedberg 
laboratoriet, Uppsala 14C-analyser på på 3 tänder. Dessa 
kom från en av de 5 individerna i den multipelgrav 
som undersöktes av Hansen 1934-35 (0371:3), från 
mansskelettet Al i den multipelgrav A som vid undersö
kning av Stjernquist 1967 visade sig innehålla 4 indi
vider och dessutom en armring av brons (tab. 1) samt 
från skelettet i en av enkelgravarna som Jacobsson 
undersökte 1977 (15b).

Åldern på de vuxna individerna har bedömts utifrån 
pubissymfysens utseende (Suchey-Brooks-Katz 1988), 
tandslitage och graden av sutursammanväxning på 
kraniets utsida (Vallois 1937). För bedömning av späd
barns ålder har använts dels mått på pars basilaris av 
os occipitale (Redfield 1970), dels mått på de långa
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rörbenen. Större barn och tonåringar har åldersbe- 
dömts med hjälp av epifysstatus (Gray 1973) samt ut
veckling och frambrott av permanenta tänder (Ube- 
laker 1978). För att underlätta jämförelser har indel
ningen i åldersgrupper gjorts efter samma principer 
som i de danska materialen.

Bestämning av individernas kön har gjorts utifrån se
kundära könskriterier på olika delar av kraniet res
pektive bäckenet, såsom margo supraorbitalis, proces
sus mastoideus och protuberantia occipitalis externa, 
samt pubisvinkelns storlek och formen på incisura 
ischiadica major (Krogman & Iscan 1986, Ascådi & 
Nemeskéri 1970).

Kroppslängd har beräknats enligt senast framtagna 
metod (Sjøvold 1990), och då utifrån största mått på 
lårbenet, eftersom detta var tillgängligt hos en större 
andel av de 26 mansskeletten än något annat långt 
rörben. Statistiska jämförelser har gjorts mellan lår- 
benslängden hos de 20 manliga individerna och lår- 
benslängden hos manliga individer i olika jämförelse
material. Dessa material kommer från sammanlagt 
217 olika gravplatser i Danmark som nyttjats under 
romersk järnålder och vikingatid. Jämförelser har även 
gjorts med ett vikingatida material från Fjälkinge i 
nordöstra Skåne. (tab. 3).

Resultat

14C-analyser på prov från tre av gravarna (grav 15b, A 
och 0371:3) gav en datering med 2 sigma till perioden 
200 f. Kr. - 260 e. Kr. Dateringen av grav 15b har 
indirekt också lett till datering av grav 15a och grav 
17. Dessa två gravar är med säkerhet äldre, eftersom 
grav 15a grävts sönder vid anläggandet av grav 15b, 
vilken i sin tur delvis är belägen ovanpå grav 17.

Åldersfördelningen i Albäcksmaterialet visar att alla 
åldersgrupper är representerade (tab. 2). Däremot är 
könsfördelningen mycket skev: 26 (86,7 %) av de 30 
vuxna individerna är män.

Lårbenslängd har kunnat uppmätas för 20 av de 26 
männen och hos 3 av de 4 kvinnorna. Medellängd 
för lårben och skenben tillhörande männen och kvin
norna från Albäcksbacken, liksom uppgifter från jäm
förelsematerialen kan avläsas i tab. 3. Likaledes kan

medelkroppslängden och fördelningen av kroppslängd 
under skilda tidsperioder avläsas i fig. 3. Där fram
går att medelkroppslängden hos dessa järnåldersmän 
är 178,6 cm, och att individerna i multipelgravarna, 
som samtliga är män, i genomsnitt är 179,4 cm långa.

Beträffande två av de sex män, vars kroppslängd inte 
har kunnat beräknas utifrån lårbenslängd och såle
des inte finns med i underlaget för medeltalsberäk- 
ning, har deras kroppslängd istället kunnat beräknas 
utifrån längdmätningar av överarmsben. Med kropps
längd på 190,6 respektive 189,7 cm hör dessa båda 
män till de allra längsta. Endast en av de övriga 20 
männen har varit längre. Kort bör kanske också näm
nas att beräkning av kroppslängden hos tre av de fyra 
kvinnorna ger en medelkroppslängd på 168,5 cm. 
De danska materialen ger för männen under äldre 
romersk järnålder en beräknad kroppslängd på 174,0 
cm, för yngre romersk järnålder 177,5 cm.

Diskussion

En första osteologisk undersökning av de 18 skelett 
från romersk järnålder som togs till vara vid utgräv
ningar i Albäcksbacken 1977 (Jacobsson 1978 och 
1984) visade att de 8 ingående manliga individerna 
hade varit ovanligt långa, även jämfört med mer el
ler mindre samtida danska män. Det var bl a därför 
den osteologiska undersökningen utvidgades till att om
fatta alla tillgängliga skelett som tidigare grävts fram 
i Albäcksbacken. I detta material fanns 20 manliga 
individer som kunde kroppslängdsberäknas, och som 
därför utgör det första underlaget för vetskap om 
hur långa män i Skåne kan ha varit under romersk 
järnålder. Resultaten synes övertygande bekräfta upp
gifter från Danmark att sydskandinaviska män un
der äldre och yngre romersk järnålder var anmärk
ningsvärt långa (Sellevold et al 1984, Bennike 1986).

Värdet av jämförelser mellan det aktuella materialet 
från Albäcksbacken och andra, i huvudsak danska 
material beror i hög grad på tillförlitligheten i gra
varnas datering. De växlande skelettorienteringarna 
i gravarna på Albäcksbacken ger emellertid inte någon 
som helst ledtråd för dateringen, och antalet dater- 
bara gravgåvor är begränsat. Därför togs de tre kom
pletterande 14C-proverna på ett sådant sätt att resulta
ten sammanlagt berör 12 av de 26 mansskeletten.
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mean stature of the various groups of individuals.

Lerkärlet från grav 14 samt gravgåvorna i gravarna 12, 
18 och 27 kan dateras till perioden äldre romersk järn
ålder (Jacobsson 1978, muntligt meddelande Berta 
Stjernquist, nov. 1996). Kammen i grav 29, de två ler
kärlen i grav B, liksom den ovan nämnda armringen 
i multipelgraven A, har emellertid bedömts härröra 
från övergången från yngre romersk järnålder till 
folkvandringstid, dvs runt år 400 e.Kr. (muntligt med
delande Berta Stjernquist, nov. 1996, Stjernquist 1955, 
1977).

Resultaten av 14C-analyserna gav emellertid en date
ring av alla tre gravarna med 2 sigma till 200 f. Kr. - 
260 e. Kr. och indirekt även en datering av grav 15a 
och grav 17. Dessa är med säkerhet äldre, eftersom 
grav 15a grävts sönder vid anläggandet av grav 15b, 
vilken i sin tur delvis är belägen ovanpå grav 17. Den 
14C-datering, som gjordes på en tand hämtad från ett 
av skeletten i multipelgraven A, stämmer emellertid 
inte överens med dateringen av armringen. Skillna
den är så stor som c:a 200 år (tab. 1).

95



Som bl.a. framgår av tab. 1 innehåller 4 av de 11 fynd
förande gravarna föremål som med relativt stor säker
het kan dateras till äldre romersk järnålder och 2 av 
dessa gravar föremål som daterats till övergången 
mellan yngre romersk järnålder och folkvandringstid. 
Sammantaget kan man utifrån gravfynd och 14C-date- 
ringar sluta sig till att minst 9 gravar innehållande 14 
män, 1 kvinna och 1 barn tillkommit under tiden 200 
f. Kr. - 260 e. Kr. Det är vidare en rimlig slutsats att 
trippelgraven, som endast innehöll mansskelett, till
kommit samtidigt som de två andra större multipel
gravarna. Vad gäller de 20 männen som blivit kropps- 
längdsberäknade utifrån lårbenslängd kan man såle
des sluta sig till att minst 17 är från äldre romersk järn
ålder och endast 1 från yngre romersk järnålder.

Dateringen av de danska gravarna från romersk järn
ålder grundar sig också på fyndtypologi och på 14C- 
dateringar. De danska mansgravarna från äldre ro
mersk järnålder förefaller vara relativt spartanskt ut
rustade vad beträffar gravgåvor, medan gravarna från 
yngre romersk järnålder är rikare (Sellevold et al 1984).

Det har redan konstaterats att flertalet åldersgrupper 
är representerade i Albäcksmaterialet, men att män
nen är i markant majoritet. Snedfördelningen är fak
tiskt ännu större än i de danska skelettmaterialen från 
äldre romersk järnålder (Sellevold et al 1984), men där 
har man å andra sidan bara haft möjlighet att könsbe- 
döma knappt 60 % av de vuxna individerna (Ibid). 
Som tidigare nämnts, är grav fältet på Albäcksbacken 
inte totalundersökt, men även om det skulle förhålla 
sig så att eventuellt ytterligare, ännu icke utforskade 
gravar uteslutande utgörs av kvinnogravar, skulle ändå 
en stor överrepresentation av män kvarstå.

Jämförelser vad beträffar medelkroppslängd/lårben- 
längd mellan männen på Albäcksbacken och de danska 
männen från både äldre och yngre romersk järnålder 
har gjorts utifrån alla ingående individers lårben. Här
av framgår att männen på Albäcksbacken i båda dessa 
avseenden har signifikant större medelvärden än alla 
andra här undersökta grupper av män, dock med un
dantag för danska män som levde under yngre romersk 
järnålder, med vilka de i stort sett är jämnlånga (tab. 
3). Viktigt att notera är att inte mindre än 14 av de 
20 mansskeletten för vilka en kroppslängd kunnat be
räknas har daterats till äldre romersk järnålder.

Det är naturligtvis inte möjligt att utifrån materialet 
från Albäcksbacken uttala sig om huruvida männen i 
Skåne under äldre romersk järnålder generellt var 
längre än män från nuvarande Danmark under samma 
tid, bl.a. därför att man inte kan veta om Albäcksmate
rialet är representativt för skåningar i allmänhet un
der denna tid. Denna undersökning bekräftar emeller
tid de uppgifter som redan framkommit i dansk mater
ial, nämligen att män under romersk järnålder i Syd- 
skandinavien var anmärkningsvärt långa.

Frågan är om män begravda på Albäcksbacken, vad 
gäller kroppslängden, är representativa för den all
männa befolkningen i Albäckstrakten och i Skåne un
der romersk järnålder. Naturligtvis kan man speku
lera i att Albäcksbacken under den aktuella tiden skulle 
varit en utvald gravplats för en speciell del av befolk
ningen, som varit välbeställd och haft en högre sam
hällsställning. Detta stöds emellertid inte av de spar
samma gravgodset. I danska material är det endast grav
ar från yngre romersk järnålder som visar att män 
över medelkroppslängd utrustats med ett större antal 
gravgåvor än övriga (Sellevold et al 1984). För äldre 
romersk järnålder har detta inte kunnat konstateras vil
ket bland annat beror på att endast ett fåtal av indivi
derna i de rikt utrustade manliga gravarna har kun
nat kroppslängdsberäknas. Däremot har man visat att 
kvinnor över medelkroppslängd både under äldre och 
yngre romersk järnålder i medeltal erhållit fler grav
gåvor än de som är under medelkroppslängden (Ibid).

Vilka faktorer anses förklara den med tiden 
varierande medelkroppslängden ?

Näringsintag, allmänt hälsotillstånd och allmänt välbe
finnande, arv och yttre miljö är de faktorer som oftast 
framläggs som orsaker till variation i kroppslängd 
(Peck Nyström 1994) Vilken eller vilka av dessa fak
torer som är dominerande eller om ökad kroppslängd 
är en följd av samverkan dem emellan, är emellertid 
ännu inte klarlagt.

Under järnåldern som helhet är det två förhistoriska 
tidsperioder som är bäst representerade vad beträf
far bedömbart skelettmaterial från Danmark och Skåne, 
nämligen romersk järnålder och vikingatid. Under för-

96



romersk järnålder förekommer övervägande brand
gravar, i vilka individernas kroppslängd inte kan be
räknas, och samma sak gäller för tiden mellan ro
mersk järnålder och vikingatid.

Utifrån de tidigare danska undersökningarna kan kon
stateras att männen under yngre romersk järnålder i 
Danmark var 4,7 cm längre än männen i det vikinga
tida Danmark. Kvinnorna i det danska materialet från 
yngre romersk jänålder var också signifikant längre än 
under vikingatid (p<0,001) (Sellevold et al 1984). När 
man nu kan göra en motsvarande jämförelse på skånsk 
botten, visar det sig att männen begravda på Albäcks- 
backen var signifikant längre än männen i det vikinga
tida Fjälkinge (tab. 3).

De omfattande danska antropologiska undersökningar
na av icke-metriska särdrag uppvisar inte något som 
indikerar att genetiska förändringar skulle kunna vara 
orsaken till skillnaderna i kroppslängd, och av den an
ledningen drar man därför slutsatsen att de istället 
har sitt ursprung i förändrade levnadsomständigheter 
och då speciellt näringsförhållanden (Sellevold et al 
1984). I samma arbete har emellertid också följande 
mycket intressanta aspekt tagits upp: trots att kvinnor
na i Danmark under vikingatid var signifikant kortare 
än kvinnorna under romersk järnålder, visar åldersför
delningen i materialet att kvinnorna då lever mycket 
längre än under romersk järnålder. Med andra ord före
ligger två uppgifter som tycks peka i rakt motsatta 
riktningar vad gäller levnadsförhållandenas påverkan 
på kroppslängden (Ibid). Även i det vikingatida Fjälk
inge (i nordöstra Skåne) finns det tecken på att kvin
norna har levt anmärkningsvärt länge (tab. 2) trots av
sevärd sjuklighet (Arcini 1991,1996). En liknande jäm
förelse mellan kvinnorna från Albäcksbacken och från 
Fjälkinge går inte att göra, eftersom de förra är alltför 
få. Däremot finns det för männen från Albäcksbacken 
en tendens till att majoriteten dött unga, dvs under 35 
år (tab. 2). Visserligen hör majoriteten av de som på
träffats i multipelgravarna till denna åldersgrupp, men 
även om samtliga i multipelgravarna undantages, kvar
står ändå tendensen.

Uppfattningen att våra förfäder var kortare till växten 
än vi själva äger således inte generell giltighet. Den 
felaktiga uppfattningen att vi från början varit kortvux
na och sedan gradvis blivit längre har förmodligen sin

grund i de mönstringsuppgifter från 1850-talet som 
visar att männen då endast var omkring 165 cm långa 
(Mackeprang 1907-1911), och från 1850-talet till våra 
dagar har männens kroppslängd gradvis ökat till 179 
cm (Andersen et al 1982).

Vad gäller de olika möjliga förklaringarna till de signi
fikanta skiftningarna i kroppslängd över århundra
dena talar de danska antropologiska undersökning
arna av icke-metriska särdrag emot en invandring av 
en resligare folkstam. En annan möjlig genetisk för
klaring till ökad kroppslängd är ökad genblandning 
genom uppbrytning av befolkningsisolat, men den 
efterföljande minskningen av medelkroppslängden 
under vikingatid och medeltid låter sig knappast för
klaras av förnyad uppkomst av befolkningsisolat. Den 
återstående möjligheten är skiftande närings- och hälso- 
förhållanden men då kommer man i nya svårigheter 
att försöka förklara att medelkroppslängden minskar 
samtidigt som medellivslängden ökar under vikinga
tid. Frågorna hopar sig och idag vet vi ännu alldeles för 
litet om människorna under denna tid samt vad som 
“styr“ kroppslängden överhuvudtaget för att kunna ge 
några säkra svar.

När nu ett skelettmaterial som det aktuella, givit resul
tat av det slag som här har kunnat redovisas, ter det 
sig motiverat att göra motsvarande studier på ett 
större underlagsmaterial, både för beräkning av kropps
längd och för en närmare undersökning av hälsotill
ståndet. I Skåne råder speciellt goda förutsättningar, 
eftersom det i sydvästra Skåne redan genomförts ett 
antal arkeologiska undersökningar som resulterat i 
minst 233 skelett från romersk järnålder, ytterligare 
26 skelett från vikingatid samt 39 skelett från en obe
stämd del av järnåldern (Hårdh 1984). Emellertid är 
få av dessa skelett, om ens några av dem, osteologiskt 
undersökta, och de uppgivna dateringarna av dem är 
inte alltid klara. Undersökningen av materialet från 
Albäcksbacken är ett bra exempel på hur värdefullt 
det kan bli att sammanlänka resultat från nya res
pektive gamla undersökningar.
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Tabell 1
Grav nr Alders

interval!
kön Skelettets

orientering
Gravgåvor 14C-ålder 

BP (1950)
Kal BC/ 
AD la

Kal BC/ 
AD 2a

10* 35-40 m? O-V -
11* över 35 m O-V -
12* 12/15-20 ? o-v Lerkärl, krumkniv och nål av järn, datering 

förmodligen tidig romersk järnålder
13b* 25-30 m S-N -
14* 35-40 m O-V Lerkärl, datering tidig romersk järnålder, 

ca 100 e kr
15a* 30-35 m o-v -
15b* 30-35 m o-v U8155

2000±80
100BC-
120AD

190BC- 
220AD

16* 25-30 m v-o Spjutspets och kniv av järn samt bennål
17* 60+ m o-v -
18* 35-40 m S-N Två järnknivar, förmodligen tidig romersk 

järnålder
19* 35-40 m VSV-ONO Bryne
21* 8-9 foster 

månader
m? SO-NV

23* 25-30 m V-O Järnkniv, järnnål
24* 18-20 m NNO-SSV -
25* 50-60 m N-S -
26* 30-40 k S-N Bärnstensknapp, bronsring (fingerring)
27* 40-50 k V-O Skära av järn, förmodligen tidig romersk 

järnålder, samt oidentifierat järnfragment
29* 20+ m N-S Benkam, förmodligen sen romersk järnålder

AI** 20-25 m O-V Armring av brons, datering romersk järn
ålder, eventuellt tidig folkvandringstid. Till
hör en av ind. i grav A

U8154 
grav A med 

4 män 
2010±75

100BC-
80AD

200BC-
150AD

All** 25-30 m o-v
Alli** 30-35 m o-v
AIV** 25-35 m o-v
Bl** 10-11 ? N-S T vå lerkärl, datering sen romersk järnålder- 

folkvandringstid
0371:1*** ca 20 m O-V
0371:3*** 30-35 m o-v U8153 

grav med
5 män 

1930+70

AD-
150AD

70BC-
260AD

0371:4*** yngre än
20 år

m o-v

0372:3*** 25-30 m o-v
0372:2*** 35-45 m o-v
0375:3*** 30-40 m SO-NV

03961:1*** 25-30 m SO-NV
sk*** 30-40 m SO-NV
sk*** 25-35 ? N-S
sk*** spädbarn 

yngre än 1 år
NV-SO?

grav 3*** ca 20 k N-S
grav 4*** 45-60 k NV-SO

Skelettorientering anger huvudriktning först *grävning 1978 , ** grävning 1967, ***grävning 1934-35
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Tabell 2
Ålders
grupper

Albäcksbacken 
(hela materialet) 

Sverige

Fjälkinge
Vikingatid

Sverige

Tidig romersk 
järnålder 
Danmark

Sen romersk 
järnålder 
Danmark

Vikingatid
Danmark

M K ? 2 M K 7 I M K 7 E M K 7 E M K ? E
Inf I
0-6

2 2 79 79 ? 7 ? 10 7 ? 7 12 7 7 ? 7

Infil
6-12/14

1 1 1 1 7 ? 7 14 7 7 ? 13 7 ? ? 12

Juv
12/14-
17/19

2 1 3 3 3 ? ? ? 133 7 ? 7 15 7 7 ? 8

Ad
20-35

18 2 20 6 2 8 43 30 43 116 23 24 8 65 24 17 59 100

Mat
35-55

5 2 7 13 11 1 25 74 28 36 138 33 18 16 67 46 49 45 140

Sen
60+

1 1 1 11 12 3 4 1 8 4 2 1 7 - 2 0 2

20+ 1 1

I 27 4 3 35 24 24 80 128 120 62 319 60 44 179 70 68 269

Tabell 3
Statistiskt test, T- test, för jämförelser av femur/lårbenet. Signifikanta värden på 5 % nivå är de med fetstil. 
Förkortningen s. d. står för standardavvikelse.

Femur sin. antal medel s. d. Femur dex. antal medel s. d. Totalt antal 
individer med 

uppmätt 
femurlängd

Albäcksbacken (AL) 16 489,2 mm 16,2 Albäcksbacken 15 489,3 mm 24,7 20

Danmark tidig rom jäå 35 472,6 mm 29,5 Danmark tidig rom jäå 35 470,4 mm 22,4 51
(DTRJ)

AL/DTRJ p < 0,0201 p < 0,0053

Danmark sen rom jäå (DSRJ) 16 488,7 mm 30,5 Danmark sen rom jäå 15 481,2 mm 26,4 25
AL/DSRJ p < 0,4858 p< 0,3051

Danmark vikingatid (DV) 18 468,0 mm 26,7 Danmark vikingatid 19 463,8 mm 27,6 23
AL/DV p < 0,0048 p < 0,0044

Fjälkinge (F) 21 458,3 mm 26,1 Fjälkinge 20 456,0 mm 26,1 24
AL/F p < 0,0001 p < 0,003

Danmark sen rom jäå 16 488,7 mm 30,5 Danmark sen jäå 15 481,2 mm 26,4
Danmark vikingatid 18 468,0 mm 26,7 Danmark vikingatid 19 463,8 mm 27,6
DSRJ/DV p < 0,0215 DSRJ/DV p < 0, 0365
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Malmö

Fig. 1. Planritning över den undersökta ytan i Klörup. Hus I är indikerat.! The investigated area at Klörup. House I is indicated.
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Växtoffer
En förbisedd fyndkategori i buslämningar

av Mats Regneil

Nearly 3S00 carbonised cereal grains were found in the in-filling of a roof supporting post-hole. The find, dated 
to the late Pre-Roman Iron Age, was in contrast with the other post-holes of the same house construction where 
cereal grains were very sparse. The quantity and size dimensions of the cereal grain composition as well as the 
distribution within the in-filling, supports the interpretation of the find as a ritual deposition.

Platsen

I samband med ett vägbygge knappa två mil sydost om 
Malmö, undersöktes under våren 1995 en boplats vid 
Klörup. Platsen är belägen i det sydvästskånska back
landskapet som präglas av en kuperad terräng och om
växlande jordar där dock mer eller mindre leriga mo
räner dominerar. På ett backkrön i den mjukt böljande 
terrängen påträffades omfattande bebyggelselämning
ar från äldre järnålder. Lämningarna kunde avgränsas i 
den blivande vägens sträckning både åt norr och söder 
men fortsatte utanför arbetsområdets sidor. Den yta som 
undersöktes var cirka 5000 kvadratmeter stor. Bland 
en stor mängd anläggningar kunde sju långhus och ett 
grophus urskiljas (fig. 1). Dessutom fann man ett om
fattande system av lertäktsgropar samt ett antal härdar 
och andra gropar. Fyndmaterialet var tämligen rikligt. 
Förutom ett 20-tal järnföremål, återfanns över 40 kg 
keramik av vilket mer än hundra olika kärl har kunnat 
rekonstrueras. Bland fynden fanns även spektakulära 
objekt, bland annat bitguld och en guldfolierad glas
pärla.

Fyndmaterialet, tillsammans med 14C-dateringar, pla
cerar boplatsen i förromersk och romersk järnålder, med 
en tyngdpunkt i äldre romersk järnålder. Utifrån lång
husens inbördes placering kan minst tre olika bebyg
gelsefaser skönjas.

Fyndet
När ett av husen i Klörup på sedvanligt vis skulle do
kumenteras och grävas ut, uppmärksammades att en

av stolphålsfärgningarna innehöll stora mängder förkol
nade sädeskorn. Av huset var endast sex par takbä
rande stolpar bevarade, inga väggstolpar eller andra 
konstruktionsdetaljer kunde skönjas (fig. 2). Avståndet 
mellan stolparna i de enskilda paren är ca 2,5 meter. I 
allmänhet är det ca 3 meter mellan stolparna i husets 
längdriktning, men ca 4 meter mellan de mittersta stolp- 
paren. Detta längre avstånd kan tolkas som ett ingångs- 
parti eller möjligtvis som ett lider i mitten av huset. Det 
har utförts två 14C-dateringar av förkolnade sädeskorn 
från stolphål i den västra delen av huset (A54 ochA56). 
Det kalibrerade dateringsresultatet visar att de båda pro
vernas åldrar överlappar varandra väl (intervaller med 
två sigma: A54 - 339 - 322 BC och 202 BC - 76 AD; 
A56 - 375 BC - 57 AD). Denna datering överens
stämmer väl med den typologiska dateringen av huset. 
Förutom A54, som strax ska redovisas i detalj, uppvi
sade stolphålen endast sparsamt med fynd. Samman
taget hittades 265 gram keramik fördelat på fyra stolp
hål. Keramiken är jämnt fördelad mellan de västra och 
östra delarna av huset.

IA54 (fig. 3) återfanns, förutom förkolnade växtrester, 
1230 gram bränd lera, 125 gram keramik samt ett slagg
fragment som vägde 10 gram. Det var inte möjligt att 
urskilja någon markant färg- eller strukturskillnad inom 
fyllningen. A 54 blev undersökt på ett särskilt noggrant 
vis. Fyllningen tillvaratogs i femcentimetersskikt. I varje 
skikt separerades fyllningen dessutom i vardera en hal
va samt två fjärdedelar. Genom detta tillvägagångssätt 
gavs möjlighet att studera hur sädeskornen och övriga 
fynd fördelade sig inom stolphålsfyllningen.
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Fig. 2. Hus I i Klörup. Fotografi från vaster.! House I from 
Klörup. Picture from the West.

V'äxtresterna
Ett stort antal jordprovet togs under utgrävningen. Ett 
urval av dessa preparerades och analyserades med av
seende på växtrester. De sammantagna analysresulta
ten från undersökningen vid Klörup kommer inte att 
presenteras här, utan endast fynden från Hus I och i de
talj enbart från A54. Analysen i sin helhet kommer att 
redovisas i en undersökningsrapport (Bergenstråhle 
1997). Jorden från de olika delarna av stolphål A54 
preparerades inomhus, efter undersökningarnas slut. 
Prepareringen skedde i form av en modifierad flotte- 
ring. För att finfördela jordproverna blötlades de i lut 
(<5% NaOH) i en spann under ett till flera dygn. Efter 
lutbehandlingen tillfördes vatten i spannen som var 
uppställd så att den lutade. Genom att röra runt jord
proverna samtidigt som vatten tillfördes och även genom 
att dekantera vattnet med bestämdhet blev proverna 
mycket effektivt preparerade. I flera fall kontrollerades 
den rest av jordprovet som återstod efter prepareringen 
och det kunde konstateras att endast mycket små 
mängder förkolnat växtmaterial - om ens några - 
stannade kvar i spannen. Växtmaterialet samlades upp 
i en sikt med 0,25 millimeters maskvidd.

När A54 utvärderas ska man bära i minnet att hela stolp- 
hålsfyllningen blev analyserad. Av de övriga stolphålen 
från Hus I blev endast den halvan av fyllningen genom
gången, som återstod då profildokumentationen var ut
förd. Dessutom blev dessa övriga stolphålsprover, samt 
även resterande prover från utgrävningen, preparerade 
något annorlunda jämfört med A54, nämligen i en flot- 
tationsapparat av konventionell typ. Med detta menas 
att proverna läggs i en sikt som placeras i den övre de
len av en tunna. Vatten tillförs kontinuerligt i den nedre 
delan av tunnan. Det material som tillsammans med 
vattnet rinner ur tunnan i ett breddavlopp, samlas upp 
i en finmaskig sikt. De flesta arkeobotaniker är nog 
överens om att denna metod inte är hundraprocentigt 
effektiv, den identifierar helt enkelt inte alla växtrester 
ur proverna. Troligen är ”mörkertalet” större ju mer 
minerogent finmaterial proverna innehåller samt ju mer 
kalkrika de är.

I A54 återfanns sammanlagt 3416 förkolnade sädes
korn (tab. 1). Av dessa var den allra största andelen, 
87.1%, skalkorn (Hordeum vulgare var. vulgare). En

Fig. 3. Fotografi av A54 under utgrävning./ Photo of AS 4 
during excavation.
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mindre del, 98 st. eller 2,9%, utgjordes av naket korn 
(Hordeum vulgare var. nudum). En ganska stor mängd 
korn, 306 st. eller 9%, saknade de karakteristiska som 
medgav bestämning till endera typ av sädesslaget korn 
(Hordeum vulgare coll.). Totalt 35 sädeskorn kunde 
bestämmas till vete. Av dessa var 32 brödvete [Triti- 
cum aestivum L. [s. lato]). Denna benämning inkluder
ar egentligen två olika typer, vanligt brödvete (Triti- 
cum vulgare Host.) och kubbvete (Triticum compac- 
tum Host.). Dessa båda varianter av vete skiljer sig åt 
genom olika storleksproportioner, med det är mycket 
svårt att skilja enstaka exemplar åt. På grund av den 
ringa mängden kärnor av bröd- eller kubbvete, har jag 
valt att inte försöka särskilja dem. Utöver en kärna som 
endast med tveksamhet kunde bestämmas till brödvete 
('Triticum cf. aestivum) återfanns även två kärnor av em
mer- eller speltvete (Triticum dicoccum/spelta). Även 
dessa båda sorter är svåra att separera och har i detta 
arbete inte heller särskilts. Utöver sädeskorn hittades 
tre förkolnade småaxbasar av korn (Hordeum sp. [ra- 
chis]).

n %

Skalkorn Hordeum vulgare v. vulgare 2977 87,1

Naket korn Hordeum vulgare v. nudum 98 2,9

Korn i allmänhet Hordeum vulgare coll. 306 9,0

Axdel av korn Hordeum sp. (rachis) 3

Brödvete Triticum aestivum 32 0,9

Troligen brödvete Triticum cf. aestivum 1

Emmer- eller
speltvete

Triticum dicoccumlspelta 2

s:a sädeskorn 3416

Råglosta Bromus secalinus 47

Målla Chenopodium sp. 35

Hassel Corylus avellana 1

Måra Galium undiff. 1

Bergsyra Rumex acetosella 2

Gräs Poaceae ospec. 1

Trampört Polygonum aviculare 2

Prowolym (cc) 26000

Sädeskorn/dl 17

Tab. 1. Förkolnade växtrester frän A5 4.1 Carbonised plant 
remains from AS4.

Även ett antal ogräsfröer identifierades. Av råglosta 
[Bromus secalinus) anträffades 47 fröer. Råglostan var 
ett vanligt åkerogräs under förhistorisk tid och anses 
även ha odlats medvetet, åtminstone under sten- och 
bronsålder (Hjelmqvist 1979). Målla (Chenopodium 
sp.), som indikerar näringsrik och bearbetad mark, före
kom med 35 fröer. I övrigt fanns det i fyllningen till 
A54 ett fragment av hasselnötsskal (Corylus avellana), 
två exemplar vardera av bergssyra (Rumex acetosella) 
och trampört (Polygonum aviculare) samt vardera ett 
frö av måra [Galium sp.) och gräs (Poaceae ospec.). Ut
över de förkolnade växtresterna återfanns i de övre de
larna av stolphålsfyllningen en mindre mängd färska 
fröer. Det är högst osannolikt att bevaringsomständig- 
heterna skulle medge att ej förkolnade växtdelar beva
rats från förhistorisk tid till våra dagar. Dessutom på
minde artsammansättningen hos de färska fröerna myck
et om den flora som växte på platsen vid tidpunkten för 
undersökningarna. Eftersom man kan sluta sig till att 
det icke förkolnade materialet var recent, togs ingen vi
dare hänsyn till det.

Fyllningen till stolphålet motsvarade drygt 20 liter jord. 
Utslaget på totalvolymen så ger summan av sädeskorn 
(som sammantaget vägde cirka 80 gram) en koncentra
tion av 17 kärnor per deciliter. Men koncentrationen 
varierade tydligt inom stolphålsfyllningen, vilket ska 
diskuteras utförligt längre fram.

Sammansättningen på växtfyndet från A54 stämmer i 
stort överens med vad som tidigare är känt för perio
den. Korn var den dominerande grödan i Sydskandina- 
vien under förromersk- och romersk järnålder. Gene
rellt var naket korn vanligare än skalkorn, men det finns 
flera exempel på att skalkorn tydligt kan dominera i 
enskilda material (Gustafsson 1995, Hjelmqvist 1979, 
Robinson 1993). Under seklerna kring Kristi födelse 
var även havre ett ofta utnyttjat sädesslag. Dessutom od
lade man i mindre utsträckning emmer- och brödvete, 
råg, hirs och lin. Yngre bronsålder och delar av äldre 
järnålder ter sig som perioder då man ”experimente
rade” med olika grödor (ex. Engelmark 1993; Hjelm
qvist 1955,1979; Regnell 1994).

Emellertid skiljer växtresterna från A54 på flera vis ut 
sig mot andra jämförbara fynd. Fyndet är mycket stort. 
Det hör inte till vanligheterna att tusentals sädeskorn
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Fig 4. Planritning av Hus 1 där antalet påträffade sädeskorn är angivna för respektive stolpbälj Drawing of House I where 
the numbers of identified cereal grains in each post-hole are shown.

kan urskiljas i ett enstaka stolphål. Fyndmängderna av 
sädeskorn i övriga stolphål i huset är mycket små, 
även om man beaktar att endast halva fyllningen från 
resterande stolphål blev analyserade (fig. 4).

Sammansättningen av fyndet visar på att man medvetet 
har sorterat säden. Frånvaron av agndelar och ogräsfröer 
tyder definitivt på att säden har tröskats och siktats 
(Hillman 1981). Dessutom är kärnorna av skalkorn från 
A54 anmärkningsvärt stora i jämförelse med andra - 
samtida - material (tab. 2). Fyndomständigheterna vid 
Overbygård på norra Jylland medgav att man kunde 
urskilja processad respektive oprocessad säd (Henriksen 
& Robinson 1996). Med processad säd menas här att 
den har tröskats och storlekssorterats. I Tabell 2 är tre 
olika fynd av processad säd från Overbygård redovisade. 
De fynd som kunde sägas representera oprocessad säd, 
utgjordes av betydligt mindre kärnor. Fyndet från Hod
de, sydvästra Jylland, innehåller längre men smalare 
kärnor relativt till materialet från Klörup. Det är för
enat med ett antal källkritiska problem att jämföra stor
lek på förkolnade sädeskorn mellan olika material. Då 
man ska tolka storleksskillnader måste man vara med
veten om att gödsling, klimat, jordtyp samt lokala gene
tiska egenskaper hos säden påverkar storleken på kärn
orna. Dessutom spelar troligen omständigheterna kring 
förkolningen stor roll, genom att kärnornas storlekspro- 
portioner förändras. Det är dock tydligt att de uppmätta 
skalkornen från Klörup är stora. Sammantaget har fyn-

Klörup Hodde: Jørgensen 1985
n = 50 intervall n = 15 intervall

1 5 3,9 - 5,9 1 5,29 4,3 - 6,2
b 3,1 2,9 - 4,2 b 2,7 2,1 -3,2
t 2,5 1,9-3,1 t 2 1,4 - 2,7

Overbygård: Henriksen & Robinson 1996
Processad säd Oprocessad säd
n = 50 intervall n = 42 intervall

1 4,8 3,9 -5,4 1 4,1 2,9 -5,3
b 2,9 2,1 -4,0 b 2,2 1,3 -3,0
t 2,4 1,6 - 3,0 t 1,7 0,9 - 2,5

n = 31 intervall n = 17 intervall
1 4,3 3,3 - 5,0 1 4,2 2,6 - 5,3
b 2,5 1,8 - 3,2 b 2,4 1,6-3,5
t 2,0 1,4 - 2,6 t 1,9 1,2-2,8

n = 29 intervall
1 4,2 3,4 -5,2
b 2,4 1,8-2,9
t 1,9 1,3 - 2,3 ____________

Tab. 2. Storleksmätningar pä skalkorn från Klörup, Over
bygård och Hodde. 1=längd (length), b=bredd (breadth), 
t=tjocklek (thickness). Size measurements on hulled barley 
from Klörup, Overbygård and Hodde.
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Fig. 5. Koncentrationer av sädeskorn (A) ock bränd lera (B) i A54J Concentrations of cereal grains (A) and burned clay (B) in A 54.

det från A54 egenskaper som liknar det vid utsäde. Dvs 
den del av den tröskade och siktade säden som hade 
störst kärnor.

Det är mycket svårt att förklara när eller hur sädeskor
nen blev förkolnade. Detta är ett problem som inte är 
isolerat till det här aktuella fyndet. Generellt är det 
besvärligt att utreda vilka faktorer som medverkar till 
att förkolnat växtmaterial återfinns i olika arkeologiska 
kontexter. En viktig - men svårutredd - aspekt för fyn
det från A54 är om sädeskornen förkolnades före eller 
efter det att de hamnade i fyllningen. Om sädeskorn el
ler annat växtmaterial i färskt tillstånd hamnar i jord, 
så startar omedelbart en nedbrytningsprocess. Ganska 
snart kommer växtmaterialet att vara oigenkännligt. 
Om färskt material i jord ska konserveras genom för- 
kolning, måste därför denna process påbörjas täm
ligen snart efter deponeringen. Man kan föreställa sig 
en situation där ett hus brinner ned och att färskt växt
material i golvlager eller nedgrävningar kommer att för
kolnas mer eller mindre effektivt.

