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Förord

På flera platser i det halländska landskapet har gårds- 
lämningar från bronsålder och äldre järnålder, med ton
vikten på den senare perioden, registrerats. De har synts 
på olika sätt med allt ifrån enstaka stolphål till husrester 
med klara och tydliga vägglinjer, väl synliga hål efter tak
bärande stolpar, härdar och gropar. Men vi vet ytterst lite 
om hur människorna organiserat sitt boende. Visserligen 
har många boplatsundersökningar utförts, men i regel har 
ingen djupare analys utförts. Undantaget är Lennart Car- 
lies publicerade arbete om Brogård (Carlie 1992).

Denna licentiatuppsats kan ses som ytterligare ett led 
i en strävan att bättre förstå hur tidigare ”hallänningar” 
brukat och utnyttjat sina boendeytor under bronsålder 
och äldre järnålder. Härdarnas och groparnas utbred
ning i relation till byggnadernas placering inom bosätt- 
ningsytorna har intresserat mig en längre tid. När jag i 
samband med en arkeologisk undersökning i Riksanti
kvarieämbetet UV Västs regi kom i kontakt med en bo- 
sättningsyta i Årstad, med spår från reglerade och tyd
ligt avsatta ytor från skilda verksamheter, fick denna ut
göra grunden för en större tolkning med jämförande stu
dier av vissa andra halländska boplatser. Härigenom har 
arbetet utvecklats till en större uppsats.

Delar av materialet till uppsatsen baseras på rapport
arbetet kring undersökningarna inom RAÄ 3 i Årstad 
socken, och RAÄ 35 i Landa socken. Dessa har bekostats 
av Vägverket Region Väst och Banverket Västra regio
nen. Även tryckning och till viss del redaktionellt arbete 
har bekostats av Banverket Västra regionen. Vägverket 
och banverket har härigenom gjort forskningen möjlig.

Jag vill också tacka Lennart J. Hägglunds Stiftelse 
för Arkeologisk Forskning och Utbildning, för bidrag 
till redaktionellt arbete och tryckning.

Den arkeologiska undersökningen i Årstad sträcktes 
över två säsonger och leddes av Bo Strömberg och för

fattaren. Till Bosse vill jag rikta ett tack för att du upp
muntrat mig att fortsätta skriva och kommit med goda 
råd kring arbetets uppläggning.

Det finns också andra som förtjänar ett stort och 
varmt tack: min tidigare chef och nuvarande chefer vid 
Riksantikvareiämbetets regionkontor i Kungsbacka, Eva 
Weiler, Lars G. Johansson och Marianne Lönn, för att ni 
stöttat och bidragit med viktiga kommentarer; min hand
ledare Kristian Kristiansen och min externe handledare 
Ulf Säfvestad vars uppmuntran, stora kunnande och hjälp 
har gjort att jag orkat kravla mig över många och höga 
hinder under resans gång; Lennart Carlie och Per Wran- 
ning vid Museet i Halmstad för långa och givande dis
kussioner över telefon samt genomläsning av manus; 
Arbetskamraterna Eva Schaller Åhrberg, Gisela Ängeby 
och Tore Artelius för genomläsning av manus och för
slag till förbättringar.

Ett stort och särskilt tack riktas till min arbetskamrat 
Gundela Lindman för genomläsning av manus, värde
fulla synpunkter och textkorrigering. Jag vill också fram
föra ett tack till Per Cornell, Wenche Helliksen, Leif Jons
son, Jes Martens, Lennart Lundborg, Karin Ullberg-Loh, 
Katarina Streiffert, Inga Ullén och Ulf Viking som fram
fört synpunkter och kommit med litteraturtips. För språk
granskning av abstract riktas också ett varmt tack till 
Fiona Campbell.

Utan Anders Andersson, Annika Jeppsson och Lena 
Troedson, deras pennor och olika slags redigeringspro
gram, hade detta arbete aldrig nått så stora visuella höj
der - tack. Jag vill också nämna att utan min hustru 
Ann-Louise stora tålamod och förståelsen från mina barn, 
Elin, Ida och Hanna, skulle jag aldrig haft tid att skriva 
färdigt arbetet.

Uppsatsen ventilerades den 3 juni 1999. Opponent 
var Peter Jankavs.
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Abstract
On the farm

Spatial organisation within settlement sites during the 
Bronze Age and Early Iron Age. A case study of the 
settlement site at Sannarp (RAÄ No. 3), in the parish of 
Årstad, in the province of Halland, and other settlement 
remains in Halland.

The purpose of this work is to illustrate the organiza
tion of household living space during the Bronze Age 
and Early Iron Age in Halland. The work is based 
primarily on extensive investigations of Ancient Mo
nument No. 3 in Årstad, near the town of Falkenberg. 
At this site an organised settlement area was discove
red, dated to Bronze Age-Early Iron Age, consisting 
of seven three-aisled buildings within a smaller court
yard. Several hearths and pits which formed lines and 
patterns were also present. In close proximity to the 
settlement there was a cultivated area with traces sug
gesting the use of a wooden plough and a number of 
contemporary graves, placed in rows, were found next 
to the courtyard.

This site, along with nine other settlements in Hal
land, has been compared with a selection of house

remains in southern Scandinavia and the study suggests 
that the buildings in Halland differ from buildings in 
other parts of the country. In the Halland material 
stable remains with closely situated roof-bearing post- 
holes in the eastern part of the houses are rarely visible 
and there are very few buildings containing evidence 
of hearths situated within the houses. Furthermore it 
seems as if earlier building forms survived for long 
periods of time and appear to have been in use during 
several different periods. In areas with long periods of 
building continuity the houses are organized within a 
limited area and separate working areas with hearths 
and pits are found close to the houses.

The buildings in Halland differ in size and shape in 
spite of the short distances between some of the con
temporary houses. Individuality is also reinforced by 
the fact that every building, which can span several 
generations, seems to have had a similar type of wall 
construction despite the fact that houses have been 
repaired or rebuilt. This together with the variation in 
shape and size reinforces the unique characteristics of 
the households.

Key words: household organisation, house plans, 
hearths, pits, Bronze Age, Pre-Roman Iron Age, 
Roman Iron Age, Halland.



Fig. 1.
Boplatslämningarna i Årstad 
låg på en kraftig åsrygg, ca 
12 km öster om Falkenberg.



Introduktion

Uppsatsen har sin grund i omfattande boplats- och 
gravundersökningar som ägde rum i samband med ut
vidgningen av en grustäkt under några sommarmåna
der åren 1990 och 1991. Fornlämningen, RAÄ 3, låg 
på krönet av en långsträckt åsrygg inom fastigheten 
Sannarp, i Årstad, ca 12 km öster om Falkenbergs sam
hälle. Under 1990 undersöktes ett gravfält med tre 
högar, nio runda stensättningar, en rektangulär sten- 
sättning och en grav under klumpsten. Nästföljande 
sommar fortsatte undersökningarna på en terrasskant, 
strax invid föregående års undersökningsyta, med om
fattande boplatslämningar från härdar, gropar och 
stolphål. På terrassens södra del hittades även två kull- 
fallna stenar invid gropar med brända människoben. 
Flera av stolphålen bildade avtryck från åtta huskrop
par där sju låg invid eller överlappande varandra inom 
en mycket snäv yta. Även många härdar och gropar 
låg gruppvis eller bildade rader och gav intryck av nå
gon form av rumslig organisation där vissa verksam
heter pågått inom särskilt avsatta ytor. Iakttagelsen 
underströks genom att spår från årder påträffades i 
undersökningsområdets södra delar.

Sammantaget föranledde de gjorda observationerna 
att min nyfikenhet väcktes för hur hushållen planlagt 
sina bosättningsytor inom och utanför husen. De 
många och intressanta iakttagelserna medförde ett 
fortsatt intresse för att se om liknande eller avvikande 
mönster gick att finna på andra samtida boplatser i 
det halländska landskapet. I ett komparativt syfte har 
därför nio andra halländska boplatser från brons- och 
äldre järnålder studerats. Arbetet har successivt byggts 
ut till att omfatta en jämförelse med andra daterade 
halländska hus, deras respektive form och inre orga
nisation och hur de ser ut i ett sydskandinaviskt per
spektiv.

Genomgången av fyndmaterialet från Sannarp har 
gjorts mycket grundligt och delar av uppsatsen är att 
betrakta som en deskriptiv genomgång av materialet. 
Det jämförande avsnittet om undersökningslokalerna är 
långt och detaljerat, men jag har ansett det nödvändigt 
då det ligger till grund för en större tolkning i avsnitten 
om boplatslokalernas brons- och järnålderslämningar.

Arbetsförfarandet kan ses som en arbetsprocess där 
jag från början av undersökningen uppfattade det som 
viktigt att noggrant belysa de påträffade huslämninga
rna och artefakterna för att lättare kunna förstå orsa
ken bakom deras belägenhet.

Arbetets tyngdpunkt är koncentrerad till hushåll
ens rumsliga strukturer och gäller huvudsakligen bo
platslämningarna i Sannarp. De gravlämningar som 
framkom vid denna undersökning finns redovisade i 
ett annat arbete (Streiffert & Strömberg 1999).

Disposition
Boken består av flera större kapitel. Det första inne
håller en teoretisk bakgrund med diskussion om be
greppet hushåll. I detta kapitel redovisas även dagens 
forskningsläge. I en genomgång av Sannarpslokalen 
är arbetet i första hand koncentrerat till en studie över 
de olika anläggningarnas läge på undersökningsytan 
och synliga mönster av rumslig organisation inom och 
utanför byggnaderna.

Därefter görs jämförelser med nio andra undersökta 
halländska boplatslokaler med bronsålders- och äldre 
järnålderslämningar. De halländska husen sätts sedan 
i ett jämförande perspektiv med ett urval av sy dskan
dinaviska hus. I en avslutande del görs tre större gene
rella slutsatser över hur hushållen organiserat och bru
kat sina boplatsytor.
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Problemställning

Arbetets syfte är att utföra en rumslig analys av hur 
människorna under bronsåldern och äldre järnåldern 
använt sina bosättningsytor. Härmed menas dels 
ytorna inom bostäder/byggnader, dels de närliggande 
ytorna kring och invid husen. Någon vidare analys av 
det närliggande landskapets fornlämningar och deras 
relation till de undersökta objekten görs inte utan ar
betet är strikt fokuserat till byggnaderna och övriga 
anläggningars relation till dessa och hur de förhåller 
sig sinsemellan.

Att det aldrig går att få några fullständiga svar mås
te redan från början tas för givet. Detta faktum ba
seras på skäl som t.ex. begränsade exploateringsytor, 
bristande dokumentation eller för få utförda analyser. 
Förfarandet vid de olika undersökningarna kan också 
ha varierat och iakttagelserna kan växla. Jag har där
för försökt inrikta arbetet på att se vilka tendenser 
som kan finnas i hur hushållen använt sina boende
ytor där klart urskiljbara huslämningar funnits.
De övergripande frågor jag försöker besvara är:
• Har människorna brukat särskilda ytor inom bo

sättningarna för speciella ändamål under en längre 
tid, och i så fall, hur har detta tagit sig uttryck?

• I vilken omfattning har härdar och gropar brukats 
inom bosättningarna?

• Har hushållen olika särdrag som gör att de kan 
särskiljas från varandra?
Arbetets avsikt är också att spåra de generella ten

denser som finns över både tid och rum samt att se 
om avvikelser förekommer och hur de tar sig uttryck. 
För att få en mer djupgående kunskap om anläggnings
typer som härdar och gropar liksom fyndmaterial har 
jag valt att presentera de undersökningsresultat som 
gjorts på fastigheten Sannarp, RAÄ 3, i Årstad socken. 
Orsaken är också att jag vid denna undersökning 
tyckte mig se mönster i hur man anpassat olika slag 
av anläggningar i en större struktur med speciella om
råden för härdar, gropar, jordbruk och boende.

Boplatsen i Sannarp föreföll lämplig att studera ur 
ett organisatoriskt perspektiv över hur människor un
der brons- och äldre järnålder valt att indela en boen
deyta med lång och till synes sammanhängande kro
nologisk kontinuitet. Att jag även medverkade vid 
undersökningen av boplatslokalen har också bidragit 
till möjligheten att göra en mer ingående studie än 
vad som annars varit möjligt. Därför har platsen valts 
att spegla hur människorna utnyttjade sina boende
ytor och hur detta gestaltats i ett arkeologiskt mate
rial.

Hushållen - byggstenarna
för den sociala och ekonomiska
organisationen
Boplatser från brons- och järnålder var fram till mit
ten av 1980-talet i det närmaste fullkomligt okända 
företeelser i Halland. Visserligen var många gravar från 
de aktuella perioderna kända och misstankar fanns 
om omfattande boplatsrester, men konkreta belägg 
saknades. Stora mängder av slagen och bearbetad flinta 
på många åkerytor indikerade förvisso bosättningar, 
men de antogs i allmänhet härröra från stenåldern. 
Vissa flintföremål kunde dock på typologiska grun
der dateras till bronsålder. Men inga klara boplatser 
från vare sig denna period eller från järnåldern var 
kända.