Stolphålsfynd och tafonomi diskuteras ofta inom arkeo
logi. Även med hänseende till växtrester har man för
sökt utreda hur fynd deponeras i stolphålsfyllningar (En
gelmark 1984; Ranheden 1996). Oavsett om man i fyll
ningen till ett stolphål kan urskilja någon färgning efter 
den egentliga stolpen eller ej, så är det aldrig självklart 
vid vilket tillfälle fynden deponerades. Man kan disku

tera tre möjliga ursprung för material i stolphålsfyll
ningar. Det kan härstamma från en tid innan stolpen 
restes (t ex stolpen stadgas med tidigare avsatt kul
turjord). Men det kan även deponeras under eller efter 
husets funktionstid (t ex kulturjord som avsatts i huset 
eller som härrör från aktiviteter yngre än huset, ham
nar i hålet efter det att stolpen lyfts upp). Givetvis kan 
även en kombination av dessa tänkta situationer vara 
möjlig. Analogt kan även växtrester som återfinns i 
stolphål höra samman med aktiviteter som försiggick 
före, under eller efter byggnadens funktionstid.

Husoffret

Sädeskornen i A54 har en intressant spridning i stolp- 
hålsfyllningen. För de olika delar av fyllningen som blev 
separerade i samband med undersökningen, har koncen
trationerna av sädeskorn beräknats. I ett försök att illust
rera spridningen grafiskt i tre dimensioner (fig. 5A), 
framgår det att den största koncentrationen återfinns i 
mitten av fyllningen och att den dessutom har en drag
ning åt öster. Generellt är dock sädeskornen spridda i 
hela fyllningen. Som jämförelse har även fynden av 
bränd lera i respektive del av fyllningen koncentrations- 
beräknats och återgivits grafiskt (fig. 5B). Den brända 
leran tillvaratogs i samband med att jordproverna 
preparerades för botaniska analyser.
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Den brända leran var tydligt koncentrerad till de övre 
delarna av stolphålsfyllningen. Dessutom verkade ler
an, till skillnad från sädeskornen, inte ha någon tyngd
punkt åt något väderstreck. Det föreligger således en 
tydlig skillnad i spridningen för sädeskorn respektive 
bränd lera. Givetvis är detta en indikation på olika de- 
poneringssätt och även på att de båda fyndkategorierna 
har hamnat i fyllningen vid olika tillfällen. Att den brän
da leran så märkbart koncentrerade sig till den övre 
delen av fyllningen bör utesluta att den hamnade där 
i samband med att stolpen sattes ned i hålet. Om leran 
skulle ha ett ursprung från aktiviteter som försiggick på 
platsen före det att huset uppfördes, skulle den vara 
jämnt fördelad i fyllningen. Den brända leran har uppen
barligen deponerats efter att stolpen sattes i hålet och 
stadgades med jord.

Eftersom de förkolnade sädeskornen inte har hamnat 
i stolphålsfyllningen samtidigt med den brända leran, 
har de sålunda inte kommit dit efter det att stolpen 
rests och stadgats. Om det på samma plats funnits en ti
digare anläggning som brunnit ned, och t ex sädeskorn 
kommit att förkolnas, vore det fullt möjligt att äldre 
växtmaterial tillsammans med jord hamnade i stolphåls
fyllningen. Det finns emellertid inga iakttagelser som 
pekar mot att det på platsen skulle ha funnits än äldre 
konstruktion än Hus I (fig. 2). Dessutom är Hus 114C- 
daterat till en sen del av förromersk järnålder. Merparten 
av 14C-dateringar från platsen, såväl som den domine
rande delen av keramiken, är dock yngre.

Det är inte heller troligt att fyndet från A54 represente
rar en viss funktion för en separat del av huset, exem
pelvis trösklada eller spannmålsförråd. Om så vore fal
let borde fler av stolphålen i samma del av huset uppvisa 
stora fyndmängder. Den rimliga slutsatsen blir att 
sädeskornen hamnade i fyllningen samtidigt med att 
den takbärande stolpen restes och att växtmaterialet inte 
har sin härkomst i ett på platsen äldre kulturlager.

Fyndomständigheterna samt kvalitativa och kvantitativa 
egenskaper hos fyndet genererar ett antal argument för att 
sädeskornen har deponerats medvetet i stolphålsfyll
ningen och att deponeringen kan tolkas som etthusoffer:

1) Fyndets sammansättning och storleken på sädeskorn
en visar att det representerar ett utsäde. D v s en pro
dukt som motsvarar en investering och ett reellt värde.

2) De övriga stolphålen i huset uppvisar endast myck- 
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et små fyndmängder, vilket gör det osannolikt att fynd
et återspeglar specifika aktiviteter i en specifik del 
av huset.

3) Sädeskornens placering i fyllningen, jämfört med sprid
ningen av bränd lera, talar för att de har deponerats 
samtidigt med att stolpen restes.

Även om det mig veterligen saknas övergripande sam
manställningar av stolphålsfynd, som dessutom är för
klarade som rituella deponeringar, så torde företeelsen 
vara bekant för de flesta arkeologer. Det finns många 
enskilda exempel på stolphålsfynd i form av flintyxor, 
flintdolkar, keramikkärl, järnknivar etc. som har tol
kats som husoffer (t ex Karsten 1994, kap 10 och där 
anförd litteratur).

Resultat av botaniska analyser av bebyggelselämningar 
genererar ofta underlag för diskussioner kring odlings- 
ekonomi, lokala miljörekonstruktioner samt funktions
uppdelning inom och mellan olika huslämningar. Ritu
ella aspekter på växtfynd i arkeologiska sammanhang 
är däremot sällsynta. Det förekommer ett antal sydskan- 
dinaviska fynd som är väl omtalade, t ex jästa fruktdryck
er i några danska ekkistegravar från äldre bronsålder 
(Glob 1970,Thomsen 1929). Maginnehållet hos några 
av de danska mossliken har också givits rituella tolkning
ar (Glob 1965). Dessutom föreligger väl underbyggda 
tolkningar av bl a lin som ingående i rituella deponering- 
ar i våtmarksmiljöer (Lindahl Jensen et al. 1995). Ytter
ligare exempel på växtfynd i rituella sammanhang, även 
om fyndomständigheterna är oklara, utgörs av stora 
mängder sädeskorn i diken som ingår i de neolitiska 
s.k. Sarupsanläggningarna. Det finns omvittnade så
dana fynd både från Fyn (Jørgensen 1977) och från 
Bornholm (F.O. Nielsen muntl. uppg.). Det finns dock 
endast ett mycket litet antal växtfynd från förhistoriska 
boplatssammanhang som har förklarats som rituella de- 
poneringar. Ett exempel föreligger från Bjärred i Skåne 
(Kriig & Pettersson 1996). Här har fynd i två olika 
fall tolkats som ”invigningsoffer”. I ett hus återfanns 
en stor mängd förkolnade sädeskorn i den nordöstra 
hörnstolpen. Vid det andra tillfället hade en hel järn
kniv stuckits ned invid en takbärande stolpe. Båda fyn
den dateras till sen vendeltid-tidig vikingatid.

Från äldre järnålder finns det ytterligare fynd av stora 
mängder förkolnade sädeskorn i fyllningar till stolp- 
hål, som dock inte tolkats med hänseende till rituella 
deponeringar. Det har inte varit möjligt för mig att ge-



nomföra en djupare inventering av redovisade fynd, men 
ett enstaka exempel förtjänar att omnämnas. I samband 
med en undersökning utanför Växjö konstaterades rika 
boplatslämningar, bl a från yngre bronsålder/äldre järn
ålder (Högrell & Skoglund 1996; Ekström &C Lagerås 
1995). I fyllningen till en av de takbärande stolparna, i 
ett hus som för övrigt mycket liknar Hus I i Klörup, 
återfanns stora mängder (ca 100 gram) förkolnade sä
deskorn. Endast ca 5% av provet är analyserat, men 
den preliminära genomgången visade att fyndet domi
nerades av stora sädeskorn - där vete var vanligast - 
och att det endast förekom enstaka ogräsfröer. I detta 
fall skulle en noggrann dokumentation och en mer om
fattande analys, understödja diskussionen kring fyndets 
deponering och tolkning i hänseende till rituella aspekter.

Det finns flera omständigheter hos sädeskornsfyndet 
från A54 som särställer det i förhållande till andra fynd. 
Genom att anläggningen blev detaljerat undersökt, 
kunde koncentrationen och spridningen av sädeskorn 
inom fyllningen bidra till att belysa deponeringsom- 
ständigheterna. Dessa iakttagelser, tillsammans med 
kvantitativa och kvalitativa egenskaper, bidrar till tolk
ningen av fyndet som ett husoffer. Fyndet från Klörup 
utgör på inget sätt ett ovedersägligt bevis för en sådan 
handling. Men blotta möjligheten att växter har ut
nyttjats för husoffer bör beaktas i samma utsträckning 
man vanligen gör med olika redskapsfynd.
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Helsingborg

Malmö

Fig. 1. Karta över Skåne med platsen för Haglekulla markerad./ Map of Scania indicating the location of Hag- 
lekulla.
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Fig. 2. Utdrag från skånska rekognosceringskartan, upprättad 1812-20. Stjärnan markerar undersökningens 
läge. Skala 1:30 000. / Excerpt from the military reconnaissance map of Scania, established 1812-20. The 
area of investigation is marked by a star. Scale 1:30 000.



Förhistorisk järnhantering i 
nordvästra Skåne

En studie med utgångspunkt från den vendeltida boplatsen i Haglekulla.

av Christian Isendahl

During April and May 1995, an apparently complete farm site dating from the Vendel period was excavated in 
Haglekulla, northwestern Scania. The excavation yielded various types of enclosures and house structures, some 
of which are unique to the prehistoric house record ofScanian archaeology, and the evidence of iron-production. 
The aim of the study is to further outline the archaeological evidence of prehistoric iron-production in the northwest 
Scanian region. Additionally, the paper tentatively discusses selected functional and analytical issues related to 
the interpretation of the archaeological remains. A preliminary model of spacio-temporal changes in the socio
economic context of the production process is presented.

Inledning

Våren 1995 undersökte Riksantikvarieämbetet, Av
delningen för arkeologiska undersökningar, UV Syd, 
en unik vendeltida boplats med bevis för järnproduk
tion strax utanför Östra Ljungby i nordvästra Skåne. 
Fynden gav upphov till en rad frågeställningar kring den 
förhistoriska järnhanteringen i området, vilka har kon
kretiserats i föreliggande artikel. Andra lokaler med teck
en på förhistorisk järnhantering som framkommit i 
nordvästra Skåne i samband med utförda exploaterings- 
undersökningar redovisas och sambanden dem emel
lan diskuteras.

Redan under 1930-talet företog John Nihlén en mängd 
undersökningar av tidiga järnproduktionsplatser i 
undersökningsområdet. Resultaten av dessa publice
rades i två volymer som har haft avgörande betydelse 
för vår kunskap om den förhistoriska järnhanteringen 
i Sydsverige (Nihlén 1932; 1939). Syftet med denna 
studie är att söka sätta in Haglekullaboplatsen i sitt 
ekonomiska och sociala sammanhang. Hur långt har 
kunskapsläget kommit under de 60 år som förflutit 
sedan Nihléns forskning? Utbredningen av järnhan
teringen, både naturgeografiskt och kronologiskt, dis
kuteras, och de olika artefakttyper och fornminnen

som minner om järnhantering presenteras. Utifrån det 
samlade materialet görs en kortfattad analys av järn- 
åldersbebyggelsen och det ekonomiska och sociala 
system som järnhanteringen var en del av.

Haglekulla: En vendeltida järn- 
producerande stormansgård?

Under våren 1995 utförde UV Syd under ledning av 
Mac Svensson en slutundersökning av en förhistorisk 
boplats på fastigheten Haglekulla 1:1, Östra Ljungby 
sn (fig. 1). Undersökningen föranleddes av markex
ploatering i samband med breddning av väg E4 (Isen
dahl 1996). Platsen ligger i brytningszonen mellan 
backig fullåkersbygd och höglänt skogsbygd. Under- 
sökningsytan - ca 6 600 m2 - ligger i gammal åker
mark på en isälvsplatå och dess sydvästra sluttning 
ner mot Pinnan, ca 33-37 m ö h. Våtmarker finns 
runt omkring platån och i riklig mängd i det lokala 
landskapet (fig. 2). Alven består främst av sandig 
morängrus med inslag av upptill knytnävsstora ste
nar. I området närmast ån utgörs alven av lera.
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Fig. 3a. Haglekulla. Översiktsplan med samtliga anläggningar, västra delen. Skala 1:800. / Haglekulla. General plan of 
excavated area with all features, western part. Scale 1:800.

Knappt 200 anläggningar undersöktes, varav huvud
delen var stolphål. Dessutom framkom härdar, gro
par, brunnar, ett grophus och en järnframställnings- 
ugn (fig. 3). Fynd och HC-analyser antyder förhisto
risk aktivitet på platsen från mesolikum till vikinga
tid, en period på ca 7500 år, men det är framförallt 
från vendeltid (550-800 e.Kr.) som de intressantaste 
fynden härrör. Två långhus, ett fyrstolpshus, ett häg- 
nadskomplex med halvtakshus, ett grophus och en ugn 
uppvisar sådana rumsliga och/eller tidsmässiga likhe
ter att de kan tolkas som delar i en övergripande be
byggelseenhet.

Husen

Hus 1 var ett rakt, oregelbundet, i det närmaste kom
plett långhus med sidsula (fig. 4). Det bestod av fyra 
kompletta stolppar i en perfekt öst-västlig riktning 
(tab. 1). I förlängningen av den norra stolplinjen mot 
öster identifierades ytterligare ett stolphål, varför 
huset bör ha haft minst fem par takbärande stolpar. 
Sju stolphål utgör rester av vägglinjerna. Ytterligare 
rester av huset, främst stolphål från vägglinjen, kan 
ha legat utanför undersökningsytan. Husets yttre 
konstruktion var ungefär 16,5 m lång och 4,5 m bred.

En mindre bukskärva och en bit slagg påträffades i en 
tillhörande anläggning men är båda odaterbara. Ett 
träkolprov 14C-daterades till 448-613 e.Kr. (ett sigma).

Hus 2 var ett rakt, regelbundet, ej komplett långhus 
med sidsula som låg i öst-västlig riktning (fig. 5). Lång
huset bestod av tre kompletta stolppar, men kan ha 
haft fler. I förlängningen mot väst, vid schaktkanten, 
fanns ytterligare en stolpe i den södra stolpraden. Den 
norra parstolpen kunde inte dokumenteras. Sju stolp
hål i de centrala delarna av huset utgör rester av vägg
linjerna. Långhusets verkliga längd går inte att bestäm
ma eftersom en del av huset med stor sannolikhet låg 
utanför undersökningsschaktet, men har överstigit 13 
m. Husbredden var drygt 4,5 m. Två träkolsprov 14C- 
daterades till 430-594 respektive 537-656 e.Kr. (ett 
sigma). I fyllningen i långhusets anläggningar påträffa
des ett relativt stort antal fynd: brända ben, bränd lera, 
slagg och en drejkvarn. Av dessa kan endast drejkvarnen 
dateras. Typen anses först uppträda i övergången mel
lan äldre och yngre romersk järnålder (Brøndsted 1960: 
241). Fyndet av drejkvarnsfragmentet talar således inte 
emot 14C-dateringen. Ett yngre vikingatida långhus låg 
på samma plats som hus 2, vinkelrät över denna.

Vid den jämförande analysen av långhusen fästs upp-

114



Fig. 3b. Haglekulla. Översiktsplan med samtliga anläggningar, östra delen. Skala 1:800. / Haglekulla. General plan of 
excavated area with all features, eastern part. Scale 1:800.

Hus Form Typ Stolp-par

avstånd

(mv)

Status Rikt

ning

Bredd

(medelvärde) 
(med vägg)

Längd 

(med vägg)

Stolphål 

diam / 
djup

Fynd

datering

Provdatering 

(kalibrerad, 
ett sigma)

1 rak oregel
bunden

5
2,05-4,05

-2,92

komplett? 90°Ö 2,00-2,35
2,11

(4,50)

11,7
(16,50?)

0,32/

0,21
- 448-613 e.Kr.

2 rak regel

bunden

4

3,75-5,65

(4,43)

ej komplett 98°Ö 2,35-2,75

2,58

(4,65)

>13,30

(?)

0,48/

0,2

YROM/
YJÄÅ

430-594 e.Kr.

537-656 e.Kr.

Tabell 1. Oversiktstabell för de i texten nämnda långhusen med sidsula, Haglekulla. / Summary of the three-aisled houses 
discussed in the text, Haglekulla.

märksamhet framförallt vid de inre takbärande stolp- 
paren (tab. 1) då dessa var de bäst bevarade kompo
nenterna av husen, både i Haglekulla och i de jämfö
rande referensmaterialen. Både form och typ är främst 
en grovklassificering av deskriptiv karaktär vars kro
nologiska, funktionella, sociala eller annan signifikant 
innebörd i stort sett är okänd. Formen på huset av
görs av stolpradernas sträckning: en rak konstruktion 
har alla stolphålsnedgrävningar skurna av en linje dra
gen från mittpunkten i stolphålen i respektive ände, 
men även med något enstaka stolphål utanför linjen 
kan ett hus klassificeras som rakt. Som synes hör bägge

långhusen i Haglekulla till denna formkategori, däre
mot skiljer de sig åt vad gäller typkategori. I ett regel
bundet hus var minst hälften av avstånden mellan 
stolpparen lika långa, med en avvikelse på högst 10 % 
(Björhem & Säfvestad 1993:84).

Även om regionala skillnader omöjliggör direkta jäm
förelser, finns en tendens i det sydskandinaviska ma
terialet till att de takbärande stolpparens bredd mins
kade mot mitten av järnåldern. Av det referensmate
rial med danska och skånska järnåldershus som Björ
hem &C Säfvestad publicerat (Ibid:277f), framgår att ge-
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Fig. 4. Flus 1. Plan. Stolphäl i huskonstruktionen är fyllda. Skala 1:200. / House 1. Plan. Post-holes of the house are filled. 
Scale 1:200.

nomsnittsbredden på de raka konstruktionerna i Skåne 
minskade under perioden förromersk järnålder till ven
deltid. Dessutom finns en geografisk skillnad: genom- 
snittsbredden var mindre i Skåne än på Själland och, 
framförallt, Jylland. Vid mitten av järnåldern eller nå
got senare tenderade husen, både på det danska områ
det och i Skåne, åter att bli bredare. Husen i Malmö- 
området var som smalast vid övergången mellan äldre 
och yngre järnålder, för att mot slutet av järnåldern vara 
lika breda, eller tom bredare än under förromersk 
järnålder (Ibid:273ff). I husmaterialet från Köpingeom- 
rådet, i närheten av Ystad, var stolpparens bredd som 
smalast under folkvandringstid och vendeltid (Tesch 
1993:34). I husen från Haglekulla är bredden på de

takbärande stolpparen relativt sett stor, vilket vid en 
hastig jämförelse med referensmaterialet pekar mot 
en datering till antingen förromersk/äldre romersk järn
ålder eller vendeltid/vikingatid. Det kan dock inte nog 
poängteras att skillnaderna mellan olika regioner var 
så stora att en datering inte låter sig göras enbart på 
grundval av stolpparens bredd. Bägge husen kan på 
grundval av 14C-analyser dateras till folkvandringstid 
eller vendeltid men bredden skiljer sig något från majo
riteten av hus under perioden. Långhusen i Haglek
ulla speglar kanske därför en regional eller lokal tradi
tion med relativt breda långhus under mitten av järnål
dern. Även på en folkvandringstida gård strax väster 
om Laholm, Halland, hade tre långhus av varierande
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Fig. 5. Hus 2. Plan. Stolpbål i huskonstruktionen är fyllda. Skala 1:200. / House 2. Plan. Post-boles of the house 
are filled. Scale 1:200.

längd en mycket smal bredd mellan stolparna i paren, 
en bredd som korresponderar väl med den som iakt
tagits i materialet från södra Skåne (Fors, Viking & 
Wranningu.å.).

De stolpbål som ingår i husens vägglinjer ger en möj
lighet att studera hur takkonstruktionen var balanse
rad, dvs hur stort trycket var på väggarna. I ett balan
serat treskeppigt hus utgör mittskeppet 50 % av den 
totala bredden. Ett värde under 50 % betyder att kon
struktionen är underbalanserad och att ett stort tryck 
vilar på väggarna. Är värdet över 5 0 % är huset över
balanserat med den mesta tyngden vilande på stolpparen 
i innerkonstruktionen. Det tycks även finnas en krono

logisk koppling till hur takkonstruktionen var balan
serad. Under yngre bronsålder och förromersk järnålder 
var de skånska treskeppiga långhusen i allmänhet balan
serade eller överbalanserade, för att under yngre ro
mersk järnålder bli något underbalanserade och, under 
folkvandringstid och vendeltid, grovt underbalansera
de. I Fosie har bronsåldershusen värden på över 50 % 
medan hus från järnåldern har värden på 40 % eller un
der (Herschend 1989:84; Björhem 8c Säfvestad 1993: 
276). I Haglekulla var stolpparens bredd av den totala 
bredden 47 % i hus 1 och 55 % i hus 2. Långhusen i 
Haglekulla skiljer sig således både från varandra och 
från den generella bilden i sydvästra Skåne på denna 
punkt.
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Björhem & Säfvestad försöker att ytterligare belägga 
järnåldershusens utveckling mot allt färre bärande ele
ment inne i huset (1993:277f). De utgår ifrån att detta 
återspeglas i ett ökande avstånd mellan stolp-paren i 
innerkonstruktionen. Genom att dela detta mått med 
stolpparens bredd nås en siffra som, om den är låg, 
indikerar en konstruktion med stor bredd och tätt 
mellan paren, dvs en takkonstruktion som i hög grad 
vilade på innerkonstruktionen. I det skånska och 
danska referensmaterialet finns en tendens till att kon
struktioner med ett lågt värde är äldre än de med ett 
högt och Björhem & Säfvestad föreslår en förklarings
modell där en försämrad virkestillgång ledde till en 
utveckling mot en klenare inre stomme. Värdena för 
långhusen i Haglekulla, 1,384 för hus 1 och 1,717 
för hus 2, motsvarar de på den nedre halvani referens
materialet, dvs med ett högre värde och därmed en re
lativt klen stomme. Det är möjligt, även om underlaget 
för tolkningen är ganska magert, att virkestillgången i 
undersökningsområdets region var låg vid mitten av 
det förra årtusendet. Det kan i så fall ha haft ett sam
band med den järnframställning som praktiserades och 
som krävde en stor energitillgång.

En jämförande studie av längden på husen är av två 
skäl något svårare att göra. Dels var väggkonstruktio
nerna i allmänhet så dåligt bevarade att gavlarna var 
omöjliga eller mycket svåra att identifiera, dels är sanno
likheten stor att kompletta huskonstruktioner inte blev 
framtagna. Ändå kan några intressanta iakttagelser 
göras. Vid en jämförelse med de raka långhusen i Fosie 
framstår innerkonstruktionerna på de två långhusen i 
Haglekulla som samstämmiga. I Fosie och även i Skåne 
och Danmark i övrigt, var innerkonstruktionen på de 
raka husen ca 11-13 m (Ibid:279), medan det i Hag
lekulla fanns en spännvidd på mellan 11,70 och > 13,30 
m, dvs >12,50 m i genomsnitt. Det måste poängteras 
att fler tillhörande anläggningar kan ha legat utanför 
schaktet. Framförallt hus 2 kan därför ha varit betyd
ligt längre än vad som uppmättes vid undersökningen. 
De takbärande stolphålen hade samma genomsnitt
liga djup, vilket talar för en samtida datering (jfr Tesch 
1993:34), och bägge var öst-västligt orienterade, det 
normala för de sydskandinaviska järnåldershusen 
(Björhem & Säfvestad 1993:114).

Elva meter sydväst om hus 1 låg hus 3, en konstruk
tion med fyra stolphål placerade i en rektangel (fig. 
6). Fynden begränsades till bränd lera och slagg och

ger ingen grund för datering. Huslämningar som en
dast består av fyra stolphål i en kvadrat eller rektangel 
är mycket vanliga och har en stor rumslig och krono
logisk spridning. De förekom under brons- och järn
ålder i hela området kring Nordsjön (Ibid:293). Då 
de typologiskt endast består av fyra delelement kan 
det i ett virrvarr av stolphål på en fältundersöknings- 
ritning vara lätt att felaktigt identifiera rektangulära 
eller kvadratiska stolphus. Anläggningarna i Hagle
kulla var dock av en sådan homogen och relativt ro
bust karaktär att de bör betraktas som rester av ett 
verkligt fyrstolpshus. Huset bestod ursprungligen av 
fyra bärande stolpar varpå en plattform med eller utan 
väggar och tak vilade. Konstruktionstypen betecknas 
i Danmark som “staklade“, och tolkas som ett förråds- 
utrymme för säd, hö, mat och annat som behövde skyd-

10 m

Fig. 6. Hus 3. Plan. Stolphål i huskonstruktionen är fyllda. 
Skala 1:200. / House 3. Plan. Post-holes of the house are 
filled. Scale 1:200.
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das mot röta, skade- och husdjur. Byggnaden utgjorde 
således ett komplement till den övriga gårdsbebyg
gelsen. Träkol från ett stolphål 14C-daterades till 440- 
595 e.Kr. (ett sigma). En cirkulär förvaringsgrop, ca 1,6 
m i diameter, påträffades ca 60 m sydväst om hus 3. Ett 
vävtyngdsfragment hittades i gropen. Träkol ,4C-datera- 
des till 431-763 e.Kr. (ett sigma).

Drygt 5 m norr om hus 2 låg en anläggning som tolkas 
som ett grophus (fig. 7). En mindre del av anlägg
ningen kunde inte undersökas då detta parti låg utan
för undersökningsområdet. Grophuset hade en lätt 
oval utformning, orienterat i nord-sydlig riktning. Den 
framschaktade ytstorleken var 1,80x1,60 m och djupet 
0,28 m. Botten var flat. Inga stolphål påträffades i eller 
i omedelbar anslutning till anläggningen. Det är möj
ligt att eventuella stolpar inte har varit nedgrävda utan 
placerats direkt på gropgolvet eller på marken (eller på 
en träsyll). Det kan heller inte uteslutas att taket istäl
let burits av en något kraftigare vägg och huset saknat 
stolpar, såsom har diskuterats vid tolkningen av vissa 
grophus i Fosie (Ibid:336). Grophuset visade sig vara 
den fyndrikaste anläggningen inom hela undersöknings
området. Fragment av vävtyngder, ett troligt bryne, en 
keramikpärla och en bronspincett kan associeras med 
textilhantverk, medan slagg, ett järnföremål, och frag
ment av ett blästermunstycke och en ugnskappa till
hör järnproduktion. De övriga fynden var ospecifi- 
cerbar keramik, bränd lera, bearbetad bergart och brän
da ben. Uppenbarligen kan inte både textilhantverk 
och järnhantering ha utförts i grophuset vid samma 
tidpunkt. Samtidigt har det inte varit möjligt att iden
tifiera olika skilda golvhorisonter. Grophuset bör tol
kas så att vävtyngderna och brynet (som påträffades i 
bottenlagret) representerar primär aktivitet i grophus
et, medan artefakter som tillhör järnhanteringen till
förts sekundärt vid igenfyllningen av huset. Bottenlag
ret, liksom ifyllnadsmaterialet (om än i mindre om
fattning), var sotigt och innehöll både kol och skör
bränd sten, men ingen härd påträffades. En 14C-date- 
ring av träkol från bottenlagret av grophuset har be
stämts till 453-636 e.Kr. (ett sigma).

Ugnen

Järnframställningsugnen var centralt placerad i gårds- 
enheten, ca 5 m från de närmaste huskonstruktioner
na. Anläggningen var raserad och störd men bestod av

PROFIL A 76 moi 0

0 I Zm

(7) MÖRKBRUN HUMÖ5 NÅGOT FET SAND MED 
ENSTAKA SKARVSTENAR 

(g) BRUNSVART FET HUMÖS SAND MED SOTINSLAG 
OCH ENSTAKA SKÅRVSTENAR.

Fig. 7. Grophuset. Profil. Skala 1:50. / The pit-house. Pro
file. Scale 1:50.

en i det närmaste rund stenfordrad grop, ca 1,1 Ox 0,90 
m med ett djup av 0,28 m (fig. 8). Fynden utgjordes av 
bränd lera, slagg, keramik och ett stycke skörbränd, 
bearbetad bergart med slipyta. Om de sintrade lerfrag- 
ment av ugnskappan och blästermunstycket som åter
fanns i grophusets fyllning härrörde från ugnen (vilket 
får anses som troligt) visar de att ugnen haft en övre 
ugnskappa av lera och att luft tillförts med hjälp av fot-

QCBÅbRUN HUMOS SAMD MED INSLAG -4V 
TPÅgOL OCH &BÄND LEKA 

© KOLbEMÅNCD HUMÖS SAND.

Fig. 8. Ugnen. Plan och profil. Skala 1:50. / The furnace. 
Plan and profile. Scale 1:50.

eller handdrivna bälgar. Träkol från ugnen 14C-datera- 
des till 666-775 e.Kr. (ett sigma). En intressant detalj 
framkom då en keramikskärva var fastsintrad på ett 
av munstycksfragmenten. Skärvan förefaller vara en 
tjockväggig mynningsbit, något utsvängd och av ganska 
stor diameter, troligen större än 0,40 m. En ledtråd till 
tolkning ges från studier av lågteknisk järnproduktion i 
Kamerun. Vid upprepad användning av en ugn togs 
blästermunstycket bort för att möjliggöra för slaggen 
att rinna ut eller kunna rakas ut. Därefter sattes bläster
munstycket tillbaka. Eftersom blästermunstycket ofta 
gick sönder, användes keramikskärvor för att täta de 
hål som uppträdde när munstycket åter sattes in (Row-
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lands & Warmer 1993:522). Dessa skärvor kunde vara 
av varierande slag, helt beroende på vilka defekta kärl 
som funnits till hands. Om samma metod använts un
der järnåldern i Skåne, bör keramikskärvor åtminstone 
delvis kunna påträffas i det arkeologiska materialet som 
ihopsintrade med blästermunstycken. Fyndet, även om 
tolkningen inte är oantastlig, tyder på att en liknande 
lagning vid blästermunstycket förekommit i undersök
ningsområdet och, följaktligen, att ugnen använts för 
upprepad smältning. Det är självklart att analogier av 
företeelser från rumsligt och tidsmässigt mycket skilda 
sammanhang inte utan vidare låter sig göras. Inte desto 
mindre kan sådana data lyftas fram för att variera och 
berika möjligheterna till tolkning av specifika iaktta
gelser.

Sammanlagt framkom knappt 7 kg slagg på undersök
ningsområdet. Ett stycke plankonvex cirkulär slagg med 
växtintryck hittades i ett stolphål på området närmast 
ån. Fyndet, om det hör till den dokumenterade ugnen, 
visar att slaggen under reduktionen runnit ner i en skål- 
formad grop stoppad med färskhöstat gräs. Ett makro- 
prov från ugnen innehöll endast mycket små mängder 
förkolnade fröer, bl.a. skalkorn (Regnell 1996). Även 
om inga tydliga lertäktgropar kunde dokumenteras, 
bör råmaterialet till den övre ugnskonstruktionen ha 
hämtats från den leriga alven närmast Pinnan. Den vik
tigaste råvaran, myrmalmen, bör ha varit lättillgänglig i 
det kärr- och myrrika landskapet kring boplatsen.

I ett vedartsprov från ugnen förekom rikligt med bok 
(80% av antalet identifierade fragment), men även 
hassel, al, ek och björk fanns representerade. Bartho
lin menar att förekomsten av bok är mycket ovanlig i 
Sydsverige före vikingatid (T. Bartholin, muntligen).

Artsammansättningen kan ändå mycket väl återspegla 
det naturliga beståndet på en plats i undersökning
sområdets närområde (M. Regnell, muntligen) och 
ger åtminstone intryck av en boskapsutnyttjad löv
ängsmark. Mängden stamved (82%) pekar på attved- 
en använts som primär värmekälla. Vedartsanalysen 
stödjer således tolkningen av anläggningen som en ugn.

Gården

De olika delenheterna (långhus, fyrstolpshus, etc) har 
genom placeringen inom en begränsad yta en gene
rell rumslig samhörighet. Typvariationen av anlägg
ningar och konstruktioner, med de olika funktioner 
som förknippas med dem, antyder en strukturell eko
nomisk basenhet. Långhus betraktas allmänt som bo
ningshus, ibland kombinerat med en stalldel i den östra 
husändan. Även om inga spår efter båsindelning fram
kom bör hus 1 och 2 tolkas efter en sådan funktionell 
modell. De två långhusens skilda storlek skulle dess
utom kunna tolkas som tecken på någon form av so
cial differentiering. Denna kan primärt avspeglas i form 
av skilda arbetsuppgifter som utförts av fri eller ofri 
arbetskraft. Fluskonstruktionerna och anläggningarna 
kan därför ses som uttryck för förekomsten av ett an
tal olika arbetsmoment på en gård. Stackladan anknyt
er till sådden, skörden och bearbetningen av säden, 
långhusen till husdjurshållningen och grophuset till 
hantverket. Ugnen skulle ur det perspektivet knyta an 
till en av många förekommande, kanske vardagliga 
sysslor, nämligen järnproduktion för vidare tillverk
ning av antingen bruksmaterial eller prestigevaror. Järn 
som sedan antingen kunde konsumeras inom gården 
eller avyttras genom handel eller utbyte. Kombinatio-

Labnummer Hus/ anläggning 14C-ålder BP Ett sigma (68,2 °/o statistisk säkerhet) Två sigma (95,4 °/o statistisk säkerhet)

Ua-7365 Hus 2, A90 1 560 ± 75 430-594 e.Kr. 345-651 e.Kr.

Ua-7363 Hus 3, A150 1 550 ± 75 440-595 e.Kr. 381-655 e.Kr.

Ua-7364 Hus 1, A140 1 525 ± 70 448-613 e.Kr. 416-654 e.Kr.

Lu-3927 Grophus 1 510 ± 70 453-636 e.Kr. 424-656 e.Kr.

Ua-7397 Hus 2, A104 1 480 ± 70 537-656 e.Kr. 432-668 e.Kr.

LuA-3929 Crop 1 450 ± 150 431-763 e.Kr. 256-944 e.Kr.

Ua-7360 Halvtakshus, A33 1 345 ± 85 625-782 e.Kr. 554-885 e.Kr.

Lu-3937 Ugn 1 310 ± 60 666-775 e.Kr. 648-875 e.Kr.

Ua-7359 Halvtakshus, A25 1 020 ± 95 896-1160 e.Kr. 794-1226 e.Kr.

Tabell 2. 14C-dateringar från Haglekulla-boplatsen. Kalibreringsprogram OxCal v2.0 (Stuivert, Long & Kra 1993). / 
Radiocarbon datings from the settlement at Haglekulla. Calibration software OxCal v2.0 (Stuivert, Long & Kra 1993).
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nen av hus och anläggningar i Haglekulla kan därför 
tolkas som en självständig ekonomisk funktionell gårds
enhet. Hur väl stämmer då de olika dateringarna ihop 
med denna strukturella bild?

Dateringarna av de fem enskilda delenheterna i gårds- 
enheten bygger i stort sett helt på 14C-analyserna (tab. 
2). Med ett sigma sammanfaller samtliga dateringar 
utom ugnens inom perioden 537-594 e.Kr. Med två 
sigma sammanföll samtliga dateringar inom en pe
riod på endast tre år, 648-651 e.Kr. 14C-datering- 
arna, de enskilda delenheternas placering inom ett 
mycket begränsat område och deras tydliga strukturella 
samband gör att de får anses som samtida, med en 
trolig datering i 600-talet e.Kr. Inhägnade - och där
med tydligt avgränsade - gårdar på andra platser men 
från samma tid bestod inte sällan av en jämförbar 
kombination av hus, t ex i Nørre Snede (Egeberg

Hansen 1983:56). I södra Sverige är hus från folk- 
vandringstid och vendeltid mycket ovanliga (Larsson 
1995:57), den kompletta gårdsenheten i Haglekulla 
kan därför ses som ett tämligen unikt arkeologiskt 
källmaterial.

Hägnad med halvtakshus

Nordost om gårdsenheten påträffades fragment av 
ett hägnadssystem med tre delar, hägnadslinjerna 1- 
3. Den ursprungliga formen och längden på de ur
skiljbara hägnadslinjerna var p g a undersökningsom
rådets ringa bredd inte möjlig att fastställa. Hägnads- 
komplexets tydligaste del var en stolplinje bestående 
av 23 stolphål i öst-västlig riktning, hägnadslinje 1 
(fig. 9). Den närmast raka linjen utgör hägnadskomp- 
lexets avgränsning mot norr. Söder om stolphålsraden
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Fig. 9. Hägnad 1 med halvtakshus. Plan. Stolphål i hägnads- och huskonstruktionen är fyllda. Skala 1:200. / Enclosure 1 
with house construction. Plan. Post-holes of the constructions are filled. Scale 1:200.
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identifierades tre kompletta takbärande stolppar, medan 
en ytterligare stolpe antydde ett fjärde stolppar. Tre 
sektionsväggar bestående av två till fyra stolpar låg 
vinkelrät mot hägnadslinjen. Dessa bildar minst två 
avgränsade sektioner, ungefär 4,5 m breda, men det finns 
anledning att tro att liknande indelningar funnits på båda 
sidor om dessa. Fyndmaterialet är odaterbart och be
gränsas till en mycket liten mängd bränd lera samt en 
flintartefakt med krossmärken. Konstruktionen kan 
tolkas som ett halvtakshus. Denna typ av konstruktion 
uppträdde under yngre romersk järnålder och förekom 
tämligen rikligt på Jylland under folkvandringstid, men 
är ej tidigare känd från Sydsverige (Näsman 1987:82).

Halvtakshusen bör avspegla ett ökat behov av forva
ringslokaler, kanske för ställning, redskap eller lagring

av agrara eller hantverksmässiga produkter, och där
med möjligen en ökad ekonomisk aktivitet. Hägnader 
med halvtakshus finns dokumenterade t ex vid Mørup, 
i Vorbasse, i Nørre Snede och Hjemsted Banke (Mik
kelsen 1987:355f; Hvass 1979:64; Egeberg Hansen 
1983:52; Ethelberg 1989:17f).Detär tydligt att halv
takshusen kunde se ganska olika ut, med en, två eller 
tre stolplinjer som bar takkonstruktionen. Storleken 
på halvtakshusen anpassades efter vilket behov man 
hade av en skyddad yta. Den öppna sidan av huset i 
Haglekulla vette mot söder och släppte därför in be
fintligt ljus och värme i största möjliga mån. ^-date
ringar av träkol från halvtakshuset gav motsägande re
sultat, 625-782 respektive 896-1160 e.Kr. (ett sigma). 
Hägnad 2 framkom sydväst om hägnad 1 (fig. 10). En 
rad bestående av 19 stolphål låg i en mer eller mindre
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Fig. 10. Hägnad 2 och 3 (med halvtakshus?). Plan. Stolphål i hägnads- och huskonstruktionen är fyllda. Skala 1:200. / 
Enclosures 2 and 3 (with house construction?). Plan. Post-holes of the constructions are filled. Scale 1:200.
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rätvinklig orientering till hägnad 1. Ytterligare tre stolp- 
hål låg i dess sträckning och skulle kunna vara rester 
av hägnadslinjens utsträckning mot norr. Hägnad 1 
och 2 var således inte direkt kopplade till varandra. 
Det förefaller dock troligt, p g a riktningen och utform
ningen, att de båda ingick i ett mer omfattande sam
manhängande hägnadssystem eller att de uppförts 
med hänsyn till varandra. Mot söder utgjorde schakt
kanten gräns. Ytterligare en rad bestående av 6 stolphål 
låg närmast vinkelrätt i östlig riktning. Konstruktions
delen tolkas som ytterligare en hägnadslinje. Norr om 
denna hägnad 3 låg två relativt kraftiga stolphål som 
möjligen utgör fragment av en takbärande stolplinje. 
Avståndet till hägnaden och till varandra påminner 
om de i Mørups halvtakshus, varför det är fullt möj
ligt att det fanns ett enkelt halvtakshus beläget mitt 
emot det kraftigare halvtakshuset. Det måste poäng
teras att konstruktionen var mycket fragmentarisk 
och att en sådan tolkning bör ses som mycket osäker, 
om än inte omöjlig. Endast en liten mängd odaterbar 
bränd lera påträffades i konstruktionen.

Eftersom endast två relevanta dateringar finns från 
hägnadssystemet är det svårt att datera hela komplexet 
(tab. 2). Enbart med två sigma sammanfaller date
ringarna, då i 800-talet. Om dateringarna ska tydas som 
motpoler, ger ytterligare två faktorer stöd åt en äldre 
datering, medan åter en stöder den senare. 
Tyngdpunkten i dateringen av halvtakshusen på Jylland 
ligger i folkvandringstid och vendeltid, vilket ger visst

fog för en liknande datering av halvtakshuset, och där
med hela hägnadssystemet. Hägnadssystemets närhet 
och likartade orientering till gårdsenheten antyder att 
de båda ingått i samma strukturella enhet. Å andra 
sidan är den senare dateringen i 800-tal samstämmig 
med dateringen av det vikingatida långhus som låg 
vinkelrät över hus 2. Detta långhus hade dessutom en 
liknande längdriktning som den intilliggande hägnads- 
linjen. Stödfaktorerna för den äldre dateringen bör ändå 
väga tyngst. Därmed tolkas också hägnadssystemet och 
gårdsenheten som ingående i en större övergripande 
samtida bebyggelseenhet med en huvudsaklig datering i 
600-talet e.Kr (fig. 11).

Övergripande tolkning

Varför finns det halvtakshus i Haglekulla när de inte ti
digare har påträffats öster om Jylland? Bevaringsför- 
hållandena i Haglekulla var inte speciellt gynnsamma, 
området var mycket hårt plöjt och inga kulturlager fanns 
bevarade. Man kan därför inte hävda att konstruktions
typen haft större möjlighet att bli bevarad där än t.ex. 
i den sydskånska fullåkersbygden. Det är möjligt att hus
typens förekomst helt enkelt inte uppmärksammats 
bland svenska arkeologer. Väl definierade och daterade 
större gårdsenheter från folkvandringstid/vendeltid är 
inte speciellt vanliga vid arkeologiska undersökningar 
i Skåne överhuvudtaget, än mindre i den nordvästra de-

Fig. 11. Tolkningsplan över det vendeltida gårdskomplexet. De enheter som ingår är, från öster räknat: hus 3, ugnen (skrafferad), 
hus 1, hus 2, grophuset (o fylld), hägnad 2 och 3 med halvtakshus, samt hägnad 1 med halvtakshus./ Interpreted plan of the 
Vendel period farmcomplex. Included units are, from the east: house 3, the furnace (hatched), house 1, house 2, the pit-house 
(unfilled), enclosures 2 and 3 (with house construction?), and enclosure 1 with house construction.
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len av landskapet. Halvtakshus är dessutom ganska tve
tydig som konstruktion, är svår att få grepp om och 
kan lätt misstas för fragmentariskt bevarade långhus. 
Bortsett från sådana källkritiska aspekter, kan kan
ske förklaringen sökas i en sociokulturell modell, med 
kopplingar mellan Rönneåbygden och Jylland, som 
ännu är vansklig att (re) konstruera.

Boplatsens bebyggelse skapar zoner av rum med olika 
särdrag. Det finns på så sätt två tydliga bebyggelseen
heter på boplatsen: en gårdsenhet och en inhägnad en
het. Ytterligare en inhägnad enhet antyds sydöst om 
hägnadslinjerna 2 och 3 men är så begränsat framtagen 
i undersökningsytan att den är mycket svår att bekräfta. 
Gårdsenheten upptar ca 800 mz och den inhägnade ytan 
ca 360 m2 av den utgrävda ytan. Uppskattningsvis täckte 
gårdsenheten ursprungligen en yta på ca 50 X 5 0 m och 
det inhägnade området ca 35 X25 m vilket överenstäm- 
mer med de flesta samtida gårdsenheterna i Vorbasse 
och Nørre Snede (Hvass 1988:72). En kritisk fråga rör 
vilken aktivitet som utövats på den inhägnade enheten. 
Kanske hade området med boskap eller husdjursskötsel 
att skaffa. En stallningsfunktion av halvtakshuset före
faller åtminstone sannolik. De östra delarna av lång
husen, som traditionellt tolkas som stalldel, var vända 
mot hägnadssystemet. Det kan inte heller uteslutas att 
det fragmentariska hägnadssystemet utgör rester av yt
terligare en gårdsenhet. I så fall finns en mycket stark 
tendens till en tidig byliknande gårdssammanslutning 
av samma slag som förekom i det danska området un
der folkvandringstid och vendeltid.

Det finns tecken på att Haglekulla-materialet snarast 
ska tolkas som en stormansgård, dvs ett agrart säte för 
en person med rätt till lokal ekonomisk och/eller social 
maktutövning. Sammantaget antyder de två långhusen, 
grophuset, stackladan, ugnen och hägnadskomplexet 
med halvtakshus en bebyggelsestruktur som represente
rar en relativ rikedom. Haglekulla kan därför tolkas 
som en stormansgård, då det inte finns tillräckliga bevis 
för ytterligare gårdsenheter. Den materiella basen för 
denna maktutövning kan, som hägnaderna och halvtaks- 
husen indikerar, ha varit boskap. Visserligen saknas 
de attribut som brukar förknippas med stormansgår- 
dar -1 ex artefakter av ädelmetaller och vapen (Fabech 
& Ringtved 1995:19) - men detta kan också vara ett di
rekt resultat av den grävningsmetodik som tillämpades. 
Om området i ett initialt skede av undersökningen hade 
avsökts med metalldetektor, i kombination med en nog

grann utgrävning av matjorden på utvalda punkter, 
hade större möjlighet funnits att påträffa dessa typer av 
artefakter. Ett passande exempel är de resultat som kom
mit vid bruket av metalldetektorer under Gudmeunder- 
sökningarna (Jørgensen 1993; Thrane 1991:259). Mot 
en sådan bakgrund faller det sig naturligt att förespråka 
en mer komplex och differentierad grävningsmetodik, 
som kan bemöta fler typer av arkeologiska frågor det 
specifika objektet ställer, än den som dominerat under 
de senaste 20 åren inom svensk exploateringsarkeologi. 
Av mycket stort intresse är den boplats med rester av ett 
20-tal härdgropar, ca 200-300 meter söder om utgräv- 
ningsområdet, som påträffades under andragångsinven- 
teringen 1995. Boplatsen är belägen på en isälvsplatå 
söder om Pinnan. På sluttningen ner mot ån påträffades 
koncentrationer av skörbränd sten och enstaka slagg
bitar (O. Andersson, muntligen). Boplatsen är inte när
mare daterad, men järnåldern är tydligt representerad. 
Om boplatsen var samtida med det vendeltida bebyg
gelsekomplexet eller om den representerar bebyggelse 
från en annan period är inte möjligt att säga, men fyn
det poängterar dels att järnhanteringen varit en viktig 
förekommande företeelse i den förhistoriska lokalbyg
den och dels utgrävningsytans otillräckliga utsträckning 
för att möta alla arkeologiska frågor.

Järnhanteringens kapital
I det följande ska ett försök göras att besvara vissa av 
de arkeologiska frågor som ställts utifrån de förhistori
ska lämningarna i Haglekulla. Inledningsvis görs en ge
nomgång av järnhanteringens kapital, för att på så sätt 
presentera en generell redogörelse för järnhanterings- 
processen och det allmänna arkeologiska material som 
den kan ha resulterat i. Därefter följer en presentation 
och sammanställning av tidigare fynd som framkommit 
vid arkeologiska exploateringsgrävningar i Nordväst
skåne. Endast platser med anläggningar tydligt knutna 
till järnhanteringen diskuteras, mindre slaggförekomster 
har således inte tagits med. Slutligen görs ett försök att 
placera järnproduktionen i Haglekulla i ett regionalt 
socialt och ekonomiskt sammanhang.

Järnproduktion som studieobjekt

Gert Magnusson definierar järnhantering som en 
arbetsprocess, en definition som går utanför den strikt
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metallurgiska produktionsprocessen (1986:240). Han 
påpekar att arbetsprocessen omfattar ett antal succes
siva steg: malmtäkt, insamling av ved, röstning, kol- 
ning, reduktion av malmen, bearbetning av luppen och 
övernattning. Arbetsprocessen kan också beskrivas i 
tre steg: råvaruinsamling, järnframställning (produk
tion) och förädling av järnet (manufaktur), med där
till kopplade tekniska arbetsmoment (tab. 3) (Ström
berg 1991:9). Man ska således skilja mellan begreppen 
järnhantering, som avser hela arbetsprocessen från 
råvaruinsamling till sekundärt smide, och järnfram
ställning och -produktion, som endast är en del av han- 
teringsprocessen. Genom Magnussons och Strömbergs 
definitioner blir det tydligt att det föreligger speciella 
krav på vilket sorts kapital eller resurser som behövs 
för att järnhanteringsprocessen ska kunna genomföras, 
dvs olika former av råvaror, energi, realkapital, arbets
kraft och tekniskt kunnande.

Utöver de olika formerna av produktionskapital kan 
även själva avyttringen av den färdiga produkten stu
deras. Distributionsvägar, reciprocitet och marknads
former är alla intressanta infallsvinklar. Den övergri
pande socio-ekonomiska ram inom vilken järnhante
ringen och produktavyttringen förekom i är dessutom 
av vitalt intresse för studiet av både järnhanteringen 
och järnålderns samhälle i stort. Var produktionen styrd

av samhällets högre skikt eller var den främst ett lokalt 
initierat, gårdsbaserat hantverk?

Ett så omfattande material som de materiella läm
ningarna efter järnhantering erbjuder inte endast möj
ligheter att studera järnhanteringens kronologi och 
geografiska spridning, utan även information om en 
mängd andta teoretiska aspekter på det förhistoriska 
samhället (tab. 4). Vi ska därför lite närmare studera de 
olika formerna av kapital och vad vi vet om dem.

Råvaran

Den främsta råvaran som behövdes för järnproduktion 
var naturligtvis malmen ur vilken järnet utvanns. Även 
trä för ved och träkol kan räknas hit eftersom kol har 
en reagensfunktion under själva reduceringsprocessen. 
Jag har ändå valt att ta upp kol separat under begreppet 
energi. De viktigaste järnmalmerna är olika former av 
oxider: limonit (Fe,03.nH,0), som förekommer som 
rödjord, sjö- och myrmalm, samt hematit (Fe203) och 
magnetit (Fe304), som förekommer som bergmalm 
(Serning 1979:52). Den förhistoriska järnutvinningen 
har förmodligen varit baserad på rödjord, sjö- och myr
malm, även om det har diskuterats om huruvida sjö
malmen användes före 1500-talet (Björkenstam 1991:

Steg i arbetsprocessen Tekniska arbetsmoment Arkeologiskt material
Råvaruinsamling Insamling av sjö- och myrmalm

samt rödjord.
Insamling av bränsle.

Insamling av flata hällar, sten och lera.
Transport.

Malmupplag vid sjöar. Täktgrop i myrmark.
Malmlager vid torkningsplats.
Spår av skogsavverkning eventuellt synliga
i pollendiagram.

Hällar och sten. Täktgropar.
Kommunikationsleder.

Järnframställning Röstning av malm. Rostningshärd. Rostlave, vilken syns som ett
(produktion) kolblandat malmlager.

Kolning av ved. Kolningsgrop eller kolbotten efter kolmina.
Reduktion av malm eller rödjord i ugn. Blästerugn och blästmunstycke, lupp, makrofossil,

slagg eller slaggvarp, malmlager och träkolslager.
Primärt smide: bearbetning av luppen i Fälisten, fällslagg eller fällslaggvarp och smidesgropar.
syfte att rensa denna från slagg. Slagg och lupp. Hammare (av sten) och tänger.
Övernattning. Huskonstruktion.

Förädling av järnet Sekundärt smide: ämnesjärns- eller Smideshärd och blästmunstycke, fälisten. Amnesjärn
(manufaktur) redskapstillverkning. eller andra produkter. Hammare, tänger och slipstenar.

Tabell 3. Schema över järnhantering definierad som en arbetsprocess (modifierat efter Strömberg 1991:55). / An outline of 
iron-production defined as a process of labour (modified after Strömberg 1991:55).
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Kapital Materiell manifestation Exempel på övergripande tolkningsramar
Råvara Malm, kol, slagg, lupp och järn.

Lera: bränd och obränd.
Resursutnyttjande: tillgång och teknik. Järnhanteringens 
intensitet och storskalighet. Miljöpåverkan. Social organisation.

Energi Ved och kol. Resursutnyttjande: tillgång och teknik. Järnhanteringens 
intensitet och storskalighet. Miljöpåverkan. Social organisation.

Realkapital Rostningshärd och rostlave, kolningsgrop, 
ugn, fälisten, smidesgrop och verktyg. Halm.

Järnhanteringens intensitet och storskalighet.
Teknik och hantverk. Symbolism. Agrar försörjning.

Arbetskraft Huskonstruktioner. Arbetsfördelning. Arbetskraftsåtgång. Social organisation.
Tekniskt
kunnande

Det samlade materialet. Specialisering. Status.

Tabell 4. Preliminärt schema över järnhanteringens kapital, kapitalets materiella manifestation och vilka aspekter av det förhis
toriska samhället som arkeologisk forskning hypotetiskt kan studera. / Preliminary outline of the resources of iron-production, the 
material manifestations of the resources and the various aspects of prehistoric society that archaeological research hypothetically 
may study.

29; Hjärthner-Holdar 1993:105f). Tidig användning av 
sjömalm har dock dokumenterats på en förromersk järn
produktionsplats i Gånarp, Tåstarp sn (Räf 1996: 227).

Både myr- och sjömalm förekommer tämligen rikligt 
i de höglänta och skogsklädda delarna av nordvästra 
Skåne, men ingen heltäckande inventering och kar
tering av förekomsterna har hittills genomförts. Gles 
förekomst av myrmalm har även konstaterats i Hel- 
singborgstrakten (Nihlén 1939:33ff; Arrhenius 1967: 
9Off). Sjöbeck uppger att myrmalm förekommer tämli
gen rikt och har stor utbredning i Mörarp, Kropp och 
Allerum socknar samt även på Kulla-halvön (Sjöbeck 
1947a:25). Historiska källor omtalar dessutom brytning 
av myrmalm på bägge sidor av Rönne å i norra Åsbo 
härad under 1500-talet (Ibid:22). Det pågår kontinuer
ligt processer som kan förändra sammansättningarna 
av malmbildningar. Att det fanns malm i en myr för tu
sen år sedan behöver därför inte betyda att det finns i 
samma myr idag (Englund 1987:71).

Förutom ur sjö- och myrmalmerna, eller de djupfällda 
järnockrorna, kunde järn även utvinnas ur rödjord, 
som är en ytfälld järnockra. Eftersom rödjorden inte 
påverkas av grundvattnet efter att den bildats, har det 
antagits att den är en definitiv bildning (Ibid:70f). Det 
har också föreslagits att rödjorden ibland härrör från 
myrmalm och därför är en vittrad form av limonit (Nih
lén 1939:37). Inom undersökningsområdet har rödjord 
konstaterats i Gråmanstorp-Vedby-Perstorps-området 
och i Skånes Fagerhult sn, båda områden med rikligt

förekommande sjö- eller myrmalm (Ibid:35). Återi
gen bör påpekas att ingen heltäckande inventering av 
förekomsterna utförts. Till råvarorna räknas även lera. 
Det gick åt stora men varierande mängder lera till ugns- 
kappans konstruktion. Vissa ugnstyper krävde ca 80 li
ter lera, varför man även bör ha tagit hänsyn till avstån
det till lerförekomster vid val av plats för järnutvinning 
(Voss 1991:179).

Energi
Förbrukningen av energi var givetvis avhängig inten
siteten och storskaligheten i järnproduktionen, men 
var i allmänhet hög. En rejäl tillgång till ved bör därför 
ha varit en viktig faktor vid valet av produktionsplats. 
Träkol användes till röstningen av malmen och behöv
des inte bara till reduktionsugnen, utan även till smi
deshärdarna. Det har tidigare beräknats att vikten på 
den träkol som behövdes var ca 10-15 % mer än den 
förbrukade malmen och ca 30-35 % mer än den slagg 
som producerades. För att framställa 1 m3 träkol be
hövdes drygt 2 m3 trä. Vedartsanalyser på jylländskt 
material har visat att den mesta träkolen där stammade 
från upp till 10-15 cm tjock ek (Voss 1991:179), men 
även andra trädarter har använts (se nedan).

Realkapital

Med realkapital menas i vid bemärkelse de verktyg som 
var nödvändiga för järnhanteringen. I första hand gäl
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ler detta de anläggningar som var direkt knutna till 
produktionen: reduktionsugn, rostiave, kolningsgropar, 
etc, men också olika slags redskap. Jag ska här främst 
ägna mig åt reduktionsugnen, som var den centrala kon
struktionen i järnhanteringen.

För att förstå ugnarnas utseende är det lämpligt att 
först se på hur reduktionsprocessen gick till rent tek
niskt. Malmen består av järnoxider och andra minera
ler, framförallt kisel (SiO,) och mangan (MnO), så 
kallade gångarter. Utvinningen av järn från malmen 
sker genom reduktion med kol (C) vid hög tempera
tur. Kolet har en dubbel funktion som bränsle och 
reduktionsmedium. De temperaturer man nådde i 
för-historiska smältugnar (1100-1300°°C) innebar att 
man inte genast uppnådde en komplett reduktion, var
för processen skedde i två steg. I det första skedet ska
pades järnoxid (FeO), varefter den reducerades ytterli
gare till järn, med slagg och gångarter som restprodukter. 
Man fick på så sätt en grov, porös, metallisk järnklump 
(lupp) som därefter ytterligare bearbetades, samt fly

tande slagg med hög järnhalt (Serning 1979:62; Hjärth- 
ner-Holdar 1993:105; Strömberg 1991:9).

Inga Sernings typindelning av järnframställningsugnar 
har använts flitigt som utgångspunkt vid beskrivningar 
av ugnar (tab. 5). På senare tid har det emellertid upp
märksammats att Sernings typindelning är en teore
tisk konstruktion som inte kan tillämpas på de vid arkeo
logiska undersökningar framtagna ugnarna (L.-E. Eng
lund, muntligen). Förekomsten eller frånvaron av en 
arbetsgrop i samband med en järnframställningsugn är 
en konstruktionsdetalj som är mycket tydlig i fält och 
den har därför kommit att fungera som den primära 
typvariabeln i föreliggande arbete.

För att undvika att malm och kol föll till botten när 
den fylldes på, stoppades ugnsgropen i vissa ugnstyper 
hårt med färska växter. Slaggen rann ner i ugnsbotten 
i takt med att processen fortskred och växtdelarna pres
sades samman och förkolnade. Det är framförallt i syd
västra Jylland som makrofossil i ugnar uppmärksam-

Variabel Typ Förklaring
Form I Låg schaktugn, höjden är <1,5 gånger härdens diameter, 

tvärsnitt runt till ovalt eller avrundat fyrsidigt, väggarna närmast lodräta.
II Schaktugn, höjden är större än eller lika med 1,5 gånger härdens diameter, 

i övrigt som I.
III Kupolformad ugn, halvsfärisk till konisk, tvärsnitt runt till ovalt eller 

avrundat fyrsidigt. Mynningens diameter är mindre än eller lika med 0,5 
gånger härdens diameter.

Position a Nedgrävd, härden under markytan.
b Uppbyggd ovanpå markytan, härden i nivå med denna.

Material i ugnsväggar a Lera.

b Sten med tätande lerklining.

c Sten i kallmurning.

d Naturligt omgivande markmaterial (nedgrävda ugnar utan vägginfodring).

Slaggens avskiljande A Anordning för slaggavtappning saknas.
B Slaggen samlas i en grop under överbyggnaden.
C Slaggen tappas ut genom ugnssidan.

Lufttillförsel 1 Genom naturligt drag.
2 Med hjälp av fot- eller handdrivna bälgar.
3 Med hjälp av vattendrivna bälgar.

Tabell 5. Typindelning av järnframställningsugnar (efter Serning 1987:36). / Typedefinition of iron furnaces (after Serning 
1987:36).
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mats, men nyligen har samma fenomen konstaterats i 
Sverige, i Gånarp 6:1 (se nedan). Man har tidigare an
tagit att ugnarna här och i det södra Ostersjö-området 
endast fylldes med ved (Mikkelsen, i manus). Analys 
av makrofossil från ugnar ger därför en möjlighet att 
studera olika aspekter av järnproduktionen och av järn
ålderns åkerbruk. Studiet av förkolnade fröer och växt
delar kan visa under vilken tid på året som järnproduk
tionen pågått. Man kan även få svar på frågan om vilka 
eventuella grödor som odlats vid järnproduktionsplat
sen och om den varit lokaliserad till samma plats som 
boplatsen. Det förefaller kanske aningen märkligt att 
man använde odlad gröda som fyllning. Varför tog man 
inte istället ogräs och oanvändbara växter från oodlad 
mark? Det har föreslagits att det var en förhållandevis 
ringa mängd gröda som på så sätt försakades, vilket 
gott och väl uppvägdes av vad man fick ut av järnpro
duktionen. Men detta är i sig inte någon förklaring till 
varför nyttogrödor användes för ett sådant ändamål.

Mot en sådan strängt funktionell, närmast ekonomisk 
förklaringsmodell, kan uppställas en alternativ förkla
ring som mer poängterar en symbolisk föreställnings
värld. Arkeologiska och etnohistoriska studier av järn
framställning i bl a Kamerun (Rowlands &c Warnier 
1993) och Zimbabwe (Collett 1993) visar att järnhan
teringen där ofta var associerad med starka symbolvär
den: manligt-kvinnligt, sexualitet, fruktsamhet, gravi
ditet och födande. Med en sådan utgångspunkt över
förd på det arkeologiska material som studeras här är 
det inte svårt att förstå varför en ugn kunde stoppas 
med omogen säd hämtad direkt ifrån åkern. Den väx
ande grödan gav inte bara föda, utan var också sym
boliskt intimt förknippad med livet självt: framfödan
det av livet som tillvarons högsta essens. Likaså var 
järnhanteringen en livsskapande process: malmen be
fruktades i ugnen som avlade järnet. Den växande grö
dan kan ha setts som en symbolisk nödvändig ledsagare 
på malmens väg mot järnets tillblivelse. Människa- 
natur-försörjning-produktion i intim samvaro: ett sätt 
att begripa världen.

Även Mats Burström (1990) har uppmärksammat det 
metamorfosa inslaget i järnhanteringsprocessen och 
tolkat det som en symbolisk koppling till människans 
föreställningsvärld kring liv och död. Hans studie var 
emellertid baserad på det slaggrika vikingatida grav
materialet i Gästrikland, varför hans tolkning snarast 
gav en bild av föreställningar kring den avslutande 
änden av det individuella livet. Den strukturella lik

heten i övergången från ett stadie till ett annat, i båda 
fallen dessutom förbundet med intensiv hetta, ger en 
parallell (malm-reduktion-slagg = liv-död-likbrän- 
ning-?) som utan motsättning kan illustrera samma sfär 
av föreställningar som den livsskapande processen.

Det finns därför flera antydningar om att järnet och järn- 
framställningsprocessen under förhistorien gavs en 
långt mer betydelsefull och central roll i det förhisto
riska livet än vad en teknisk-ekonomisk studie kan visa 
på. En symbolisk tolkningsmodell motsäger givetvis 
inte en funktionell, de kan med fördel integreras och 
ger på så sätt en mer komplett bild av en förhistorisk 
aktivitet än den enskilda modellen. Makrofossilfynd 
i järnframställningsugnar har ibland förklarats med att 
ugnen, efter att den tagits ur funktion, använts som 
avskrädeshög för hushållsavfall (Gustafsson 1993). Det 
är emellertid en mindre trovärdig förklaringsmodell 
än den som återgivits i det föregående, vare sig den är 
symbolisk, funktionell eller bådadera.

Arbetskraft och tekniskt kunnande

Det är osäkert hur stor arbetskraft som krävdes för 
järnhanteringen, den var dessutom beroende av in
tensiteten och storskaligheten i produktionen. Det 
förefaller tydligt att järnhanteringen genom sin suc
cessiva process med många delmoment inte krävde 
en konstant hög insats, utan att vissa enskilda mo
ment krävde en större och andra en mindre. De ar- 
betskrävande momenten bör framförallt ha legat i 
råvaruinsamlingen och de inledande momenten i pro
duktionen: brytning, röstning och transport av malm, 
samt bränsleinsamling och kolning av ved. Dessa 
moment borde också ha kunnat utföras av gemene 
man och kunde förberedas i god tid inför själva re
duktionen. De efterföljande momenten, från tillverk
ningen av ugnen och den efterföljande reduktionen 
till det sekundära smidet, bör däremot ha utförts av 
en specialist med en eller ett par biträden. Specialis
ten förde så kunskapen om järnhanteringen vidare till 
biträdena. En sådan modell bör vara rimlig och ini
tierar intressanta frågeställningar kring specialisten, 
eller smeden. Vilken var smedens status i samhället? 
Var han en hel- eller deltidsspecialist? När järnpro
duktionen skedde på en boplats, var smeden bofast 
eller kringresande? Hur ska man ur det perspektivet 
se på specialiserade järnproduktionsplatser? Var han 
fri eller ofri? Vi ska återkomma till en del av dessa
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frågor i det avslutande kapitlet. Det viktiga här är att 
komma ihåg att järnhanteringen till viss del kunde 
utövas av gemene man, men att en smed behövdes för 
de mer specialiserade momenten av produktionen och 
manufakturen.

Man bör även särskilja olika grupper av smeder bero
ende på deras hantverksskicklighet, detta gällde fram
förallt det sekundära smidet. Gert Magnusson (1991: 
157) menar att vissa smidesarbeten kunde utföras av 
var och en, medan andra smidesarbeten krävde långt 
driven skicklighet. Jag tänker mig ändå, med stöd från 
etnologiska analogier (se t ex Rowlands &c Warnier 
1993), att åtminstone en deltidsspecialist var ansvarig 
för reduktionen och manufakturen. Av stor betydelse 
för vem som kunde praktisera järnproduktion var inte 
endast den rent tekniska kunskapen om järnhanterings- 
processen, utan även en insikt eller kompetens som 
gav personen tillträde till de magiska krafter som var 
verksamma under järnets tillblivelse. Tomas Johansson 
har beskrivit hur han trots stor erfarenhet av experi
mentell järnframställning ändå inte kan svara på var
för en till synes likartad procedur ena gången kunde ut
mynna i en lyckad reduktion och den andra i fiasko 
(Johansson 1993:122). Man kan därför tänka sig att 
vissa personer tillskrevs en förmåga, relevant eller ej, 
att behärska långt mer än själva tekniken; de kunde 
dessutom handskas med de krafter som avgjorde re
duktionens lycka.

Förhistorisk järnhantering i 
kulturlandskapet

Ett antal fysiska lämningar kan vittna om olika steg i 
järnhanteringsprocessen och påträffas vid arkeologisk 
fältverksamhet. Strömberg (1991:55) har som tidigare 
nämnts delat in arbetsprocessen i olika tekniska ar
betsmoment och dessutom kopplat dessa till det ar
keologiska materialet (tab. 3). Schemat kan bilda en 
systematisk utgångspunkt för identifieringen av spår efter 
järnhantering i kulturlandskapet. Man kan vidare skilja 
mellan ovan mark synliga spår, som kan påträffas vid 
inventering i landskapet, och täckta spår, som främst 
påträffas vid arkeologiska undersökningar eller vid 
annat ingrepp i marken. Till den förra gruppen hör fram
förallt slaggvarp och slaggförekomster, men även kol- 
ningsgropar, härd- eller smidesgropar, fällstenar, rost- 
ningsplatser och, åtminstone delvis, ugnar kan påträf

fas (Englund 1987). Inom undersökningsområdet är det 
emellertid endast slaggvarp och slaggförekomster som 
minner om förhistorisk järnhantering och som har regist
rerats vid fornminnesinventeringen. Därtill kommer 
större ugnskonstruktioner och byggnader vid vattendrag, 
men de tillhör senare tiders järnhantering. Samtliga före- 
målstyper kan givetvis påträffas och mer detaljerat do
kumenteras vid arkeologiska utgrävningar.

Slaggvarp och slaggförekomster

Från järnproduktion erhölls två olika typer av slagg, 
dels reduktionsslagg (restprodukten vid reduktionen) 
och smidesslagg (som slogs ur luppen vid det primära 
smidet). Det är framförallt den förra typen som påträf
fas i slaggvarp och större slaggförekomster.

Slaggvarp eller allmänna förekomster av slagg är ett arte
faktmaterial som är lämpligt att använda för identifi
kation av järnhanteringsplatser i regionen. Materialet 
förekommer delvis rikligt i fornlämningsregistret, me
dan andra spår av förhistorisk järnhantering inte har re
gistrerats. Eftersom slagg var en oanvändbar restpro
dukt bör den i regel inte ha transporterats bort från den 
ursprungliga deponeringsplatsen (men se nedan). Man 
kan därför anta att förekomsten av slagg på en bestämd 
plats representerar en lokalt bunden järnproduktion. 
Den geografiska spridningsbilden av järnhantering i 
nordvästra Skåne som därigenom förmedlas har en 
mycket stark koncentration till skogsbygderna, särskilt 
Orkelljunga och Skånes Fagerhults socknar. Det finns 
tre möjliga orsaker till denna spridning:

1. En faktisk förhistorisk och medeltida koncentra
tion av järnproduktion till dessa platser.

2. Bortodling av slaggvarp i fullåkersbygderna.

3. En medveten inriktning inom fornminnesinvente
ringen på slaggförekomster i dessa socknar, upp
märksammad genom tidigare forskning, samtidigt 
som man i fullåkersbygderna inriktat sig på de där 
rikligt förekommande gravarna.

Nihlén menar exempelvis att bortodling är en möjlig 
orsak till slaggfyndsfattigdomen söder om Orkelljunga 
(1939:21). Men om det är så att slaggvarp har blivit 
bortodlade, och att de förekommit lika frekvent där 
som i skogsbygden, borde inte slaggstycken då åtmins-
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tone påträffats i röjningsrösen och stengärdsgårdar? Att 
så skulle ha varit fallet har inte framkommit genom 
fornminnesinventeringen. Däremot nämner Sjöbeck ofta 
förekomsten av slagg i just stengärdsgårdar i bygderna 
strax norr om Helsingborg (1947:24) Den tredjepunk
ten motsägs av att Nihlén nämner koncentrationer av 
slaggvarp i Gråmanstorp, Vedby och Perstorp socknar 
(1939:36). Dessa finns inte alls registrerade i fornläm- 
ningsregistret. Sjöbeck uppger dessutom förekomst av 
stora mängder slagg i Heisingborgstrakten, särskilt Alle- 
rum sn (1939:160).

För att ge en så god bild som möjligt av slaggförekom
sterna i nordvästra Skåne, är spridningskartan (fig. 12) 
baserad på Riksantikvarieämbetets fornminnesinven
tering, men kompletterad med uppgifter från Nihlén 
(1939) och Sjöbeck (1947). Vid andragångsinventering- 
en under 1995 har ytterligare slaggförekomster identi
fierats i området, men p g a arbetsomläggning på Riks
antikvarieämbetet, Dokumentationsenheten (Ud Syd) 
kommer detta material inte att presenteras i fullstän
dig officiell form förrän under 1997 (H. Nilsson, munt
ligen). Det har därför inte varit möjligt att inkludera 
detta material på spridningskartan. Enligt Nihlén kan 
man få en grov datering av slagget genom dess utseende 
(1939:19). Slagg från järnproduktion i schaktugnar är i 
allmänhet brun eller blågrå i färgen, ofta porös, tung 
och dåligt utsmält. Masugnsslaggen har en ljusare, ofta 
grön färg med glasartad ytbeläggning. Dessa skillna
der har inte markerats på spridningskartan varför den 
representerar även senare tiders järnproduktionsplatser.

Lämningar efter förhistorisk järn
produktion påträffade i samband 

med exploateringsgrävningar i 
nordvästra Skåne.

Gänarp 6:1, RAA 16, Tästarp socken

Under hösten 1985 utförde UV Syd under ledning av 
Anders Löfgren en slutundersökning av en förhisto
risk boplats på fastigheten Gånarp 6:1 i Tåstarp sock
en (fig. 13) (Räf 1996). Platsen ligger i brytningszonen 
mellan risbygd och höglänt skogsbygd, ca 7 km öster 
om Skälderviken, mellan 50-60 m ö h. Undersöknings-

ytan låg på en sydsluttning i gammal betesmark, i de 
östra utkanterna av Gånarps samhälle. Ungefär 250 
m norr om undersökningsytan finns idag ett sankt 
område, som representerar en utdikad mindre sjö, och 
ytterligare våtmarker norr och väster därom.

Drygt 300 anläggningar undersöktes, varav hälften var 
härdar. Anläggningarna bestod även av stolphål från 
två, eventuellt tre hus, och resterna av en järnframställ- 
ningsugn. Genom fynd och 14C-analyser fick de förhisto
riska aktiviteterna på platsen en bred datering, från yngre 
bronsålder till vendeltid.