En ny grävningsteknik, avbaning av ytan över stora 
områden, medförde emellertid att tidigare nästan 
okända arkeologiska företeelser som spår av hus kunde 
iakttas på flera undersökningsplatser. Med 14C-date- 
ringar och tidstypiska artefakter kunde därmed nu de 
första säkra bronsålders- och äldre järnåldersbosätt- 
ningarna konstateras. Förutom huslämningar fanns det 
också härdar och gropar spridda över stora ytor. Tidi
gare hade många härdar, genom sina lägen i områden 
med rikligt flintmaterial från stenålder, ansetts här
röra från denna period. Dateringar av kolmaterialet 
visade dock ofta på en senare tidstillhörighet.
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Att finna boplatser från bronsålder och äldre järn
ålder innehållande hus och spår från andra kringlig
gande verksamheter var m.a.o. en tämligen ny förete
else för halländsk arkeologi. Vi kan idag också kon
statera att materialet på många av lokalerna är kro
nologiskt sammanblandade och stora svårigheter kan 
finnas vid försök att skikta fyndmaterialet i olika tids
avsnitt. Erfarenhetsmässigt vet vi att flertalet härdar 
och gropar brukar dateras till yngre bronsålder eller 
äldre järnålder, ett faktum som kan tyckas underligt 
då en stor del av fyndmaterialet många gånger är av 
stenålderskaraktär.

Varför så få anläggningar kunnat konstateras från 
stenålderns bosättningar kan ha sin förklaring i att en 
långvarig urlakning av humus medfört att boplatsrester 
från äldre och kanske också yngre stenålder inte längre 
är iakttagbara.” Ju längre tid urlakningen pågått, de
sto mindre ”mörkfärgning” återstår. Pågår urlakningen 
av en markhorisont tillräckligt länge kan den minerali- 
seras helt. I praktiken innebär detta att ju äldre en 
markhorisont eller anläggning är, desto svårare blir 
det att skilja den från den omgivande sterila sanden” 
(Westergaard 1993, s. 19 f.).

Trots att flera boplatser från metalltid undersökts 
under senare decennier, vet vi ännu lite om hushållen 
och vad för slags lämningar som hört till dem. Detta 
beror många gånger på att endast mindre delar av bo
sättningen undersöks. Det förekommer ibland att hu
sen enbart undersöks partiellt p.g.a. att delar är bort
grävda vid tidigare exploatering eller att husen sträcker 
sig utanför exploateringsområdet. Det är heller inte 
ovanligt att flera av stolphålen är svåra att gruppera i 
ett inbördes sammanhang p.g.a. att de finns i så stora 
mängder att en tolkning är omöjlig.

Vi vet således ytterst lite om hur människorna or
ganiserade sina boendeytor under bronsålder och äldre 
järnålder, vilket tyvärr också kan ha sin förklaring i 
ett allmänt ointresse av att studera varje undersökt 
plats samlade anläggnings- och materialstruktur. Vad 
man däremot ofta fokuserat på är de byggnader som 
påträffas och jämförelser mellan dem och andra. Öv

riga lämningar beskrivs ofta schematiskt eller återfinns 
endast i ett anläggningsregister i rapporten. Undan
tagna brukar dock vara de mer iögonfallande anlägg
ningarna som t.ex. kokgropar eller olika slags ugnar. 
De små och marginella lämningarna förbigås helt.

Inom Sannarpslokalen visar många flint- och sten- 
artefakter, att de använts upprepade gånger. Det fram
går av spåren av upprepad retuschering eller tillhugg
ning. Då fyndmaterialet är slitet och pekar på en omfat
tande användning kan det antas vara ett tecken på en 
fast bosättning.

Men hur framträder annars hushållen och män
niskorna inom hushållen i det arkeologiska materia
let? För att förstå komplexiteten i frågan kan vi ex
empelvis se till de möjliga spåren efter våra dagars 
hushåll. De skulle bestå av allt från enstaka föremål 
till en mängd konstruktioner såsom hus, maskiner 
m.m. Materialet skulle ofta komma att ligga spritt över 
stora ytor, men i vissa fall skulle materialet från ett 
visst hushåll istället komma att ligga samlat inom en 
viss yta. Verksamhet på en viss plats kan avsätta om
fattande rester, vilka, ackumulerade i ett längre tids
perspektiv, kan ge intryck av att härröra från olika 
grupper av människor. Det är därför ofta svårt att sär
skilja en bosättning från andra. Många mindre grup
per eller enskilda kan ha vistats på platsen och efter
lämnat material som vid det arkeologiska arbetet och 
tolkningen kan förmodas komma från ett hushåll.

Hushåll-boplats?

Enligt Nationalencyklopedin är ett hushåll ”en enhet 
av människor som delar bostad och ansvar för var
andras försörjning. Ordet betonar framför allt eko
nomiska och försörjningsmässiga relationer mellan 
människor som bildar en bostadsenhet” (Nationalen
cyklopedin 1992, s. 178). Med hushåll menas här en 
familjs samlade medlemmar och eventuella tjänstefolk, 
deras bostad, ekonomibyggnader, djur och även till 
familjen hörande markområden, d.v.s. i princip all 
verksamhet knuten till en familjs försörjning. Samt-



14 På gården. Rumslig organisation inom bosättningsytor och byggnader under brons- och äldre järnålder

liga personer i hushållet har det gemensamt att bo
stad och ekonomi delas under den period man bor 
tillsammans. Den samlande och fundamentala plat
sen för hushållet är följaktligen den där man bor och 
sover, d.v.s. huset. Därutöver kan hushållet avspeglas 
i verksamheter som ligger nära eller längre bort från 
huset. De omfattar allt från små till stora, övergri
pande arbeten, som boskapsskötsel, jordbruk, jakt, 
fiske och insamling av diverse vegetabilier.

En metod att avgöra om ett hushåll innefattat flera 
verksamheter och personer kan vara att försöka sätta 
hela det arkeologiska materialet i en kronologisk kon
text och se till dess totala utbredning samt vad det 
representerar. Ett stort boningshus och kringliggande 
samtida anläggningar, exempelvis härdar, kan ses som 
spår från en större familj. Hur stor denna varit går 
aldrig att exakt avgöra men ett rimligt antagande är 
att den representerade två eller tre generationer. Detta 
kan innebära upp till kanske 10-15 personer; med små
barn inräknade.

Hushållens storlek, d.v.s. husens omfattning och 
verksamheternas lämningar, visas också genom det 
påträffade materialet. Härmed menas produktion i 
form av t.ex. keramiktillverkning, bearbetning av sten 
och flintredskap, agrar verksamhet och byggnation.

Den förhistoriska ekonomin avspeglas i fynd- och 
anläggningsmaterial. Men vad karaktäriserar mate
rialet och finns överhuvudtaget möjligheter att struk
turera en dåtida hushållning i ett synkront perspektiv, 
innefattande verksamheter inom husen likt exempel
vis i Apalle och Gene (Ullén 1994, Ramqvist 1983)?

En annan svårighet vi ofta ställs inför är om mate
rialet verkligen visar själva boplatsen och inte bara 
någon form av arbetsplats. Ser vi hushållsavfall som 
del av ett arbetsmoment behöver materialet genom sin 
belägenhet inte visa själva bostaden. Men man bör 
kunna anta att många disparata fyndkategorier, t.ex. 
keramik å ena sidan och slagen och bearbetad flinta å 
den andra, visar på att ett eller flera hushåll funnits 
inom området och att fynden därmed också kan anses 
avspegla en boplats.

”Med ordet boplats menar vi väl i dagligt tal ett 
ställe som människor ”bor” på, och med ”bo” menar 
man nog närmast att de regelbundet kommer dit för 
att sova och att åtminstone somliga i gruppen brukar 
hålla till där annars också - att ”boplatsen” inte bara 
är sovplats, utan också mat- och arbetsplats, i varje 
fall delvis” (Moberg 1969, s. 54).

Att finna och konkretisera funktionen av boplat
serna är följaktligen oerhört väsentligt vid alla arkeo
logiska undersökningar. Först när platsens funktion 
är utredd har vi en möjlighet att sätta fornlämningen 
i sin rätta kontext. Därvid spelar de undersökta om
rådenas anläggnings- och fyndstrukturer en avgörande 
roll för om lokalen skall kallas boplats i meningen av 
ett permanent boende i ett kortare eller längre tids
skede.

Forskningsstatus
Fram till år 1979 präglades generellt sett svensk fält
arkeologi av undersökningar medelst schakt, gropar 
eller mindre, avbanade ytor. Undersökningarna av 
Fosie IV nära Malmö och Sten Teschs grävningar vid 
Ystad får ses som två av de första större undersök
ningarna där en undersökningsmetodik med stora mat- 
jordsavbaningar till fullo använts. (Björhem ÖC Säfve- 
stad 1993, Tesch 1988) Det oerhört omfattande bo
platsmaterialet som här framträdde visade betydelsen 
av att få fram stora ytor.

Ett allmänt accepterande av grävningsmetodiken 
över hela Sverige har fått till följd att en stor mängd 
av boplatser kunnat lokaliseras. För Hallands vidkom
mande började större matjordsavbaningar utföras först 
inför den nya dragningen av E6:an, sträckningen Gun- 
nestorp-Långås, år 1984 (Artelius m.fl. 1992). Däref
ter vidtog ytterligare stora undersökningar i samband 
med naturgasledningsarbeten (Artelius m.fl. 1987, 
Artelius &c Lundqvist 1989).

Före dessa mycket omfattande väg- och gasled
ningsprojekt var Halland en i det närmaste vit fläck 
på den arkeologiska kartan över bosättningar. Men
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genom en allt mer ökande exploaterings våg i kombi
nation med ny grävningsteknik och omfattande mat- 
jordsavbaningar har en stor mängd information kun
nat inhämtas genom åtskilliga undersökningar av bo
platser. Tyvärr är dock många kraftigt skadade genom 
en kombination av jorderosion och moderna djupgå
ende plogar.

Sammantaget har materialet givit en rad möjlighe
ter att föra diskussioner om hus, husutveckling, bo
platsers organisation och typen av fyndmaterial samt 
dess spridning. Insamlat material och gjorda iaktta
gelser har möjliggjort forskning kring skilda aspekter 
av det förhistoriska samhället i denna del av Sverige. 
Dagens halländska forskning är grovt sett uppdelat i 
frågor rörande gravar, boplatser och markanvändning 
(Lundborg 1972, Carlie 1992).

Tore Artelius har behandlat skeppsformiga gravar 
med ett delvis halländskt material (1996). Av övrig 
forskning som berör tidigare bosättningar och gravar 
bör i det här sammanhanget också Holger Arbmans 
(1954) och Elof Lindälvs (1980) böcker om Hallands 
historia nämnas. Annan modern litteratur är Nya bi
drag till Hallands äldsta historia nr 1 och 2 (Artelius 
m.fl. 1987, Artelius & Lundqvist 1989), nr 3 (Win- 
delhed 1989) och nr 4 (Strömberg 1991) samt en nyli
gen publicerad bok om stormansgårdar (Lundqvist 
m.fl. 1996). Lennart Carlie tar till en viss del upp hur 
hushållen reglerat sin rumsliga tillvaro inom och ut
anför boningshuset genom att belysa husens, här
darnas, kokgroparnas samt deglarnas belägenhet i 
Brogård (Carlie 1992).

Försök att spåra och tolka rumslig hushållsorga- 
msation inom undersökningsytorna har inte gjorts i 
någon större utsträckning, inte heller om man ser till 
begreppet hushåll och jämförelser av det enskilda hus
hållets användande av ytorna inom och strax utanför 
boningshus och ekonomibyggnader. Den bebyggelse
arkeologiska forskningen har istället inriktats på att 
1) undersöka och funktionstolka hus och i dem ur
skilja skilda rumsutrymmen, 2) jämföra och sortera 
hus i kronologiska utvecklingslinjer eller att 3) special-

studera en del anläggningstyper och ibland även arte
fakter utanför husen.

Att försöka se och tolka skilda utrymmens funk
tioner inom byggnader och att utröna något om hu
sets funktion har i princip alltid sysselsatt arkeologer i 
samband med att hus grävts fram, särskilt när beva- 
ringsförhållandena varit goda och byggnadstekniken 
varit sådan att klara och tydliga spår avsatts.

I ett äldre forskningsperspektiv kan rent generellt 
sägas att den tidigare arkeologiska forskningen inrik
tats på konkret synliga byggnadsdetaljer, härdar och 
gropars placering samt skilda fynd och deras belägen
het inom husen (Hatt 1935, Kjær 1928,1930).

Arbetsförfarandet överensstämmer i stort med da
gens, den stora skillnaden är att nu har arkeologer 
möjlighet att utföra naturvetenskapliga analyser av 
materialet, exempelvis fosfatkarteringar, makrofossil- 
analyser och 14C-dateringar. Därigenom har möjlig
heter givits att få en bättre uppfattning om när husen 
användes och förekomsten av eventuella boende- el
ler stalldelar. Forskare med intention att göra mer djup
lodande studier av hus där såväl ”gammal” teknik med 
direkta observationer och ”ny” där naturvetenskap
liga metoder utnyttjats kan ses i Per Ramqvists av
handling där han redovisar byggnader med arbetsrum, 
bostadsdel, två stalldelar, förvaringsutrymme och en 
plats för köket (Ramqvist 1983, s. 158). Studier av 
hur hushållen nyttjat olika ytor inom och utanför hu
sen har också genomförts på andra platser i Sverige, 
Norge och Danmark (Ullen 1994, Ramqvist 1983, 
Boas 1983, Draiby 1985, Lund 1980, Myhre 1975, 
Rasmussen 1995, Earle m.fl. 1998).