Järnframställningsugnen bestod av en stenskodd grop, 
1,20 m i diameter och 0,40 m djup. Större mängder 
bränd lera antydde att stenskoningen varit fodrad. Ett 
fynd av sintrad lera med slagg i det övre lagret av ugn
en utgjorde förmodligen ett fragment av ugnskappan. 
Lerkliningsfragment med pinnavtryck var även de troli
gen rester av ugnskappan. Samtliga lager innehöll sjö
malm i till största delen centimeterstora bitar. En ke
misk analys av malmen har visat att den var järnrik och 
bör ha flussats med antingen mer låghaltig malm el
ler t ex kvartssand. Varför lämnades drygt 3 kg sjö
malm oreducerat kvar i ugnen? Malmen visar inga 
tecken på att ha blivit rostad, anläggningen kan där
för ha använts som malmupplag i det skick som den 
påträffades vid undersökningen. Bottenlagret innehöll, 
förutom bränd lera och sjömalm, även enstaka frag
ment av droppformig slagg. Mikroskopering av slagg
fragment visar att det rör sig om reduktionsslagg från 
järnbläster som stelnat i ugn. Även om förekomsten 
av slagg i ugnen både kan ha varit en samtida förore
ning eller utnyttjats som flussningsmaterial till mal
men är det sannolikt att anläggningen använts som järn- 
framställningsugn innan malmen deponerades i den 
(Hjärthner-Holdar &c Kresten 1996: lf).

Tre 14C-analyser är gjorda på material från järnfram
ställningsugnen (tab. 6). 14C-analyser av organiskt ma
terial från sjömalmen daterade tidpunkten för dess bil
dande till det åttonde årtusendet för Kristi födelse. 
Träkol gav en datering till 1254-1036 f.Kr. (ett sigma) 
medan ett förkolnat skalkorn gav en datering av ugnen 
till 367-197 f.Kr. (ett sigma). Eftersom träkolet mycket 
väl kan härstamma från en intilligande härd och med 
bakgrund av den tidigare diskussionen om sädeskorn i 
ugnar finner jag den senare dateringen mest sannolik.
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SMÅLAND

Fornminnesinventeringen
• Slaggvarp
■ Slaggkoncentration
♦ Enstaka slaggstycken

O Slaggförekomst enligt Nihlén (1939)
© Slaggförekomst enligt Sjöbeck (1947a)

Fig. 12. Slaggfyndigheter i nordvästra Skåne. / Finds of slag in northwestern Scania.

Ugnen låg relativt centralt i ett ca 30x25 m stort om
råde med ett 50-tal härdar runtom. Det är sannolikt 
att flera av dessa haft samband med järnproduktionen, 
kanske som kolningsgropar, smides- eller rostnings- 
härdar. En av härdarna innehöll ett stycke slagg, men 
de fragmentariska fynden bestod till största delen av

bränd lera, keramik och flinta. Från den södra delen av 
undersökningsområdet tillvaratogs ytterligare fynd med 
anknytning till järnproduktion: slagg och sintrad kera
mik, bland dem ett stycke som kan vara ett fragment 
av ett blästermunstycke. I schaktets nordligaste del låg 
ett odlingsröse vilket innehöll rikligt med slagg. Od-
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Fig. 13. Platser i nordvästra Skåne där järnframställningsugnar bar påträffats vid exploateringsundersökningar. / Sites in 
northwestern Scania where iron-furnaces have been found at rescue excavations.

lingsröset bedömdes som förhistoriskt, eventuellt från 
äldre järnålder. Totalt framkom knappt 10 kg slagg.

Det är osäkert om något av husen på platsen kan kny
tas till samma period som ugnen. En 14C-analys av ett

sädeskorn från ett stolphål gav en datering till 168-4 
f.Kr. (ett sigma), men andra preliminärt tillhörande an
läggningar gav 14C-dateringar ända upp i vendeltid. Med 
två sigma sammanfaller de två nämnda dateringarna av 
ugnen och långhuset i förromersk järnålder. Det är där
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för möjligt att ugnen och långhuset, som låg ca 65 m 
norr om ugnen, var samtida. Fler huskonstruktioner kan 
finnas utanför undersökningsschaktet.

Analyserna av förkolnade makrofossil från undersök
ningsområdet visar på odling av skalkorn och lin un
der förromersk järnålder (Gustafsson 1993). Ett fynd 
av linfrö i en härd på den södra delen 14C-daterades 
till 353-65 f.Kr. (ett sigma), en datering som hör till de 
äldsta i landet av lin. Makrofossil av ogräs tydde på att 
gödselbruk praktiserades. Ängsväxter saknades nästan 
helt och gav därför ingen information om eventuell 
foderinsamling eller vilka fodermarker som utnyttja
des. Makrofossil explicit från ugnen bestod till övervä
gande del av skalkorn, vilket visar att ugnen stoppats 
med odlade grödor. Inblandning av ogräs var av arter 
som förekommer på odlade åkerytor i näringsrika jor
dar (bl.a. åkerbinda och pilört) (M. Regnell, muntli
gen).

Trots brister i dateringar och trots undersökningsytans 
begränsade omfattning antyder undersökningsresul
tatet att en ensamliggande gård legat på platsen under 
förromersk järnålder. Invånarna odlade skalkorn och 
lin och producerade järn. Om produktionen endast 
täckte husbehoven, var en lokal handelsvara eller hade 
större regional spridning är inte klarlagt. Tillsvidare får 
samtliga alternativ kvarstå som möjliga.

Kalina 1:6, Källna socken

Under hösten 1994 utförde UV Syd under ledning av 
Thomas Andersson en arkeologisk slutundersökning 
av ett område inom fastigheten Källna 1:6, Källna sock
en (fig. 13) (Andersson, M. 1996). Totalt undersöktes 
ca 3 000 m2. Alven består i stor utsträckning av morän
grus, men även sand och lerblandad mo förekommer i 
mindre mängder inom området. Platsen ligger på den 
västra sluttningen av en isälvsplatå, ca 400 m öster 
om Rönne å, på en höjd av ca 24-32 m ö h. På skån
ska rekognosceringskartan utgörs platsen av åkermark, 
intill lövskog och med våtmarker i åns dalgång.

Vid undersökningen påträffades 183 anläggningar, va
rav 132 grävdes. Huvuddelen var stolphål, men även 
ett flertal härdar/sotfläckar och gropar, samt en kok
grop, en kulturlagerrest och en ugn påträffades. Tre

hus kunde urskiljas. 14C-analyser daterade den huvud
sakliga bosättningsperioden till förromersk järnålder.

Ugnen var kraftigt raserad och bestod av ett övre la
ger, 0,15-0,20 m tjockt och ca 4,2x3 m i plan, med 
rikliga förekomster av bränd och sintrad lera. Den sam
manlagda mängden lera uppskattas till ca 5 0 kg och ut
görs delvis av ganska stora stycken, 0,05-0,30 m, med 
bevarade avtryck av en flätverkskonstruktion. Vissa frag
ment har en konvex form vilket indikerat förekomsten 
av en kupolformad ugnskappa. I den västra delen av 
lagret påträffades en stenansamling som sannolikt var 
rester av ugnsväggen. En större sten tolkades som en 
fälisten. Därunder befanns ett ca 1,6 x 1,1 m stort, ovalt 
lager med rikligt med skörbränd sten, som sannolikt 
utgjort ugnsbottnen. Även obestämbar keramik påträf
fades i ugnen. Träkol från ugnen bestämdes till ek 
som är den talrikast förekommande trädarten bland 
samtliga vedprover från boplatsen, men även sälg, tall 
och lind finns representerade. Två ekprover 14C-date- 
rades till 164 f.Kr.-52 e.Kr. respektive 359-97 f.Kr. 
(ett sigma) (tab. 6). Ingen makrofossilanalys utfördes.

Sex gropar i ett område med lerblandad mo, ca 20 m 
nordväst om ugnen, tolkades som täktgropar för lera 
som använts till konstruktionen av den övre ugnskappan. 
De flesta härdarna i undersökningsytan var belägna kring 
ugnen och groparna och kan ha haft med järnproduk
tionen att göra.

Stolphål kring ugnen antydde att den placerats i den 
östliga delen av ett ca 7 m långt hus, hus 1, med tre par 
takbärande stolpar. Eftersom inga vägglinjer identi
fierades tolkades huskonstruktionen preliminärt som ett 
vägglöst takskydd för ugnen. Även om det inte kan ute
slutas att huset och ugnen inte varit samtida - och inte 
heller att huset varit ett treskeppigt långhus - antyder 
två 14C-dateringar av kolprover från huset samtidighet 
med ugnen (365-188 f.Kr. respektive 755-384 f.Kr., 
ett sigma).

Ytterligare två hus dokumenterades på undersöknings
området, ca 60-80 m sydväst om ugnen i en sluttning 
ned mot Rönneå. Hus 2 hade tre takbärande stolppar 
men betraktades som för litet för att vara ett bostads
hus. Istället föreslås att det haft en funktion som för
råd eller mindre stall. Hus 3 låg ungefär 10 m sydväst 
om det förra och tolkades som ett treskeppigt långhus
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med tre takbärande stolppar, ca 11 m långt och 5 m 
brett. 14C-analyser av ett kolprov från hus 2 ger en date
ring i förromersk järnålder, 153 f.Kr.-57 e.Kr. (ett sig
ma) (en folkvandringstida 14C-datering får anses som 
insignifikant) medan hus 3 endast på osäkra typologi- 
ska grunder kan dateras till förromersk eller äldre ro
mersk järnålder.

Magnus Andersson menar att det är svårt att utifrån 
14C-dateringarna fastställa om ugnen varit samtida med 
husen. Således kan det ses som lika sannolikt att hus 2 
och 3 var något yngre än hus 1 och ugnen, samt att 
dessa båda varit samtida, som att hus 2 och 3 varit sam
tida med ugnen. Sammantaget får det ses som troligt 
att en boplats funnits i anslutning till platsen för järn
produktionsaktiviteterna.

Laröd 55:1, RAA 92, Allerum socken

Under våren 1991 utförde UV Syd under ledning av 
Robert B. Nagmér en arkeologisk slutundersökning 
på fastigheten Laröd 55:1, Allerum socken som be
rörde delar av RAA 92, registrerad som stenåldersbo- 
plats (fig. 13) (Nagmér 1994). Totalt undersöktes ca 
5000 m2. Alven bestod av steril lera. Platsen ligger 
knappt 1 km från Öresund, på en höjd av ca 44 m ö 
h. På skånska rekognosceringskartan betecknas om
rådet som åkermark, med närhet till lövskog och med 
en större mosse ca 1 km norr därom.

Totalt undersöktes 58 gropar, härdar och härdgropar. 
Inga makrofossil- eller 14C-prover togs, men genom 
keramikfynd kan anläggningarna dateras till slutet av 
yngre bronsålder och början av äldre förromersk järn
ålder. Järnframställningsmaterialet får med viss för
siktighet hänföras till samma tidiga period.

Två gropar, varav åtminstone en föreföll vara rester av 
en ugn, innehöll en större mängd slagg. Eftersom ug
nen var helt raserad, kan det inte definitivt bestäm
mas hur den ursprungligen hade sett ut. Några led
trådar kommer dock från fyndmaterialet. Anläggningen 
var en stor nedgravning, ca 0,4 m djup och 2,6x1,6 m 
i diameter. I mitten av anläggningen var bottenprofilen 
grundare, vilket gav anläggningen två olika sektioner. 
Den norra delen, ca 1 m bred, bestod av svart sotig le
rig mylla med bränd lera, sten och slagg. Den södra 
delen hade en fyllning av gråsvart lerig mylla och inne
höll slagg. En trolig tolkning är att den norra delen

representerade själva ugnen och den södra en grund 
arbetsgrop. Fynd av sintrad lera visar att ugnens väg
gar ovan mark bestått av grovmagrad lera, 0,03-0,05 
m tjock, och att den haft en kupolliknande ugnskappa. 
Slaggfragment visar att slaggen vid reduktionen rann 
ner i en skålformig grop. Totalt återfanns 75,1 kg slagg 
på hela undersökningsområdet. Det ska poängteras 
att ingen åtskillnad mellan sintrad lera och slagg som 
en restprodukt av reduktionen har gjorts, varför den 
faktiska mängden slagg är något lägre.

Flera av de övriga anläggningarna på platsen bör ha 
haft med järnproduktionen att göra. Det är sannolikt 
att härdarna och härdgroparna användes för att rosta 
malm, för kolning eller som smideshärdar. Flera gro
par bör betraktas som täktgropar av lera som behöv
des till ugnens yttre konstruktion. Dessa fylldes sedan 
igen med rester av den raserade ugnen och med slagg. 
Förutom den ovan beskrivna ugnen kan ytterligare tre 
gropar i själva verket vara ugnar. Tyvärr saknar rap
porten underlag för en närmare bestämning.

Det är troligt att myrmalm funnits i den närliggande 
mossen och använts som produktionsråvara. Möjligen 
har malmen varit den avgörande lokaliserande faktorn: 
Sjöbeck markerar förekomst av myrmalm direkt på 
läget för undersökningen (1947:25).

Fynden i Laröd tycks representera en specialiserad järn
produktionsplats förlagd till en lokal där malmen varit 
lättillgänglig. Rester av en boplats kunde inte hittas 
men det kan naturligtvis inte uteslutas att en sådan fun
nits i närheten, utanför undersökningsschaktet.

Stidsvig 2:7, RAA 28,
Östra Ljungby socken

I augusti 1976 undersökte UV Syd under ledning av 
Dag Widholm en förhistorisk anläggning med slagg 
på fastigheten Stidsvig 2:7, Östra Ljungby socken (fig. 
13) (Esping-Bodén 1977). Undersökningsytan omfat
tade 32 m2. Undersökningsområdet ligger ca 500 m 
nordväst om Pinnan i före detta åker- och lövskogs- 
blandad mark, ca 3 km öster om Flaglekulla på en nivå 
av ca 49 m ö h. Våtmarker fanns i riklig mängd i det lo
kala landskapet.

Endast en anläggning registrerades på undersökning
sområdet. Den utgjordes av en flack grop, ca 5,8x2,6
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m i plan och 0,10-0,22 m djup. Fyllningen bestod av 
sotblandad slagg med enstaka stenar, 0,05-0,15 m i 
diameter. Under och ca 0,6 m utanför den södra de
len av det sotblandade slagglagret fanns en rundad för
djupning, 0,36 m djup och ca 2 m lång i profil. Fyll
ningen bestod av ett omkring 0,15 m tjockt lager av grå
brun sand, med ett decimetertjockt lager av sotblandad 
sand under den norra delen. Bottenprofilen på fördjup
ningen var plan med närmast lodräta sidor. Större ste
nar låg under och vid sidan om fördjupningen med osä
ker anknytning till anläggningen. Förutom den stora 
mängden slagg påträffades inga fynd. Inga 14C- eller 
andra prover togs. Anläggningen lämnas otolkad i rap
porten.

Troligen ska anläggningen i själva verket ses som två 
stycken. Det sotblandade slagglagret förefaller vara 
en nedriven slaggvarp, vilket indikerat att även en ugn 
har funnits på platsen. Den djupare delen har en pro
fil och allmän karaktär som antyder, även om fynd
tomheten inte kan hjälpa tolkningen på traven, att det 
rör sig om ett grophus. Anläggningen bör tolkas som 
resterna av en järnproduktionsplats under en ospeci
ficerad period av järnåldern. Då undersökningsytan 
var mycket liten, går det inte att med bestämdhet säga 
om det rörde sig om en egentlig boplats, med ytterli
gare bebyggelse, eller en plats där endast aktiviteter 
förknippade med järnproduktionen ägde rum. Om så 
var fallet, kan det möjliga grophuset vara resterna av 
en övernattnings- eller smideslokal.

Väla 7:4, RAA 40, Kropp socken

Under 1991 utförde UV Syd under ledning av Bengt Sö
derberg en slutundersökning av delar av RAA 40, regi
strerad som stenåldersboplats, på fastigheten Väla 7:4, 
Kropp socken (fig. 13) (Söderberg 1993). Totalt under
söktes en drygt 12 000 m2 stor yta på en nivå ca 50 m 
ö h. Platsen ligger på södra delen av en höjdrygg som 
sluttar ner mot Välabäcken. I övriga väderstreck är 
terrängen flack och något lägre. På skånska rekogno- 
sceringskartan betecknas den övervägande delen av den 
undersökta ytan som åkermark, i norr och nordväst 
fanns lövskogsbevuxen mark. En ca 500 m bred kor
ridor längs med Välabäcken utgjordes av ett lövskogs- 
beväxt kärr. Alven består som regel av lerig morän.

Totalt undersöktes 331 anläggningar: gropar, härdar, 
stolphål och ugnar. Anläggningarna var ofta sönder-

plöjda och svårtolkade. Keramikfynd och l4C-analy- 
ser daterar samstämmigt lämningarna till yngre brons
ålder/förromersk järnålder, med tyngdpunkt i den se
nare perioden. Ingen makrofossilanalys utfördes, men 
vedartsanalys visade att både sur- och ekskog varit till
gänglig.

Två anläggningar tolkades som järnframställningsug- 
nar. De bestod av likartade avlånga gropar, 3,30x1,70 
respektive 3,00x2,20 m stora, och 0,50 respektive!), 65 
m djupa. Anläggningarna kunde, likt ugnen i Laröd, 
delas in i två sektioner: ugn och arbetsgrop. Båda inne
höll ganska stora mängder sten men med tendens till 
stenfodring och -läggning i den ena. Ytligt i ugnarna 
återfanns slagg, bränd lera, lerklining, träkol och sot. 
I en av ugnarna framkom även ett mindre stycke av vad 
som föreföll vara en lupp. Ugnarna var troligen upp
byggda på markytan med väggar av lera och sten. Ett 
blästermunstycke av bränd lera återfanns i en täkt- 
grop. Slaggfragment visade att slaggen vid reduktio
nen rann ner i en skålformig grop. En vedanatomisk 
analys visade prov på främst ung ask, men även (i fal
landeskala) bok, ek, al och möjligen lind var represen
terade. En av ugnarna 14C-daterades till 756-403 f.Kr. 
(ett sigma). Fynd av stenansamlingar, bränd lera, slagg
stycken och degelfragment i flera anläggningar antyder 
ytterligare ugnar på platsen. Två gropar som möjligen 
kan tolkas som ugnar 14C-daterades till 759-402 f.Kr. 
respektive 403-201 f.Kr. (ett sigma). Söderberg upp
skattar att ett tiotal ugnar kan ha funnits inom den under
sökta ytan. Totalt dokumenterades 62,7 kg slagg.

Härdar upptog en stor del av ytan. Dessa kan ha varit 
förknippade med järnhanteringen på olika sätt: som 
rostningshärdar, kolningsgropar eller smideshärdar. En 
del av de större groparna tolkades som täktgropar för 
lera till ugnskappan. Röda fläckar förekom över i stort 
sett hela undersökningsytan och kan vara tecken på 
rostningsplatser eller malmupplag. Stolphålen var som 
regel grunda och utspridda på ett sådant sätt att Sö
derberg inte anser att några långhus funnits på plat
sen. Däremot kan mindre hus eller kojor mycket väl 
ha funnits.

Fynden i Väla tycks representera ett specifikt produk- 
tionscentrum för järn och kanske också för keramik. 
Lokaliseringen har troligen styrts av råvarutillgången, 
men även träd för kolning och vatten synes ha varit 
lättillgängligt. Vi vet att limonitmalm har funnits i 
området, Sjöbeck identifierade en förekomst knappt
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Labnummer Lokal Sakord 14C-ålder BP Ett sigma (68,2 % statistisk säkerhet) Två sigma (95,4 °/o statistisk säkerhet)

Lu-2551 Gånarp Ugn (träkol) 2940 ± 60 1254-1036 f.Kr. 1367-934 f.Kr.

Ua-418 Gånarp Sjömalm 8850 ± 120 8021-7705 f.Kr. 8072-7582 f.Kr.

Ua-3577 Gånarp Linfrö 2155 ± 60 353-65 f.Kr. 368-42 f.Kr.

Ua-5731 Gånarp Ugn (skalkorn) 2220 ± 70 367-197 f.Kr. 397-71 f.Kr.

Ua-5733 Gånarp Långhus 2080 ± 65 168-4 f.Kr. 354 f.Kr.-76 e.Kr.

Ua-7157 Källna Ugn 2055 ± 80 164 f.Kr.-52 e.Kr. 355 f.Kr.-127 e.Kr.

Ua-7158 Källna Ugn 2165 ± 85 359-97 f.Kr. 387-4 f.Kr.

Ua-7286 Källna Hus 2 2045 ± 70 153 f.Kr.-57 e.Kr. 338 f.Kr.-123 e.Kr.

Ua-7287 Källna Hus 1 2205 ± 65 365-188 f.Kr. 391-68 f.Kr.

Ua-7288 Källna Hus 1 2385 ± 70 755-384 f.Kr. 769-254 f.Kr.
Ua-5543 Väla Grop/ugn? 2305 ± 75 403-201 f.Kr. 758-126 f.Kr.
Ua-5544 Väla Grop/ugn? 2435 ± 75 759-402 f.Kr. 774-393 f.Kr.
Ua-5548 Väla Ugn 2430 ± 60 756-403 f.Kr. 764-397 f.Kr.

Tabell 6. 14C-dateringar från järnhanteringsplatser i nordvästra Skåne nämnda i texten. Kalibreringsprogram OxCal v2.0 
(Stuivert, Long & Kra 1993). / Radiocarbon datings from iron-production sites in northwestern Scania discussed in the text. 
Calibration software OxCal v2.0 (Stuivert, Long & Kra 1993).

1 km från utgrävningsplatsen (1947:25). Det är där
för sannolikt att myrmalm tagits i direkt anslutning till 
produktionsplatsen.

Ängelholm STG 808, BAA 11, 
Ängelholm stad

I oktober 1988 utförde Kristianstad länsmuseum under 
ledning av Bertil Helgesson en arkeologisk undersök
ning på stadsäga 808, Ängelholm stad (fig. 13) (Hel
gesson 1993). Platsen ligger i Rönne å dalgång på den 
kustnära Ängelholmsslätten, drygt 4 km från Skälder- 
viken. Undersökningsområdet ligger ca 50 m norr om 
Rönne å i låglänt mark som på tre sidor är avgränsat ge
nom åns meanderformering. Det avgränsade området 
betecknas på skånska rekognosceringskartan som ljung
hed/buskig mark. Undersökningsytan omfattade ca 800 
m2 och låg på en nivå av ca 6 m ö h. Alven är siltig.

Nio anläggningar påträffades varav åtta utgjorde grun
da, fyndtomma och odefinierade boplatsgropar med lätt 
sotig fyllning. Den nionde anläggningen - en ugn - var 
en rundad grop, 1,90 m i diameter och 0,70 m djup. 
Fyllningen bestod av humös sand med inslag av sot. I 
botten av gropen fanns ett lager av sten. Fynd av bränd 
lera, fragment av en ugnsvägg och en mindre mängd 
slagg visar att järnproduktion pågått på platsen. Ug

nens ursprungliga form och utseende gick inte att fast
ställa. Keramikfynd daterar anläggningen till yngre järn
ålder, troligen 500- eller 600-talet e.Kr. Inga makro- 
fossil- eller 14C-analyser gjordes och inga huskonstruk
tioner kunde dokumenteras i den undersökta ytan.

Diskussion

Genomgången av tidigare påträffade järnproduktions
platser i nordvästra Skåne visar att det inte har fram
kommit någon lokal med en så tydlig bindning mel
lan en gårdsenhet och en j ärnframställningsugn som i 
Haglekulla. I Gånarp kunde ett långhus möjligen tol
kas som en del av en samtida gårdsbebyggelse. I Kallna 
kan ugnen ha varit placerad under tak medan det är 
osäkert om de övriga huskonstruktionerna var sam
tida med ugnen. Det kan dock inte uteslutas att boplats
konstruktioner legat utanför undersökningsytorna vid 
någon av de övriga lokalerna, även om åtminstone Väla 
tycktes representera en specialiserad hantverksplats. 
Bristfälligheten i antalet undersökta och dokumentera
de järnproduktionsugnar i undersökningsområdet är 
uppenbar, inte bara genom det låga antalet utan även 
i bevaringsgrad. Söderberg noterade att det, utan att 
övertolka lämningarna, är vanskligt att relatera de frag
mentariska ugnsresterna i Väla till Sernings typindel
ning (Söderberg 1993:9). Tyvärr gäller det omdömet
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för hela det ugnsmaterial som framkommit i undersök
ningsområdet (tab. 7). Ugnarna var i allmänhet i då
ligt skick, vilket till stor del får skyllas på sönderod- 
ling. En säker grovindelning stannar därför vid före
komsten eller avsaknaden av arbetsgrop. I ugnar med 
arbetsgrop har man kunnat raka ut slaggmaterial och 
lupp genom att ta bort blästermunstycket. Denna har 
sedan kunnat sättas tillbaka eller göras om. Ugnstypen 
benämns i Danmark som låg ugn, och dateras i Ostdan- 
mark till århundradena kring Kristi födelse (Lund 
1991:164; Voss 1993:206). I en nedgrävd ugn utan ar
betsgrop lär det ha varit svårare att komma åt luppen 
utan att behöva rasera själva ugnskappan. Några av 
ugnarna (troligen Haglekulla och Gånarp) bör därför 
ha raserats medvetet. Den slutsatsen går emellertid emot 
de antaganden som tidigare gjorts om Haglekulla- 
ugnens möjlighet till återanvändning.

På ett så litet material är det naturligtvis vanskligt att 
dra några större slutsatser angående kronologiska eller 
geografiska skillnader, men det finns vissa tendenser 
till grupperingar inom materialet. Den geografiska sprid
ningen delar in materialet i en sydlig grupp, i den yngre 
järnålderns Luggudebygd (jfr Callmer 1995:41; Ström

berg 1961:203), med Väla och Laröd, och en nordlig, 
i Rönneåbygden, med Gånarp, Haglekulla, Källna, 
Stidsvig och Ängelholm.

Ugnar med arbetsgrop framkom i Väla och Laröd och 
dateras tidigt, till brytningstiden mellan yngre brons
ålder och förromersk järnålder. Dateringarna visar 
att vi här har den tidigaste typen av järnframställnings- 
ugn inom det skånska området. Lynd av tidiga järnarte- 
fakter har gjorts både i Luggudebygden (en nål och en 
ring i en sekundärgrav i en hög i Spärlinge, Allerum sn, 
daterad till ca 600 f.Kr.) och Rönneåbygden (en minia- 
tyrdolk från en urnegrav i Norbjär, Gråmantorp sn, da
terad till period V) (Hjärthner-Holdar 1993:129f). Det 
finns därför stor anledning att misstänka att järnpro
duktion pågick i nordvästra Skåne redan under yngre 
bronsålder och således tidigare än man hittills har trott 
(jfr Ibid: 133). Båda lokalerna ligger i undersökning
sområdets sydvästra del, på ett avstånd av ca 6 km ifrån 
varandra, i lövskogsrik terräng nära kusten. Mossar och 
myrmalm fanns i närområdet kring båda platserna.

Lör de övriga fyra lokalerna med ugnar som saknar ar
betsgrop finns en del likheter i naturgeografiskt läge.

Lokal Planstorlek Djup Ugnstyp 
(se tab. 5)

Arbets
grop

Fynd Bebyggelse Datering

Gånarp 01,20 0,4 ?/(b)/b/?/2 nej sjömalm (2790 g), malm/slagg (780 g), 
sintrad lera med slagg (178 g), lerklining 
(486 g), bränd lera (92 g)

långhus (?) FROM

Haglekulla 1,10x0,90 0,28 ?/(b)/(b)/B/2 nej keramik (14 g), slagg (3811 g), bränd lera 
(62 g), bearbetad bergart (7200 g)

gårdsenhet VETID

Kalina (1,60x1,10) 0,6 ?/(a)/(b)/?/? p keramik (82 g), sintrad lera 
(30000 g)

långhus (?) FROM

Laröd 2,60x1,60 0,4 (III)/a/(d)/(B)/? ja keramik (86 g), slagg och sintrad lera 
(52000 g), flintavslag

ingen YB RÅ/FROM

Väla (1) 3,30x1,70 0,5 ?/(b)/b/B/P ja keramik (>174 g), lupp och sintrad lera 
(315 g), sintrad och bränd lera med slagg 
(660 g), slagg (32500 g), flinta (62 g)

ingen YBRÅ/FROM

Väla (2) 3,00x2,20 0,65 ?/(b)/b/B /? ja keramik (887 g), degel (10 g), sintrad och 
bränd lera med slagg (199 g), slagg (27500 g)

ingen YB RÅ/FROM

Angelholm 01,90 0,7 ?/b/(b)/?/? nej keramik (612 g), slagg (73 g), bränd och 
sintrad lera (767 g), ben (205 g), flintavslag 
och -avfall (119 g)

ingen VETID

Tabell 7. Sammanfattning av järnproduktionsugnarna i undersökningsområdet. / Summary of iron-furnaces in the study area.
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Gånarp, Haglekulla och Kallna är alla belägna i rand
området mellan starkt kuperad höglänt skogsbygd 
mot norr och den tilltagande slättbygden i söder. De 
ligger längre ifrån kusten än Väla och Laröd, mellan 6 
och 18 km. Dateringarna av lokalerna skiljer sig dock 
kraftigt åt, med en gruppering i förromersk järnålder 
och en annan i vendeltid. Störst likheter bland lokaler
na med ugnar utan arbetsgrop finns mellan Haglekulla 
och Ängelholm. Båda kan dateras till folkvandringstid/ 
vendeltid, och båda ligger på backkrön alldeles intill 
betydande vattendrag tillhörande Rönneå-systemet.

Keramik fastsintrad med blästermunstycken iakttogs 
inte från någon annan lokal än Haglekulla, även om ke
ramik påträffades i samtliga ugnar. Skälet till att kera
mik ofta förekommer i anläggningstypen har mig ve
terligen inte närmare diskuterats utan keramiken före
faller generellt tolkas som allmänt boplatsavfall. Det 
vore dock rimligt om detta material behandlades en
ligt mer riktade tolkningsmodeller. Vid en arkeologisk 
undersökning i närheten av Skummeslöv, i södra Hal
land, påträffades en anläggning som primärt tolkades 
som en keramikbränningsugn. Keramikskärvor hitta
des inneslutna mellan de raserade ugnsväggarna - varför 
de inte kan ha utgjort allmänt boplatsavfall - och slagg 
saknades (Viking & Fors 1995:139ff). Hårt brända 
och sintrade fragment av ugnens övre konstruktion pe
kade emellertid mot att ugnen snarare använts vid pro
cesser som krävt en betydligt högre temperatur än vad 
som behövdes vid bränningen av keramikkärl. Detal
jerade keramikteknologiska analyser av ett ugnsväggs- 
fragment visar dessutom på förekomsten av inträngd 
metallslagg, varför anläggningen istället i första hand 
tolkas som en järnframställningsugn. Förekomsten av 
keramik i ugnen antas därför peka på att ugnen se
kundärt använts för keramikbränning (Stilborg 1995: 
46f). Keramikkärl kan dock ha haft flera användnings
områden i anslutning till järnproduktionen. Större kärl 
med vatten behövdes både för det primära och sekun
dära smidet. Vid hardningen skulle järnet hettas upp 
och snabbt kylas ner upprepade gånger. Skärvmaterialet 
efter dessa kärl bör tillhöra större kärl även om smidet 
inte behövde ske vid själva ugnen. Rituella deponeringar 
av kärl i eller i närheten av reduktionsugnar är kända 
från etnohistoriska studier (Rowlands & Warmer 1993). 
Man kan åtminstone inte utesluta att liknande förfarings
sätt har praktiserats under sydskandinavisk järnålder.

Analys av makrofossil från ugnarna gjordes endast i 
Gånarp och Haglekulla. Materialet från Haglekulla an

tyder att ugnen stoppats med odlade växter. När det 
gäller Gånarp var materialet fylligare och det är tyd
ligt att stoppningen härrörde från den odlade åkern. 
Frågan om huruvida förekomsten av dem fördelakti
gast ska tolkas symboliskt, funktionellt eller bådadera, 
får anstå till vidare studier. Jag finner det ändå viktigt 
att alternativa tolkningsmodeller får lämnas öppna.

Även om slaggförekomst är den primära variabeln för 
identifikation av en järnhanteringsplats, varierar mäng
den av slaggfynd starkt mellan de olika lokalerna. Mäng
den slagg funnen vid en undersökning är naturligtvis i 
väldigt hög grad beroende både av den utgrävda ytans 
storlek och placering, men kan ge en indikation på gra
den av intensitet i produktionen. Genom att enkelt 
dividera den grävda ytan och antalet grävda anläggning
ar med slaggfyndens vikt får man två värden på den
siteten slagg. Dessa värden kan därefter jämföras med 
densiteten i andra lokaler och är ett relativt hypote
tiskt mått på järnproduktionens storlek på lokalerna 
(tab. 8).

Relativt sett gav de båda ekvationerna i det närmaste 
likartade resultat, slaggdensiteten var högst i Laröd, 
följt av Väla, Gånarp, Haglekulla, Ängelholm och till 
sist Källna, där slagg överhuvudtaget inte påträffa
des. Det är tydligt att endast en försvinnande liten 
del av den mängd slagg som producerats vid reduk
tionen påträffades vid de arkeologiska undersökning
arna. Fördelen med en jämförande studie är kanske 
framförallt att en mängd problem poängteras. För
utsatta antaganden att slaggen deponerats vid pro
duktionsplatsen, att postdepositionella faktorer har haft 
samma inverkan vid olika lokaler, att järnhanteringen 
pågått under lika lång tid på alla platser, och att mäng
den slagg för en given mängd producerad järn varit 
densamma på de olika lokalerna kan diskuteras. Pro
blemen att bestämma vilket arkeologiskt material som 
kännetecknar och definierar en järnhanteringsplats blir 
samtidigt tydliga. Kan en lokal som Ängelholm t ex, 
med en otydlig ugnsanläggning och en försvinnande 
liten mängd slagg, med övertygelse identifieras som 
en järnproduktionsplats? Hur ska man tolka lokaler 
där det finns anläggningar med stor likhet till järn- 
produktionsugnar och som innehåller fynd av kol, sot, 
keramik, sten och sintrad och bränd lera, dvs ett fyndma
terial som brukar förekomma i en ugn, men där slagg 
helt saknas? Vid den arkeologiska undersökningen i 
Källna tolkades ju en anläggning som en järnfram
ställningsugn - trots att ingen slagg kunde återfinnas
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(Andersson 1996). Det finns därför ingen giltighet i 
satsen ingen slagg = ingen järnhantering. Förekom
sten av kraftigt sintrade och smälta fragment av ugns- 
väggen är istället avgörande karaktäristika för en järn- 
framställningsugn (Stilborg 1995:40). Man kan där
för konstatera att de olika materialkategorierna har 
olika användningsområden vid den allmänna tolkningen. 
Förekomsten av slagg ger bevis för en järnproduktions
plats men avsaknaden av densamma betyder inte att 
järnproduktion inte förekommit. Förekomsten av sint
rad lera i en annars svårtolkad ugnsanläggning ger starka 
indikationer på en järnreduktionsugn medan avsakna
den av sintrad lera visar att ugnen inte eldats så kraftigt 
att den kommit upp i sådana temperaturer som behöv
des vid reduktionen av järnmalm.

Gårdsbehovet av järn under romersk järnålder och folk- 
vandringstid har beräknats till ca 5-10 kg per genera
tion (Lund 1991:166). Låga nedgrävda ugnar gav ca 
2-3 kg järn. I Danmark har samtliga av dessa ugnar 
påträffats på eller i anslutning till boplatser (Ibid: 164). 
Schaktugnarna på Jylland, från äldre romersk järnålder 
och framåt, kunde ge en mängd av ca 30-50 kg järn. 
De uppträdde ofta i grupper om flera och har framfö
rallt påträffats i anslutning till större boplatser eller 
landsbyar, t ex i Vorbasse (Ibid: 166). Hittills har ingen 
central plats för järnhantering, med en stor mängd järn- 
smältningsugnar och en lång eller återkommande an
vändningstid, påträffats i Skåne. Inom en yta på 500x700 
m i det danska Snorupområdet har mer än 20 järn- 
produktions-platser påträffats. Varje produktionsplats 
hade mellan 28 och 171 slaggropar. Fyndet visar att 
man över 20 gånger mellan 100 och 700 e.Kr. påbör

jat ny produktion av järn. Även ett flertal hus, som 
kunde knytas till produktionen, påträffades (Voss 
1993:207). I nordvästra Skåne begränsas materialet 
till enstaka eller ett par ugnar på varje plats. En direkt 
koppling till en boplats är dessutom mycket ovanligt. 
Om detta reflekterar en reell ekonomisk, social eller 
teknisk strukturell skillnad mellan områdena eller om 
det är ett resultat av skillnader i graden av och meto
den i de arkeologiska undersökningarna är en öppen 
fråga. En detaljerad magnetometrisk inventering av 
utvalda platser med indikationer på en högre grad av 
intensitet i järnproduktionen skulle kunna ge svar.

De relativt stora mängderna slagg i Laröd och Väla kan 
ge ett visst underlag för en minimumberäkning av mäng
den förbrukad malm, åtgången av energi i form av virke 
och mängden producerad järn, även om beräkningarnas 
tillförlitlighet får anses som osäkra (jfr Voss 1991: 
179ff). I Laröd hade minst 87 kg malm och 0,88 m3 
ved använts för att producera 15 kg järn, medan minst
72.5 kg malm och 0,74 m3 ved använts för att få fram
12.5 kg järn i Väla.

De tämligen små mängderna råvaror och energi i 
Laröd och Väla gav inte något utrymme för fortsatta 
hypoteser om resursutnyttjande eller miljöpåverkan - 
för en sådan studie krävs lokaler med bevis för inten
siv järnproduktion under en längre period - men järn
mängden motsvarade mellan en till drygt två gånger 
gårdsbehovet och bör ha producerats genom 5-7 brän
ningar i Laröd och 4-6 i Väla. Eftersom ugnarna på de 
båda lokalerna kunde brukas för upprepade bränning
ar gavs ingen ytterligare information om antalet ugnar.

Lokal Undersökt yta (m2) Antal grävda anläggningar Slaggvikt (g) Relation yta: slagg Relation anläggningar: slagg

Gånarp >3 750 >309 <9 714 1: <2,6 1: <31

Haglekulla 6 600 198 6 616 1:1 01:33

Kalina 3 000 132 0 - -

Laröd 5 000 58 <75 079 1: <15 1: <1294

S tidsvig 32 2 icke angiven okänt, men högt okänt, men högt

Väla 12 000 331 62 700 1:5,2 1.189

Ängelholm 800 9 73 1:0,1 1:8

Tabell 8. Relationen mellan storleken på den undersökta ytan, antalet grävda anläggningar och vikten slagg kan ge en 
indikation på den relativa skillnaden i intensitet i järnproduktionen mellan olika lokaler. / The relation between the size of 
the investigated area, the number of excavated features and the weight of the slag may indicate the comparative difference in 
intensity of the iron-production between sites.
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Några synpunkter på järnhantering
ens ekonomiska och sociala bety

delse i nordvästra Skåne

Järnhantering och bebyggelse: 
en generell modell

Det kan vara lämpligt att skilja på olika lokaliserande 
naturgeografiska resurser för bosättning och för järn
produktion. Fast bebyggelse krävde främst tillgång till 
färskvatten, betesmarker och odlingsbar mark. Järn
produktionens nödvändiga resurser var malm, lera, vat
ten och energi i form av trä. Boplatslokaliserad järn
framställning bör således vara koncentrerad till plat
ser där man kan finna en kombination av dessa resur
ser. Samtliga resurser tycks ha varit tillgängliga på de 
platser där järnframställningsugnar påträffats (och var 
också rikligt förekommande i undersökningsområdet i 
sin helhet). Det är därför svårt att bestämma vilken, om 
någon, som varit avgörande.

Bo Strömberg (1991; 1992) diskuterar med utgångs
punkt i ett halländskt material lokaliseringen av järn- 
framställningsplatser utifrån tre huvudfaktorer: bo
platsernas läge i landskapet, tillgången på råvaror och 
tillgången på energi. Strömberg tycker sig kunna identi
fiera tre kronologiska och naturgeografiska tendenser. 
Han menar att produktionen och manufakturen var 
lokaliserad till boplatser under förromersk och äldre 
romersk järnålder. Råvaror och energi fick transporte
ras till bosättningen och mängden producerad järn var 
relativt liten. Under yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid var järnframställningen fortfarande knu
ten till bosättningarna, men verksamheten bedrevs på 
speciella platser i en relativt stor skala. Man skulle där
för kunna tala om speciella produktionsorter dit järn
hanteringen var centrerad. Under yngsta järnålder och 
medeltid var produktionen råvaru- och energilokalise- 
rad: sjö-, myrmalm eller rödjord, liksom energikällor 
som vattenkraft och skog, fanns i närheten av järnfram- 
ställningsplatsen.

I materialet från nordvästra Skåne går det inte att finna 
några sådana klart definierade tendenser i produktio
nens bebyggelsekontext. Detta beror dels på att mycket 
få bebyggelsekonstruktioner påträffats, dels att samt
liga lokaler kan sägas ha varit råvarulokaliserade: malm,

lera och träkol kunde troligen utvinnas i närområdet 
kring samtliga lokaler. Om Strömbergs postulerade kro
nologiska tendenser istället används somen modell för 
tolkningen av de enskilda lokalerna, pekar de på att 
bosättningar funnits i direkt anslutning till samtliga pro
duktionsplatser. Även om det arkeologiska materialet 
inte utesluter en sådan tolkning, kan vi inte lita på att 
det är en hållbar tolkning. Det nordvästskånska mate
rialet antyder istället att kopplingen mellan järnpro
duktion och bebyggelse var mer differentierad och kom
plex än modellen ger uttryck för.

En alternativ modell ska därför skisseras här. Det 
fullödiga genombrottet för bruket och produktionen av 
järn, en process som skedde under loppet av äldsta järn
ålder, bröt upp de kontaktnät och sociala strukturer 
som var nödvändiga för metalldistributionen under 
bronsåldern. Så länge järnprodukter i allmänhet var 
en exklusiv vara och så länge kunskapen om järnhan- 
teringsprocessen inte var allmänt känd och förankrad 
i den lokala ekonomin kunde dessa gamla strukturer 
bestå. För att bibehålla exklusiviteten kring järnpro
duktionen, under förutsättning att produktionen löd 
under den regionala sociala och ekonomiska makten, 
centraliserades den till utvalda platser där råvaror fanns 
tillgängliga. Både Laröd och Väla skulle kunna höra 
till en sådan kategori av produktionsplatser. Allt efter
som kunskapen om järnhanteringen spreds och de gamla 
sociala strukturerna och nätverken löstes upp (jag re
serverar mig här mot ett linjärt orsak - verkan förhål
lande) decentraliserades den under århundradena kring 
vår tideräknings början och påträffas därför på ett större 
antal platser, ofta, men inte nödvändigtvis, med bebyg
gelse i direkt anslutning. Produktionen kunde vara större 
eller mindre, beroende på lokalbefolkningens och den 
lokala maktelitens behov av olika former av järnpro
dukter. Frånvaron eller närvaron av bebyggelse i anslut
ning till produktionsplatsen har varit beroende av lo
kala sociala strukturer. Så kan t ex en enskild ugn på en 
gård antyda en järnproduktion ämnad för gårdens be
hov. En sådan aktivitet har karaktären av en intern eko
nomisk gårdsproduktion. Ett flertal ugnar på en spe
cialiserad produktionsplats pekar däremot på en kol
lektiv produktionskapacitet styrd av samhällets övre 
skikt.

Produktionsplatserna var alltjämt lokaliserade till 
platser där råvaror fanns tillgängliga. Till dessa plat
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ser hör samtliga av de övriga lokalerna: Gånarp, Hag- 
lekulla, Kallna, Stidsvig och Ängelholm. En glidning 
av produktionsområdena mot norr kan redan då ha 
skett, men det var troligen inte förrän under den se
nare delen av yngsta järnålder och under medeltid som 
en ökad produktion koncentrerades till de nordligaste 
delarna av landskapet. Under medeltiden var pro
duktionen starkt knuten till borgar eller kloster i norra 
Skåne (Ödman 1992; 1993).

Irmelin Martens, i en studie av ett sydnorskt material 
(1995), menar att råvaruproduktion ofta var knutet till 
marginella bosättningsområden, huvudsakligen under 
säsongsmässiga former och bedrevs av majoriteten av 
den där boende befolkningen. Glidningen norrut skulle 
därför kunna ses som en successiv relokalisering av 
järnhanteringen från en central fullåkersbygd till en 
perifer skogsbygd. Den primära naturgeografiska in
delningen av Skåne i fullåkersbygd, risbygd och skogs
bygd är dock en modern naturgeografisk klassificering 
som visserligen bygger på iakttagelser gjorda under 
1700-talet men vars samstämmighet med kulturland
skapet under järnåldern är tveksam. En tolkning av 
den förhistoriska järnhanteringen som knuten till en 
perifer bygd är därför vagt underbyggd. Indelningen 
ger snarare främst en fingervisning om det arkeolo
giska kälmaterialets representativitet och fornlämningars 
exploa-teringsgrad på regional nivå än en sannskyldig 
bild av det förhistoriska naturlandskapet. Pollenanalyser 
från diverse lokaler, både i det numera grantäta skogs- 
rika småländska höglandet och i den sy dskånska full- 
åkersbygden, visar att balansen mellan skogsväxt och 
öppet landskap i specifika områden varierat genom de 
senaste tre millennierna, på vissa lokaler dessutom 
mycket kraftigt (Lagerås 1996:1 Iff).

En mer meningsfull geografisk utgångspunkt formar 
kanske istället de järnåldersbygder som identifierats 
med hjälp av fornlämningsregistrets fasta fornläm- 
ningar. Vi skiftar därmed fokus från det strikt natur- 
betingade landskapet till det sociala, politiska och eko
nomiska landskapet. Det bör här poängteras att en upp
delning av landskapet i olika spektra endast är analy
tiska indelningar vars definierade ställning inte ägde 
någon absolut motsvarighet i den förhistoriska männis
kans landskapsperception. Det naturliga, religiösa, so
ciala, ekonomiska och politiska landskapet upplevdes 
istället som en total helhet.

Järnhanteringen i Haglekulla i ett 
ekonomiskt och socialt sammanhang

Det centrala problem som en ekonomisk och social ana
lys av järnhanteringen söker belysa, är förhållandet - i 
vid bemärkelse - mellan producenten och konsumen
ten. Dessa båda stiliserade grupper handlade inte i ett 
socialt vakum utan var styrda - om än inte i determinis
tisk mening - av yttre faktorer. I det föregående av
snittet togs framförallt den råvarubestämda styrningen 
av producenten upp: järnhanteringen skedde på de plat
ser där man hade närhet till nödvändigt produktions
kapital. Men, utan att för den skull hänfalla i liberal 
ekonomisk teori, nyckeln till att förstå det samhälle 
som järnhanteringen var en del av ligger i det ekono
miska och sociala förhållandet mellan producenten och 
konsumenten. För att ta ett exempel, om det var så att 
järnproduktionen flyttade från en lokalisering till be
byggelsens kärnområden under äldre järnålder till en 
mer marginell placering i randbygden under yngre järn
ålder, infinner sig ett antal frågor: Varför omlokalisera- 
des produktionen? Vilka faktorer var avgörande och 
vilka andra faktorer var delaktiga? Hur påverkades sam
hällssystemet av relokaliseringen? Det finns all anled
ning att poängtera dynamiken och föränderligheten i 
dessa system så att statiska förklaringsmodeller und
viks. Vilka var så producenterna? Och för vem pro
ducerade de vad? Vad fick producenten i utbyte för 
sina varor från konsumenten? Var kommunikationen 
dem emellan direkt, eller skedde handeln via mellan
händer? Samtliga frågor är elementära, men mycket 
svåra att svara på: ambitionen att uttömmande göra 
det här finns inte heller. Snarare vill jag visa på den 
mängd av frågor som dyker upp i förhållande till ma
terialet i stort och ge en preliminär bild av järnhan
teringen under yngre järnålder med utgångspunkt i det 
material som har presenterats från Haglekulla.

En uppdelning av produktionen i värde- och nytto- 
produktion är nödvändig för att kunna diskutera olika 
former av produktionskontext och avyttring (Mik
kelsen 1995). Vilka varor som kunde betraktas som 
värdeprodukter var naturligtvis inte statiskt bestämda 
utan varierade i tid och rum. De produkter som betrak
tades som prestigevaror kan därför vara svåra att be
stämma, men kan i allmänhet identifieras genom var
ans svårtillgänglighet och graden av komplexitet i till
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verkningen av den. Den prestige som en gång associe
rades med produkten lär däremot inte kunna beskri
vas i sådana termer utan var bestämd av socio-kultu- 
rella strukturer, om än med ekonomiskt delinnehåll. I 
fråga om järnprodukter kan själva förekomsten av dem 
till en början ha haft starka prestigemässiga associatio
ner. I takt med att järnet blev vanligare under förro
mersk järnålder och framåt kan speciella järnproduk
ter, t ex sällsynt bra vapenutrustningar, ha behäftats 
med starka symbolvärden. Men återigen, varan som så
dan ägde inte ett inneboende prestigevärde, utan fyll
des med ett prestigefyllt innehåll först i och med inne
havet av den i ett bestämt socialt sammanhang. Med 
detta sagt kan det konstateras att inga sådana värdepro
dukter påträffades i någon av de redovisade lokalerna. 
Om detta ska tas för intäkt att endast hushålls- och dag- 
ligvaruprodukter tillverkades eller är ett utslag av det 
fullt förståeliga faktum att värdeprodukten inte blev 
kvar vid tillverkningsplatsen är svårt att avgöra. Även 
den tillämpade grävningsmetodiken samt dåliga beva- 
ringsförhållanden kan ha varit avgörande för fyndmate
rialets sammansättning. Kanske kan det relativa välstånd 
som Haglekulla-boplatsens storlek återspeglar tolkas 
som att man där producerat högkvalitativa prestige
varor. Å andra sidan kan stormansgården lika gärna ses 
som det rakt motsatta, en lagom bas för avyttringen 
av egenhändigt producerade artiklar för dagligt bruk. 
Vi bör nog, tills motsatsen kan bevisas, utgå från att 
järnhanteringen gällde produktion av bruksartiklar för 
gårdsbehov eller för avyttring inom ett lokalt eller 
regionalt begränsat område.

Vilket kan då detta regionalt begränsade område vara? 
I undersökningsområdet har fyra kulturbygder med 
koncentrerad bosättning under yngre järnålder definie
rats (Strömberg 1961:203): Bjärebygden, Kullabygden, 
Luggudebygden och Rönneåbygden. Den senare är av 
speciellt intresse här då Gånarp, Haglekulla, Källna, 
Stidsvig och Ängelholm tillhörde bygden med anslut
ning till åsystemet. Laröd och Väla tillhörde Luggude
bygden. Järnproduktionsplatsen i Haglekulla kan i re
lation till bygden lättare ses som integrerat i ett socialt 
och ekonomiskt sammanhang. Att bygderna är att be
trakta som enheter understryks t ex av att Rönneåbyg
den och den nordöstskånska Helgeåbygden genom olika 
gravformer uppvisar skilda kulturmönster (Callmer 
1995:39).

Det har föreslagits att bygden var konstituerad enligt 
en regional bebyggelsedifferentiering (Fabech & Ringt

ved 1995). Teorin bakom denna förutsätter att den en
skilda enheten är placerad på ett sådant sätt i landska
pet att dess funktioner (vad gäller resursutnyttjande, i 
förhållande till regionala kommunikationer, som reli
giöst centrum, för politisk och militär maktutövning, 
m m) maximeras och att de behov som enheten inte 
lyckas fylla tillgodoses av andra enheter i systemet. Ett 
sådant system implicerar en politisk överhöghet som 
utövas med militära och/eller ekonomiska maktme
del. Även om Rönneåbygdens bebyggelse under yngre 
järnålder är dåligt känd i detalj, har studier av andra 
områden i Sydskandinavien under yngre järnålder (t ex 
Fabech & Ringtved 1995) pekat på en tydlig nivåin
delning av bebyggelseenheterna uppbyggd kring en 
politisk och ekonomisk hierarkisk struktur. Man kan 
förmoda att ett liknande system varit verksamt i under
sökningsområdet.

Ett sådant system fordrar kommunikation mellan sam
hällets olika delar, för utbyte av människor, varor och 
idéer. Under järnåldern nyttjades framförallt vatten
vägarna som kommunikationsleder, medan färdseln 
över land tycks ha tilltagit först under vikingatid och 
medeltid (Ibid:30). Naturlandskapet i Rönneåbygden 
domineras - som namnet antyder - av Rönne å och 
dess tillflöden, som utgjorde självklara kommunikations
leder i bygden. I nord-sydlig riktning gick under med
eltid, troligen även vikingatid, Lagastigen från Lug
gudebygden och upp mot Finnveden i Smålands inland. 
Även om leden inte kan föras längre tillbaka än till 
vikingatid understryker den ett behov av ytterligare kom
munikationsleder än vad vattenvägarna kunde erbjuda. 
Det kanske inte är en tillfällighet att fyra av de i denna 
artikel nämnda lokalerna (Haglekulla, Källna, Stidsvig 
och Väla) ligger i nära anslutning till Lagastigen (fig. 
14). Två av dessa platser framkom visserligen vid un
dersökningar föranledda av breddningen av väg E4, 
en väg som i stort följer den medeltida huvudvägens 
sträckning, men det antyder att leden växt fram i ett väl 
etablerat kommunikativt kulturlandskap med åtmins
tone lokala föregångare.

En kartläggning av den regionala bebyggelsedifferen
tieringens olika delar i Rönneåbygden omöjliggörs av 
det dåliga källmaterialet. Vi vet helt enkelt inte till
räckligt mycket om var bosättningarna låg och hur de 
såg ut. Att använda en generell modell för den aktu
ella perioden kompliceras dessutom av att '^-date
ringar och fynd av boplatser från perioden mellan ca 
550 och750e.Kr. är fåtaliga (Näsman 1991:166f). Hur
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Lagagdgen

5 Kilometer

Fig. 14. Rekonstruktion av de medeltida huvudvägarna i nordvästra Skåne (efter Stenholm 1986:39). Fyndplatser diskute
rade i texten är markerade. / Reconstruction of the medieval mainroads in northwestern Scania (after Stenholm 1986:39). 
Sites discussed in the text are marked.

fyndbristen ska förklaras kan spela en avgörande roll 
för hur materialet i Haglekulla ska tolkas. Ulf Näsman 
menar att tidigare förda hypoteser om en markant be
folkningsnedgang eller en allvarlig ekonomisk kris un
der denna tid inte längre kan betraktas som väl under
byggda. I Danmark har bruket av metalldetektor lett 
till upptäckter av ett flertal boplatser från perioden. 
Dessutom finns det en kontinuitet från äldre till yngre 
järnålder på väl kända landsbyar som t ex Vorbasse 
och Nørre Snede. Grunden till de folkvandringstida 
och vendeltida boplatsernas dåliga representativitet i 
det arkeologiska källmaterialet bör därför, enligt Näs
man, snarare sökas i den dåliga bevaringsgraden för 
keramik vilket försvårar dateringen av periodernas bop
latser (Ibid: 167). Andra forskare menar att källmateria
let ändå är så svagt att någon form av nedgång eller för
ändring i samhällsutvecklingen inte går att negligera 
(B. Gräslund, muntligen). Pollendiagram från flera plat
ser i södra Sverige visar dessutom på en tillbakagång av 
det öppna landskapet vid samma tidpunkt (Lagerås 
1996:32).

Samhällsutvecklingen under mitten av järnåldern kan 
sammanfattas som utgående från en stabil agrar orga
nisationsform baserad på landsbyar med början till 
en starkare regional politisk organisation under yngre 
romersk järnålder och framåt. Därefter infaller en 
nedgång. Orsakerna till nedgången är svåra att se men 
kan ha varit resultatet av externa störningar och/eller 
ett internt felutnyttjande av tillgängliga resurser. Vid

början av 700-talet tycks samhällstillväxten återigen 
ha tagit fart, återigen med en agrar landsbyorganisa
tion som ekonomisk bas. Den gradvisa utvecklingen 
mot en hållbar centralisering, bl a manifesterad i en ac
celererande urbanisering, leder fram till de tidiga över
regionala statsbildningarna under slutet av vikinga
tiden. Vilken plats intar Haglekulla i en sådan gene
rellt beskriven utveckling?

Det finns i Haglekulla inga tendenser till kontinuitet 
från romersk järnålder och fram i vikingatid. Den tyd
liga gårdsbebyggelse som kan dateras till vendeltid 
representerar således en nyetablering. Materialet kan 
tolkas som ingående i den tidigaste fasen av den yngre 
järnålderns centraliseringsutveckling, bestående av 
självständiga ekonomiska enheter baserade på boskaps
skötsel (men med utrymme för specialisering i form 
av skilda hantverksaktiviteter). Dessa enheter lade grun
den för den fortsatta utvecklingen mot ökad lokal och 
regional handel. Den yngre järnålderns sydskandina- 
viska bygder förefaller ha en stark kustanknytning med 
politiska centra just i dessa områden. Johan Callmer 
menar att kärnområdena i allmänhet består av större 
och mindre byar medan bebyggelsen i den s k periferin 
främst består av ensamgårdar eller små gårdsgrupper 
(Callmer 1995:42f). Vi kan därför inledningsvis tänka 
oss en liknande struktur på det politiska landskapet 
även i Rönneåbygden, med en politisk tyngdpunkt till 
Skäldervikens kustland och den kustnära Ängelholms- 
slätten. Ett ökat politiskt inflytande förmedlades via
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Rönneås naturliga kommunikationsnät, som också var 
den sammanhållande länken i bygden. På årliga säsongs- 
betonade marknader utbyttes politisk, ekonomisk, so
cial, kulturell och juridisk information, liksom kon
troll utövades och intensifierades. Från 700-talets an
dra hälft förekommer en rad permanenta handelsplatser 
utmed Sydskandinaviens kuster (Callmer 1995:43). 
Ett samhälle med en social stratifiering framstår där
med, uttryckt i tre kategorier av bebyggelsestrukturer: 
kärnområden med landsbyar, associerad bebyggelse med 
ensamgårdar och gårdsgrupper, samt marknads- och han
delsplatser med politisk och ekonomisk maktutövande 
funktion. Är en sådan primär indelning riktig, pekar 
den järnsmältningsugn i Ängelholm som diskuterats 
ovan på att järnhanteringen inte kan ses som en aktivi
tet som endast utövades i en perifer produktionszon, 
utan även praktiserades i bygdens kärnområden.

Även Haglekulla kan tolkas som en lokal belägen i ett 
kärnområde, men ett kärnområde som inte var klart 
bundet till kusten. Detta kärnområde utgjordes istäl
let av platser med goda förutsättningar för agrar och 
metallurgisk produktion som med väl fungerande kom
munikationer stod i förbindelse med varandra. Om 
en sådan tolkning är riktig, förefaller begreppet kärn
område vara onödigt klumpigt att använda i den arkeo
logiska bebyggelseanalysen och ger dessutom snedvrid
na associationer av enahanda centrum-periferi för
hållanden. Jag föreslår därför att begreppet byts ut 
mot intensivt eller extensivt interaktionsomräde - där 
interaktion naturligtvis kan ha skett på en mängd olika 
nivåer och varit av olika art. En sådan terminologi ger 
utrymme för både mer detaljerade som mindre värde
laddade tolkningar av det arkeologiska materialet och 
bör ge en riktigare bild av en förfluten verklighet. Ett 
religiöst interaktionsomräde skulle kunna exempli
fiera en zon av extensiv art, där likartade föreställningar 
om liv och död förekommer inom ett större område 
men där upprätthållandet av de samma inte är bero
ende av intensiv interaktion. Ett handelsutbyte, med 
direkta eller indirekta kontakter mellan producent och 
konsument, kan utgöra ett exempel på ett intensivt in
teraktionsomräde. Ett sådant interaktionsomräde är 
beroende av upprepad aktivitet med viss regelbunden
het i tid. En enskild boplats är således en del av flera 
olika extensiva och intensiva interaktionsområden. På 
så sätt var Haglekulla-boplatsen på olika sätt intimt 
involverad i sociala och ekonomiska kommunikatio
ner med både den s k Rönneåbygden och med andra

arkeologiskt identifierade förhistoriska bebyggelse
områden. Järnproduktionen i Haglekulla kan därför 
ses som en representant för en aktivitet med ett speci
fikt interaktionsomräde. Hur detta område har sett ut 
vad gäller dess detaljerade sociala kontext samt dess 
geografiska utsträckning kan vi emellertid ännu en
dast ana oss till.
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Löddeköpinge

Bjärred

• Malmö

Fig. 1. Karta över Skåne med läget för Bjärredsboplatsen markerat med en stjärna./ Map of Scania showing the 
location of the Bjärred settlement marked with a star.
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Den fattige grannen
Kustbönder och boskap sskötare i skuggan av Löddeköpinge 

av Stefan Kriig &c Claes Pettersson

In 1993 an late Iron Age settlement was excavated in Bjärred, western Scania. The settlement was situated on a 
low ridge, close to the coast and in connection with the old main road between Lomma and Borgeby. Eleven long- 
houses and associated pit-houses, wells and ditches belonging to the Vendel-IViking Age period, was found. The 
stratigraphy of the settlement made it possible to establish a chronology of three phases. This article gives a broad 
picture of the alterations in the settlement during its short existence. The relationship between the Bjärred- 
settlement and the closely situated trading site Löddeköpinge is also discussed.

Inledning

I samband med planerad bostadsbebyggelse utfördes 
under hösten 1993 en arkeologisk slutundersökning av 
en vendel-/vikingatida boplats inom fastigheten Bjär
red 9:5 (Löfgren 1990, Kriig & Pettersson 1996). Bo
platsen låg på en flack nord-sydlig höj drygg i direkt an
slutning till den gamla landsvägen mellan Lomma och 
Borgeby. Läget var väl valt för en agrar bosättning med 
ett varierat näringsunderlag, där boskapsskötsel san
nolikt varit det mest betydelsefulla inslaget. God till
gång på ängsmark och strandbeten, tillsammans med 
ett möjligheten till fiske, uppvägde troligtvis en mindre 
bra odlingsjord. Denna artikel behandlar boplatsens 
interna utveckling och kontakter med omlandet under 
700-, 800- och 900-talen.

Boplatsens miljö

På Olof Arrhenius karta över fosfathalten i de skånska 
jordarna, upprättad år 1934 för Svenska Sockeraktie
bolagets räkning, kan man lokalisera ett område norr 
om Bjärreds tätort med tydligt förhöjda fosfatvärden. 
Platsen motsvarar läget för Bjärredsboplatsen (fig. 2). 
Den sydvästra gränsen av Arrhenius kartering tang
erar det område där vikingatida lämningar påträffades 
år 1967 (Lindskog 1967). Om man antar, att Bjärreds
boplatsen utbredning överenstämmer med den fosfat
förhöjning som registrerades 1934, så får boplatsen en 
nord-sydlig längd av ca 300 meter. Boplatsens totala yta 
skulle då uppgå till omkring 30 000 mr.

Boplatsområdet låg under historisk tid i övergångszon- 
en mellan odlad jord och utmarksbeten på strandängar
na ner mot Öresund (fig. 3). På 1801 års skifteskarta 
framträder ett smalt stråk, benämnt som ”sämsta råg- 
och kornjord”, längs västgränsen för Flädie bys mellan- 
vång och norre vång. Detta motsvarar läget för den flacka 
höjdsträckning som en gång rymde den vendel-/vikinga- 
tidabosättningen och sannolikt, dess primära odlings
mark. Våtmarken omedelbart öster om boplatsen an
gavs i detta skede vara brukad som äng, respektive ”sämre 
havrejord”. Parallellt med kusten löpte landsvägen mel
lan Lomma och Borgeby på de gamla strandvallarna. 
Väster om vägen fanns det sammanhängande bälte av 
strandängar som utgjorde gemensam utmark för Borge
by, Flädie och Önnerups byar.

Bjärredsboplatsen har således haft ett gynnsamt läge i 
skärningen mellan olika resursområden. Odlingsmark 
av mindre god kvalitet har kompletterats av riklig till
gång på beten och ängsmark till fodertäkt (Emanuels- 
son m fl 1985). Närheten till kusten har givit möjlighet 
till ett strandnära fiske, något som även i viss mån av
speglas i fyndmaterialet.

Vid en genomgång av det marknamnsregister, sam
manställt för Flädie och Borgeby socknar, som nu förva
ras på Dialekt- och Ortsnamnsarkivet i Lund (DAL), 
påträffades inga bebyggelseindikerande namn i anslut
ning till Bjärredsboplatsen. Flera namnformer som kan 
antyda förekomsten av numera bortodlade förhistoriska
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gravanläggningar kunde dock lokaliseras till Flädie 
norre vång och den anslutande södra vången i Borgeby. 
Exempelvis finns marknamnet Traestene noterat som 
åkernamn i Lunds Stifts Landebok 1570, vilket kvarle- 
ver så sent som 1807 i Trestenebacken. Borgebys närbe
lägna Röråkersbacken är tämligen sent belagt genom 
lantmäteriakter från 1767. Stenbjeren i Flädie norre vång 
(iStensbierre år 1570) får betraktas som en mera osä
ker namnform, där betydelsen kan åsyfta markkvalitet 
med stenbunden jord, likaväl som fornlämningar.

De två medeltida byar som ligger närmast den vikinga
tida boplatsen i Bjärred är Flädie (2,5 km) och Borgeby 
(3 km). Båda är kyrkbyar i egna socknar och bägge om
nämns för första gången i Necrologium Lundense, Flädie 
somFlatoige år 1085 och Borgeby år 1120 somBurgaby. 
I det äldre kartmaterialet präglas bilden av Borgeby i 
hög grad av den godsbildning som gett byn dess namn. 
Flädie år 1769 beskrivs däremot som en by tomt med 
ett något oregelbundet genomfört bolskifte med ett 
tiotal ursprungliga, tämligen små bol (Dahl 1942).

Fig. 2. Arrhenius fosfatkarta. Undersökningsplatsen är mar
kerad med en stjärna./ The phosphate map by Arrhenius. The 
area of investigation is marked by a star.

Fig. 3. Flädie, Fjelie och Önnerups byar (efter Dahl 1942). Undersökningsplatsen är markerad med en pil./ The villages of Flädie, 
Fjelie and Önnerup (after Dahl 1942). The area of investigation is marked by an arrow.
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Undersökningsresultat

Vid undersökningen år 1993 påträffades nära 1000 an
läggningar. Dessa utgjordes av stolphål, gropar, härdar, 
brunnar, samt grophus och rännor. Stolphålen, ca 900 
till antalet, var den helt dominerande anläggningstypen. 
Genom att sammanställa och jämföra dessa anläggningar 
med avseende på likheter i form, djup och fyllning var 
det möjligt att urskilja minst 11 olika stolpbyggda lång
hus (hus A-L, fig. 4-8).

A3 8 %
A645

IA642

A381

Fig. 4. Plan över de undersökta långhusen./ Plan of the investi
gated long-houses.

Hus A

Hus A, var en treskeppig byggnad med en längd av 18,8 
meter, beläget i undersökningsområdets sydöstra del. 
Långväggarna var svagt bågformade, vilket gav en största 
bredd av 6,0 meter på husets mitt. Avståndet mellan 
hörnstolparna vid gavlarna var 5,4 meter. Under förut
sättning att lerklinat flätverk använts i väggarna, har gav
larna haft avrundad form. Om däremot skiftesverkstek- 
nik utnyttjats bör gavlarna ha varit trefasade.

Det takbärande systemet i huset utgjordes av parvis pla
cerade stolpar, totalt fem par. I byggnadens mittparti 
hade ett 4,8 m långt öppet rum skapats. En centralt pla
cerad öppen eldstad kan ha funnits i detta utrymme.

Även en förrådsgrop påträffades här. Antydan till en 
dörröppning kunde konstateras i mittrummets nordvägg. 
I husets västra del stod de tre takbärande stolpparen på 
ett inbördes avstånd av två meter, i den östra delen var 
avståndet det dubbla. Sannnolikt återspeglar dessa skill
nader byggnadens ursprungliga rumsindelning. Den to
tala golvytan uppgick till cirka 110 m2.

Byggnaden hade reparerats vid minst ett tillfälle, vilket 
visades av att de östligaste takbärarna skiftats ut.

Hus B

Hus B, var en 19,5 m lång treskeppig byggnad, som låg 
parallellt med hus A, men var förskjutet ungefär fyra 
meter åt norr. Likheterna i konstruktion och rumsdis
ponering mellan dessa två byggnader var mycket på
fallande. Även hus B hade svagt bågformade långväg
gar, men var något smalare än hus A. Det välbevarade 
västra gavelpartiet var rundat och avståndet mellan hörn
stolparna var 4,85 meter.

Även i detta hus var den takbärande konstruktionen 
baserad på fem par kraftiga stolpar. Det öppna mitt
rummet hade en längd av 5,5 meter och var alltså något 
längre än det motsvarande utrymmet i hus A. Den skev
het i placeringen av andra och tredje paret takbärare 
som kunde noteras i hus A bestod, men var mer uttalat 
i hus B. Rumsdisponeringen förefaller att ha varit iden
tisk i de båda husen. Den tillgängliga golvytan var något 
mindre i hus B, drygt 100 m2.

Hus C

Hus C utgjordes av en treskeppig byggnad vars mått 
och konstruktion erbjöd flera olika tolkningsalternativ. 
Huset kan betraktas som en ombyggd och reparerad 
byggnad, med en längd av 24,5 meter och bredd av
5,5 meter. Tre av paren i husets mittparti har blivit om
satta vid en genomgripande reparation. Golvytan i hus 
C uppgick till omkring 125 m2.

En smal nord-sydlig dräneringsränna började inne i väs
tra delen av byggnaden. Den har sannolikt tillkommit 
under hus C:s äldsta fas och haft en liknande funktion 
som de avloppsrännor som påvisats i hus D och 1. I 
ett senare skede har anläggningen gått ur bruk, varef
ter två stolphål som även de ingått i hus C, grävts ge
nom rännans fyllning.
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Hus A

Hus B

Hus C

Fig. 5. Husen A, B och C. Skala 1:200./ The houses A, B and C. Scale 1:200.
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Hus D

Undersökningens största byggnad var hus D, ett treskep- 
pigt långhus med en längd av 28 meter. Dess vägglin
jer var tydligt bågformade, vilket gav en variation i bredd 
mellan hela 7,5 m i husets mittparti, jämfört med 6,0 
m vid hörnstolparna. Långväggarnas djupa stolphål stod 
i kontrast mot de av lättare material uppförda gavelpar
tierna. Den bevarade västgaveln var närmast rak.

Byggnadens takbärande konstruktion hade utgjorts av 6 
par kraftiga stolpar, symmetriskt utplacerade, med ett 
största avstånd av 5,0 meter mellan paren närmast gav
larna. I denna byggnad särskiljde sig således inte mitt
rummet. Två tydliga ingångar, med stora stolphål efter 
dörrposter, var placerade mittemot varandra i husets lång
väggar. Utanför den södra ingången fanns en stolpkon- 
struktion som tolkades som en vindskyddsliknande far
stu. Golvytan inom hus D uppgick till omkring 190 m2.

En intressant detalj med avseende på rumsfunktionen 
i huset, utgjordes av den smala rännan A842, som bör
jade omedelbart innanför nordväggen, cirka 5 meter från 
byggnadens östra gavel. Rännan, som förmodligen lett 
ut avlopps- och gödselvatten från huset, mynnade ut i 
ett större dike som stod i förbindelse med det lägre 
belägna våtmarksområdet öster om boplatsen.

Två 14C-analyser på förkolnade sädeskorn från fyllningen 
till två stolphål som tillhört den takbärande konstruk
tionen, gav en datering till vikingatid (se tab. 1).

Hus E

Hus E var en mindre rektangulär byggnad med måtten
5,5 x 3,5 meter. Fyra mycket kraftiga stolphål, med 
likartad fyllning, visade var husets hörnstolpar stått. Golv
ytan uppgick till 18 m2. Byggnaden kan eventuellt tol
kas som ett förrådshus med förhöjt golv, en s.k. stak- 
lada (Fonnesbech-Sandberg 1992:30ff). Höga fosfatvär
den konstaterades i anslutning till samt omedelbart väs
ter om byggnaden. En möjlig förklaring till detta är att 
stakladans öppna undervåning ingått som regnskydd i 
en mindre inhägnad för småkreatur.

Hus F
Hus F var en större treskeppig byggnad vars ena halva 
låg utanför undersökningsytan. Husets totala längd bör

ha uppgått till minst 25 m. Den största uppmätta bred
den var 7,0 meter. Avståndet mellan hörnstolparna i 
den räta östgaveln var något mindre, ungefär 6,8 meter. 
Trots en viss skevhet i det i det bevarade gavelpartiet, 
förefaller byggnaden ha haft en närmast rektangulär 
grundplan.

Tre par takbärande stolpar påträffades vid undersökningen. 
Eftersom gavelkonstruktionen var kraftigt dimensio
nerad kan även gavelstolparna ha haft en bärande funk
tion. Byggnadens grundplan överensstämmer i stort med 
hus D, både beträffande bredd och bärande system. Om 
detta förhållande även gäller husets längd, så har hus F 
haft en golvyta på cirka 200 m2.

De insamlade fosfatproverna uppvisade mycket höga 
värden och dessa kan, tillsammans med den rikliga före
komsten av sädeskorn, indikera att stall och spannmåls
lager låg i husets östra del. Förkolnade sädeskorn från 
ett av de stolphål som ingick i den takbärande konstruk
tionen, gav en 14C-datering till vikingatidens äldre skede.

I detta sammanhang förtjänar även ett makroprov från 
den nordöstra hörnstolpen A424 att nämnas. Vid flotte
ringen insamlades över 100 förkolnade sädeskorn ur 
provet. Den mängd av korn som deponerats, samt lo
kaliseringen till ett av byggnadens hörn gör en tolk
ning som busoffer möjlig (se Regnell, denna volym).