Analyser med hjälp av 14C från hus har gjorts en 
längre tid och utnyttjandet av makro- och fosfat
analyser har kraftigt ökat under 1990-talet. Därmed 
har också ett bättre underlag skapats för funktions
analys. På senare år har även digital mätteknik som 
avsevärt underlättar tidigare tidsödande analyser av 
registrerade föremål tillkommit. Med datorns hjälp kan 
nu olika typer av underlagskartor visa utvalda anlägg
nings- eller föremålstypers spridning, ett arbete som
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för bara några år sedan kunde vara förknippat med 
stora svårigheter.

Spåren från tidigare aktiviteter, bl.a. härdars pla
cering och indelningar i bås har medfört att man an
tagit att flera hus varit uppdelade i minst två delar, 
varvid stalldelen vanligtvis låg i den östra husdelen 
och bostaden i den västra (Hvass 1982, Tesch 1983). 
En särskild plats för hantverk med ibland olika slags 
fynd av vävtyngder, sländtrissor, slagg, deglar m.m. 
har uppfattats som en arbetsplats skild från andra inom 
hus (t.ex. Myhre 1980, Hvass 1980).

Forskningen har således successivt samlat iakttagel
ser i en sådan omfattning att vi idag med säkerhet kan 
konstatera att människor under såväl bronsålder som 
äldre järnålder utnyttjat skilda ytor inom husen för 
olika slags verksamheter. Det kan dock ibland vara en 
aning tveksamt huruvida artefakterna påträffats in situ 
eller flyttats från ursprungligt läge eller om framtaget 
material härrör från underliggande äldre markytor. 
Materialets spridning och omfattning kan med andra 
ord medföra många såväl rumsliga som kronologiska 
problem vid analys av aktivitetsytor inom husen och 
frågor om materialets relevans i ett hussammanhang 
kan ibland ifrågasättas (Johansson, L.G. 1993).

Märkligt nog har diskussionen och analysen om 
rumsligt användande oftast sträckt sig endast till hu
sen och deras funktion. Få forskare har försökt göra 
en vidare analys där husens material infogats i ett större 
sammanhang dit även de närliggande ytorna utanför 
huskropparna räknats (Björhem 8c Säfvestad 1993). 
Till stor del verkar detta höra samman med en allmän 
tradition där man diskuterar husens längd och totala 
omfattning och försöker finna vissa utvecklingslinjer. 
Flera forskare presenterar typologiska scheman över 
husutveckling utan att beakta intilliggande härdars och 
gropars antal och utseende samt fyndmaterial, vilka 
kanske hade kunnat bidra till att förklara intilliggande 
byggnads utformning. Det diskuteras i regel inte hel
ler kring de topografiska eller ekologiska förutsätt
ningarna som i sig kan vara en direkt orsak till en 
byggnads utseende eller belägenhet.

Forskning gällande vissa typer av anläggningar och 
ett uttolkande av dem, är också vanligt förekommande. 
Detta gäller särskilt tolkningar av anläggningar av 
mera ovanligt slag, som exempelvis bakugnar, kera
mik- och järnframställningsugnar (Stilborg 1995, Taive 
1960, Viking 8c Fors 1995, Hingst 1974, Magnusson 
1986, Serning 1987). Försök att analysera och förstå 
ansamlingar av kokgropar och studier av hur dessa 
ligger i relation till varandra har gjorts på flera plat
ser. Även härdars relation till varandra och hur de kan 
förekomma i rader har uppmärksammats (Thrane 
1974, s. 96 ff.).

Materialets
begränsningar
Samtliga undersökningar som här presenteras har ut
förts i samband med exploateringar, som t.ex. projek
tering av grustäkt, gasledningar, järnvägsspår, vägar, 
husbyggnation m.m. i det halländska landskapet. 
Arbetsområdenas omfattning har därför styrt omfatt
ningen av de arkeologiska arbetsinsatserna och vi kan 
därmed också konstatera att ingen av bosättningarna 
egentligen blivit totalundersökt. Visserligen har stora 
ytor tagits upp, som t.ex. i Brogård (Carlie 1992), men 
för att kunna tala om en totalundersökning bör bop
latsen vara väl avgränsad och även ytor utanför 
boplatsområdena undersökta. I Sverige har få under
sökningar varit så stora. Undersökningarna av Fosie 
IV kan dock ses som ett exempel med vida upptagna 
ytor och flera skilda bosättningar (Björhem 8c Säfve
stad 1993). De vanligtvis begränsade undersöknings- 
ytorna medför dessvärre alltid en stor svårighet i att 
kunna bestämma vad det undersökta materialet egent
ligen representerar.

En annan faktor som indirekt påverkar fältdoku
mentationen är en ofta snäv budget, en begränsad tid 
att utföra det arkeologiska arbetet eller helt enkelt 
snäva intresseinriktningar. Sammantaget leder detta 
till olika prioriteringar. Följden kan bli att man inte 
hinner undersöka alla anläggningar och att undersök
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ningen blir mer vinklad t.ex. till att huvudsakligen se 
till huskropparna och deras begränsning. I en del fall 
kan vissa typer av föremål också bli bortprioriterade. 
Konsekvensen blir att den arkeologiska dokumenta
tionen av olika undersökningar varierar och att såväl 
fyndmaterialet som anläggningsbeskrivningarna kan 
vara svåra att tolka i ett senare sammanhang.

Även själva fältarbetssituationen kan begränsa upp
tagandet av fyndmaterialet. Istället för att vattensålla 
jordmassor tvingas man många gånger att gå igenom 
stora jordmassor på hackbord. Ser man till anlägg
ningar är de betydligt enklare att både finna och rensa 
fram i lerjordar än i sandjordar.

Förutom rent geologiska aspekter finns även topo
grafiska att ta hänsyn till. Erosion kan exempelvis med
föra att äldre markytor och mer välbevarade anlägg
ningar finns bevarade i slänter eller svackor medan 
lämningarna i vissa markområden, och då ofta i mer 
höglänta partier, är så fragmenterade att någon vidare 
undersökning knappast låter sig göras.

Arbetets uppläggning
För att söka få en uppfattning om utnyttjandet av bo- 
sättningsytor inom och utanför byggnader under 
bronsålder och äldre järnålder har arbetet inriktats 
på att se vad för slags typer av anläggningar som fram

kommit, var de påträffats samt fyndmaterialet och dess 
placering. Av praktiska orsaker, som tillgång till ma
terial och anläggningar, har jag som exempel valt att 
utnyttja de resultat som erhållits inom undersöknings
området i Sannarp. Här hade jag möjlighet att kon
kret se anläggningarnas form, olika mått och fyllning.

Jag har speciellt studerat härdarnas och groparnas 
ytformer (om de varit runda, oregelbundna, ovala, rek
tangulära eller kvadratiska), deras ytstorlek samt djup 
och försökt se om de genom sina placeringar bildat 
någon form av mönster. Inte bara skilda variabler som 
exempelvis form och djup har studerats utan jag har 
också försökt se till olika kombinationer med ytform, 
ytmått, djup och hur de förhåller sig till varandra.

Då nästan alltid uppgifter om anläggningarnas form 
saknats har härdar och gropar från jämförelseloka
lerna inte omfattats av en liknande undersökning, utan 
här har endast studerats var de ligger inom själva bo- 
sättningsytan, likaså var husen har funnits och deras 
närhet till härdarna och groparna. Materialet har där
efter jämförts i ett kronologiskt perspektiv.

Jag har också studerat de skilda huskropparna, gjort 
metriska jämförelser mellan olika husmått och sett var 
byggnaderna låg inom undersökningsytorna.

För att få en vidare uppfattning om de halländska 
byggnaderna har också en jämförelse gjorts med en 
del andra samtida hus från Sydskandinavien.
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Fig. 2.
Undersökningsområdet i San- 
narp låg invid flera registrerade 
gravlämningar, ca 1,5 km norr 
om Årstads kyrka.



1990 och 1991 års undersökningar 
iSannarp

Inledning

Undersökningsområdet låg på en 4 km lång och 1,5 
km bred åsrygg, orienterad i nordöst-sydväst, ca 4 km 
öster om Ätran. Åsens högsta partier ligger 56-60 
m.ö.h. Ett tidigare mossområde, som idag är ett min
dre sankmarksområde, finns ett hundratal meter syd
öst om fornlämningen. I norr och söder finns kontakt 
med Ätran via flera mindre bäckar och åar - den störs
ta är Sannarpsån, belägen strax norr om åsen.

Geomorfologiskt är åsryggen en ca 12 000 år gam
mal randbildning, bildad av morän i samband med 
den senaste istiden. Moränen består av ett väl skiktat 
sten-, grus- och sandmaterial.

Landskapsbilden i övrigt kännetecknas av ett öp
pet odlingslandskap, som sträcker sig från Ätran upp 
mot undersökningsområdet. Åt öster är landskapet 
mer kuperat med flera skogsbevuxna moränryggar. 
Där undersökningsområdet låg växte en tät, plante
rad granskog. Stora delar av skogsmarken tillhör San- 
narps gods, som ligger strax väster om åsryggen. På 
ryggens mellersta delar och söder om väg 150 finns 
Årstads samhälle och kyrka.

Undersökningar 
i två etapper
Den arkeologiska undersökningen i Sannarp utfördes 
i två etapper under åren 1990 respektive 1991 och 
omfattade en sammanhängande yta av drygt 15 500 
m2. Under 1990 undersöktes gravarna och boplatsläm
ningarna intill dem på den långsträckta åsryggens 
krönparti, där den första graven uppfördes under 
senneolitikum/äldre bronsålder (Streiffert Sc Ström
berg 1999).

Indikationer på intilliggande bosättning från mel
lersta bronsålder/yngre bronsålder-romersk järnålder 
fanns genom härdar och gropar. Spår från två härdar 
fanns också under en av gravarna. Härdarna kan ha 
haft något slag av rituell funktion men kan också ha 
använts för hushållssysslor, innan graven etablerades 
där.

Härdar, gropar och flera stolphål fanns annars på 
en terrass väster om åsryggens krön och de där beläg
na gravarna. Området, ca 8800 m2 stort, kom under 
1991 att omfattas av en vidare arkeologiska under
sökning.

Terrassen innehöll ett stort antal anläggningar vilka 
företrädesvis bestod av stolphål, härdar och gropar. 
Den största koncentrationen låg på terrassens centrala 
del, där en stor mängd stolphål kunde bindas sam
man till inalles sju byggnader. På terrassens sydöstra 
del fanns en yta perforerad av spår efter ärjningar med 
årder. Flera mindre röjningsrösen fanns framför allt 
nordöst om åskrönet och invid grustagets täktkant.

På åsryggens sydöstra partier var anläggningarna 
betydligt färre. Flera av dem fortsatte ut mot täktkan- 
ten och visade därigenom att ytterligare anläggningar 
existerat på en yta som schaktats bort, innan 1990 års 
undersökning påbörjats.

Boplatsytan varierade från 55 m.ö.h. vid gravfältets 
nordöstra del, till 52 m.ö.h. vid exploateringens väst
ra gräns. Ytan var dock relativt plan kring 52-53 
m.ö.h.

Redan i ett tidigt skede av 1991 års undersökning 
uppsattes följande målsättningar: 1) att försöka utrö
na vad för slags verksamheter som pågått, och 2) om 
de härrörde från en mer stadigvarande bosättning.

Spår från huskonstruktioner medförde frågor kring 
vad husen representerade och om skillnader fanns mel
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lan byggnaderna såväl i konstruktion som användning.
I det fortsatta arbetet med det insamlade och do

kumenterade anläggnings- och fyndmaterialet inrik
tades frågorna på att genom analys av fornlämnings- 
lokalens boplatsmaterial få en föreställning om hus
hållens ekonomi och hur hushållets organisation ge
staltats i ett diakront och synkront perspektiv.

Fornlämningsmiljön

På åsryggens norra del ligger några kraftigt övervuxna 
gravhögar i en tät granskogsmiljö. Förutom totalt fyra 
högar finns här även tre stensättningar samt en älv- 
kvarnsförekomst (RAÄ 96) insprängd i gravmiljön 
med 27 älvkvarnar inhuggna i ett stenblock. Gravgrup-

Fig. 3. Flygfoto visande 1990 års undersökningsyta med de framrensade gravmonumenten invid grustäktens schakt- 
gräns. Omedelbart till vänster om det avbanade området, där en tät granskog tar vid, utfördes en vidare arkeologisk 
undersökning år 1991. Inom markerat område röjdes ytan från granskog och en grävmaskin banade av en ca 8 800 m2 
stor yta med boplatslämningar från bronsålder och äldre järnålder. Foto Lars G. Johansson. Godkänt för spridning av 
försvarsmakten 1999-02-12.
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pen inklusive älvkvarnarna finns inom ett område på 
180x80 m räknat från undersökningsområdets nord
ligaste schaktgräns.

Söder om exploateringsområdet finns fem gravhö
gar och en stensättning (RAÄ 4, 5 och 6) registrerade 
inom ett område på 150x80 m. Strax söder om åsryg
gen finns ytterligare fyra stensättningar (RAÄ 1,2 och 
95) samt en rest sten (RAÄ 7).