Hus G

Hus G var ett treskeppigt långhus med en längd av 21 
m. Dess långväggar var lätt bågformade vilket gav en 
största bredd av 6,5 meter vid husets mitt. Avståndet 
mellan hörnstolparna var 5,7 meter. Endast västra ga
veln var någorlunda bevarad och föreföll att ha haft en 
trefasad utformning.

Husets takbärande konstruktion bestod ursprungligen 
av 6 par symmetriskt placerade stolpar. Eventuellt har 
även gavelstolparna haft en viss bärande funktion. 
Byggnadens största öppna rum var beläget i dess mitt
parti och hade en längd av 4,5 meter. I husets västra 
del fanns två ingångar, placerade mitt emot varandra, i 
respektive långvägg. Mellan öppningarna fanns en cen
tralt placerad öppen eldstad. Byggnadens golvyta upp
gick till 125 m2. Att reparationer förtagits visades av 
att andra och femte takbärarparen skiftats ut. Vid bygg
nadens östra gavelparti fanns dräneringsdiken, vilket
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HusD

Hus E Hus F

Fig. 6. Husen D, E och F. Skala 1:200./ The houses D, E and E Scale 1:200.

tyder på att man har haft problem med a tt hålla huset 
torrt och beboeligt.

HusH

Hus H var en treskeppig byggnad med en längd av 22,5 
meter. Dess svagt bågformiga långväggar gav huset en 
största bredd på 6,5 meter. Vid gavlarna var bredden
5,6 meter. Vilken form gavlarna ursprungligen haft 
gick inte att avgöra, eftersom de var ofullständigt beva
rade. Dessutom uppvisade långväggarna en påfallande 
asymmetri i sina gavelnära partier.

Det takbärande systemet i hus H hade ursprungligen 
bestått av 5 par stolpar, placerade så att mittpartiet blev 
det största öppna rummet med ett spann av cirka 5,5 
m. Inga ingångar kunde påvisas. Golvytan i hus H upp
gick till mellan 125 och 130 m2. De insamlade fosfat
proverna uppvisade höga värden i byggnadens östra och 
västra delar.

Hus I

Huset låg med mindre än halva sin längd inom under- 
sökningsytan. Byggnaden, av vilken 11m kunde un
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dersökas, var ett treskeppigt långhus med närmast rak, 
något indragen östgavel. Största uppmätta bredd upp
gick till 6,2 meter. Avståndet mellan de kraftiga hörn
stolparna var 5,5 meter. I likhet med det närbelägna 
hus F uppvisade långväggarna en påfallande oregelbund
enhet i sina östligaste delar. Väggarna var i bägge fallen 
förskjutna ungefär 0,5 meter åt norr. Den dokumen
terade delen av den takbärande konstruktionen bestod 
av 3 par kraftiga stolpar. Inga dörröppningar kunde kon
stateras. Närmast schaktväggen fanns en härd vilket kan 
tyda på att bostadsdelen legat i husets östra hälft.

En smal ränna som fanns i husets nordöstra del, mynna
de ut i ett större dike. Där rännan passerade ut genom 
husets nordvägg vinklade väggen av något, så att vägg 
och ränna möttes i rät vinkel. Två stolphål inne i huset, 
placerade på ömse sidor om rännan, har troligen ingått 
i rännans konstruktion. En ränna med liknande place
ring och utformning fanns även i hus D.

Byggnadens totala golvyta kan ha uppgått till omkring 
120 m2. En genomgripande ombyggnadsfas visade sig 
i form av omsättningar/utskiftningar av samtliga bärande 
stolpar i takkonstruktionen. I väggarna fanns inga lik
nande spår. Hus I är, med undantag för det svårtolkade 
hus C, det enda av de elva långhusen som blivit föremål 
för så omfattande åtgärder.

Hus }

Hus J var ett treskeppigt långhus och var till sin form i 
det närmaste identiskt med husen A och B. Byggnaden 
låg på samma plats och hade samma orientering som 
hus A, vilket ledde till att byggnaden inte identifierades 
i fält. Husets bevarade längd var 17 meter men torde 
ursprungligen ha varit mellan 18 och 19 meter. Dess 
bredd kunde inte bestämmas på grund av vägglinjernas 
fragmentariska tillstånd, men uppskattades överstiga 
knappt 5 meter. Vid gavlarna hade byggnaden antagli
gen varit något smalare.

Den tämligen välbevarade södra långväggen skilde sig 
genom sin oregelbundenhet från de motsvarande vägg
linjerna i husen A och B. Det takbärande systemet, 
med sina 5 par stolpar, samt det 4,8 meter långa mitt
rummet hade däremot stora likheter med husen A 
och B. Den totala golvytan i hus J bör ha uppgått till 
omkring 95 m2, eftersom det var smalare än både hus 
A och B.

Hus K

Endast en mindre del av hus K låg inom den under
sökta ytan. Byggnaden, hade varit ett treskeppigt och 
relativt smalt långhus, med en bredd av ca 4,5 meter. 
Husets takbärande system utgjordes av parvis placerade 
stolpar, varav ett par hade satts om. Vid undersökningen 
framkom inga spår efter husets väggkonstruktioner.

Hus L

Hus L var det enda långhuset som var orienterat i nord- 
sydlig riktning. Byggnaden var treskeppig, med raka lång
väggar, och hade en längd av 19 meter. Gavelpartierna 
var svagt rundade eller möjligen trefasade. Den största 
bredden uppmättes till 6,0 meter. Avståndet mellan hörn
stolparna var knappt 5,5 meter.

Byggnadens takbärande konstruktion baserades på 5 kraf
tiga och asymmetriskt placerade stolppar. Eventuellt har 
även stolpar i södra gaveln inkluderats i det bärande 
systemet. Om samma förhållande gällt den norra ga
veln kunde inte konstateras eftersom spåren efter gavel
partiet var helt utplånade. De tre utrymmena mellan 
takbärarparen i husets norra och mellersta delar hade 
ungefär samma storlek. Det södra utrymmet var däre
mot något mindre. En dörröppning var belägen i den 
östra långväggen, i utrymmet mellan andra och tredje 
takbärarparet. Byggnadens totala golvyta var på 110 m2.

Vid en jämförelse mellan husen L och I framkommer 
flera likheter. Vägglinjerna är raka och husen har samma 
bredd. De södra respektive östra delarna av husen L och I 
hade dessutom likartad uppbyggnad av det takbärande 
systemet. Fosfatproverna från hus L visade en förhöj
ning av värdena i byggnadens mellersta och norra delar.

Grophus

Totalt undersöktes åtta grophus. Två olika planformer 
kunde urskiljas. Dels en nästan oval form, dels en som 
kan betecknas som rektangulär med rundade hörn. De 
flesta grophusen var försedda med gavelstolpar. Denna 
hustyp med sadeltakskonstruktion är den mest under
sökta grophustypen i södra Sverige (t ex Strömberg 1978:
18ff, Björhem & Säfvestad 1993: 324ff). Av stolparnas 
placering framgick, att husens orientering i huvudsak 
var öst - väst.
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Hus G

Hus H

HusI

Fig. 7. Husen G, H, I och J. Skala 1:200./ The houses G, H, I andJ. Scale 1:200. 
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Hus K

Hus L

Fig. 8. Husen K och L. Skala 1:200.1 The houses K and L. 
Scale 1:200.

Brunnar

I samband med undersökningen påträffades ett tiotal 
brunnar. Fem av dem kunde närmare undersökas (se 
fig. 11-14). Brunnarna, vars djup varierade mellan 1,5- 
2,3 meter, hade trattformade nedgrävningar med en 
övre diameter av ca 2,0-4,5 meter. I bottnen var brun
narna betydligt smalare med en diameter av 0,30-1,40 
meter.

Två av brunnarna, A24 och Al 04, hade bevarade flät
verk från bottenkorgarna. Speciellt välbevarad var flät- 
verkskonstruktionen i brunnen A24, boplatsens största

brunn. Korgen var byggd av vertikalt placerade pinnar 
med ett mellanrum på ca 0,25-0,3 0 meter. Emellan dem 
fanns flätade slanor av böjligt trä. Brunnskorgen hade 
en diameter och höjd på ungefär 1,4 meter respektive 
0,6 meter. Fynd av lösa slanor i brunnens fyllning tyder 
på att det även funnits flätverk högre upp i brunnen. I 
fyllningen påträffades främst organiskt material i form 
av gödsel, djurben och träpinnar men även fragment 
av träskålar (fig. 10). Den betydligt mindre brunnen, 
Al 04, var i stort sett konstruerad efter samma princip. 
Den enda skillnaden var att brunnskorgen hade för
stärkts med två stolpar på korgens insida för att förhin
dra ihoprasning. Ett fynd av det ovanligare slaget fram
kom i brunnen Al 00. En större koncentration av fisk
ben påträffades.

I anslutning till brunnen A24 påträffades ett par djupa 
stolphål, grävda för att rymma virke av kraftiga dimen
sioner. Dessa kan ha ingått i brunnskonstruktionen som 
någon form av hävstång eller annan lyftanordning.

Fyndmaterialet

Det mesta fyndmaterialet kommer från grophus och 
brunnar. De fyndkategorier som förekom var keramik, 
bränd lera samt sten-, trä och järnföremål. Även ett min
dre benmaterial tillvaratogs.

Keramik

Sammanlagt påträffades ca 3,5 kg keramik fördelat på 
61 anläggningar. Ungefär 60% av keramikmaterialet 
framkom i brunnarna och grophusen. Den övriga kera
miken fanns främst i groparna och stolphålen. Enstaka 
keramikskärvor påträffades i stolphål tillhörande hus 
D, E, L och G. Materialet är fragmentariskt och går 
endast i liten utsträckning att foga samman till större 
partier.

All keramik kan hänföras till Sellings grupp A (Selling 
1955:13). Den odekorerade keramiken av typ AIV ut
gör den helt dominerande gruppen, vilken enligt Sel
ling kan dateras till perioden 800 till 1200 e. Kr (Ibid: 
226). Endast ett fåtal skärvor har någon form av dekor. 
Med utgångspunkt från mynningsbitarnas utformning 
kan tre kärltyper urskiljas. Den dominerande typen ut
görs av rundbukiga kärl med rundad och insvängd myn-
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ning (Sellings grupp A IV:3al, se fig. 9:1). I keramik
materialet finns också tämligen rakväggiga kärl med 
svagt utsvängd mynning (Sellings grupp AIV:3b eller 
AIV:3c). Dessa sistnämnda mynningsformer är i klar 
minoritet i förhållande till den insvängda gruppen. Dess
utom förekommer ett begränsat antal mynningsskärvor 
från hängkärl (Sellings grupp A IV:3a2), en kärltyp som 
strax under mynningen försetts med två motstående 
upphängningshål. Vid hålen har mynningen förtjockats 
och utformats till flikar för att öka hållfastheten.

Endast ett tjugotal mynningsskärvor har tillhört häng
kärl. En skärva av ett troligen importerat hängkärl på
träffades i grophus A381. Till skillnad mot det övriga 
keramikmaterialet är denna skärva välbränd och har ett 
tunt fint gods, med dekor i form av lodräta streck strax 
under upphängningshålet. Ett annat avvikande keramik
fynd, som framkom i grophus A3 01, är tre mynnings
skärvor av ett litet lerkärl med dekor av små knoppar 
(fig. 9:2). Liknande småkarl har bl a påträffats i Löddekö- 
pinge och Ystad (Ohlsson 1975-76:126ff, Strömberg 
1978:74).

järnföremål

Järnföremålen från undersökningen är fåtaliga. Bland 
fynden finns egentligen endast en sorts redskap, represen
terat av två knivar. En kom från brunnen A22 medan 
den andra påträffades i ett stolphål som tillhörde hus B. 
Stolphålet (A3 64) var djupt och stenskott, och ingick i 
hus B:s takbärande konstruktion. Kniven, som stod djupt 
ned i stolphålets fyllning, är med största sannolikhet 
nedlagt som huso ff er. Husoffer, dvs rituella nedläggelser 
av speciellt utvalda föremål i hus med syftet att skydda 
byggnaden och dess invånare mot eldsvåda, olycka och 
sjukdom är etnologiskt dokumenterat så sent som på 
1800-talet och sedvänjans ursprung kan sökas långt 
ner i förhistorisk tid (Karsten 1994:145ff, Carelli 1996, 
se även Regnell denna volym).

Träföremål

Bevarade föremål av trä är sällsynta vid undersökningar 
av boplatser från yngre järnålder. I brunnen A24 var be-

5cm

Fig. 9:1. Kärl tillhörande grupp ATV:3al. 9:2. Kärl med dekor av små knoppar./ Vessel belonging to Selling’s group AIV:3al. 9:2. 
Vessel with small buckles.

158



varingsförhållandena för organiskt material sällsynt goda 
- delar av två träskålar påträffades. Skålarna var tillver
kade av al, ett träslag som är valt med omsorg, då al 
lämpar sig väl för föremål gjorda i ett stycke. Det är lätt 
att bearbeta och spricker inte när det torkar. Av särskilt 
intresse är en buk- och mynningsbit från den ena av 
skålarna. Skålen har haft rundad buk med insvängd myn
ning (fig. 10:1). Formen är alltså identisk med boplats
ens dominerande keramikkärl — det rundbukiga kär-

Fig. 10. Träskålar av al./ Wooden-vessels made from alder.

let med insvängd mynning, tillhörande gruppen A IV:3al 
(jfr fig. 9:1). Den andra skålen, med en nästan rak myn
ning och med facetterad mynningskant, saknar däre
mot paralleller i keramikmaterialet (fig. 10:2).

Vanligvis saknas förutsättningar för att föremål avför
gängliga material som t ex trä och läder, skall bevaras 
på järnålderns boplatser. Följaktligen är förekomsten 
av dessa träkärlsfragment speciellt intressant, då den 
formmässiga överensstämmelsen med samtida kera
mik antyder hur föremål tillverkade av olika förgäng
liga material ingått bland hushållens inventarier.

Fasindelning

De fyra 14C -dateringarna visar på en bebyggelse under 
700-, 800- och 900-talen, möjligen även tidigt 1000-tal 
(se tab. 1). De påträffade långhusens grundplaner, grop- 
husbebyggelsen och keramikmaterialet passar också väl 
in i perioden vendel-/vikingatid.

För att underlätta tolkningen av bosättningens olika ske
den upprättades ett relationsschema för större konstruk
tioner som långhus, grophus, rännor, brunnar och här
dar. Genom boplatslämningarnas stratigrafi var det så
ledes möjligt att upprätta den kronologi som utgör grun
den för följande fasindelning.

Omkring 45% av alla undersökta anläggningar kunde 
knytas till den vendel-/vikingatida bosättningen med dess 
många huskonstruktioner. Man kan anta att merparten 
av de anläggningar som inte gått att datera också till
kommit under detta skede, då boplatsytan utnyttjades 
intensivt. Därutöver bör dock ett mindre antal, framför 
allt gropar och härdar, knytas till aktiviteter som före
gått den stadigvarande bosättningen.

De tre huvudfaser som bosättningen från vendel-/vikinga- 
tid indelats i, rymmer i sig betydande oklarheter. Ett 
stort antal stolphål, framför allt i fältets västra del, har 
inte gått att sammanställa till klara huskonstruktioner 
vid tolkningsarbetet. Antagligen ryms delar av byggna
der även i detta gytter av anläggningar. Dessutom syns 
inte de mindre förändringar av bebyggelsens struktur 
som bevisligen har ägt rum (se t.ex. hus C och E) inom 
dessa tolkningsramar. Avsikten med föreliggande fas
indelning är i stället att ge en översiktlig bild av de for
andringsprocesser bosättningen genomgått under de 200- 
300 år den existerat.
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Analysnr.
Okal. värde 
Två sigma

Prov
Ett sigma

UA-6209 
1235+55 BP 
665-895 AD

Hus F, A273, stolphål 
750-825 AD

UA-6210
1225 ±55 BP 
668-897 AD

Hus D, A585, stolphål 
758-878 AD

UA-6211 
1080±65 BP 
780-1044 AD

Hus D, A798, stolphål 
894-1010 AD

UA-6212 
1220±65 BP 
669-900 AD

Hus B, A860, stolphål 
756-883 AD

Tabell. 1. 14C-analyser från Bjärredsboplatsen. Värdena är 
kalibrerade i Calibeth 1.5b 1991./ I4C analyses from Bjärred. 
Calibrated in Calibeth 1.5b 1991.

Fas 1

De anläggningar som tillhörde den första bebyggelse
fasen låg samlade i undersökningsytans sydöstra delar. 
Följande anläggningar kunde knytas till fas 1:

- Långhusen A, B och J
- Grophusen A642 och A643
- Brunnarna Al 06

De tre långhusen var, när det gäller storlek och konstruk
tion,! det närmaste identiska. Endast bredden skiljde 
dem åt. Hus A var det bredaste och hus J det smalaste. 
En förklaring till skillnaden i bredd kan vara, att samma 
virke utnyttjats i alla de tre byggnaderna. Det återan
vända bärande virket har huggits om och kanske kortats 
av något vid varje byggnadstillfälle. Hus A utgör då det 
äldsta skedet, följt av hus B. Hus J är det sista huset 
som byggs. Eftersom husen var uppförda nära våtmark
en, på sank och dåligt dränerad mark, har byggnaderna 
troligen haft en kort livslängd. Samtliga av husen skars 
av den stora rännan A990 som kunde knytas till fas 2. 
Grophusen har tolkats in i fas 1 eftersom de delvis över
lagrades av yngre anläggningar. Desutom skiljde sig fyll
ning och fyndmaterial gentemot de grophus som till

hörde de yngre faserna. De t vå brunnarna skars också 
av rännan A999 som kunde knytas till fas 2.

Fas 2

Till boplatsens andra fas hade bebyggelsens tyngdpunkt 
flyttats mot nordväst, upp på sandigare och något mera 
väldränerad mark. Dessutom förefaller en uppdelning 
på tre separata gårdsenheter ha blivit genomförd, åt
skilda av diken och hägnader.

Följande anläggningar kunde knytas till fas 2 :

- Långhusen F, G, H, I och L
- Grophusen Al 6 och A387 
-Brunnarna A37, A104 och ev. A24
- Förrådsgroparna A242 och A247
- Rännorna A26, A200, A716, A873, A989-A991 

samt tre hägnader

Centralt inom undersökningsytan låg under bebyggel
sens andra fas en gårdsenhet som bestod av tvålånghus, 
G och L, samt ett grophus, A387. Långhusen hade 
placerats i vinkel, så att ett gårdsrum bildades, begrän
sat av huskropparna i norr och väster samt av diket 
A990 i öster. I hus G fanns en genomgående passage i 
mittrummet, som möjliggjorde förbindelse både med 
granngården i norr och med odlingsmarken i öster. Hus 
L däremot, föreföll genom sin enda tydliga dörröpp
ning att ha haft sin huvudsakliga orientering ut mot 
gårdsrummet. Inom tomten, men väster om hus L, fanns 
ett grophus, A3 8 7, som genom sitt läge och sin fyllning 
också bör ha tillhört denna fas. Att man även under 
detta skede av bebyggelsen haft avsevärda problem med 
dräneringen av boplatsen, visades tydligt av det arbete 
man lagt ner på att föra undan spillvatten från östra 
delen av hus G. Diket A990 slöt tätt intill gaveln på 
detta långhus, medan rännan A989 följde sydväggens 
östligaste del.

Endast en mindre del av den västra gårdsenheten var 
tillgänglig vid undersökningstillfället. Denna vikinga
tida tomt rymde två långhus, F och I. Byggnaderna 
hade placerats parallellt på knappt 5 meters avstånd 
från varandra. Hus I uppvisade stora likheter med det 
närbelägna långhuset L i den centrala gården. I båda 
fallen är en tolkning som förråds- och stallbyggnad möj
lig. Detta understryks av den avloppsränna som för
band hus I med diket A26. Funktionen som gårdens
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Fig. 11. Bjärredsboplatsen under fas 1. Skala 1:400./The Bjärred settlement during phase 1. Scale 1:400.
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Fig. 12. Bjärredsboplatsen under fas 2. Skala 1:400./The Bjärred settlement during phase 2. Scale 1:400.
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huvudbyggnad förefaller ha tillkommit hus F, som stor- 
leksmässigt väl motsvarade hus D i den efterföljande 
fasen. Det kan dock inte uteslutas att hus F tillhör 
den sista bebyggelsefasen, men då endast en liten del 
av huset framtogs kan detta inte avgöras med säker
het. I utrymmet mellan de två huskropparna i den väs
tragården låg två större förrådsgropar, A242 och A247, 
som innehöll rikligt med brända sädeskorn.

Den nordöstra gårdsenheten bestod av långhuset Fl, 
grophuset Al6 samt brunnen A37. Hus H uppvisade 
stora likheter med granngårdens huvudbyggnad G, med 
avseende på storlek, golvyta och utformningen av det 
bärande systemet. Överensstämmelserna är så påfallande 
att en likartad funktion kan antas för dessa båda byggna
der. Grophuset Al 6 bör ha tillhört fas 2 med ledning av 
närheten till hus H, samt genom sin fyllning.

Tomtgränser inom bosättningen markerades genom ett 
system av diken, rännor och hägnader. Som gräns mel
lan den västra och den norra gården drogs diket A26 
helt fram till nordväggen på hus G. Gränsen mellan 
den centrala och den norra gårdsenheten utgjordes av 
ett grindförsett flätgärde som sammanknöt A26 med 
nästa dike, A873. Grinden möjliggjorde kommunika
tion mellan dessa båda gårdar. Den centralt belägna går
den avgränsades från odlingsmarken i öster av det nord
sydliga diket A990. Väster om hus L markerades tomt
gränsen mellan denna gård och dess västra granne av 
en hägnad som fortsatte i rännan A716. Någon avgräns- 
ning söderut av tomten kunde inte konstateras.

Under fas 2 kan ett område med odlingsmark sannolikt 
urskiljas i östra delen av den undersökta ytan. De två 
gränsdikena A990 och A873 avgränsade en närmast an- 
läggningstom yta ut mot våtmarken öster om boplat
sen. Det öst-västliga diket A991, som var grävt genom 
detta parti, kan ha utgjort en gräns mellan två parceller. 
En tydlig ingång in till denna förmodade åker eller ängs
mark fanns i dess nordöstra hörn. Här möjliggjorde en 
bred öppning mellan gränsdikena passage från både den 
norra och den centrala gården.

Den undersökta ytan rymdes inom den norra tredje
delen av den areal, där förhöjda fosfatvärden uppmätts 
och förefaller ha rymt tre separata gårdar. Om vi för
utsätter att bosättningen omfattar hela det fosfatför- 
höjda området, kan det totala antalet enheter inom bo
sättningen uppskattas till ett tiotal gårdar.

Fas 3

I det tredje skedet av bosättningen har bebyggelsens 
struktur återigen omdanats på ett radikalt sätt. Före
komsten av rännor och diken antydde att uppdelning
en i tre olika gårdsenheter bestod. Gränserna förefaller 
dock att ha ändrats varvid tomtytan ökat.

Följande anläggningar kunde knytas till fas 3 :

- Långhuset D
- Grophusen A142, A3 01, A3 81 och A3 89
- Brunnen A24
- Rännorna A26, A143 samtA865

Endast ett långhus har kunnat knytas till fas 3, men 
denna byggnad var i gengäld undersökningens största. 
Hus D har med sina rejält tilltagna dimensioner - 190 
m2 - kunnat rymma de flesta av en gårds olika funk
tioner inom sina vägger. Tvzgrophus strax söder om 
denna byggnad, samt en brunn i nordväst, bör också 
ha tillhört samma gårdsenhet.

Gränsrännan mot tomten i nordöst omgrävdes och fort
levde från föregående fas, men några huskonstruktio
ner knutna till fas 3 gick inte att påvisa i denna del av 
undersökningsytan. Vid en jämförelse med resultaten 
från förundersökningen 1990, märks en tydlig koncentra
tion av stolphål norr om det till fas 2 knutna hus H. 
Dessa anläggningar gick ej att tolka till någon klar struk
tur, men det är inte omöjligt att ett yngre långhus exis
terat i detta läge, strax intill sin föregångare.

Det finns klara tecken på att den nordvästra gårdsen
heten från fas 2 fortfarande existerade i bebyggelsens 
tredje skede. Varken hävdade gränsmarkeringar eller 
säkra byggnadslämningar gick att påvisa vid undersök
ningen. Däremot kan den vikingatida brunnen, strax 
nordväst om schaktet vid 1984 års utgrävning (Wallin 
1984), mycket väl kunna kopplas till en enhet som flyt
tats ett litet stycke västerut i detta skede.

I fältets sydvästra hörn fanns tvågrophus och ett nord- 
sy dgående dike. Till diket anslöt en grund dränerings- 
ränna. Vid en jämförelse med andra rännor som påträff
ades under 1993 års undersökning är denna kombina
tion värd att notera. Grunda avloppsrännor som lett un
dan spillvatten från långhus ut i djupare diken med både 
dränerande och gränsmarkerande funktion, påvisades
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Fig. 13. Bjärredsboplatsen under fas 3. Skala 1:400./ The Bjärred settlement during phase 3. Scale 1:400.
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vid tre tillfällen. Förekomsten rännor och diken skulle 
således kunna indikera närvaron av ytterligare en bygg
nad, omedelbart väster om den utgrävda ytan. Ännu ett 
argument utgjorde den mycket kraftigt förhöjda fosfat- 
halt som noterades i direkt anslutning till grophusen 
och diket.

Anläggningar med oklar fastillhörighet

Två av sammanlagt tolv långhus har inte kunnat knytas 
till någon bestämd fas. Deras placering var sådan att de 
inte kunnat fungera samtidigt som hus och andra kon
struktioner som med säkerhet ingått i boplatsens hu
vudfaser.

Följande anläggningar saknar fasanknytning:

- Långhusen C och K
- Stakladan E
- Kulturlagret norr om hus D och G

Långhuset C var den enda byggnad som gick att urskilja 
i vimlet av stolphål redan vid matjordsavbaningen. Där
för betraktades den inledningsvis som en tydlig och lätt
förståelig konstruktion, men allt eftersom tolkningsar- 
betet framskred tvingades man ändra denna uppfatt
ning. I stället kom hus C att bli grävningens mest svårtol
kade långhus. Det är omöjligt att avgöra om stolphålen 
representerar en byggnad som blivit föremål för en ge
nomgripande ombyggnad, eller två huskroppar som 
överlagrar varann. Trots sin något avvikande oriente
ring uppvisar hus C stora likheter med husen A, B och 
J, och det hade varit rimligt att se huskonstruktionen 
som en del av bebyggelsesekvensen i fas 1. Denna tolk
ning omöjliggörs dock av att stolphål från hus C:sbä
rande ramverk tydligt grävts genom fyllningen i A990. 
Detta gräns- och dräneringsdike omslöt östra änden av 
hus G och har sannolikt anlagts för leda bort vatten från 
denna del av tomten under bebyggelsens fas 2.1 fynd
materialet från hus C ingår fragment av hängkärl som 
väl överensstämmer med dem som tillvaratogs i de båda 
grophusen A3 01 och A3 81 som placerats i fas 3.

Den del av hus K som blev föremål för undersökning 
bestod av tre par stolphål som ursprungligen innehållit 
takbärande stolpar. Byggnaden uppvisade stora likhe
ter med de tre nära besläktade långhusen A, B och J 
som hänförts till fas 1. Man kan anta att hus K till

hört samma bebyggelsesekvens, men eftersom det del
vis upptar samma plats som långhusen B och C kan det 
inte säkert placeras in i sammanhanget.

hius E, som tolkats som en mindre förrådsbyggnad, låg 
direkt väster om långhuset L (fas 2) och parallellt med 
detta. Dess vägglinjer skars av grophuset A389 (fas 3) 
och ett flätgärde, tolkat som en tomtgränsmarkering i 
fas 2. Längre västerut utgjordes gränslinjen av ett dike 
som slutade nära platsen för hus E. Byggnaden kan allt
så ha rivits i ett tidigt skede av fas 2, varefter flätgärdet 
provisoriskt uppförts i tomtgränsen mellan hus L och 
diket.

Omedelbart norr om hus D och G fanns bevarade kul
turlager över en yta av ca 100 m2. Lagrets södra kant 
följde i stort sett nordväggen till hus G, men eftersom 
det även överlagrade gränsdiket A26 har detta kultur
lager sannolikt uppkommit efter att bebyggelsen i fas 
3 slutat fungera. Lagret hade, med sin stora inbland
ning av bränd lera, sot och träkol närmast karaktär av 
brandlager. Inga andra fynd påträffades, varför en tolk
ning kan vara att det rör sig om uppeldat rivnings- 
material, kanske från hus D, i samband med bebyggel
sens avflyttning.

Torpbyn som försvann?

Undersökningen av den vendel-/vikingatida boplatsen, 
har givit svar på vissa av de frågor som formulerades in
för arbetets inledning. Dateringen är klarlagd, bebyg
gelsen är indelad i tre huvudfaser och vi har erhållit 
en god bild av det lokala byggnadsskicket under yngre 
järnålder. Dessutom finns ett omfattande provmaterial 
insamlat, från vilket betydelsefull information om od
lingsformer, näringsgrundlag och vegetation kan erhål
las vid framtida analyser.

Samtidigt har nya frågeställningar väckts som en di
rekt följd av den genomförda utgrävningen. När vi nu 
kommit att känna boplatsens inre struktur kan en ut
blick mot dess omland och mot det historiska ske
ende där den fungerat vara motiverad. Vad produce
rades inom byns eget territorium och vad fick tillfö
ras utifrån? Vilka maktstrukturer påverkade byn och 
dess invånares liv? Varför upphörde den att finnas till 
efter att ha fungerat och expanderat under flera gene
rationer?
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Fig. 14. Anläggningar med oklar fastillbörighet. Skala 1:400./Features with uncertain connection to a special phase. Scale 1:400.
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Den reglerade och den 
oreglerade bytomten

I medeltidens landsbyar, liksom i många av den yngre 
järnålderns, följde gränsdragningen mellan byns olika 
gårdsenheter fasta regler. Redan då bebyggelserna grund
lädes utnyttjades bestämda måttenheter vid uppmät
ning och utparcellering av enskilda gårdstomter. Resul
tatet blev ett mönster av regelbundna, gärna rektangu
lära tofter, något som framträder allra tydligast i med
eltidens bolskiftade bytomter (Siemen 1994:29ff).

I den välundersökta jylländska landsbyn Vorbasse, har 
man kunnat följa en omstrukturering av bebyggelsen, 
där stora rektangulära gårdsplatser lagts ut i två paral
lella rader kring en öppen plats. Denna genomgripande 
förändring, jämfört med boplatsens äldre uppbyggnad, 
har man dendrokronologiskt kunnat datera till åren om
kring 720 - 730 e.Kr. Regleringen tolkas som ett klart 
indicium på en överordnad kontroll av samhället, som 
bör ses i samband med kungamaktens initiativ vid den 
samtidiga uppkomsten av en handelsplats med noga 
utparcellerade tomter i Ribe (Egeberg Hansen m fl 1991).

Själva gränsmarkeringarna utgjordes i detta inledande 
skede gärna av grävda diken, en form av anläggningar 
man ofta möter vid undersökningar i medeltida byar. 
Rännorna har i vissa fall varit i bruk under lång tid, 
men de kan även ha ersatts av stängsel, jordvallar och 
andra former av markeringar. Det väsentliga är dock 
att gränslinjen i sig bibehålls med minimala föränd
ringar. Liknande förhållanden är välkända från Nordens 
tidigmedeltida städer, även där har tomtparceller van
ligtvis markerats med rännor i det äldsta skedet (Tesch 
1990:29).

Orsaken till denna noga reglerade tomtstruktur, liksom 
till dess långa varaktighet, står sannolikt att söka i dess 
egenskap av utifrån och uppifrån kommande påbud. 
Landsbyn, liksom också dess mindre enheter, måste en- 
hetliggöras inför värdering och skattläggning, på samma 
sätt som landbogården måste anpassas till gällande av
giftssystem och arrenden. Den likformighet i bebyg
gelsens struktur som vi idag kan observera bör alltså ha 
sitt ursprung i stora markägares och en framväxande 
centralmakts behov av överordnad kontroll.

På Bjärredsboplatsen verkar dock andra regler ha gällt. 
De gränsmarkeringar som kunde beläggas arkeologiskt, 
utgjordes här av dräneringsdiken som vid behov kom

pletterats med andra former av hägnader. Tofternas 
avgränsningar föreföll vara sekundära i förhållande till 
bebyggelsens placering. Dessutom var de större gräns
rännornas primära funktion uppenbart att dränera tomt
marken. Man hade därför noga anpassat dem till ter
rängen för att ge maximalt fall i dessa diken.

De hus som kunde knytas till bebyggelsens andra fas, 
dvs. den fullt utbyggda bytomten med dess 10-tal går
dar, gav intryck av att ha placerats på lämpligaste till
gängliga plats. Man har således inte följt något i för
väg upprättat mönster där byggnaderna lagts ut på utsta
kade och anvisade tofter. Vad vi bevittnar är snarare en 
tämligen långsam process med en fortgående uppdel
ning av ett mindre antal ursprungliga gårdar, dvs. en ex
pansion inom själva boplatsytan. Orsakerna till detta 
bör främst sökas i en befolkningstillväxt, kanske delvis 
genom inflyttning till en expansiv ny bosättning.

Gränserna mellan olika gårdsenheter inom den under
sökta delen av Bjärredsboplatsen ger intryck av att ha 
utformats på ett ganska slumpmässigt sätt. De diken 
som primärt grävts för att leda bort vatten från den uppen
bart svårdränerade bytomten har samtidigt fått fungera 
som avgränsningar mellan gårdarna. Viktigast har dock 
varit att hålla sin boplats någorlunda torr och beboelig, 
vilket bör ha vållat stora problem under regniga höst
veckor såväl som under vårens snösmältning.

Där rännor saknades markerade hägnader i form av flat
garden gränsdragningen. Bäst illustreras detta förhål
lande av området mellan hus G och H i bebyggelsens 
fas 2. Även stakladan E visar dessa gränsmarkeringars 
tillfälliga utformning. Tomtgränsen mellan den nord
västra och den centralt belägna gården utvisades av en 
ränna fram till denna byggnad. När så ladan revs, gräv
des inte någon fortsättning av gränsrännan, utan ett ny
uppfört staket fick fylla det uppkomna tomrummet. Det 
förtjänar att påpekas att det vi kallar ”diken” inte en
bart bestått av i marken grävda rännor, utan sannolikt 
kompletterats med jord- eller tångvallar, vilket också är 
innebörden av det äldre skånska uttrycket ”dige”, när 
man möter det i lantmäteriakterna!

Sammanfattningsvis ger den förtätade bebyggelsen, el
ler byn om man så vill, ett intryck av att dess innevå
nare kunnat organisera i vart fall dess inre struktur efter 
eget godfinnande. Avsaknaden av reglerad toftstruktur 
står i klar motsättning till de mönster som kunnat be
läggas på boplatser från denna period inom det västdan-
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ska området (Hedeager 1988). Att detta skulle kunna 
tyda på friare förhållanden i vikingatidens Skåne är dock 
knappast troligt. Den noggranna tomtregleringen gällde 
sannolikt i första hand de mer betydelsefulla boplat
serna, kanske speciellt de där större jordägare själva var 
bosatta. Förekomsten av en mycket stor gårdsenhet i 
Vorbasse visar tydligt på närvaron av en lokal magnat 
i denna vikingatida by (Hvass 1988). En mindre bebyg
gelse av det slag som Bjärredsboplatsen representerar, 
var i detta sammanhang förmodligen inte lika intres
sant att detaljreglera.

Boskapsskötsel eller odling?

Odlingsmarken i boplatsens närområde utmärks av för 
skånska förhållanden jämförelsevis dålig kvalitet. Det 
är svårt att tänka sig en mer omfattande spannmålspro
duktion med vikingatidens jordbruksteknologi under 
dessa förutsättningar. Odling till husbehov var givetvis 
möjligt, men att något säljbart överskott skulle skapas, 
annat än under särskilt gynnsamma år, förefaller min
dre troligt.

På en skifteskarta från 1801 benämns ett mindre parti 
som ”sämsta råg- och kornjord” tillhörande Flädie by, 
medan resten av området ligger som extensivt nytt
jade utmarksbeten. Det kom således att dröja ända till 
enskiftet, närmare 900 år, innan en total omreglering 
av Skånes landsbygd och en högkonjunktur för dess 
produkter, gjorde platsen attraktiv för mer omfattande 
uppodling.

Om man istället ser till boplatsens lämplighet för bo
skapsskötsel, blir bilden en helt annan. Öresundskus- 
tens strandängar har in i nutid utgjort en ytterst värde
full resurs som betesmark. De kustnära medeltida byar
nas territorier var oftast påfallande långsträckta, med 
bytomt och åkermark samlade längst i öster, ofta 2-3 
km in från stranden. Genom ängavångarna ledde långa 
fägatssystem västerut till de strandbeten som vanligen 
utnyttjades samfällt av flera byar. Vid skiftet delade 
Borgeby, Flädie och Onnerups byar på utmarksbeten 
i det område där den vikingatida boplatsen en gång 
existerat.

När man skall ägna sig åt boskapsuppfödning i Nor
den krävs mer än bara betesmarker, man måste ha till
gång till vinterfoder. Omedelbart öster om Bjärredsbo

platsen fanns fram till 1800-talets uppodling och utdik- 
ning omfattande våtmarksområden (Dahl 1942,1968). 
Här gavs riklig tillgång till högproduktiva slåttermarker. 
Med dessa förutsättningar uppfyllda bör bosättningens 
produktionsmässiga tyngdpunkt ha legat på boskaps
uppfödning.

Utbytet med Löddeköpinge

Man hade kunnat vänta sig att närheten till ett betydel
sefullt handelscentrum som Löddeköpinge skulle av
speglas i fyndmaterialet på den samtida Bjärredsboplat
sen. Avståndet mellan de båda är bara 3 km fågelvägen. 
Vid danska undersökningar som t.ex. det något äldre 
Gudme på Fyn, framträder ett mönster, där närvaron av 
ett regionalt maktcentrum med tillhörande handelsplats 
märks i form av högstatusföremål som förekommer 
spridda i det nära omlandet (Thrane 1991). Inget av 
detta återspeglas i Bjärredsboplatsens fyndmaterial, som 
istället är av ringa omfattning och påfallande enkelt till 
sitt utförande. Endast ett fåtal keramikfragment kan möj
ligen ses som indikation på kontakter med handelsplat
sen. Innebär detta att man inte haft något fungerande 
utbyte med Löddeköpinge och att den form av handel 
som där bedrivits varit inriktad på en kundkrets med 
helt andra preferenser än den lokala bondebefolkning
en? Rimligtvis utgör detta en del av förklaringen, efter
som statusföremål avsedda för en mindre publik säkert 
ingått i utbudet vid marknadsplatsen. Detta utesluter 
dock inte att ett utbyte av andra varor - som inte nöd
vändigtvis lämnat tydliga spår - har förekommit.

Just fattigdomen på föremålsfynd känns märklig när 
man närmare studerar förhållandena på boplatsen i Bjär- 
red. De undersökta gårdsenheterna bestod av välbyggda 
långhus, vars storlek snarast placerar dem bland de 
större av dåtidens hustyper (jfr. Kyhlberg & Winberg 
(red) 1995, Skov 1995) Dessutom var platsens beva- 
ringsförhållanden goda, kulturlager påträffades och i 
fyllningen till brunnar och rännor kunde organiskt 
material tillvaratas. Dateringsmässigt finns en klar över
ensstämmelse mellan de båda närbelägna lokalerna 
och rimligtvis har också omfattande kontakter före
kommit, både personliga och i form av handelsutbyte. 
Problemet ligger i att avgöra vilka varor som ingått i ut- 
växlingen.

För Åhusregionen har Johan Callmer studerat relatio
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nerna mellan specialiserade handelsplatser och perma
nenta agrara boplatser. Han har i detta sammanhang 
uppställt en modell i fem steg för utvecklingen av han
delssystem under yngre järnålder och äldre medeltid i 
östra Sydskandinavien. Under modellens andra steg, 
som motsvarar 800-tal, framhåller han att ”lokalbe
folkningen inom vissa områden...möjligen engageras...! 
en specialiserad produktion knuten till handeln” (Call- 
mer 1991:31).

Vi har tidigare kunnat konstatera att Bjärredsboplatsens 
ekonomiska styrka snarast legat i dess goda förutsätt
ningar för boskapsskötsel. En uppfödning av ungnöt för 
slakt kan sägas motsvara behov som uppkommit i och 
med etableringen av en större handelsplats. Kött, såväl 
som råvaror i form av läder och ben, bör ha rönt stor 
efterfrågan.

Det har tidigare påpekats att odlingsmarken i byns när
område varit av mindre god kvalitet och att spannmåls
odling troligen bara fungerat till husbehov. Därför kan 
de stora mängder förkolnade sädeskorn som vid under
sökningen påträffades i såväl kulturlager, golvlager i grop
hus, i förrådsgropar och i stolphål synas anmärknings
värda. Ses den rikliga förekomsten av spannmål som 
ett tecken på utbyte mellan olika produktionszoner, så 
klarnar mönstret. Regionens överskott i form av olika 
jordbruksprodukter nådde centralplatsen och handels
platsen vid Löddeköpinge, varefter en redistribution äg
de rum så snart behovet där tillgodosetts.

Möjligen kan även den stora mängd fiskben som till
varatogs i brunn Al 00 på Bjärredsboplatsen räknas in 
i detta utbyte. En analys visade att nästan uteslutande 
ryggkotor från småtorsk ingick i provet, något som tol
kades som en indikation på fisk som rensats och möjli
gen torkats (Kriig & Pettersson 1996:17, Jonsson 1994). 
Visserligen ligger boplatsen bara omkring en km från 
den långgrunda stranden, men själva Löddeåmynning- 
en i handelsplatsens närhet erbjuder utan tvivel en avse
värt bättre utgångspunkt för ett mer omfattande fiske.

För att ett utbyte av bulkvaror som kreatur och spann
målskall kunna fungera krävs ett väl fungerande trans
portnät. I detta avseende kan man knappast tänka sig 
ett mer fördelaktigt läge än det som boplatsen i Bjärred 
haft. Kustvägen från Lomma upp till vadstället vid Borge- 
by var under vikingatiden sannolikt i bruk som ridväg, 
klövjestig och fädrift.

Byns uppgång och fall

Den undersökta boplatsen skiljer sig i sin inledande 
vendeltida fas från de två följande. Det ensamma lång
huset i ytans sydöstra del ombyggdes och förnyades 
flera gånger på sitt fuktiga och låglänta läge. Trots 
den tydliga strävan efter platskontinuitet som utmär
ker detta skede, påträffades inga gränsmarkeringar som 
kunde antyda närvaron av något mer än just denna 
enda gård. Vid Borgeby Idrottsplats, belägen ca 500 
m åt nordöst, har ytterligare en järnåldersboplats un
dersökts (Nagmér 1982), och det är möjligt att en 
bosättningsstruktur med glest placerade ensamgårdar 
i kustnära läge föregår byns uppkomst.

Under sent 700-tal skedde så en genomgripande föränd
ring. En samlad byplats om ett tiotal olika gårdar växte 
fram, antingen som en sammanflyttning av en tidigare 
mer spridd bosättning, eller genom en huvudsakligen 
utifrån kommande nyetablering. Under samma period 
upprättades en betydande regional marknadsplats för 
fjärrhandel och hantverk invid Lödde ås mynning. 
Väljer vi att se uppkomsten av en bosättning i Bjärred, 
specialiserad på boskapsuppfödning, som ett led i en 
anpassning till ett nyetablerat handelsmönster, upp
kommer genast frågan om varifrån initiativet till denna 
nyorientering kommit.

Med sitt förhållandevis perifera läge i den yngre järnål
derns odlingslandskap existerar denna beskedliga lands
by under mindre än 200 år, från den senare delen av 
700-talet fram till mitten av 900-talet. Allt talar för att 
den fungerat med en stark anknytning till det centrum 
som Löddeköpinge utgjort. Byns etablering kan därför 
ha skett genom ett initiativ från den lokale makthava
ren där. Bebyggelsens oreglerade utformning och läge 
talar dock emot ett sådant förlopp. Mer sannolikt är 
därför att se Bjärredsboplatsen som en bebyggelse, som 
avsöndrats från en längre in i landet liggande större järn- 
åldersbosättning. Under de rådande förutsättningarna 
blev den tidigare glest befolkade kustzonen intressant 
som ett resursområde för specialiserad produktion. 
Genom ett mer utvecklat lokalt varuutbyte kunde om
rådet föda en växande befolkning, trots sämre förut
sättningar för ett varierat, självförsörjande jordbruk.

Om Bjärredsboplatsen främst fungerat som råvarupro- 
ducerande enhet i ett system där bosättningen och han
delsplatsen i Löddeköpinge utgjort centrum och mark-
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nad, är det givet att varje förändring där kraftigt på
verkat stabiliteten på vår boplats. Vid etableringen av 
Lund som regionens viktigaste administrativa centrum 
under slutet av 900-talet verkar bebyggelsens tyngd
punkt att ha förändrats. Visserligen fanns byn Lödde- 
köpinge kvar, liksom det närbelägna Borgeby, i båda 
fallen med ytterst betydelsefulla kopplingar till en fram
växande centralmakt, men traktens äldre handelsmön- 
ster fungerade inte längre.

När Bjärredsboplatsen avfolkades och försvann var san
nolikt en av orsakerna att dess möjligheter att byta ett 
egenproducerat överskott på boskap mot andra jord
bruksprodukter efterhand minskade. Dessutom skedde 
en genomgripande omorganisering av Skånes kustnära 
bygder under denna period. Den mer permanenta agrara 
bebyggelsen flyttades längre inåt landet, kanske som ett 
svar på de politiskt osäkra förhållanden som rådde i 
Sydskandinavien under denna period (Callmer f 986).

Det är värt att notera att allt talar för ett fredligt och 
planerat övergivande av bebyggelsen i Bj ärred. Avsak
naden av föremål, till och med i brandlager, antyder 
en noggrann uppröjning där allt som kunnat återan
vändas också tagits tillvara. Den sista bebyggelsefasen 
avslutas stratigrafiskt med ett brandlager omedelbart 
intill, men inte inom, det yngsta långhuset, hus D. 
Förhållandet har tolkats som att kasserat byggnads
material och andra rivningsmassor från denna bygg
nad eldats upp i samband med avflyttandet. Det faktum 
att man gjort sig mödan att sortera och ta med visst ma
terial, kanske byggnadens timmerstomme, tyder på 
att den nya boplatsen låg tämligen nära. Förfarandet 
ger även en antydan om värdet av bra byggnadsvirke i 
ett trädfattigt Sydvästskåne.

Den namnlösa byn

Vid en jämförelse med det landskap som skifteskartor
na visar oss, låg Bjärredsboplatsen i ett påfallande av
sides läge i förhållande till senare bebyggelsecentra i 
området. Visserligen passerade landsvägen tätt intill den 
övergivna tomten, men det var långt till Flädie och 
Borgeby medeltida byar. Flär ute, nära Öresunds kust
linje, fanns ingen bebyggelse alls vid slutet av 1700- 
talet, bara öppna strandbeten, ängsmark och en del i 
sen tid upptagna mindre åkerlyckor. Att här en gång 
legat en by med hus och hägn var lika bortglömt som 
det namn denna bebyggelse en gång varit känd under.

Den vendel-/vikingatida bosättningen i Bjärred låg på 
mark som senare kom att tillhöra Flädie by, men som 
nära anslöt till Borgebys område, liksom till de gemen
samt utnyttjade strandängar där traktens boskap betade. 
Bosättningen låg perifert i förhållande till den centrala 
odlingsbygden under yngre järnålder och platsens ut- 
markskaraktär var troligen ännu tydligare under detta 
skede. Det bör således vara rimligt att betrakta boplat
sen som en nyetablering i ett område vars resurser inte 
tidigare tagits i bruk i någon större omfattning.

Under vilket namn var bosättningen känd för sin sam
tid? För de människor som befolkade de tio gårdarna, 
som odlade åkrarna och drev boskapen i bet på de vida 
strandängarna ner mot Sundet, var säkert bara ”Byn” 
eller ”Hemma” tillräckligt. Att ortsnamn ofta utforma
des av den kringboende befolkningen är ett välkänt för
hållande, namnet avsåg att särskilja närbelägna bop
latser genom att understryka det speciella. Terrängför
hållanden, maktstrukturer, kultbruk eller platsens för
ste ägare - allt kunde användas vid namngivning (Chris
tensen & Kousgård Sørensen 1972, Pamp 1988a).

I fallet Bjärred saknas dock varje form av kvarlevande 
namntradition som skulle kunna knytas till den under
sökta boplatsen. Den är och förblir namnlös, till skill
nad från andra övergivna vikingatida bosättningar som 
kan spåras i form av äldre marknamn i jordaböcker 
och skifteshandlingar. Ett fåtal lokaler med gravindike- 
rande benämningar har påträffats i närområdet, men 
det går inte att avgöra om dessa haft något samband 
med den vikingatida byn. Uppenbart är att Bjärredsbo
platsen inte överlevt någon längre tid i lokalbefolkning
ens minne. Orsaken till detta kan vara det perifera lä
get i förhållande till den medeltida bygden, dess förhål
landevis korta varaktighet och den underordnade ställ
ning boplatsen troligen intagit.

Bosättningen i Bjärred kan ses som ett led i den omfat
tande odlingsexpansion och omstrukturering som un
der vikingatid och tidig medeltid på ett avgörande sätt 
förändrade landskapsbilden och skapade nya ramar för 
det skånska jordbruket. Kanske är det i detta samman
hang ändå möjligt att spekulera om ett eventuellt namn? 
Processen, då en bosättning avsöndrats från en äldre 
enhet och nyetablerats på vad som dittills fungerat 
som utmarkbeten, har lämnat spår i form av tusentals 
ännu existerande byar och gårdsplatser i nordvästeu- 
ropa. Nästan undantagslöst består ortnamnen av två de
lar, förledet vanligen ett mansnamn i genitivform, låt
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det vara osagt om detta representerar byns förste od
lare eller dess markägare. Efterledet är torp” i dess 
många olika former, vars betydelse ändrats från det 
äldre ”betesmark” till att efterhand betyda ”nybygge 
på betesmark” (Pamp 1988b).

Vad som skiljer ut vår boplats är att den inte fick någon 
klar efterföljare inom sitt närområde, som t.ex. järn- 
åldersbosättningarna vid grannbyarna Fjelie och Önne- 
rup, utan att bebyggelsekontinuiteten bröts omkring år 
950 e.Kr. Helt säkert är dock att det funnits många fler, 
idag okända, små bosättningar som tyst och försynt för
svunnit ut ur historien just i detta turbulenta skede. Låt 
oss därför återge Bjärredsboplatsen en del av dess iden
titet genom att placera in den i sitt rätta historiska sam
manhang, bland de tidiga skånska torpbyarna.
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Gårdens utveckling i Filborna 
ca 1000-1800

Traditionellt byggnadsskick i skånsk risbygd

av Bengt Söderberg

The rural settlement of Scania during the Viking age and Medieval period is characterized by local variations. 
From the medieval period and onwards, a development towards greater conformity can be seen but the traditional 
building forms of the 18th century still show variations that to a great extent covariates with the different types of 
cultural landscapes. The article discusses the structural and economical development of a farm in the border zone 
between two landscape zones, the ”risbygd” characterised by animal husbandry and the plain with it's concent
ration on cereal production. Changes in building tradition, function and spatial organisation during the period 
1000 -1800 AD is discussed in relation to social processes, increased cereal production and the transformation of 
the cultural landscape by human action.

Inledning

Kulturlandskapets omvandling genom mänsklig påver
kan hör på ett grundläggande sätt samman med den över
gripande bebyggelsestrukturen såväl som byn, den en
skilda gården och byggnaden samt det traditionella bygg- 
nadsskicket (Werne 1993:109). Förändringar i den bygg
da miljön kan emellertid inte förklaras tillfredsställande 
utifrån ett renodlat ”ekologiskt” perspektiv (Kyhlberg 
1995:180). De kan också uppfattas som anpassningar till 
ekonomiska realiteter, t ex förändrade hushållningsstra- 
tegier. Till yttermera visso utgör byggnadskulturen en 
grundläggande del av en social kod eller ett kulturellt 
beteende, och det finns onekligen många välkända exem
pel på byggnader med utpräglat ideologiskt innehåll och 
på att förändringar i dessa avspeglar en social eller kultu
rell process. Den agrara bebyggelsen har dock, till skill
nad från t ex stadsbebyggelse och i synnerhet byggna
der med offentlig karaktär, ofta behandlats något en
sidigt utifrån de båda förstnämnda perspektiven. Tradi
tionellt byggnadsskick i lokalsamhället var ju per de
finition just lokalt och baserades på byggnadsmaterial 
som fanns att uppbringa i närmiljön. Däremot har struk
turella förändringar som exempelvis den reglerade plats
bundna byns framväxt under senvikingatid och tidig 
medeltid relaterats till sociala processer (Callmer 1991).

Skåne är rikt på gränsbildningar av olika slag: politiska, 
naturgeografiska och kulturella. Från att ha varit upp
delat i mer eller mindre självstyrande bygder, inleddes

under vikingatiden en process där landskapet knöts 
allt närmare till den danska maktsfären (Andrén 1983). 
Slättbygden i sydväst var senast mot 900-talets slut in
tegrerad i det danska riket, medan en viss eftersläpning 
gjorde sig gällande i andra delar (Anglert 1995:48,152). 
Under medeltiden ingick de sydsvenska landskapen 
Skåne, Halland och Blekinge i det danska riket. Freden 
i Roskilde år 1658 innebar att landskapen övergick i 
svensk ägo.

Av hävd utgör slätten själva essensen av begreppet Skåne: 
en direkt jämförbar landskapstyp förekommer inte norr 
om Skåne. De skånska slätterna är kustnära och har all
tid varit befolkningstäta områden. Arkeologiska käll
material från Skåne härrör med få undantag från dessa 
särpräglade miljöer, vilka dock utgör en mindre del av 
ett drygt 11 000 km2 stort landskap. I föreliggande ar
tikel redovisas emellertid arkeologiska resultat från Hel- 
singborgsbygden i nordvästra Skåne, vid sidan av slätt
bygden. Under 1700-talet introducerades begreppet ris
bygd för landskapsmiljön mellan skogen och plogen, 
där djurhållning var av särskilt stor betydelse och där 
betesmarkerna upptog stora ytor.

Målsättningen med denna artikel är att försöka sam
manlänka gårdens historia med bygdens, att förtydliga 
lokala särdrag i gårdens byggnadshistoria och att ur
skilja vilka tendenser eller förändringar som kanrela-
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teras till sociala processer respektive hushållningsstra- 
tegier och kulturlandskapets omvandling. Stommen i 
det arkeologiska materialet härrör från undersökningar 
i Filborna by, vilka utfördes år 1994 av Riksantikvarie
ämbetets regionkontor, UV Syd i Lund. Framställning
en fokuseras kring en gård och dess utveckling från 
1100-tal till 1800-tal. Uttolkningen av gårdens kro
nologiska, byggnadstekniska och funktionella historia 
redovisas och relateras till skriftligt källmaterial, bl a 
jordrevningsprotokoll från år 1670 och husesynspro- 
tokoll från år 1820. Ytterligare exempel på hus och går
dar från Filborna och närbelägna byar kompletterar 
framställningen.

Dagens Filborna är en stadsdel i den nordöstra utkan
ten av Helsingborgs stad (fig. 1). Av byn återstår en
staka mer eller mindre traditionellt uppförda byggna
der och fragmentariska stengärdsgårdar utspridda mel
lan ringleder, grönområden, industri- och kontors
fastigheter, villor, hyreshus och växthus; kort sagt, hela 
den förvirrande blandning av olika elementa som är ty
pisk för urbana randzoner. Förhoppningen är att ex
posén av Filbornagårdens utveckling från vikingatid 
till enskifte även den visar på en mångfald, dock utan 
ett alltför starkt inslag av förvirring.

Filborna by, Helsingborg 
och stora världen

I nordvästra Skåne förefaller de kungliga intressena un
der senvikingatid i hög grad att ha varit koncentrerade 
till Helsingborg, som var strategiskt beläget vid den 
kortaste överfarten till Själland. Det arkeologiska käll
materialet från staden är fragmentariskt och i synner
het dess äldre historia är svårgreppbar. Under tidigt 
1000-tal anlades en borg och en till S:t Clemens helgad 
kyrka på platsen. Den äldsta stadsbebyggelsen växte 
fram i anslutning till detta komplex (Anglert 1995:135). 
Kyrkan S:t Petri tillhörde sannolikt också stadens äldsta 
skede (Holmberg 1977).

Filbornaundersökningen visar att den medeltida byn 
har en förhistoria som kan vara av intresse i diskussion
en kring det äldsta Helsingborg. En silverskatt depone
rad under den andra hälften av 900-talet (Hårdh 1976) 
och två guldbrakteater från 400-500-talen (Schnittger 
1925:93), kan nu relateras till en kontinuerlig bebyg

gelse i bykärnan från 500-talet och framåt. Ytterligare 
bebyggelseenheter, samt gravhögar och offerplatser i 
markerna kring bykärnan, indikeras av mark- och teg
namn som är förtecknade i lantmäteriakterna från 1704 
(Erikson in prep). Marknamnet ”Kungsängen” kan di
rekt relateras till kungsgården i Helsingborg, medan 
namnet ”Drengspjället” är en indikation på att marken 
har varit förlänad till en ”dreng”, d v s en person som 
utförde krigstjänst och utrustade skepp i den senvikinga- 
tidaledungsflottan. I anslutning till ”Drengspjället” fanns 
en teg med namnet ”Skieplandet” (jfr Randsborg 1980: 
35ff). Filbornas äldsta historia skall belysas i en kom
mande artikel.

Sambandet mellan Filborna och Helsingborg fanns kvar 
i andra former under medeltiden, vad avser t ex den 
kyrkliga tillhörigheten. Av Lunds stifts landebok från 
1569 framgår att byn ingick i Helsingborgs socken och 
att tiondet erlades till S:t Petri sockenkyrka i staden 
(Bååth 1933:79). Annars är det dåligt beställt med skrift
ligt källmaterial som belyser byns medeltida historia 
och det äldsta skriftliga belägget för ortnamnet Filborna, 
som ungefär betyder kalvhagen, härrör från 1499 (Pamp 
1983).

Den handelspolitiska tyngdpunkten låg under 1000- och 
1100-talen inom den västra delen av det danska riket. 
Under 1100-talets gång försköts tyngdpunkten mot östra 
Danmark, bl a som en följd av att Skånemarknaden i 
Skanör och Falsterbo blev allt mer ekonomiskt bety
delsefull (Eriksson 1980). Utmed den skånska kust
en anlades en rad städer. I Helsingborg märks den regio
nala expansionen genom en omfattande utvidgning av 
stadsområdet, som orienteras mot havet (W hlborg 1981: 
46ff). Nästa konjunkturuppsving skedde under 1500- 
talet, då Danmarks stormaktstid sammanföll med en 
allmän ekonomisk expansion i Europa. Priserna på 
jordbruksprodukter steg, men staden Helsingborg kunde 
inte dra fördel fullt ut av detta, trots att omlandets anima- 
lieproduktion gav stora överskott (Johannesson 1969, 
del III: 1:318). Staden fungerade istället som transitort 
åt tvillingstaden Helsingör på den själländska sidan. 
Först år 1616 erhöll Helsingborg rättigheter att direkt- 
exportera t ex nötkreatur (Ibid: 172). Landskapsav- 
trädelsen år 1658 innebar att staden isolerades, vil
ket i kombination med svåra krigshärjningar medförde 
att bygden och staden förlorade i betydelse och åter
hämtade sig först under 1800-talet (Johannesson 1969, 
del 111:2).
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Filborna by och arkeologin
Undersökningsytorna i bykärnan fördelades på tre sam
manhängande ytor och ett antal sökschakt (fig. 2). To
talt undersöktes en ca 10 000 m2 stor yta. Lämningar
na efter i stort sett all bebyggelse som redovisas i det 
följande utgjordes av nedgrävningar i moränen, med 
undantag av en kulturlagerrest inom gård nr 16. Ned- 
grävningarna mättes in med totalstation, varpå de gräv
des ut och profildokumenterades.

Något tillspetsat uttryckt är dessa ”avtryck” i moränle
ran ofta vad som fysiskt återstår av aktiviteter i det för

flutna, och mycket av förståelsen av byns bebyggelse
historia måste baseras på tolkningen av dem. Byggnads- 
tekniska och funktionella indelningar av hus bygger 
på tolkningar av upprepade variationer i stolphålens pla
cering, utformning och innehåll.

1704 års karta över Filborna by utgör den äldsta bilden 
av den historiskt kända byn och dess inägor. Kartan 
uppvisar 17 gårdar och fem gathus, samlade i en klunga. 
Några gårdar var belägna i direkt anslutning till vångar
na i norr och söder, medan två grupper om vardera fyra 
gårdar låg mitt emellan vångarna. Eftersom husen på 
denna karta är återgivna i sidoperspektiv återges här

Fig. 2. Utsnitt av 1815-1825 års enskifteskarta. Bykärnan i Filborna med undersökningsytor rastrerade. Skala 1:4000./
Land survey map 1815-1825. The habitation core in Filborna village with excavated areas shaded. Scale 1:4000.
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1815-1825 års karta, vilken i stora drag överensstäm
mer med den äldre kartan (fig.2).

Den äldre bebyggelsen i Filborna by

Den vendel- och vikingatida bebyggelsen bestod av tre- 
skeppiga långhus. Medan gårdsbebyggelsen från och 
med ca 1100 var relativt samlad och väldefinierad, så 
tycks de äldre gårdarna ha tagit större ytor i anspråk. 
Tiden kring år 1100 har uppfattats som en brytpunkt 
vad beträffar bebyggelse- och tomtstruktur. Tecken på 
att en reglering genomfördes vid denna tid framträdde 
på flera tomter, men tydligast återfinns de på toften till
hörig gård nr 14, som var bebyggd under perioden ca 
500-1100. Flera generationer av treskeppiga långhus av
löstes av en gård med hus av Trelleborgstyp, och i den 
avslutande fasen var byggnaderna tvåskeppiga. Där
efter fanns inga spår efter bebyggelse, och det är frestan
de att anta att det historiskt kända gårdsläget sydöst om 
toften togs i anspråk vid denna tid (Riddersporre 1995).

1000-talsgården bestod av minst två byggnader (fig. 
3 b). Det konvexa Trelleborgshuset var uppbyggt med 
yttre rader med inåtlutande stolpar, træller, vilka stöt
tade upp huset. Med hjälp av trællerna kunde antalet 
bärande stolppar inne i huset begränsas, så att en större

TECKENFÖRKLARING

• STOLPHÅL 

o SYLLSTEN 

® HÄRD 

4P FÖRRÅDSGROP 

L L LERGOLV 

® BRUNN

Fig. 3a. Teckenförklaring.l Legend.

Fig. 3 b. Tiohundratalsgården på toften tillhörig gård nr 14./
The eleventh century farm at toft no 14.

sammanhängande yta skapades (Schmidt 1994:88ff). 
Detta hus, liksom den övriga äldre bebyggelsen, uppför
des troligen med väggar i skiftesverks- eller stavkon
struktion. Nordväst om Trelleborgshuset och i vinkel 
mot detta, fanns en mindre byggnad, med enstaka upp
sättningar av takbärande inre stolppar bevarade. Denna 
mindre, ”lättare” variant av Trelleborgshuset har upp
fattats som ett komplementhus, kanske av förrådska- 
raktär. De båda husen har tolkats som stommen i ett 
gårdskomplex, där ytterligare byggnader sannolikt har 
ingått. Trelleborgshusen uppfördes i Sydskandinavien 
inom en relativt begränsad tidsrymd, från 900-talets 
andra hälft till 1000-talets mitt (Skov 1996).

Gårdskomplexet är kanske inte representativt för den 
senvikingatida bebyggelsen i Filborna. Övriga konvexa 
långhus som undersöktes saknade træller och där
med troligen också den särpräglade rumsbildningen, som 
eventuellt kan förknippas med representativa funktio-
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ner. Den jämförelsevis stora toften tillhörande gård 
nr 14 (Erikson in prep) kan tyda på att Trelleborgshusetvar 
en del av en gård med särskild status.

Gård nr 16 i Filborna by

Gård nr 16 undersöktes i sin helhet, och får därför ex
emplifiera Filbornagårdarnas bebyggelsehistoria från 
perioden ca 1100-1800. Under 1900-talet utnyttjades 
marken som handelsträdgård (Fransson & Fredriksson 
1992) och matjordslagret var i det närmaste siktat. En 
kulturlagerrest var bevarad under ett växthus, men i öv
rigt var fyndmaterialet begränsat och bevaringsförhål- 
landena dåliga. Lämningarna bestod av ett gytter av ned- 
grävningar i moränleran. Mer omfattande koncentra
tioner av stolphål fanns i anslutning till tomtens norra 
och östra delar, medan den västra delen utgjordes av 
lägre terräng som fylldes ut under senmedeltid. I sö
der fanns ett omfattande stråk med gropar, lertäkter och 
brunnar. De äldsta lämningarna i området härrörde en
ligt 14C-dateringar till 500-talet. Bebyggelsen före år 
1100 var emellertid starkt fragmenterad (fig. 4a).

En fasindelning av gårdens utveckling under medel
tid och nyare tid har definierats utifrån den norra län
gans bebyggelsehistoria, eftersom denna kunde bestäm
mas som gårdens boningslänga under en lång period. 
Dessutom fanns stratigrafiska förutsättningar och ett 
fyndmaterial som gav den nödvändiga stadgan åt tolk
ningarna (fig. 4b).

Fas 1 - från ca 1100 till 1250 
Fas 2 - från ca 1250 till 1500.
Fas 3 - från ca 1500 till 1668 
Fas 4 - tiden efter 1668.

Det är helt klart att övriga gårdslängor inte följer detta 
schema, vilket naturligtvis skulle vara orimligt. Axel 
Steensberg har formulerat problematiken väl, när han 
liknar bondgården vid en levande organism, som är un
der ständig förvandling (Steensberg 1986:66). Förnyel
ser, reparationer och ombyggnader skedde allt efter be
hov, och av praktiska skäl var det inte troligt att gården 
nybyggdes i sin helhet, försåvitt den inte totalförstördes 
av eldsvåda. De tolkningsplaner som presenteras i det 
följande visar på gårdsbebyggelsens maximala om
fattning under respektive faser.

Korsvirket och skiftesverket var flexibla byggnads- 
skick och man kunde med lätthet byta ut, ta bort eller 
foga till vid behov. En del av dessa förändringar kan 
följas i det arkeologiska materialet, men man kan 
tryggt utgå från att de avläsbara förändringarna är få 
i jämförelse med de förändringar som inte lämnade 
några spår efter sig.

Bebyggelsen i fas 1 bestod av två längor (fig 5). Hus 1 
var treskeppigt med raka väggar och rakt avslutade gav
lar. Ett stort antal stolphål i sydväggen visar att stolpar 
satts om vid upprepade tillfällen. Knappt tio meter åt 
söder fanns det tvåskeppiga hus 2. Två träkolsprover 
från mittsulan i hus 214C-analyserades och gav värdena 
BP 1330+ 130 (LuA 3898) och BP 850 + 100 (LuA 
3899) vilket kalibrerat med 1 sigma ger dateringar inom 
intervallet 620-870 respektive 1040-1280 (Stuivert & 
Reimer 1993). Den sistnämnda dateringen kan relate
ras till bebyggelsen på toften tillhörig gård nr 14, där ett 
likartat tvåskeppigt hus daterades till omkring år 1100. 
En stolprad på tvärs genom huset tolkades som rester 
efter en äldre gavel och den täta förekomsten av 
stolphål i husets östra parti tolkades så, att huset byggts 
ut mot väster.

I fas 2 ersattes hus 1 med hus 3 som uppfördes ett stycke 
åt norr, vilket antyder att hus 1 fortfor att vara i bruk 
(fig. 6). Den nya boningslängan uppfördes delvis på sten- 
syll och delvis med jordgrävda stolpar på en röjd yta. 
I den västra delen, som var uppförd med stensyll, fanns 
rester av ett lergolv och en härd. Golvet i rummet med 
jordgrävda stolpar i öster var av stampad jord. Den väs
tra delen fungerade som kök och stuga och i öster fanns 
härbärge och gäststuga. Stuglängan kunde inte avgräns
as mot väster. Relativt stora mängder lera i anslutning 
till stensyll i hus 3 visade att bostadslängan varit upp
förd i korsvirke. Tätt grävda stolphål i vägg- och gavel
partier visar att stolpar byttes ut vid upprepade tillfäl
len i stugans östra del.

Ostlängan hus 4 byggdes hörn i hörn med hus 3. Trä
kol från ett av stolphålen i hus 4 14C-analyserades och 
gav åldern BP 590± 50 (Lu 3883), vilket kalibrerat 
med 1 sigma ger en datering till intervallet 1310-1410 
(Stuivert & Reimer 1993). En serie inre stolp-par fanns 
bevarade, främst i den norra delen. Spår efter mellan
väggar och en gavel inne i huset tyder på omfattande 
om- och tillbyggnader.
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Fig. 4a. Utsnitt av plan över samtliga nedgrävningar, kultur-lager- 
rester och utfyllda områden på platsen för gård nr 16./ Plan
with the total number of dug features, culture layers and filled up 
areas at farm no 16.

Sammanfattningsvis utgjordes gårdens stomme i fas 2 
av det vinkelbyggda komplexet med hus 3 och 4. Hus 
2 fortfor att vara i bruk en tid, sannolikt med föränd
rad funktion. När hus 2 så småningom revs, så förläng
des hus 4 åt söder där en ny sy dlänga, hus 5 uppfördes. 
Läget för en myntdaterad 1300-talsbrunn i söder och 
antydan till dubblering av vägglinjerna i sydlängan har 
tolkats så, att nya sy dlängor uppfördes under både fas 2 
och fas 3, med små förskjutningar.

I fas 3 bestod gården av fem längor (fig. 7). Stuglängan 
hus 6 i norr nyuppfördes med jordgrävda stolpar någon 
meter åt söder i förhållande till den äldre stuglängan. 
Den norra längan kan efter byggnadsskick och form

indelas i två delar. I öster fanns stugan. Stolphålen i 
vägglinjerna var fyllda med bränd lera och träkol, vil
ket innebar att denna var uppförd i korsvirke. De tätt 
placerade stolphålen visade att stolpar satts om vid upp
repade tillfällen. Mitt i byggnaden, invid norrväggen, 
fanns ett stenfundament till en härd eller en ugn. En
staka stolphål inne byggnaden tyder på att stugan var 
indelad i tre rum. I norrlängans västra del fanns lera el
ler bränd lera endast undantagsvis i stolphålen.

Den östra längan, hus 7 flyttades åt öster och var fristå
ende gentemot hus 6. Sydlängan, hus 8 uppfördes unge
fär på samma plats och en ny brunn grävdes i gårdens 
sydöstra hörn. En mindre brunn i gårdens nordvästra 
hörn som anlades under fas 3 var snarast av komplette
rande eller tillfällig karaktär. I hus 8 var stolparna san
nolikt både jordgrävda och ställda på stenar. Fragmen
tariska rännor i vägglinjerna och inne i huskroppen kan 
tolkas som takdropps- respektive dränerings- eller urin
rännor.

I väster byggdes en ny länga, hus 9, på delvis utfylld 
mark. I det utfyllda partiet kunde inga stolphål urskiljas 
och det troliga är att stolparna var ställda på stenar i 
detta parti. Stolphål tillhörande hus 9 och den västra 
delen av hus 6 överlappade varandra. Av stolphålens 
karaktär och placering förefaller det som om hus 6 i 
norr först byggdes ut mot väster och att hus 9 byggdes 
ut i ett senare skede. Längorna byggdes samman i ett se
nare skede. I söder har hus 9 tolkats som friliggande i 
förhållande till sydlängan hus 8.

Ytterligare en länga ingick i det imponerande gårds- 
komplex som växte fram under fas 3. Söder om går
den återfanns en tvåskeppig byggnad, hus 10.14C-ana- 
lys av två träkolsprover från stolphål i huset angav vär
dena BP 1280+ 140 (LuA 3901) och BP 410+ 110 
(LuA 3888), vilket kalibrerat med 1 sigma ger datering
ar inom intervallet 650-890 respektive 1420-1640. La
ger med bränd lerklining kan knytas stratigrafiskt till 
kulturlager och stolphål. Av allt att döma återuppfördes 
gård nr 6 med längor på stensyll i fas 4, som motsva
rar tiden efter 1668. Syllarna röjdes dock bort i sam
band med 1900-talets trädgårdsodling. Utan de skrift
liga källorna och skifteskartans uppgifter hade gårdens 
utveckling efter år 1668 varit svår att förstå. Vid en 
rektifiering av kartan mot schaktplanen föll emellertid 
flera pusselbitar på plats. Efter branden byggdes den
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Fig. 4b. Gård 16. Sammanställning av bebyggelsefaser. Med hjälp av brunnen kan sammanställningen relateras till planen./ 
Farm no 16. Farm buildings from all periods put together.

nya gården upp i den sydöstra delen av den gamla går
den. Avståndet mellan norrlängan i gård 16 och sy dläng
an i gård 6 väst utökades således efter branden.

Enligt husesynsprotokollet från 1829 uppfördes så små
ningom fyra längor. Tomten beskrevs som trång. En 
uppmätning av gården på skifteskartan, visade att läng
orna upptog en ca 700 m2 stor yta tillsammans med 
gårdsplanen, vilket ska jämföras med fas 3, då går
den upptog en mer än dubbelt så stor yta. Av huse
synsprotokollet framgår att gårdens ägor delades upp 
på två brukare under 1700-talet och att en ny gård nr 
16 uppfördes ett stycke nordväst om byn (fig. 2).