Gravområdets totala utsträckning, inklusive det 
undersökta området, är ca 570 m långt. Av topografin 
att döma kan man förmoda att ytterligare boplats
rester, liknande de nu undersökta, funnits på de flack
are åspartierna åt söder. Det är däremot mer osäkert 
om boplatser även legat på de norra delarna av åsryg
gen, då denna inte erbjuder samma fördelaktiga bosätt- 
ningsmiljö. Detta skall dock inte ses som det enda kri
teriet för en bosättning, vilket ett av de undersökta 
husen (hus III) på åsryggens krön visar. Antalet gra
var har säkerligen också varit betydligt fler än de nu 
kända.

Närmast registrerade undersökta boplatslämningar 
är RAÄ 52 och 100, ca 1,5 km sydväst om Årstads 
kyrka (Lundqvist 1989).

Från Årstadåsen eller närområdet är inga andra 
lämningar kända från stenålder än RAÄ 52. Från 
brons- och järnålder finns däremot flera indikationer 
genom flera gravgrupper med huvudsakligen högar 
och stensättningar. ”Väster om åsen finns färre gra
var jämfört med öster om. Skillnaden kan delvis bero 
på att gravar plöjts ned i uppodlade marker och att 
området öster om åsen bryts upp av flera mindre im
pediment” (Fors 1992, s. 2).

Undersökningarna inom RAÄ 52 och 100 visade 
tydliga spår av en boplats från övergången mellan 
senneolitikum/ bronsålder samt vid andra tidpunkter 
fram till ca 200-talet f.Kr. (Lundqvist 1989, s. 42). I 
samband med nämnda undersökningar utfördes även 
en kulturgeografisk utredning med syfte att utröna 
områdets tidiga kulturlandskap (Windelhed 1989, s. 37 
ff.). Lars Lundqvist uppfattar bosättningarna som att 
man här ”kan tänka sig en fast men i ett längre tids

perspektiv rörlig bebyggelse ” (Lundqvist 1989, s. 42). 
Enligt Windelheds tolkning har åtminstone en järn- 
åldersgård funnits på platsen (Windelhed 1989, s. 50).

Därutöver kan nämnas att området söder om åsryg
gens krön omfattats av begränsade undersökningar i 
samband med dragning av en vattenledning invid en 
gravhög, RAÄ 56:2, där spår av brända människoben 
påträffades (Artelius 1990). Vad som i övrigt är känt 
är att boplatslämningar i form av en röseliknande rest 
med fynd av keramik, en sländtrissa, bränd lera, harts- 
tätning och ”slaggartade bitar” borttagits inom fast
igheten Blixtorp (RAÄ 12) åren 1927 och 1928 (Riks
antikvarieämbetets fornminnesregister). I samman
hanget kan också nämnas att spår från gårdstomter 
från 1200-1700-talet kunnat spåras vid en arkeolo
gisk utredning och förundersökning strax väster om 
Årstads kyrka (Fors 1992, Strömberg 1992), ett faktum 
som kan antyda en tidig bybildning, som utifrån gra
varna och de nämnda undersökningarna, säkerligen 
har rötter in i järnålder och kanske även bronsålder.

Anläggningar inom 
boplatsområdet
Totalt påträffades 1190 anläggningar, inkluderande de 
stora gravmonumenten och husen. Inom själva bosätt
ningsområdet, d.v.s. 1991 års undersökningsområde, 
framkom 1078 anläggningar, vilka bestod av 134 gro
par (varav 8 var kokgropar), 208 härdar, 712 stolphål, 
4 rännor, 19 röjningsrösen och 1 skärvstensröse. Drygt 
460 stolphål härrörde från åtta hus innehållande par- 
ställda stolpar och ofta väl urskiljbara ytterväggar till 
treskeppiga långhus. Flera stolphål bildade också långa 
linjer, som antogs vara rester från hägnader eller sta
ket.

Åtskilliga anläggningar, i synnerhet härdar och gro
par, låg samlade i grupper eller låg för sig. Största an- 
läggningsförtätningen fanns på terrassens mellersta 
delar där sju hus konstaterades.

Invid åsryggens krön och nära gravfältet låg en hus
konstruktion av jämförelsevis grunda och fragmenta
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riska stolphål, hus III. Byggnadskroppen låg därmed 
väl avskild från övriga anläggningskoncentrationer. 
Enda undantaget var en djup grop, Al 92, och en härd, 
A419, invid husets södra vägglinje.

Strax invid A230, något öster om de sju hus som 
låg samlade, framkom en förtätning av flera härdar. 
En annan grupp låg nära terrasskanten vid under
sökningsområdets södra del. Många härdar låg även 
invid de nordligaste gravmonumenten. Omedelbart 
väster om gravfältet, d.v.s. in mot terrassen, samt norr 
och söder därom förekom få anläggningar. Först cirka 
fem meter från gravfältets ytterområde kunde ett större 
antal skönjas. Sydväst därom framkom också spår efter 
ärjning med årder, som sträckte sig vidare åt söder 
och utanför exploateringsområdet.

Bosättningsområdets yttre gränser var, som tidigare 
framkommit, svåra att avgöra då schaktgränsen be
stämdes av grustäktens omfattning. Men genom an
läggningarnas spridningsbild och den allmänna topo
grafin vet vi att de utnyttjade ytorna av boplatska
raktär haft en långoval utsträckning i en nordsydlig 
riktning. Vi vet också att terrasskanten avgränsade 
bosättningen genom en brant 10 m bred slänt där inga 
spår från mänsklig verksamhet kunde bekräftas, för
utom A533, en härdrest som låg någon meter ner i 
sluttningen och under ett ovanliggande skärvstensröse, 
Al89. Inte heller framkom några lämningar på ett

gravar
boplats

Fig. 4. Inom stora delar av terrassen och på en av åsryg- 
gens högsta punkter låg boplatsen. Invid och på en något 
högre nivå fanns ßera gravar närmast på linje följande 
åsryggens krönparti, vilken gränsade till den närbelägna 
grustäkten.

flackare område nedanför terrassen och i den branta 
sluttningen ner mot Sannarps gods.

Stolphål, gropar och härdar

Stolphalen var undantagslöst runda och oftast 0,2 m i 
diameter De allra största hade en storlek på 0,7 m 
medan de minsta hade en diameter på 0,05 m, vilka 
närmast kan betraktas som käpp- eller pinnhål. I hu
sen där hålen efter de takbärande stolparna tillhörde 
de största och ofta djupaste, hade de i regel ett djup 
på 0,3-0,4 m. Stolphalen från väggstolparna var näs
tan alltid både mindre och grundare, vanligen 0,2 m i 
diameter och 0,2 m djupa.

Stolphål förekom glest spridda utanför husen och 
gav ofta intryck av att bilda rader efter staket eller 
hägnader. Fyllnadsmaterialet i samtliga stolphål be
stod av mörkbrun till grå humös sand.

Groparna var av skiftande slag. Flera var upp till 
1 m2, men vissa var även över 4 m2. Djupet växlade 
också kraftigt från 0,1 m till över 1,10 m, men fyll
ningen var ensartad och bestod av brun till mörkbrun, 
humös sand.

Fyra djupa gropar^ A175 (1,3 m i diameter och 0,8 m 
djup), A192, (402-214 BC, ett sigma, 2,05 m och 1,10 m 
djup), A198 (836-546 BC, ett sigma, 1,3 m i och 0,7 m 
djup) och A454 (1002-855 BC, ett sigma, 1,5x0,9 m 
och 0,9 m djup), framvisade flera stratigrafiskt åtskilda 
lager.

Materialet i groparna varierade. Endast två av dem, 
A175 och 192, innehöll fynd. A175 innehöll 84 g ke
ramik. A192 var den mest fyndrika med kol, enstaka 
skörbrända stenar, ett flintavslag, 1179 g keramik samt 
108 g slagg.

Inom kategorin gropar särskilde sig kokgroparna, 
med sina ofta rikliga förekomster av skörbrända ste
nar. De skiftade från runda, 1,5 m i diameter, till ore
gelbundna, 2,2x1,4 m. Djupet varierade från 0,35 m 
ned till 0,5 m. Al:l (2,2x1,4 m och 0,4 m djup) avvek 
markant mot övriga med ett fyndmaterial av 1,5 kg 
lerklining och fyra knackstenar, som låg tätt tillsam-
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1990 års undersökningsområde

1991 års undersökningsområde
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Fig. S. Översiktsplan. Under 1990 undersöktes flera gravar på krönet av en åsrygg. Nästkommande år fortsatte de 
arkeologiska undersökningarna på en terrasskant invid föregående års undersökningsyta. Lämningarna var här av 
boplatskaraktär och flera härdar, gropar och lämningarna efter åtta treskeppiga byggnader påträffades. Att terrassen 
även utnyttjats för gravsättning visades genom en koncentration av flera mindre gropar med brända människoben i 
områdets södra del. Se också utviksblad sist i boken.

mans i gropens botten. En radiometrisk datering av 
Al:l med kalibreringen ett sigma gav 990-825 BC.
Nära intill låg en grop utan skörbrända stenar, Al:2 
(0,9x0,8 m och 0,2 m djup), med fynd av en löpare.
Båda groparna gav intryck av att ha ingått i samma 
arbetsprocess, t.ex. matlagning med krossning och till
redning av vegetabilier. Den mindre antas ha tjänst
gjort som förvaringsgrop medan den större har bru
kats vid matlagning. Lerkliningen kan vara rester av

en konstruktion, som täckt kokgropen under arbets
processen.

Någon liknande länkning mellan de övriga kok
groparna och andra närliggande kunde inte göras. Men 
antagligen kan flera av de framkomna härdarna ha 
tjänstgjort som uppvärmningsplats för stenar som se
nare användes i kokgroparna. Flera gropar bildade 
också rumsliga mönster som gav intryck att återspegla 
särskilda arbetsområden i vilka de fyllt ett eller flera
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Hus III

o o

Hus II

V-«i HusV
.s« Hus IV

Fig. 6. Nastan samtliga hus låg väl samlade inom en mindre yta på terrassen. Endast hus III avvek och låg på åsryggen, 
ett kort stycke därifrån.

speciella ändamål. Framför allt verkar detta ha skett i 
områdets södra delar.

Härdarnas storlek varierade från mindre än 1 m2 
till över 6 m2 och djupet skiftade från några cm ner till 
mer än 0,3 meters djup. Fyllningen utgjordes av grå 
till svart sand med sot, kol och skörbrända stenar. På 
samma sätt som med groparna verkade man medve
tet ha placerat härdarna inom vissa områden. Två här
dar som utskilde sig mot övriga genom djup och stor

lek var Al 77 (3,4 m i diameter och 0,5 m djup) och 
A510 (5,5x5,0 m och 0,2 m djup). A177 var betydligt 
djupare än övriga och A510 var den till ytan mest 
omfattande av alla härdar. Båda låg inom ett kort av
stånd från varandra, söder om terrassens mellersta del 
och i angränsning till flera av gravarna. Närheten till 
gravarna medförde också en undran över huruvida de 
två härdarna kunde vara rester från ett gravbål. Fynd
materialet gav dock inga sådana indikationer.
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Husen

Stolphålen efter byggnaderna upptäcktes efter en total- 
avbaning och ett efterföljande idogt rensningsarbete. 
Flertalet stolphål var oskadade av senare tiders jord
bruk. De huslämningar som verkade skadade var hus 
V med jämförelsevis mycket glesa vägglinjer och hus 
VII som endast bestod av hål efter takbärande stol
par. För övrigt var lämningarna så väl bevarade att 
tolkningar om ingångar och rumsindelningar kunde 
göras. Samtliga byggnader har betecknats som tre- 
skeppiga långhus, och stolphålen visar att stolparna 
grävts ner i morängrus.

Husens längd varierade mellan 16 och 30,8 m och 
bredden var 5,5-6,5 m. Det längsta, hus VII, skilde 
sig, inte bara genom sin längd på drygt 30 m, utan 
också genom sin nordväst-sydöstliga orientering. Öv
riga huslämningar hade från en nordöst-sydvästlig till 
en i det närmaste öst-västlig orientering.

Den stora mängd stolphål som fanns inom ytan 
gör att tolkningen av husens strukturer är något osäker. 
Hus III var ytterst fragmentariskt och byggnadens hela 
omfattning märktes först efter flera dagars rensning 
och tydande av stolphålens profilstrukturer. De andra 
husen var klarare i sin form. Ofta var det dock pro
blematiskt att få en entydig bild av vilka stolphål som 
tillhörde vilka konstruktioner. Speciellt svår var tolk
ningen av hus V, VI, II och VIII, som alla låg inom ett 
snävt och avgränsat område. Husens utsträckning och 
struktur klarnade emellertid efter en grundlig genom
gång av planritningarna och stolphålens nedgräv- 
ningsdjup samt diameter där flera av dem också rent 
stratigrafiskt kunde särskiljas från varandra. Hus VIII, 
som låg inom hus II, kunde begränsas till en viss plats 
först efter omfattande jämförelser mellan olika stolphål 
och ett studium över vilka som bildade linjer, var de 
började och slutade. Även hus VI, som låg diagonalt 
under hus I, II, IV och över hus VIII, var besvärligt att 
helt korrekt identifiera.

Husen presenteras översiktligt i nästföljande avsnitt. 
En mer detaljerad redovisning finns i appendix I och II.

Hus I
Treskeppigt stolphus med raka vägglinjer. Huset var 
16 m långt och beläget i NO-SV. Bredden mellan vägg
linjerna mätte 5,5 meter. Antalet stolphål från tak
bärande stolpar uppgick till 17 och stolphålen från 
väggstolparna kunde räknas till 37. Huset har förmod
ligen haft två ingångar, båda i den södra vägglinjen. 
Bränd lera, keramik och slagg (samt ett mindre ben) 
framkom i tre stolphål från takbärande stolpar. Kera
mik, bränd lera, slagg och enstaka mindre kolbitar 
kunde också registreras i en grop. Förutom gropen 
lokaliserades tre härdar inom huset. Två låg nära var
andra strax väster om husets mittlinje, en har daterats 
och vid ett sigma kalibrerats till 387-204 BC.

Hus II
Treskeppigt stolphus med divergerande vägglinjer, rak 
västlig gavelände och en något konformig öppen öst
lig del. Huset var 25 m långt och beläget i nordöst
sydväst. Bredden mellan vägglinjerna mätte 6,5 m. 
Stolphålen från de takbärande stolparna räknades till 
10 och stolphålen från väggstolparna till 46. Minst 
två ingångar har funnits, båda har varit placerade i 
husets södra vägglinje. Tre gropar och två härdar 
kunde konstateras inom huset. Deras placering gör 
det dock tveksamt om samtliga tillhört huset. Ett 
cerealiefragment från ett hål efter en takbärande stolpe 
förmodas datera huset till AD 267-530 (ett sigma).

Hus III
Treskeppigt långhus med raka vägglinjer och antyd
ningar till rundade öppna gaveländar, beläget i ONO- 
VSV. Huset var 20,8 m långt och bredden mellan vägg
linjerna var 6 m. Antalet stolphål från takbärande stol
par uppgick till 8 och från de väggbärande till 30. 
Minst tre ingångar har funnits, två motstående och en 
större vid östra gaveln i den södra vägglinjen. Två plan
mässigt väl placerade härdar hör sannolikt till huset. 
Dateringen av en av dem visar vid ett sigma ett kali
brerat värde till 749-206 BC.
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Fig. 7.
Lokal husutveckling inom RAÄ 3 
i Årstad. Ser man till de 14C-date
ringar som utförts märks att husen 
III, V och VIII delvis finns inom 
samma tidsintervall. Exakt när 
dessa infallit går inte att avgöra.
Hus VIII förmodas dock vara det 
äldsta. Hus VII antas, efter de tak
bärande bockparens placering och 
på grund av att hus av sådant slag 
brukar dateras från sen romersk 
järnålder/folkvandringstid, höra 
till de yngsta. Denna tidsbestämning 
är emellertid hypotetisk då vi ännu 
inte riktigt vet när byggnader av 
detta slag började användas i 
Halland.
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Hus IV
Treskeppigt stolphus med divergerande vägglinje, kern
förmig öppen östlig gavelända och en rak västlig. Huset 
var 22,2 m långt och låg i nordöst-sydväst. Bredden 
mellan vägglinjerna mätte 6,5 m. Stolphålen från de 
takbärande stolparna räknades till 10 och väggstolp- 
hålen till 54. En ingång i husets södra vägglinje kunde 
lokaliseras. Därutöver fanns en intilliggande öppning 
och tre andra i den norra vägglinjen. Det är dock osä
kert om de härrör från ingångar. Två, eventuellt tre, 
gropar har ingått i huset. En centralt placerad härd 
med degelfragment och brända ben antas också ha 
ingått i huskroppen. Härden daterar byggnaden vid 
ett sigma till 105 BC-AD 67.

Hus V
Treskeppigt stolphus med svagt divergerande fragmen- 
terade vägglinjer i ONO-VSV riktning. Huset mätte
23.5 m i längd och bredden mellan vägglinjerna var
5.5 m. Stolphålen från de takbärande stolparna upp
gick till 10 stycken och väggstolphålen till 16. Ett bränt 
cerealiefragment i ett hål efter en takbärande stolpe 
gav en datering vid ett sigma till 758-400 BC. En in
gång syntes i husets södra vägglinje.

Hus VI

Treskeppigt stolphus med raka vägglinjer. Norra gavel
änden kunde inte skönjas medan den södra fanns in
takt. Huset var 19,8 m långt och låg i en NNV-SSO 
riktning. Bredden mellan vägglinjerna mätte 5,8 m. 
Totalt påträffades 13 stolphål från takbärande stol
par och 35 från väggstolpar. Två gropar i husets södra 
del invid husets gavelände kan ha ingått i själva hus
konstruktionen. Genom sin stratigrafiska belägenhet 
konstaterades huset vara ett av de äldsta.

Hus VII

Treskeppigt hus utan synlig vägglinje. Huset var 30,8 m 
och orienterat nordväst-sydöst. Hålen från de takbä
rande stolparna räknades till totalt 30 stycken. Fyra 
härdar och tre gropar fanns mellan och väl placerade

inom stolphålens utbredningsområde och räknades där
för som hörande till huset. Dateringen är oklar, men hus 
med denna sättning av hål efter takbärande stolpar da
teras generellt till romersk järnålder/folkvandringstid.

Hus VIII
Treskeppigt långhus med divergerande vägglinjer. På 
grund av att lämningen kraftigt störts av andra mer 
sentida byggnader fanns endast delar av vägglinjerna 
kvar. Gavlar eller rester av sådana syntes inte, däre
mot kunde konstruktionen uppskattas till en längd av 
19,7 m och att denna låg i nordöst-sydväst. Avstån
det mellan vägglinjerna mätte här 6,3 m. Stolphålen 
från de takbärande stolparna räknades till 7 och vägg
stolphålen till 37. En härd, som överlagrade ett av 
husets hål efter takbärande stolpar, visar att byggna
den är äldre än 806-524 BC (ett sigma).

Dateringar

Totalt daterades 44 kolprover från skilda anläggningar 
som stolphål, härdar och gravar samt matskorpan på 
insidan av en keramikbit. Daterbart material har va
rit skiftande från enstaka cerealiefragment till större 
kolbitar. I tabellen presenteras BP-värden och en kali
brering med 68,2 % konfidensintervall.

Kalibreringen har utförts enligt Radiocarbon 28 
(2B) 805-1030 (Stuiver 8c Kra utg. 1986). Ett prov 
med en mesolitisk datering (A81:a) har kalibrerats 
enligt Radiocarbon 35 (1) (Stuiver, Long 8c Kra utg. 
1993). ”Kolproven har hämtats ur slutna lager, från 
klart definierade och avgränsbara anläggningar. Ur
val av prover har gjorts med hänsyn till följande fak
torer: Anläggningstyp, anläggningar med fynd av 
brända ben, anläggningar med typologiskt bestämbara 
fynd av keramik och metallföremål, stratigrafiska för
hållanden, rumslig spridning av olika anläggningstyper 
samt vedartsbestämning av kolprover. Strävan med 
analyserna har varit att få ett underlag för datering av 
olika gravgömmor i högar och stensättningar, bebyg
gelsefaser, aktiviteter vilka avsatt lämningar som här
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dar och gropar samt att få klarhet i om kronologiska 
skillnader föreligger mellan olika anläggningstyper 
och/eller anläggningar av samma typ på skilda delar 
av grävningsytan” (Streiffert 8c Strömberg 1999).

Artefakter inom husen
Endast i två av husens gropar och härdar framkom 
artefakter. De bestod av keramik, bränd lera och slagg 
i en grop inom hus I, samt degelfragment i en härd i 
hus IV. Båda anläggningarna låg i husens östra delar. I 
två av stolphålen från de takbärande stolparna i hus I 
mellersta och östligaste del påträffades fynd av bränd 
lera. Därutöver registrerades ett flintavslag i ett vägg- 
stolphål i den mellersta delen av hus II.

I ett stolphål, som ej gick att infoga i själva huskrop
pen inom hus IV, i husets östra del framkom 6792 g 
keramikfragment.

I hus VI fanns fyra stolphål från takbärande stolpar, 
från mitten av huset mot dess södra del, innehållande 
mindre rester av brända ben, slagg, och flintavslag.

I mitten av hus VII framkom enstaka keramikbitar 
i två hål efter takbärande stolpar, som låg invid var
andra i den västra väggraden. Ett annat fyndförande 
stolphål med spridda keramikbitar låg tätt invid i hu
sets mittlinje.

Väster om hus VII låg hus VIII. I hus VIII fann vi 
smulor av bränd lera och några fragmentariska bitar 
av harts i ett hål efter en takbärande stolpe, i husets 
västligaste parti.

Notabelt var att inga av de ovan nämnda fynden 
verkade ligga lösa och ”skräpa” på själva golvytan. 
Inte heller syntes spår av något kulturlager, som bil
dats efter en längre tids vistelse.

Små enstaka bitar av djurben framkom också och 
låg inom hus I, IV och VI. På grund av materialets 
höga fragmenteringsgrad går det inte att avgöra från 
vilka djur benen härrör. Benens utformning visar dock 
att de kommer från däggdjur, antagligen från gris el
ler får (Streiffert 8c Strömberg 1999).

Två retuscherade flintbitar och en flinta utan re- 
tusch låg i tre stolphål. En övrig slagen flinta med re-

tusch låg i ett stolphål tillhörande en väggrad. De an
dra låg i stolphål från takbärande stolpar. Överhuvud
taget låg nästan samtliga fynd i hål efter takbärande 
stolpar. Endast i undantagsfall verkade material fin
nas i andra stolphål. I gropar och härdar fanns också 
fynd av de slag som förekom i stolphålen, fast i betyd
ligt mindre antal.

Keramiken representerades av mindre bitar från 
oxiderad anonym keramik. Materialet saknade dekor 
och andra signifikanta daterbara drag, men många 
bitar gav intryck av att vara från keramik av enkelt 
slag, som antagligen använts i det dagliga hushållsar
betet. Flera större keramikbitar kan härledas till stora 
tunnformade kärl.

Varför låg fyndmaterialet i första hand i stolphålen? 
Har materialet deponerats i dem i samband med att 
stolparna ryckts upp eller när man grävt hålen och 
delvis fyllt upp med jord runt stolparna i samband 
med husbyggnationen? Att föremålen huvudsakligen 
låg i hålen efter de takbärande stolparna hör antagli
gen samman med att man i husets mittdel utfört olika 
slags aktiviteter och inte längs med vägglinjerna. Ej 
upplockat skräp och avfall har sopats eller städats bort 
från de mest använda golvytorna och därför hamnat i 
närliggande springor, t.ex. i de närmast belägna stolp
hålen, d.v.s. de efter de takbärande stolparna. Ett an
nat alternativ är också att man i hålen efter de tak
bärande stolparna utfört något slag av offer där en 
eller flera keramikkrukor eller endast vissa keramik
bitar placerats.

Fyndmaterial i härdar och gropar kan självklart ock
så ha kommit dit genom städning. Att finna brända 
djurben i härdar måste ur ett anläggningsfunktionellt 
perspektiv ses vara mera rimligt än att finna dem i stolp
hål. Men om materialet haft en religiös funktion, som 
offer, är kanske deras placering självklar och ingår som 
del i ett byggnadsmoment med husoffer (Paulsson 1993).

Artefakter utanför husen
Av vad som ovan framgått påträffades vanligtvis en
dast ett mindre fyndmaterial inom huskropparna och
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i en jämförelse med det som påträffades på omgivande 
undersökningsytor var det förvånansvärt obetydligt. 
Fyndmaterialet var utanför husen utspritt över stora 
ytor och var också väl representerat inom flera av de 
uppförda gravmonumenten. Men varför fanns ett så 
marginellt fyndmaterial inom husen?

Den mest troliga förklaringen är att husen regel
bundet städats. Utstädade restprodukter från olika 
hushållsarbeten har samlats ihop och deponerats på 
platser man ej använt i sitt dagliga arbete. Sådana ”sop
stationer” har antagligen funnits utanför själva hus
området, placerade på ett sådant vis att människorna 
inom boplatsen inte kommit i någon närmare kontakt 
med materialet under det dagliga arbetet. Ett lämpligt 
förfarande har kanske varit att helt enkelt slänga ner 
kasserade produkter i den branta slänten som låg väs
ter om terrasskanten. Att delar av denna yta också 
använts för sådana ändamål kan förmodas genom den 
stora ansamling skärvstenar som här låg slängda i en 
oformlig hög.

Förutom i utlokaliserade sophögar ovan mark har 
även ett visst material lagts i stora, djupa gropar, va
rav Al 92 antas höra samman med hus III. Gemen
samt för nästan samtliga gropar var emellertid att de 
saknade fyndmaterial (förutom enstaka cerealier). 
Sannolikt har man ej slängt sten- och flintmaterial där, 
utan det slängdes på en annan del av boplatsytan, då 
i första hand strax söder om de sju husen. Slipade ste
nar, underliggare, löpare och flintavslag låg inom en 
avgränsad yta i detta område.

Typen av artefakter visar att arbete med olika än
damål utförts. Tyngdpunkten har legat på bearbetning 
av cerealier och produkter som krävt vassa och re
tuscherade flintavslag, t.ex. skinnbearbetning. Inom 
området finns också många gropar som tillsammans 
bildar mönster i flera rader där vissa kanske är rester 
från förrådsgropar. Fyndmaterialet kan mycket väl 
passa in i en sådan kontext. Hypotetiskt skulle t.ex. 
olika slags rotfrukter kunna bevaras i gropar för att 
efter behov tas upp och bearbetas av någon eller några 
av nyss nämnda artefakttyper.