De väsentliga förändringarna i gårdens byggnadshis
toria kan sammanfattningsvis indelas i rumsliga och 
byggnadstekniska förändringar. Efter en genomgripande

strukturell förändring kring år 1100 anlades en gård be
stående av två parallella längor. I fas 2 inleddes en utveck
ling i riktning mot den kringbyggda gårdens övergri
pande plan, och tre längor ingick i gården. I fas 3 skedde 
en rejäl tillväxt; trots detta behövdes mer utrymme än 
den fyrlängade gården kunde erbjuda och ytterligare 
en byggnad uppfördes söder om gården.

De mest genomgripande byggnadstekniska förändring
arna bestod av korsvirkets introduktion i fas 2, tillsam
mans med stensyllen. Den nya grundläggningsmetoden 
tycks emellertid ha varit en parantes och bruket att jord- 
gräva stolpar fortfor till och med fas 3, då stolpar både 
jordgrävdes och ställdes på sten i nyuppförda längor. 
Under fas 4 anlades husen genomgående på stensyll. I 
de äldre faserna var byggnaderna två och treskeppiga, 
och i den yngsta fasen var samtliga hus enskeppiga.
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Fig. 5. Gård nr 16, bebyggelsefas 1J Farm no 16, period 1.
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Fig. 6. Gård nr 16, bebyggelsefas 2.1 Farm no 16, period 2. 

182



• le

• •••• 9 ♦

Fig. 7. Gård nr 16, bebyggelsefas 3.1 Farm no 16, period 3.
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Filborna by och det äldre 
skånska kulturlandskapet

Det äldre skånska kulturlandskapet indelas traditionellt 
i skogsbygd, slättbygd och risbygd, vilket grundar sig 
på olikheter vad beträffar odlingssystem, hägnadstyper 
och byggnadsskick (fig. 8 och 9). Olikheterna samman
faller i stora drag med de geologiska förutsättningarna 
(Campbell 1928, se även Emanuelsson et al 1985 och 
Werne 1993). Landskapet genomskärs av en sprickzon 
i riktning nordväst-sydöst som utgör gränsen mellan det 
fennoskandiska urberget i norr och ett vidsträckt sänk- 
ningsområde med yngre sedimentära bergarter i söder 
(Emanuelsson et al 1985:13).

Medan begreppen slätt- och skogsbygd var av gammalt 
folkligt ursprung, så introducerades termen ris- eller 
mellanbygd av lantmätare under 1700-talet för att mer 
tillfredsställande kunna taxera bygden ”mellan skogen

Fig. 8. Utbredningen av skogs-, ris-, och slättbygd i Skåne 
1700-1750. Delvis efter Campbell 1928. skrafferat -skogs
bygder, snedstreckat - risbygder och prickat - slättbygder. 
Filborna by markerad med fylld cirkel.I The cultural land
scape in Scania during 1700-1750. Based on Campbell 
1928. Flatched - forest, dotted - plain, slanting lines - ”ris
bygd”. Filled circle - Filborna village.

Fig. 9. Utbredningen av byggnadsskick i Skåne 1700-1750. 
Delvis efter Campbell 1928. Horisontala streck - korsvirkes- 
väggar; enkla streck - stolpar i fotträ; dubbla streck - stolpar 
direkt på stenar, Vertikala streck - timmerväggar; enkla streck 
- skiftesverk och dubbla - knuttimring och skiftesverk. Hel
dragen linje - den timrade stugans sydgräns. Filborna by 
markerad med fylld cirkel./ Distribution of traditional buil
ding techniques in Scania 1700-1750. Based on Campbell 
1928. Horisontal lines - frame work walls with clay daub; 
single lines - posts on wooden sill beam; double lines - posts 
directly on stones. Vertical lines - horizontal log walls joined 
together in corners; single lines - frame work with horizon
tal plank walls; double lines - combination of logs and 
planks. Thick line: southern border of the timber house. Filled 
circle - Filborna village.

och plogen” (Sjöbäck 1939,1947). Kulturmiljögränser 
är föränderliga, och den övergripande trenden under 
medeltid och nyare tid bestod i att slättbygdshushåll- 
ningen och åkern växte på risbygdens och ängsmark
ens bekostnad, medan risbygden försköts in i skogs
bygden (Emanuelsson et al 1985:84 ff). Vid Helsing
borg omvärderades t ex Väla by från skogsbygds- till 
risbygdsby under 1700-talets andra hälft (Sjöbäck 
1939).
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En- eller tvåsäde praktiserades i skogs- och risbygd
erna, medan tresädet var förhärskande på slätterna 
(fig. 10). Utmarkerna på slätten begränsades ofta till en 
kustremsa, medan skogs- och risbygdens utmarker var 
omfattande. De samfällt brukade utmarkerna i Helsing
borgsområdet upptog under 1700-talet mer än hälf
ten av landytan. Fäladen bestod vid denna tid huvud
sakligen av hed, som successivt hade ersatt äldre löv
skogsmarker (Sjöbäck 1939, 1947). Våtmarkerna ut
gjorde dessutom ett betydande inslag i det ofta sidlänta 
landskapet.

r

HELSINGBORG'/,

Fig. 10. Rekonstruktion av 1700-talslandskapet vid Hel
singborg. Fäladsmarkens utbredning, sockengränserna och 
större byar ( Sjöbäck 1939)./ Reconstruction of the 18th 
century landscape around Helsinborg. Distribution of grazing 
grounds, parish borders and larger villages (Sjöbäck 1939).

Åkermarken odlades under 1700-talet i ensäde, vilket 
lokalt innebar en lång trådning av ytmässigt begränsade 
områden, medan huvuddelen av åkern aldrig trädades. 
Denna strategi förutsatte en god gödseltillgång (Dahl 
1989:1 OOff). Medan blockformiga och oregelbundna

tegar var vanliga för bygden som helhet (Ibid) och karak
täriserar t ex inägorna i de närbelägna byarna Väla och 
Ödåkra, så bestod inägorna i Filborna av en blandning 
av långsmala och blockformiga tegar i olika riktningar. 
Tegarna var belägna inom inte mindre än fyra vångar, 
av vilka tre till största delen utgjordes av åker och den 
fjärde bestod av äng. Tegskiftet i Filborna var oregelbun
det och gårdarnas olika tegar var utspridda i alla vånga
rna (Erikson in prep). Detta är inte nödvändigt vid en
sädesodling och skiljer också Filborna från Väla och 
Ödåkra. Namnskick och morfologi visar tydligt att teg
arna i Filborna tillkommit under flera perioder (Ibid).

I Helsingborg fanns landskapets viktigaste hamn för ut
skeppning av nötkreatur, och hushållningen i omlandet 
var klart inriktad på animalieproduktion (Johannesson 
1969, del 111:1:182). Detta innebar dock inte att spann
målsodlingen i området var obetydlig. Helsingborgs 
stads tullräkenskaper från tiden mellan 1590 till mitten 
av 165 0-talen visar att stadens omland vid denna tid 
producerade ett överskott som var stort nog för att täcka 
det mesta av stadens behov (Ibid:318).

Enligt jordrevningsprotokollet från Filborna år 1670 be
såddes tre fjärdedelar av åkermarken med råg och korn 
och den resterande delen med vete. Grödorna uppgavs 
ge 5:e till 6:e kornet i avkastning. 11803 års lantmäteri- 
handlingar nämns företrädesvis råg och korn, medan 
perifera partier besåddes med havre (Erikson in prep). 
Makrofossil-analyser som utfördes i samband med un
dersökningarna i Filborna tyder på att ensädet hade obru
ten hävd. Under tidig- och högmedeltid var kornodling 
på permanent gödslad åker vanligast förekommande. 
En förändring i riktning mot mer extensiv odling av 
havre och råg på ogödslade marker kan skönjas under 
senmedeltid (Engelmark 1996).

Bebyggelsemönster

Slätternas bebyggelsestruktur under förra delen av 1700- 
talet karaktäriserades av att jämnstora byar var belägna 
med regelbundna avstånd. I skogsbygden var däremot 
ensamgården vanligast förekommande. I risbygden va
rierade byarnas storlek påtagligt och inslaget av ensam
gårdar kunde vara relativ stort (jfr Dahl 1942: lOff).

Bebyggelsen i Helsingborgsområdet framstår vid denna 
tid som ganska typisk för risbygden. Byarna var som re-
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gel belägna på gränsen mellan fäladsmark och inägo- 
mark. I området söder om staden och Filborna anslöt 
bebyggelsen snarast till förhållandena i de renodlade 
slättbygderna, medan områdena norr om Filborna kän
netecknades av att byarna ofta var små, med en utspridd 
gårdsbebyggelse. Odåkra bestod i början av 1800-ta- 
let av totalt fyra gårdar fördelade på två bebyggelseagg- 
lomerationer. Väla, som närmast hade karaktär av rad
by, bestod av åtta gårdar år 1746 (Söderberg 1995).

Traditionella byggnadsskick
Den traditionella gårdstypen i slättbygden utgörs av den 
kringbyggda gården, med längor som uppfördes i kors
virke. Längorna kunde vara sammanbyggda eller friståen
de. Det förstnämnda skicket anses bli vanligt först un
der nyare tid (Gröngaard Jeppessen 1983:162 ff), vil
ket tycks överensstämma med förhållandena i Filborna. 
Inom de sydskånska slättbygderna blev det vanligt att 
uppföra korsvirkeshus på sylisten under 1200-talet, och 
bruket förefaller att bli regelmässigt under 1300-1400- 
talen (se t ex Kling 1992:151; Engberg 1992:125ff; 
Söderberg 1995). Den följande beskrivningen återger 
i korthet 1700-talets byggnadsskick, som det beskrivs 
utifrån etnografiskt källmaterial (Campbell 1928; Erixon 
1982; Lerche 1987; Werne 1993).

Korsvirket kan liknas vid en modulteknik, där man lätt 
kan foga till eller ta bort bindningar, alltefter utrym- 
mesbehov. Som väggfundament lades en stensyll. Se
dan restes stolpar, direkt på syli eller så kunde de tap
pas ned i en fotrem, som vilade på stensyllen. Stolp
arna förbands i den langsgående takremmen, och sam
manfogades på tvärs genom huset med bjälkar. Till varje 
uppsättning stolpar och tvärbjälke hörde ett par tak- 
sparrar, vilka hölls samman ett stycke upp med en lod
rät hanbjälke. En sådan uppsättning utgör en bindning, 
och utrymmet mellan två bindningar kallas ett fack. 
Korsvirket varierades lokalt alltefter sedvänjor och till
gång på byggnadsmaterial, t ex avseende tekniken att 
sammanfoga timmerkonstruktionen, timråns omfång, 
bindningarnas täthet och mängden timmer i fyllningen 
mellan bindningarna, taktäckningsmaterial, ytbehand
ling av väggar etc.

Skiftesverke och knuttimring var de dominerande tra
ditionella byggnadsskicken i ris- och skogsbygden (Werne 
1993:101). Tekniken att bygga med skiftesverk motsva

rar i stort sett korsvirket, med den skillnaden att facken 
fylls med breda, horisontella ekplank, vilka fogades in 
i stolparna sidor. Skiftesverkstekniken utnyttjades med 
fördel i lövskogsbygderna, där tjocka och knotiga stam
mar av ek kapades och klövs. Knuttimring användes i 
barrskogsområdena i norr, där gran och fur växte sig 
raka och jämna, och krävde mindre bearbetning för att 
bygga med (Ibid: 107).

Korsvirket har, på grund av den relativa träknappheten 
i konstruktionen, karaktäriserats som en slättbygdens 
lösning på träbristen. En vanlig åsikt är att korsvirket 
spreds till risbygdmiljöer i takt med lövskogens tillbaka
gång (jfr Werne 1993:103). Ofta kombinerades olika 
byggnadsskick i samma byggnader. I skogsbygden var 
kombinationen knuttimra och skiftesverk vanlig, me
dan kombinationen korsvirke och skiftesverk ofta före
kom i risbygden (Ibid: lOlff, 170). Korsvirket i risbygden 
utmärktes ofta av en kraftig timra på fotrem och att 
bindningarna var tätare (Ibid).

1820 års husesynsprotokoll från Filborna visar att gård
arna som regel bestod av fyra längor kring en sluten 
gårdsplan. Längorna var uppförda i korsvirke med ler- 
kline eller, i några fall, bränt murtegel, och timrån 
var av ek. Protokollet anger längornas storlek i vägga- 
fack. Detta avstånd varierade kring tre alnar eller 1,6- 
1,9 meter (jfr Lerche 1987). Antalet väggafack i går
darna varierade mellan 46 och 82. Längornas bredd var 
traditionellt omkring fem meter, eftersom längre 
tvärbjälksvirke med tillräcklig bärkraft ofta var svårt 
att uppbringa.

Hus och gård i Helsingborgsbygden
”Till denna by finns ingen skog, varken av bok, gran 
eller tall, men vad åboerne till byggnings- och hu
sens reparation betarva måste de sig med penningar 
förskaffa... ” (utdrag ur 1704 års lantmäterihandlingar 
rörande Filborna by).

Stolpbål

Det urgamla bruket att jordgräva stolpar nämns inte i 
det skriftliga källmaterialet från Skåne, och har inte 
heller observerats i stående byggnader. Av skriftligt
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källmaterial från Skast härad i Sydvästjylland fram
går att fotremsträ lades mellan de jordgrävda stolparna 
i ett korsvirkeshus, antingen direkt på marken eller på 
stensyll (Vensild 1994:59). Bruket förutsatte en god till
gång på byggnadstimmer, eftersom virkets livslängd 
förkortades genom angrepp av röta.

Kopplingen mellan byggnadsskick och slätternas brist 
på virke exemplifieras ofta med Fyns vedtäkt 1473, där 
bruket att grundlägga hus på sylisten påbjöds med 
syftet att hushålla med skogen för herremännens räk
ning (Porsmose 1988:363). Konkurrensen om skogen 
hårdnade alltmer under senmedeltiden, och bönder
nas möjligheter att utnyttja dess produkter beskars. Trots 
kungliga förbud från 1554 och framåt föredrog bönder
na det äldre byggnadskicket med jordgrävda stolpar där 
möjligheter fanns. I Skast härad i Sydvästjylland upp
förde bönderna sina hus med jordgrävda stolpar under 
1600-talet (Vensild 1994). Arkeologiska undersökningar 
på ön Ven i Öresund, någon mil sydväst om Helsing
borg, visar att bruket att jordgräva stolpar även här fort
levde under 1600-talet (Löfgren 1994:107). Ön var, 
till skillnad från Skast härad, inte känd för några större 
bestånd av skog vid denna tid.

På gård nr 16 i Filborna använde man sig av en kombi
nation av jordgrävda stolpar och stenfundament i de 
yngre längorna, t ex i hus nr 9. Vidare tycks omsättningar

Fig. 11. Västlängan i gård nr 18 under 1600-talet ./ The 
western outbilding of farm no 18 during the 17th century.

med jordgrävda stolpar ha utförts löpande under 1500- 
1600-talen, t ex i stuglängan hus nr 6. Jordgrävda stol
par kunde även konstateras i 1600-talslängor inom gård 
nr 6 och gård nr 18. En anledning till att bönderna 
uppenbarligen föredrog detta byggskick när möjlighe
ter fanns, anses ha varit att timrån blev stabil (Vensild 
1994:61). En annan, mindre teknisk och mer humanis
tisk syn på problematiken, utgår från begrepp som tradi
tionens hävd och gårdens centrala betydelse för människ
an (Burström 1995). Bopålens symboliska betydelse av
speglas i att stolpsättningar ofta kan förknippas med 
offerhandlingar (Karsten 1994:145ff).

Upprepade krigshärjningar och omfattande befästnings
arbeten i Helsingborg påskyndade emellertid skogens 
tillbakagång i området mot slutet av 1600-talet (Johan
nesson 1969:187,207ff, 221ff). Vid denna tid förefal
ler också bruket att jordgräva stolpar upphöra defini
tivt. En mindre undersökning av västlängan tillhörande 
gård nr 18 visade att denna under 1700-talet var upp
förd på sylisten. Väster om denna undersöktes före
gångaren från 1600-talet, vilken hade uppförts i kors
virke med jordgrävda stolpar (fig. 11). Den lätt trapezoida 
längan mätte ca 13x5 meter och bestod av sju bind
ningar med nästan exakt tre alnars mellanrum. Efter
som inga stolpomsättningar utfördes i denna byggnad 
är husplanen ett ovanligt tydligt exempel på kombi
nationen korsvirke och jordgrävda stolphål.

Omfattningen av stensyllshus i de äldre gårdsfaserna 
är naturligtvis svårbedömd på grund av bevaringsför- 
hållandena. Syllen i hus 3 var den enda bevarade medel
tida hussyllen, och eftersom den kombinerades med 
jordgrävda stolpar, så kan skicket knappast ha varit van
ligt förekommande. Om nu utgångspunkten är att bön
derna föredrog att uppföra hus med jordgrävda stolpar 
på traditionellt sätt, så framstår byggnadsskicket i hus 
nr 3 som isolerat och svårt att förklara.

Eftersom undersökningsresultaten tyder på att stensyl - 
len introducerades tillsammans med korsvirke i hus 3 
omkring 1250, utgör det ett tidigt exempel på sprid
ningav slättbygdens byggnadsskick till risbygden vil
ket, som ovan nämnts, ofta förklarats med lövskog
ens tillbakagång. Eftersom andra hus i fas 2 och näst- 
följande stuglänga, hus 6 i fas 3, uppfördes med jord
grävda stolpar, är inte denna förklaring tillfredsstäl
lande. Däremot kombinerades de jordgrävda stolpar
na i hus 6 med korsvirke som uppenbarligen införli-
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Fig. 12. Stuglänga i Väla by. De streckade linjerna marke
rar längans indelning i central bostadsdel (rökstuga) upp
förd i korsvirke samt lada/loge i väster och stall/lada i öster 
troligen uppförda i skiftesverk./ Farmhouse in Väla village. 
Dotted lines show the division of the house in a central habita
tion area, built in frame work with clay daub, and a barn 
and stable at the ends, probably also built in frame work but 
with horizontal plank walls.

vades med den lokala byggtraditionen, även om tekni
ken till en början förefaller att ha använts selektivt.

Korsvirket och bondens synliggörande

Från och med fas 2 byggdes stuglängorna, eller de cen
trala delarna av dem, i korsvirke, om än med varieran
de stolpsättning. Däremot tycks ekonomilängorna ha 
uppförts i trä, eventuellt skiftesverk. Sambandet mel
lan byggnadsskick och funktion, i detta fall korsvirke 
och stuga, kunde också påvisas i byarna Väla och Od- 
åkra, som låg i den mer utpräglade risbygden norr om 
Filborna (fig. 12 och 13). En stuglänga har undersökts i 
vardera by, och det blandade byggnadsskicket var klart 
avläsbart (Söderberg 1995; se även Kyhlberg & Vin
berg 1995, katalogdelen: 28,45). I båda dessa längor, 
som daterades till 1300-talet, fanns en central rökstuga 
uppförd i korsvirke, vilka flankerades av ekonomibygg
nader uppförda i skiftesverk. Längorna har tolkats som 
uppförda i etableringsskedet inom respektive gårdstomter 
och i synnerhet Välalängan uppvisar likheter med den 
s k sydgötiska stuglängan och den centrala ryggåsstu
gan, vars södra spridningsgräns under 1700-talet tang
erade Helsingborgsbygden (Erixon 1982:263).

Flera exempel tyder således på att medeltidsbönderna 
i Helsingborgsbygden reserverade korsvirket till bo
stadsdelen i gården, medan ekonomibyggnaderna upp

fördes i trä, t ex skiftesverk. Detta kan förefalla märk
ligt, eftersom värme- och fuktisolering är sämre i kors
virkeshus jämfört med trähus, och en vanlig åsikt är att 
nya byggnadsskick introduceras i ekonomibyggnader 
(jfr Werne 1993:91). Kan andra faktorer än virkesbrist 
och praktisk komfort ha varit viktigare vid korsvirkets 
introduktion i bygden? Hus 3 i Filborna indikerar att 
korsvirket initialt infördes komplett med stensyll, 
som ett direkt ”lån” utifrån. Korsvirket i de yngre hus
en, t ex hus 6, uppfördes däremot i kombination med 
jordgrävda stolpar, en slags risbygdens modifiering av 
byggnadsskicket, liksom ekonomilängor uppfördes av 
trä ungefär samtidigt med hus 3. Detta kan knappast 
tolkas så, att lövskogens tillbakagång var en realitet vid 
denna tid. Om så var fallet, kunde man uppenbarli
gen hämta virke utifrån. Den tidiga introduktionen av 
korsvirket i området skedde därför snarare av andra 
orsaker; en tankeväckande möjlighet är att korsvirket 
användes som ett led i en strävan efter att synliggöra

•• •••

Fig. 13. Stuglänga i Ödåkra by. De streckade linjerna mar
kerar längans indelning i central bostadsdel i korsvirke samt 
ekonomibyggnader i öster och väster, troligen uppförda i 
skiftesverk. Notera uthuset söder om längan och förråds- 
gropen i bostadsdelen.! Farmhouse in Ödåkra village. 
Dotted lines show the division of the house in a central 
habitation area, built in frame work with clay daub and a 
bam/stable at the ends, probably also built in frame work but 
with horizontal plank walls. Note the storage pit in the habita
tion area and the outhouse south of the farmhouse.
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bostadsdelen av gården. En sådan manifestation aven 
alltmer självmedveten bondeklass kan relateras till sam
hällsutvecklingen under 1200-talet, därt ex handeln 
och penningen skapade nya möjligheter för bönderna 
att hävda sina intressen. Ett av de mest talande exem
plen på bondeklassens frammarsch yttrade sig i att för
valtningen av kyrkobyggnader successivt överfördes från 
enskilda individer och institutioner till sockenborna 
(Anglert 1995:168 ff). I detta sammanhang får man inte 
glömma att också byggnadsarbeten på gårdarna till stora 
delar var kollektiva företag, som reglerades genom ett 
system av arbetsbyten (Werne 1993:84). En introduk
tion av ett nytt byggnadsskick ska därför inte i första 
hand uppfattas som ett individuellt val, utan snarare

som ett medvetet val av en grupp människor i en ge
menskap.

Slutligen kan det vara av intresse att fråga sig vari
från konceptet korsvirkeshus hämtades. Närheten till 
köpstaden Helsingborg med dess sten- och korsvir
keshus kanske var av större betydelse i detta samman
hang än slättbygderna i söder, där korsvirket för öv
rigt inte säkert kan föras längre tillbaka i tiden än i Fil
borna. Man kan anta att närheten till staden och de 
goda konjunkturerna under 1200-talet innebar ett eko
nomiskt uppsving för den omgivande landsbygden, 
och därmed utgjorde en viktig förutsättning för bön
dernas välstånd. Korsvirkeshuset eller det billiga sten-

N
A

Fig. 14. Gård nr 14 i slutet av 1800-talet. Utrymmen för spannmälshantering rastrerade. Djurhållning i sy dlängan och 
boende-, matberednings- och forrådsfunktioner i norr. Portar markerade med pilar. Efter en rekonstruktion av Mårten 
Sjöbäck (Fransson & Fredriksson 1992)./ Farm no 14 in the late 19th century. Areas associated with storage and processing of 
grain are shaded. Animal stock in the southern parts, habitation areas, food processing and food storage in the northern parts. 
Arrows show the gateways. Based on a reconstruction by Mårten Sjöbäck (Fransson & Fredriksson 1992).
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huset, kan uppfattas som en markering av att de frihe
ter eller det välstånd som staden möjliggjorde även skulle 
utsträckas till att innefatta gårdarnas befolkning.

Funktion och rumslighet.
- Gärden i byn och byn i gärden

Hur disponerades gård nr 16 i Filborna? Hittills har 
byggnadernas funktioner beskrivits summariskt, i bo
ende- respektive ekonomidel. ”Stolphålsarkeologin” 
lämpar sig kanske i första hand för att belysa övergri
pande bebyggelsehistoriska sammanhang medan det 
är svårare att urskilja t ex funktionella sammanhang. 
Gårdens disposition kan emellertid belysas om det 
arkeologiskt materialet kombineras med det skriftliga 
källmaterialet. En rekonstruktion av gård nr 14 i Filborna 
från slutet av 1800-talet (Fransson & Fredriksson 1992: 
139) är, om den kompletteras med uppgifterna i jord- 
revningsprotokollet år 1670, direkt jämförbar med gård 
nr 16 i fas 3 (fig. 14).

Den maximalt utbyggda gård 16 bestod i fas 2 av drygt 
60 meter längor, eller drygt 300 m2 under tak. I fas 3 
utgjordes den av ca 115 meter längor eller ca 550 m2 
under tak. I den sistnämnda fasen bestod boendedelen 
av en 18 meter lång och ca 90 m2 stor byggnad. Även 
om det kan ha funnits ytterligare boytor som inte kan 
fastställas arkeologiskt, så upptog ekonomidelen mer 
än 80 % av den totala ytan under tak. Hur disponera
des dessa utrymmen?

I jordrevningsprotokollet uppgavs att gård nr 16 var tax
erad till ett hemman. Utsädet var beräknat till 10 21/24 
tunnor hartkorn och ängen till 21 lass. Beräkningar som 
har utförts av gårdsstorlekar i Danmark, exklusive nord- 
och västjylland, baserade på antal tunnor hartkorn per 
gård, visar att de flesta gårdarna omkring år 1668 inne
fattades i storleksklassen 4-8 tunnor utsäde, vilket un
gefär motsvarar mellan 10-25 hektar åkermark (Ulsig 
1983:181). Gårdarnas djurbesättningar bestående av 
hästar, oxar, kor, kalvar och får är som regel förteckna
de i jordrevningsprotokollet, dock ej för gård nr 16.

Gård nr 14 räknades som ett halvt hemman, och mäng
den utsäde beräknades till 10 5/6 tunnor medan ängen 
uppgick till 10 lass. Djurbesättningen bestod av fyra 
hästar, två oxar, två kor och åtta får. Vi kan således anta 
att de utrymmen som brukades för spannmålshantering

är jämförbara, medan animalieproduktionen sannolikt 
upptog betydligt större utrymme i gård nr 16.

Artonhundratalsgården bestod av 93 meter längor, eller 
ca 460 m2 under tak, som grovt kan delas upp i en djur- 
hållningsdel omfattande knappt 20% av ytan, utrym
men för spannmåls- och höhantering, eller trösklogar 
och logar om drygt 45%, och en boende-, matberednings 
och förrådsdel som omfattade knappt 35%. Den rela
tivt blygsamma djurhållningsdelen fick plats i sy dläng
an, där utrymmena överensstämmer tämligen väl med 
djurbesättningens omfång år 1670. Tvärlängorna bestod 
huvudsakligen av logar och loggolv. Undantag, grov
kök och drängakammare var förlagda till de norra par
tierna av tvärlängorna.

Som ett led i den arkeologiska undersökningen fosfat- 
karterades undersökningsytorna i sin helhet. Utgångs
punkten var, i detta sammanhang, att förhöjda fosfat
värden i kombination med brunnarnas placering indi
kerade lägen för stall, nöthus etc (Augustsson 1995:14). 
Inom gård nr 16 samlades de högsta värdena i anslut
ning till längor och brunnar i gårdens södra parti. Ana
lysresultaten från gård nr 6 i norr uppvisade samma 
rumsliga trend, men tydligare. Sammanfattningsvis ty
der de arkeologiska resultaten i kombination med fos
fatanalys och skriftligt källmaterial på att gård nr 16 
under fas 3 inrättades enligt samma övergripande prin
ciper som gård nr 14, och att detta var det gängse sättet 
att disponera gården i Filborna, i alla fall i denna del av 
byn.

Gårdens rumsliga organisation utgör i flera avseeend- 
en en anpassning till den övergripande bystrukturen, 
där det grundläggande problemet bestod i att förena 
åkerbruk och boskapsskötsel på ett smidigt sätt (Werne 
1993:34 ff). De dubbla näringsfången och dess rums
liga konsekvenser för den enskilda gårdens organisa
tion illustreras av Sjöbäcks rekonstruktion av gård nr 
14, där porten i norr benämndes vångaporten, medan 
den södra porten kallades gateporten. Djuren fördes, 
i den sydvästra delen av Filborna, till betesmarkerna 
öster och väster om bykärnan genom fägatan söder 
om gårdarna.

Eftersom Filborna framstår som en förhållandesvis kom
plex by, är relationer av detta slag svåra att urskilja. 
Den ovan beskrivna längan i Väla är ett tydligare ex
empel på gårdens inrättande i förhållande till byns
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Fig. 15. Utsnitt av 1746 års karta över Väla by. Den undersökta stuglängan motsvaras ungefär av läget för sy dlängan i gård 
nr 2. Skala 1:4000./ Land survey map, Väla village 1746. The excavated farmhouse was situated at the place corresponding 
to the southern outbuilding of farm no 2. Scale 1:4000.
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markutnyttjande. Väla by var organiserad som en rad
by på gränsen mellan inägor i väster och betesmarker 
i öster. Den äldsta gårdslängan motsvarade sydlängan 
i gård nr 2 enligt 1746 års karta (fig 15). I längans mitt 
fanns bostadsdelen, medan fädelen var orienterad mot 
betesmarken i öster och ladan mot inägorna i väster. 
Denna grundläggande anpassning av den enskilda går
dens disposition till byns markutnyttjande kunde även 
spåras i den yngre västlängan från 1600-1700-talen, 
där trösklogen återfanns i form av ett nedsänkt golv av 
hårdslagen lera (jfr Myrdal 1985:48).

Återvänder vi till 1800-talsgården i Filborna, så gick 
45% av byggytan åt till logar och loggolv. Ladan be
tecknade i Danmark under medeltiden både ett för
rådshus för hö eller ej tröskad spannmål, och den plats 
där spannmål tröskades. Först under senmedeltid om
talas logen och senare loggolvet, som särskilda tröskplat
ser (Myrdal 1985:46ff; Augustsson 1995:10). En möj
lighet är att specialiseringen av denna utrymmeskrä
vande hantering ska kopplas till det expansiva senmedel
tida jordbruket, som till viss del utmärktes av nya och 
effektiva metoder (Myrdal 1985:159; 1996:249). En 
hypotes är att byggytans tillväxt under fas 2 och i syn
nerhet fas 3 skall förklaras med spannmålets ökade be
tydelse och en alltmer utrymmeskrävande och specia
liserad hantering, med trösklogar och förvaringsplat
ser för olika sädesslag och otröskad säd.

Slutet på en lång historia
Filborna har många ansikten; de äldre kan vi ännu så 
länge knappt skönja, medan konturerna av de yngre bör
jar framträda. Den äldre gårdsbebyggelsen förefaller att 
ha varit utspridd över stora ytor; den överskred gränser
na för såväl gårdstomt som bytomt, definerade utifrån 
1704 års karta. Tiden kring år 1100 framstår som en 
brytpunkt, då en reglering genomfördes. Från ca 1250 
kan vi se en utvecklingslinje mot 1800-talsgården, vad 
beträffar utformningen av gårdens rumsliga organisa
tion. I enlighet med resonemanget om hur gårdsorga
nisationen avspeglar byns organisation, kan vi förmoda 
att de rumsliga strukturerna i byn utvecklades i ungefär 
samma takt.

I det arkeologiska materialet kan vi i första hand avläsa 
lokala särdrag vad beträffar byggnadsskick; korsvirke 
och skiftesverk relaterat till boende- respektive ekono
mifunktioner i kombination med det seglivade bruket

att jordgräva stolpar återspeglar sociala förändringar 
och kulturlandskapsförändringar. Introduktionen av 
korsvirket skedde knappast på grund av trädbrist - möj
ligheter fanns att jordgräva stolpar och bygga ekonomi
längor av trä ända fram i 1600-talet. Korsvirket har an
vänts medvetet selektivt med ett syfte, vilket har tolkats 
som ett led i en strävan att manifestera och tydliggöra 
stugan och gårdens invånare. Vidare kan fenomenet tol
kas som ett exempel på den i detta fallet mycket nära 
relationen mellan stad och land, och som ett böndernas 
försök att etablera en form av ”ideologisk kontaktyta” 
med staden.

De många stolphålen i längornas vägglinjer visar att dessa 
byggdes om och reparerades ett otal gånger. Utform
ningen av byggnaderna förändrades långsamt. Två- och 
treskeppiga hus förekom under medeltiden, men på sikt 
skedde en utveckling mot likformighet. Längorna blev 
enskeppiga, korsvirket ersatte skiftesverket och stolpar
na ställdes sent omsider upp på stensyll. Först under 
1500- och 1600-talen kan korsvirke säkert beläggas i 
ekonomilängor, tillhörande gård nr 18 och gård nr 6. 
Först mot slutet av denna period utgör lövskogens 
tillbakagång den reella anledningen till att korsvirket 
och stensyllen slår igenom på bred front (fig. 16).

Bostads- och ekonomifunktionerna separerades sanno
likt redan under vikingatid i Filborna, vilket kan ses 
som en följd av långvarig hävd och ett varierat närings
fång, medan de integrerade ”sydgötiska” stuglängorna 
i grannbyarna Väla och Ödåkra visar att gårdarnas ut
seende och disposition kunde variera starkt på lokalpla
net. Bostadslängan i gård nr 16 förefaller att vara i stora 
drag ”färdig” under 1200-talet. Däremot byggdes eko
nomilängorna ut, och de omfattande utbyggnaderna i 
gård nr 16 under faserna 2 och 3 i hög grad har tolkats 
vara en följd av ladans utveckling mot specialisering, 
och spannmålshanteringens allt större betydelse.

De kontinuerliga dragen i gårdens rumsliga utveckling 
är påfallande. Ett problem i sig är att expansionsske- 
dena under 1200- och 1500-talen är förhållandevis enkla 
att identifiera i ett arkeologiskt material som huvudsak
ligen utgörs av stolphål - stolphålen visar att längorna 
byggs allt större. Men avtrycken i moränen finns kvar, 
oberoende av om byggnaderna förfaller och bindning 
efter bindning monteras ner.

Som ett exempel kan de något motstridande tendenser
na från tiden efter 1350 anföras. Det inledande år
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hundradet karaktäriseras allmänt av befolkningsminsk- 
ning, nedläggning av bebyggelseenheter och en koncen
tration av odlingen till de bästa jordarna (Gissel et al 
1981). En tendens till en mer extensiv odling kunde 
spåras i makrofossilmaterialet från Filborna, vilket ty
der på att det fanns mer tillgänglig jord än jordbru
kare i byn. A andra sidan anläggs nya gårdar i Väla och 
Odåkra under 1300-talet, och ett förhållandesvis om
fattande stengodsmaterial från gård nr 16 tyder på en 
fortsatt drift av gården. Det är däremot tveksamt om 
nya längor uppfördes under den andra hälften av fas 2. 
Däremot kan den efterföljande nyodlingsfasen ca 1450- 
1600 avläsas i gårdens utbyggnad under fas 3.

Bygdens tillbakagång i den yngsta fasen avtecknar sig 
klart, om än inte i det arkeologiska källmaterialet. Gård

nr 16 brann år 1668, byggdes upp i mindre skala, och 
dess mark delades slutligen upp omkring år 1800. Re
organisationen tog 130 år i anspråk, och kan ses som 
en följd av bygdens långsamma återhämtning efter de 
dansk-svenska krigens ödeläggelse och den geogra
fiska isolering som landskapsavträdelsen innebar. Den 
nya gården som etablerades nordväst om bykärnan, 
byggdes enligt husesynsprotokollet dels med lerväggar 
täckta av träpanel, och dels med gråstensväggar. Ny
etableringen utanför bykärnan och valet av byggnads
material förebådade en ny tid med stora förändringar; 
upplösningen av byn och byalaget genom enskiftet inne
bar bland mycket annat att det traditionella byggnads- 
skicket på sikt individualiserades och ersattes av det 
specialiserade byggnadsskicket, i hantverkarens och se
dermera byggfirmans regi.

fas z FAS 3

- -» •

Fig. 16. Schematisk framställning av kronologi och byggnadsskick i gärd nr 16.1 Graph showing chronology and building techniques 
of farm no 16.
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C
 arp e Scaniam — axplock ur Skånes förflutna behandlar nio arke

ologiska exploateringsundersökningar utförda av Riksantikva
rieämbetets regionkontor i Lund, UV Syd. Boken har två huvudsakliga 

syften. Det första är att presentera intressanta forskningsresultat från ak
tuella fyndplatser från stenålder till medeltid. Vi vill även visa på den stora 
arkeologiska mångfald som Skåne med sina varierande naturgeografiska 
förutsättningar representerar.

Boken tar upp nya aspekter på stenålderns råvaruförsörjning i flintfattiga 
områden, ett nytt neolitiskt husfynd sätts in i sitt sydskandinaviska sam
manhang och en boplats från en mindre känd del av trattbägarkulturen 
presenteras. Bronsåldern representeras av en välbevarad gravhög som 
överlagrade ett långhus. Aspekter på järnålderns samhälle diskuteras 
utifrån ett spannmålsoffer i ett hus, ett gravfält med ovanligt långa skelett 
samt en stormansgård inriktad på järnproduktion. Enskilda hushåll och 
bybebyggelse under den sena järnåldern och medeltiden belyses utifrån 
två bosättningar med ovanligt tydlig kontinuitet.
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