Åt söder avgränsades en annan yta innehållande 
flera stolphål, A230. Inom strukturen, som i jämfö
relse med de andra tydliga huskonstruktionerna gav 
ett mer enkelt intryck, framkom inga av de omtalade 
fynden. Däremot påträffades en stor mängd bränd lera 
och lerklining, som tillsammans med stolphålen visar 
att platsen haft en speciell funktion. Bränd lera på
träffades också över stora delar av resten av området, 
i princip på samma platser som keramikfragmenten 
och då oftast i härdar.

Hushållens materiella lämningar 
- de inre strukturerna
För att kunna se likheter och olikheter i områdets ut
nyttjande och materialanvändning i ett kronologiskt 
perspektiv presenteras här en undersökning av hushåll
ens inre och yttre strukturer.

Med den inre strukturen menas husens uppbygg
nad och fyndens fördelning. Frågan är hur de föränd
ras och om synliga kronologiska avvikelser går att ur
skilja. Här bör också synas speciella val i vardagliga 
arbetsbestyr, t.ex. var maten tillagades, men också var 
andra, mer speciella, handlingar utfördes.

Vid ett komparativt studium kan det också framgå 
vilka huskroppar som förmodligen varit mer attrak
tiva än andra eller haft en verksamhet som utmärker 
sig utifrån fyndmängd och typ av föremål. På samma 
vis kan man få indikationer om vilka som var de mest 
utnyttjade utrymmena inom husen.

Spåren efter byggnaderna och deras uppbyggnad 
inom undersökningsområdet visade, att inget hus var 
det andra likt. Längd och bredd varierade mellan 
stolphålen från de takbärande stolparna. Ibland var 
väggstolphålen satta med regelbundenhet och ibland 
med ojämna avstånd. Likaså varierade placeringen av 
stolphål från indragna stolpar. Även stolphålens djup 
och diameter skilde sig märkbart mellan husen. Anta
let ingångar samt rumsbildningar inom husen växlade 
också på ett påfallande vis. En del återkommande de
taljer kunde dock skönjas inom varje hus, som t.ex.
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Fig. 8. Härdarnas och groparnas utbredning inom undersökningsområdet. Årderspår fanns inom en till synes avgränsad 
yta i områdets södra delar. Invid fanns ett flertal härdar. Se också utviksblad sist i boken.

att stolphålen från de takbärande stolparna alltid var 
djupare och hade en större diameter än andra stolphål.

Rumsindelningar
En genomgång av läget för hålen efter de takbärande 
stolparna visar ett skiftande avstånd inom huskrop
parna. Utifrån stolphålens placering har en tolkning 
gjorts av hur många rum varje hus har haft. Gemen
samt för samtliga är ett mittrum, gestaltat genom ett 
större utrymme, fritt från takstolpar. Rummet flanke
ras i vardera änden av ytterligare rum. Storleken på

rummen varierade. Mittrummet var i regel inte det 
största. De större rummen låg istället ofta vid sidan 
om.

I hus II, III och VII fanns det största utrymmet i 
husens mittdel. I hus I, V och VIII låg de i husets öst
ligaste delar, medan de i hus IV och VI framträdde i 
de västra respektive södra husdelarna.

Att det mellersta utrymmet inte nödvändigt skulle 
vara störst visades i hus VI, där ett förmodat mittrum 
var det minsta. Hus VII, med ett ca 11 m långt stort 
mittutrymme, hade ett mindre intilliggande rum i hu
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sets mittsektion. Som tidigare nämnts gick det inte att 
finna spår från väggstolpar i hus VII. Frånvaron av 
stolphål efter väggstolpar gör det problematiskt att 
bekräfta en rumsindelning, men utifrån placeringen 
av hålen efter de takbärande stolparna måste den fö
reslagna rumsindelningen anses vara högst sannolik.

Ingångar, eller breda öppningar, i annars jämna och 
täta vägglinjer har kunnat konstateras i samtliga öv
riga huskroppar. Gemensamt för nästan alla är att de 
funnits i ena änden av ett rum, omedelbart invid de 
parstolpar som antas ha markerat början eller slutet 
på rummet. Varför placeringen gjorts så hör antagli
gen samman med att rumsväggen gett stadga och bär
kraft åt dörranordningen.

En iakttagelse som också kan stödja ett antagande 
om en rumsindelning och olika rumsfunktioner är att 
två av de daterade härdarna låg i husens östra del, hus 
III och IV, medan den tredje låg centralt i mittrummet 
inom hus I.

Fyndmaterialets knapphet medförde att de eventu
ella rumsytorna inte kunde sättas in i ett funktions
sammanhang. Vad som dock kunde särskiljas var en 
mindre degelbit från en härd i hus IV. En annan iakt
tagelse var att de fynd som gjordes i hus VII nästan 
samtliga fanns i husets mittdel. Här och i de östra 
partierna hittades också cerealier, ett material som för 
övrigt också kunde registreras inom varje hus (Streiffert 
& Strömberg 1999).

Ingångar

Inom samtliga hus med väggstolphål fanns öppningar 
vilka antagligen har varit dörrhål med en dörram, som 
suttit fast i stolpar vilka flankerade ingången, d.v.s. 
ingångsstolpar. Dessa låg vanligen åt söder men som
liga vette åt norr. Om alla öppningar inom vägglinjerna 
vaerkligen var ingångar är dock osäkert.

Det förekommer också motstående öppningar. Mest 
tydliga var de i hus III. Möjligen visar dessa, att en stör
re dörr eller portkonstruktion funnits, där man lättare 
kunnat köra in t.ex. hö eller säd.

Takbärande stolpar

Det största djupet för hål efter takbärande stolpar upp
visade hus II med 0,6 m. Inom hus VI låg stolphålens 
botten 0,50 m under alvytan. Inom hus VIII mättes 
också ett djup på 0,50 m. Därefter följde husen IV 
och V med djup på 0,20-0,40 m. I hus VII var de 
vanligen något grundare och mätte 0,15-0,40 m. Stolp- 
hålen i hus I var ner till 0,30 m djupa. De grundaste 
fanns i hus III, där de endast var 0,03 m.

Den största diametern inom stolphålen, 0,80 m, 
registrerades i hus VII. Huslämningarna VI och VIII 
hade en diameter kring 0,35-0,70 m och inom husen 
IV och V en mer begränsad på 0,30-0,65 m. Stolphålen 
efter de takbärande stolparnas diameter inom hus II 
var 0,30-0,50 m. De minsta, 0,12 och 0,15 m, iakttogs 
i husen I och III. Sistnämnda hus uppvisade sålunda 
både minsta diameter och djup för de takbärande 
stolparna.

Att husen haft andra stolpar invid de takbärande 
stolparna kunde man se i den östra delen av hus I. Två 
stolphål med liknande diameter som hålen efter de tak
bärande stolparna och något djupare, A42 och 44, 
stod diagonalt i en linje nordväst-sydöst tillsammans 
med A43 och 45. En liknande omständighet, med 
stolphål efter stöttande stolpe intill en takbärande, 
märktes i hus IV vid stolphålet från den takbärande 
stolpen, A69. Ett annat stolphål, A90, men med mindre 
diameter och djup låg tätt intill.

De tätast ställda stolphålen efter takbärande stol
par framkom i hus I, vilket därmed skilde sig markant 
från hus II, VI och VIII som hade mer öppna ytor mel
lan parstolphålen. I hus V var de också satta med stort 
mellanrum, men här gav konstruktionen intryck av 
en mer udda, närmast triangulär planlösning i husets 
mellanliggande parti.

Stolphålens skiftande placering, i hus I, IV och VIII, 
visade en del överensstämmande tendenser, såsom att 
husets västra del i vissa fall hade mer tätt placerade 
stolphål.
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I hus II observerades att de tätast ställda stolphålen 
fanns i husets mittsektion. Hus V visade däremot två 
stolphål efter närstående stolp-par i östra husänden.

Hus VI hade en helt annan grundform med det bre
daste avståndet mellan parstolphålen. För övrigt skif
tade bredden mellan parstolparna i de olika husen.

Väggstolpar

Väggstolphålens djup var tämligen enhetligt, men 
smärre variationer fanns. I hus I hade de det största 
ett djup på 0,35 m. Minsta djupet på 0,03 m fanns i 
hus III.

Deras största diameter, 0,40 m, fanns inom hus II, 
IV och VI. Lägre värden, mellan 0,10 m och 0,30 m, 
noterades inom husen I och III.

De mest tätt ställda och regelbundet placerade 
stolphålen fanns i hus IV. Södra och norra vägglinjerna 
verkade oskadda och anslöt till gavlar i husets båda 
ändar. Vägglinjerna var raka men svängde in mot 
gaveländarna. Samma gäller för hus II, där dock den 
östligaste gaveldelen saknades.

Hus I företedde också raka vägglinjer, men in
svängda vägglinjer saknades vid gavlarna. Avståndet 
mellan stolphålen var glest men regelbundet. Den öst
ligaste delen gick dock inte att helt uppfatta då där 
saknades en gaveldel.

Hus III uppvisade ej lika stor regelbundenhet i 
väggstolphålens placering. Förklaringen är kanske att 
flera ingångar funnits, synliga genom ett skiftande 
större mellanrum mellan stolphålen. I motsats till öv
riga, förutom hus VI, avslutades huset med en rundad 
gavel i husets östra ände. Flertalet av väggstolphålen i 
södra vägglinjen var djupare än de i den norra. I väs
ter saknades synliga spår efter gavel.

Hus VI saknade en klart markerad gavelände i norr. 
I söder var den desto tydligare markerad och väl run
dad. Stolparna var dock ej lika regelbundet placerade. 
Väggstolphålen till hus V framträdde fläckvis i två 
diffusa linjer varav den norra var mest fragmentarisk. 
Hus VIII visade mer täta och relativt regelbundet for

made vägglinjer. Den södra var mer intakt än den 
norra.

Indragna stolpar

Enstaka stolphål i vägglinjen har varit indragna vid 
dörröppningarna och har därför bedömts ha haft en 
funktion i anslutning till en dörröppning. Det största 
nedgrävningsdjupet, 0,30 m, och diametern, 0,4 m, 
påträffades i hus V. Minsta diametern, 0,30 m, och 
det grundaste nedgrävningsdjupet, 0,10 m, fanns i hus 
IV.

Hålen efter de indragna stolparna förekom i vissa 
fall enstaka. Förklaringen kan finnas i att de stått så 
grunt att enbart marginella spår avsatts och att en
dast de mer djupt grävda syntes vid undersöknings
tillfället. Därmed indikeras sannolikt att de indragna 
stolparna inte haft en bärande dörrfunktion utan sna
rare en stödjande.

Gavelstolpar

Kortsidornas stolphål visade sig vara ungefär lika djupt 
nedgrävda som väggstolphålen. Detta kan tyda på att 
någon avsikt inte funnits att låta dem fylla en lika stöd
jande funktion som de takbärande. De har däremot, i 
östra delen av hus III, haft en diameter som nästan 
varit större än de takbärande stolphålens.

Gavlarnas utseende skiftade märkbart från tvära 
avslut till nästan spetsigt motstående gavlar, hus II och 
IV. Hus IV, med sin västra tvärt avslutande gavel, som 
innehöll två stolphål i linje, A31 och 34, samt två in
dragna, A32 och 33, visade en annan konstruktion. 
Speciellt märkbart var, att de indragna stolphålen hade 
begränsad diameter medan utanförliggande var näs
tan dubbelt så stora. De var också djupare än de 
innanförliggande, vars diameter och djup i stort över
ensstämde med motstående gavelstolpars.

Det största djupet på ett gavelstolphål, 0,30 m, upp
mättes i hus IV och VIII. Det grundaste fanns inom 
hus III med ca 0,05 m. Diametern var som störst i hus



1990 och 1991 års undersökningar i Sannarp 33

III med 0,45 m. Minsta diametern, på 0,15 m, regist
rerades i hus II och III.

Övriga stolphål

Bland gruppen övriga stolphål, d.v.s. stolphål som inte 
kunnat klassificeras, observerades det största djupet 
på 0,45 m i hus VIII. Det grundaste, på 0,02 m, fanns 
i hus III. Största diametern hade stolphålen i hus VII 
med 0,5 m. Den minsta diametern fanns i hus III med 
0,09 m.

Flera övriga stolphål låg i linje med takstolphålen. 
Många kan vara lämningar efter stolpar från en takbä
rande del i huskonstruktionerna där de tjänstgjort som 
stöttande och kompletterande stolpar. Kanske har de 
tillkommit i ett senare byggnadsskede då somliga stol
par eller takdelar började försämras. De kan även ha 
tjänstgjort parallellt tillsammans med andra stolppar.

Stenskodda stolphål

I fem av husen fanns rester från mindre stenskoningar 
kring stolphålen (hus II, III, IV, V och VII). Totalt re
gistrerades 10 stolphål med stenskoning. Ett låg i en 
gavelkonstruktion, A32, i östra delen av hus III. Inom 
hus IV var parstolparna A69 och 70 stenskodda. Yt
terligare ett stolphålspar, A75 och 76 i hus II, hade 
stadgats av stenar. Stenarnas storlek varierade mellan 
0,05 och 0,15 m. Samtliga var av granit.

Hushållens materiella lämningar 
- yttre strukturer
Med den yttre strukturen menas hur anläggningarna 
°ch fyndmaterialet varit placerade utanför husen. Syf
tet att studera dessa anläggningar och fynd är att se 
om det går att konstatera eventuella skillnader och 
förändringar i intensiteten av nyttjandet av ytorna 
kring husen under olika tidsperioder och om de går 
att härleda till ett särskilt hushåll.

Företeelserna utanför husen antas till stor del vara 
orsakade av medlemmar från undersökningsområdets 
hushåll. Att se vilka som hört till varje hus och tidspe
riod är dock komplicerat, men vad man däremot kan 
utläsa är hur anläggningarna sett ut, och om de bildat 
karaktäristiska mönster eller sammanhang och om de 
går att infoga i en kronologisk kontext.

De anläggningar som framför allt berörs är härdar 
och gropar. Orsaken till varför de utsetts var att de 
förekom i så stort antal och fanns över hela undersök
ningsområdet. En relevant kronologisk datering av 
samtliga härdar och gropar har av ekonomiska orsa
ker tyvärr inte kunnat göras.

Flera frågor går att ställa till materialet: Fyller en 
härd eller grop flera funktioner? Ligger vissa katego
rier av anläggningar inom särskilda områden? En vik
tig utgångspunkt i detta arbete är att det är lika ange
läget att analysera enskilda mindre anläggningar så
som gropar, härdar, etc., som att analysera stora och 
till utseendet imponerande gravmonument.

Anläggningarnas spridningsbild skapar ibland tyd
liga mönster, som t.ex. husstrukturer eller hägnads- 
system. Enskilda stolphål kan dock ibland vara svåra 
att sätta i en större kontext. Det är därför viktigt att 
försöka se var de tydliga lämningarna ligger och att 
genom spridningsbilderna, fyndmaterialet och relatio
ner till andra anläggningar göra en så relevant bedöm
ning som möjligt.

De skilda funktionerna hos anläggningarna kan 
aldrig ses som självklara. Vi vet visserligen att både 
härdar och gropar ofta flitigt använts, men många 
gånger inte deras funktion och hur länge de brukats.

Men kan de separata hushållens olika aktiviteter 
överhuvudtaget urskiljas utanför huskropparna? San
nolikheten måste anses stor att somliga, mer utmär
kande verksamheter går att uppfatta via anläggningar 
med ett specifikt utseende och uppbyggnad, t.ex. kok
gropar.

Genom att mäta storlek och djup och se på ytfor- 
merna har jag gjort ett försök att studera om man -
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förutom via de mer typiska och karakteristiska an
läggningarna - kan finna spår från vardagliga aktivi
teter, som kan ligga i anslutning till hus eller inom 
vissa ytor, avsedda för särskilda ändamål. Den grund
läggande förhoppningen med undersökningen var, att 
de skulle gå att koppla samman med hushållets inre 
struktur.

Härdarnas och groparnas 
utbredning

För att se om härdarna och groparna inom undersök
ningsområdet överhuvudtaget bildade mönster, sam
lades inom vissa ytor eller utgjorde grupperingar inom 
vissa zoner har samtliga anläggningar granskats ingå
ende. Antaganden som gjorts har inte enbart tillkom
mit genom avläsning av planritningen utan även från 
en genomgång av anläggningarnas hela struktur i sam
band med undersökningens utförande. I dokumenta
tionsarbetet med anläggningarna avsattes därför mer 
tid än vanligt till att undersöka anläggningarnas upp
byggnad och struktur. Särskilt viktig var granskningen 
när flertalet av härdarna och groparna saknade fynd, 
vilka annars lättare kunnat förklara anläggningarna. 
Visserligen kan enstaka fynd belysa enskilda anlägg
ningar och förklara varför de anlagts och deras funk
tion, men de går här inte att använda i en mer omfat
tande förklaring.

En jämförelse mellan anläggningar av samma ka
raktär kan visa vissa intentioner med anläggningar
nas placering. Ett bra, och för ögat ofta tydligt, exem
pel på en koppling mellan anläggningar är att flera 
stolphål tillsammans ofta bildar tydliga linjer.

För att undersöka om det överhuvudtaget var möj
ligt att finna några tendenser till grupperingar, för
utom de stolphål som bildade avtryck efter åtta hus
kroppar, har jag valt att studera härdarnas och gro
parnas utformning och mått. Orsaken till mitt förfa
rande har främst varit att daterbart material saknats, 
framför allt i groparna, och att ekonomiska medel inte 
funnits för mer omfattande 14C-dateringar.

Undersökningen har gått till så att varje anlägg
ning har mätts i såväl yta som djup och en bedömning 
har gjorts av anläggningens form. Det sistnämnda har 
ibland vållat en del problem då flera former varit svåra 
att avgöra. De har därför kallats oregelbundna mot 
övriga som benämnts runda, ovala, rektangulära eller 
t.o.m. kvadratiska. Ytmåtten skiftade från strax un
der 1 m2 till över 5-6 m2. Även djupet har varit varie
rande. Det har legat på alltifrån 0,1 m ned till mer än 
0,6 m.

Groparna var i regel betydligt djupare än härdar
na och till ytan var de vanligtvis något mindre.

De källkritiska aspekterna är självfallet viktiga, t.ex. 
frågan om hur tjocka jordlagren varit vid anläggning
arnas upprättande och hur mycket av den ursprung
liga formen som finns kvar. Att göra indelningar efter 
mått och formkriterier är alltså vanskligt, men syftet 
har inte varit att sträva efter exakthet utan att se om 
särskilda tendenser går att utläsa ur ett stort anlägg- 
ningsmaterial.

Ordet tendens är följaktligen ett nyckelbegrepp 
inom denna undersökning. Jag har inte sett det som 
mest väsentligt att kategorisera och placera skilda an
läggningstyper inom vissa scheman utan primärt har 
avsikten varit att undersöka om det överhuvudtaget 
går att finna mönster i en samling anläggningar som 
betraktade en och en inte går att förstå.

Vad som först kan konstateras är att anläggning
arna förmodligen tillkommit för att utnyttjas flera 
gånger. De ger i många fall också intryck av att ha 
upprättats utifrån en tänkt planlösning och för ett spe
ciellt ändamål.

Men, såsom i många undersökningar, är det be
svärligt att sätta klara gränser för skilda arbetsmo
ment och förstå vad de representerar. De olika anlägg
ningarnas placering inom undersökningsområdet ver
kar dock vara styrd av ett medvetet tänkande, och 
vissa huvudtendenser är klart märkbara.

Den vanligaste formen för både härdar och gropar 
var den runda. Några var visserligen nästan ovala, men 
har ändå bedömts som runda. Varför har då denna
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form varit viktig? Varför går det inte lika bra att gräva 
rektangulära eller kvadratiska gropar? Då de senast 
nämnda endast framträder sporadiskt framlägger jag 
hypotesen att man särskilt bemödat sig att forma just 
dessa och att de endast fyllt en avgränsad funktion 
under det att övriga runda eller ovala varit enkla och 
okomplicerade att gräva och antagligen haft mång- 
funktionella uppgifter.

Härdarna

Gemensamt för samtliga härdar var att de fanns över 
hela området, men med vissa förtätningar, främst vid 
husen på terrassens mellersta del. Samtliga hade ge
mensamt att de i regel var nedgrävda och avgränsade 
av stenar som ofta var skörbrända. Stundtals förekom 
även skörbrända stenar i härdarnas fyllning. Stenarna 
var närmast runda, av gnejs eller granit, och storleken 
var från 0,1 till 0,3 m.

Härdarnas ytformer, ytmått och djup varierade och 
var ofta fördelade på skilda vis inom området.

Ytform
Den runda formen var mest förekommande och fanns 
i princip över hela området. Koncentrationer syntes 
utmed gravfältets sydvästra sida. Förutom de runda 
förekom oregelbundna härdar i stort antal, men de 
observerades huvudsakligen på terrassens mellersta 
delar. Ovala och rektangulära härdar var spridda och 
mer ovanliga.

Ytmått
De vanligaste ytmåtten fanns hos härdar i storleks
ordningen >1-2 m2. De låg över hela området. En viss 
koncentration märktes på terrassen. Härdar med en 
storlek på ca 1 m2 och strax därunder fanns också 
över hela området. Flera låg norr om hus I och på 
gravfältets sydvästra delar. Större härdar var mer 
spridda och låg sällan i koncentrationer.

Djup
Det vanligaste djupet från alvytan var 0,1-0,2 m. De 
låg i områdets centrala delar. Djupare härdar var mer 
glest förekommande. Ett mindre antal märktes dock 
liggande nära varandra på terrassens nordvästra del.

Kombinationer mellan 
ytmått och djup
De i allmänhet mest förekommande kombinationerna 
mellan ytmått och djup var dels härdar med ett djup 
på ner till 0,1 m och en diameter på 1 m2, dels härdar 
med ett djup på 0,1-0,2 m eller mer och en diameter 
på över 1-2 m2. Kombinationerna förekom över hela 
området. En mindre grupp av den förstnämnda kom
binationen syntes nordväst om hus I. En mindre an
hopning av de något mer omfattande härdarna hitta
des i området för hus V och VII. Vanliga var även 
härdar med ett djup på t.o.m. 0,1 m och en diameter 
på över 1-2 m2 liksom härdar med ett djup på mer än 
0,2-0,3 m och med en diameter på mer än 1-2 m2. 
Tendensen var att de små och grunda härdarna var de 
mest vanliga men att härdar också kunde vara stora 
och djupa, även om det var mindre vanligt.

Om härdarna kan sammanfattningsvis sägas att:
1) Flera ytor inom boplatsen har använts. Inom dessa 

förekommer rikligt med härdar vilka varit små och 
okomplicerade anordningar. Man har inte eftersträ
vat likformighet men har ändå hållit sig inom vissa 
vanliga måttenheter. Man har främst eftersträvat 
en rund form från ett djup på strax under 0,1 m 
ned till 0,2 m och en ytstorlek upp till 2 m2. Kom
binationerna bildade emellertid inga linjer eller 
andra tolkningsbara mönster.

2) Om en härd var annorlunda har funktionen san
nolikt varit mera ovanlig. Härdar av sådant slag 
fanns ej i en direkt anslutning till husen utan ett 
stycke utanför. Mer enkla och okomplicerade här
dar fanns i nära anslutning till byggnaderna, grav
fältet och odlingsområdet.

3) Inom delar av undersökningsområdet fanns en del 
förtätningar. I synnerhet var detta märkbart invid
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Fig. 9. Härdar som särskildes mot övriga härdar fanns inom vissa delar av området. Flera runda härdar, men av olika 
djup och ytstorlek, fanns vid gravfältets sydvästra sida (A). Ett stort antal oregelbundet formade härdar låg huvudsak
ligen i ett stråk på terrassens mellersta delar (B). Ett antal härdar, 1-2 m2 och 0,1-0,3 m djupa, låg i linje med 
varandra invid en yta med årderspår (C).

flera byggnader där frekvensen av härdar var hög. 
Deras placering ger ett intryck av att en del av hu
sen varit byggda när koncentrationerna av härdar 
uppstår.

En koncentration av härdar nordväst om hus I, 
som är det äldsta av husen med intilliggande här
dar, antas höra samman med byggnaden och kan 
kanske också ses som en av de tidigaste ansamling
arna av härdar. I samband med ökad byggnation

har andra grupperingar av härdar bildats kring de 
yngre huskropparna.

4) Ingen av härdarna var helt intakt. Samtliga gav 
intryck av ett omfattande utnyttjande genom att 
stenar kring kantkedjor rubbats eller tagits bort och 
att härdarna byggts om med delvis nya kantstenar 
samt att vanligtvis rester från flera trädslag regist
rerats. Härdarnas fyllning var också ofta kraftig 
och verkade omrörd. Antagligen visar detta ett
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Fig. 10. Groparna låg ofta i klungor, trots att djup och storlek varierade. A. Gropar: 0,3-0,4 m djupa. B. Gropar: 
0,2-0,4 m djupa. C. Gropar: 0,1-0,4 m djupa. D. Gropar: 0,2-0,4 m djupa. E. Gropar: 0,1-0,3 m djupa.

mångsidigt utnyttjande och att härdarna kan ha 
använts under en lång tid. Flera har förmodligen 
också använts samtidigt, t.ex. vid uppvärmning av 
vatten eller tillagning av kött. De enkla göromålen 
ställde inte några större krav på härdarnas utform
ning. Det primära med härdarna invid husen bör 
ha varit att fylla en funktion vid okomplicerade 
sysslor eller att endast avge ljus och värme.

5) Mer specialiserade funktioner verkar ha fyllts av 
härdar över 5 m2. Orsaken till det antagandet är

att de låg mer avskilt i förhållande till byggnaderna.
6) Vad som ytterligare gick att lägga märke till var en 

koncentration av runda härdar, med skiftande yt- 
mått och djup invid gravfältets sydvästra del.

7) Ett stort antal oregelbundet formade härdar låg i 
ett stråk på terrassens mellersta delar.

8) Flera härdar låg närmast i en linje gränsande till 
årderspår i undersökningsområdets södra och syd
östra delar. Flertalet var inte djupare än 0,3 m och 
0,2 m2 i diameter.
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Groparna

Groparna var inte lika talrika som härdarna. Men de 
fanns precis som härdarna över stora ytor och var även 
de vanligen runda. Normalt djup var 0,1-0,2 m, men 
även större djup, 0,3-0,4 m, förekom i relativt stor 
omfattning. De flesta gropar, även de med ett djup 
ned till 0,4 m, hade ett ytmått upp till 1 m2.

Somliga förtätningar märktes inom områdets syd
västra delar och på terrassens mittområde. Några gro
par låg även inom huskonstruktionerna.

Ytform
Groparna var vanligen runda. Dessa fanns över hela 
undersökningsområdet. Likaså förekom oregelbundna 
och ovala gropar, dock inte i lika stora antal. Fyra 
ovala gropar låg i ett område med överlappande hus
lämningar, husen IV, VI, och VIII. Rektangulära och 
kvadratiska gropar var betydligt färre. Samtliga låg 
på terrassen.

Ytmått
De flesta groparna var t.o.m. 1 m2 stora. De fanns 
över hela området. Flertalet fanns på terrassens cen
trala delar. Många bildade grupper vid hus VII, nära 
terrasskanten och A230. Mindre vanliga var de vars 
mått översteg 1 m2. Samtliga låg spridda. Flertalet 
fanns dock på terrassens mellersta del.

Djup
Groparnas djup skiftade markant, men var vanligen 
0,1-0,2 m. Gropar med detta djup observerades över 
hela undersökningsområdet. En viss anhopning fanns 
på terrassens mellersta delar. Djupare gropar, oftast i 
storleksordningen >0,2-0,3 m, låg ofta inom och in
vid husen. Flera syntes också ligga parvis.

Kombinationer mellan ytmått och djup
Även inom kategorin gropar förekom typiska kombi
nationer av ytmått och djup. De mest frekventa gro
parna var de som var 0,1-0,2 m djupa och t.o.m. 1 m2

stora liksom gropar med 0,2-0,4 meters djup och 
t.o.m. 1 m2 stora. Gemensamt för båda grupperna var 
att de bildade rader i undersökningsområdets sydli
gaste delar och en linje skärande genom flera av hus
lämningarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Den troligtvis viktigaste iakttagelsen var att många 

av groparna låg samlade i områdets sydligare de
lar och i en linje genom flera av husen. Samtliga 
skiftade i djup och ytmått. Det antas att mönstret 
är en indikation om samhörighet i tid. Det behöver 
inte ha något med någon speciell funktion att göra 
utan förklaringen kan vara att man avsatt ett om
råde för upptagande av gropar.

2) Några synliga koncentrationer av de olika ytfor- 
merna kunde inte märkas.

3) Den förhärskande ytformen var, i likhet med for
men på härdarna, den runda.

4) De stora anläggningarna var ofta grunda och skiljde 
sig markant mot de ytmässigt mindre men klart 
djupare groparna.

5) En gräns för djup och ytstorlek verkar ha gått vid 
att gropar med en yta på upp till 1 m2 aldrig har 
varit djupare än 0,4 m.

Anläggningar med speciella funktioner

Vissa härdar och gropar kunde genom sin omfattning 
och fyllnadsmaterial urskiljas från övriga. Dessa var 
härdar med bränd lera, härdar i hus, avfallsgropar och 
kokgropar, vilka behandlas i de följande avsnitten.

Härdar med bränd lera
Med lerhärdar menas här härdar med mindre bitar av 
odefinierbar bränd lera. Materialet var inte omfattande 
och låg dessutom glest utspritt. Det har inte gått att få 
någon uppfattning om huruvida den brända leran haft 
ett visst ändamål inom en eller flera av härdstrukture
rna. De enda iakttagelser som gjorts är att flera inne
höll små fragment av bränd lera (vanligtvis upp till 1 
cm stora).
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Till vad har då den brända leran använts? Olika 
tolkningar kan göras. Gundela Lindman har en möj
lig förklaring: ”Det finns en matlagningsmetod som 
till fullo skulle förklara förekomsten av små mängder 
bränd lera i en härd. Hos vissa folkgrupper förekom
mer bruket att tillreda t.ex. sjöfågel eller fisk genom 
att kleta in den med våt lera och lägga den i elden. 
När leran torkat och börjar spricka är maten klar” 
(Lindman 1992, s. 31). Att mindre smulor av bränd 
lera framkommer i en härd anser jag också har en 
grund i matlagning. Det bör dock betonas att existen
sen av annan typ av bränd lera, t.ex. degelfragment 
eller lerklining gör att en uteslutande matlagnings- 
funktion kan ifrågasättas. Härden kan ha använts i 
flera varierande sysslor över tiden.

Den lera som ligger i en del härdar kanske kom
mer från en överbyggnad av ris, grenar och lera eller 
från en raserad, intilliggande byggnad med lerklinade 
väggar. Andra förklaringar till förekomsten av små, 
odefinierbara lerfragment i härdar är att de kan här
stamma från mindre lerblock vilka i brist på stenar 
tjänat som stöd för kärl vid matlagning. Så var dock 
mte fallet inom undersökningsområdet. Men att ler
block kan ha tjänat som stöd i ett sådant samman
hang bör alltid tas i beaktande, särskilt i områden med 
brist på stenar.

Rester från tjocka lerplattor visar, att härdarna även 
kan ha använts vid bakning. En anläggning inom 
undersökningsområdet, A555, gav en sådan antydning 
med 700 g av tjocka och plana lerfragment från en 
lerplatta eller lerblock på vilken bröd kan ha bakats, 
sakta gräddade av en underliggande eld eller kolbädd.

Härdar i hus
Tre härdar antas ha varit samtida med tre av områ
dets åtta huskonstruktioner, AI:57, 111:48 och IV:86 
(387-204 BC, 749-206 BC och 105 BC-AD 67, ett 
sigma). Härdar påträffas visserligen ibland i de hal
ländska husen men få brukar uppfattas som att de 
haft en funktion inom en byggnad. Ofta ligger de till 
synes planlöst, strax invid ett stolphål eller en vägg

linje. På grund därav är det inte ofta som härdarna 
kan sättas i samma kronologiska sammanhang som 
husen. Varför det är så svårt att finna härdrester inne 
i hus hör kanske samman med att de legat så ytligt att 
inte några spår avsatts. En annan tänkbar förklaring 
är att man haft speciella fundament inne i husen på 
vilka eldstäderna vilat, t.ex. stenhällar eller sten- 
packning. I Nordisk familjebok nämns om eldstäder 
att ”E., som i rundhyddor helst har sin plats centralt, 
består mångenstädes endast av en eld på hyddans jord
golv (så t.ex. hos många sydamerikanska folk med 
veden vanligen lagd strålformigt) eller också anbringas 
en grund fördjupning i golvet el. en låg upphöjning på 
detta, varigenom matlagningen underlättas. Ofta be
gränsas e. av stenar, anbragta (vanligen tre) till stöd 
för kokkärlen, så i största delen av Afrika. På sina 
håll, särskilt i trakter med brist på sten, användas 3 
lerklumpar, gärna av termitbon, el. 3 lösa fötter av 
bränd lera.” ”Hos somliga folk (t.ex. bata) består e. 
av en stenplatta med mindre stenar på denna till stöd 
för lerkärlen.” Det berättas även att härdarna ofta är 
upplyfta på en knuttimmrad pall i de nordsvenska 
fäbodarnas eldhus (Nordisk familjebok 1943, band 6, 
s. 546-547).

En annan förklaring till frånvaron av spår efter 
härdar inom husen kan vara, att man av isolerings- 
skäl haft en golvyta av brädor ovan markytan. På 
golvet kan då en eller flera eldstäder ha funnits. För 
att undvika brand har golvvirket på platsen för här
den varit täckt med ett icke brandfarligt material, som 
exempelvis lera. På denna har eldstaden byggts upp, 
avgränsad av stenar för att hindra spridning av elden.

Avfallsgropar

Flera av groparna inom undersökningsområdet kan 
ha haft funktionen som avfallsgrop. Det är dock svårt 
att exakt säga vilka. Likaså om detta varit den ur
sprunglig funktionen.

Utifrån form, storlek, djup och fyllning har fyra 
gropar, A175,192,198 och 454, bedömts vara avfalls
gropar. Storleken varierade mellan 1,3 m i diameter
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till 1,5x0,9 och djupet var 0,8-1,10 m. Gemensamt 
var att de i profil visade ett upprepat användande, som 
märktes genom att flera humösa sandlinser var avskil
da från varandra med tunna sandskikt.

En avfallsgrop behöver emellertid inte vara särskilt 
stor. Inom boplatsen RAÄ 100 i Varberg har Gundela 
Lindman bl.a. noterat att mindre gropar regelbundet 
låg invid härdar och de har uppfattats som att de har 
använts till avfall i samband med måltid invid här
darna (Lindman 1992, s. 17).

Några liknande observationer kunde inte göras 
inom undersökningsområdet, men antagligen har flera 
gropar och härdar haft ett inbördes förhållande i en 
matlagningsprocess, som inbegripit förvaring-tillag- 
ning-avfallsdeponering.

Kokgropar
Åtta kokgropar påträffades, Al:l, 34, 99, 168, 219, 
277, 278 och 301. Sitt namn har denna grupp av an
läggningar fått, eftersom de genom sin form, storlek 
och innehåll antas ha fyllt ett ugnsliknande ändamål. 
”Kokgropar är ett av arkeologer vedertaget namn, 
vilket ger en felaktig fingervisning angående funktio
nen. Om exempelvis kött tillagas, blir det ugnsbakat 
och ej kokat. Tillvägagångssättet har varit att man i 
en grop lagt ner upphettade stenar kring ler- eller blad- 
inpackade köttstycken, som därefter täckts över. Ett 
bättre namn vore ”jordugnar” (Thörn 1992, s. 23). 
De är vanliga i Sydskandinavien (Thrane 1974) och 
påträffas ofta åtskilda från själva boendeytan. Som 
exempel kan nämnas Skamlebækboplatsen på Sjælland 
med flera kokgropar från yngre bronsåldern. Lom- 
borg menar att avståndet mellan kokgroparna och 
boplatsen är avhängigt risken för eldsvåda (Lomborg 
1977, s. 128). Detta rimmar ändå dåligt med Sannarps- 
boplatsens kokgropar, som verkar ha utgjort en inte
grerad del i boplatsmiljön.

I somliga sammanhang påträffas onekligen kok
gropar separerade från övriga boplatsrester (Ängeby, 
manus under bearbetning). Orsaken torde dock vara 
en annan än brandrisken och snarare sökas i att plat

serna representerar verksamhetsområden där kok
groparna utnyttjats för särskilda ändamål. Rök och 
os är möjliga förklaringar till denna lokalisering eller 
att man utfört ett arbete som krävt närhet till vatten.

Placeringen kan således variera mellan att ligga 
långt från bosättningen och att ligga nära bonings
husen. Därför går det aldrig att generalisera och be
trakta dem som en sluten grupp, utan de har säkerli
gen tjänat flera skilda ändamål.

Kokgroparna anses huvudsakligen höra till perio
derna yngre bronsålder och äldre järnålder (Heidelk- 
Schacht 1989, s. 226). Få är daterade till yngre järn
ålder (Narmo 1996, s. 83). De är här beskrivna som 
en djup nedgravning, fylld med stenar, eller till viss 
del en blandning av humus, sot och kol tillsammans 
med stenar. Stenarna har hettats upp i en närbelägen 
härd och därefter deponerats i gropen.

En möjlighet är att de grunda kokgroparna grävts 
för att också fungera som vanliga härdar. Nedgrävda 
gropar påskyndade tillagningen av mat eftersom en 
större värmeeffekt härmed kunde utvinnas och gav 
ett bra skydd mot vinden (Streiffert 1993, s. 12 f.).

En annan förklaring till kokgroparnas existens är 
att de använts i ett kultiskt sammanhang eller haft en 
rent allmän praktisk funktion vid röstning av korn 
(Narmo 1996, Fors 1996). ”Ristningen gjorde det let
tere ved knusningen at skille avnerne fra frøene.” ”Ved 
overgangen till førromersk jernalder gik man over til 
en anden ristningsteknik. Dermed forsvandt ildgru- 
perne” (Nielsen 1982, s. 134).

En tänkbar anledning till att kokgroparna inte fö
rekommer lika frekvent under senare perioder är att 
nya sädesslag använts, som skalkorn, vilka inte måste 
rostas för att användas. Andra sädesslag behöver dock 
först rostas innan de brukas, som vetesorterna emmer 
och spelt. Kokgroparna särskiljer sig också rent all
mänt mot härdarna genom att de sällan innehåller kol 
och kulturväxter. Däremot framträder ofta rester från 
kottar och mjölon i makroprover. Varför sådana rester 
ligger i kokgropar kan diskuteras, men troligtvis är de 
rester efter bränsle (muntl. uppg. från Karin Viklund).
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Etnografiska iakttagelser visar att kokgroparna inte 
nödvändigtvis haft en matlagningsfunktion utan även 
haft andra uppgifter som verkar svara mot områden 
med särskilda förutsättningar, som att exempelvis 
smälta späck från sälar eller framställa tranolja (Tegen
gren 1970, s. 113; Lundin 1992, s. 146; Schansche 
1992, s. 33). Liknande gropar har även utnyttjats vid 
torkning av kött (Löthman 1973, s. 21). Uppgifterna 
visar att det är ytterst vanskligt att tolka alla något 
djupare och stenfyllda gropar som kokgropar. Sam
lingsnamnet kokgropar är med andra ord olyckligt då 
det associerar till matlagning. Snarare bör de enbart 
benämnas stenfyllda gropar.

Rännor, röjningsrösen 
och skärvstensröse

Rännor
Fyra stycken s.k. rännor påträffades spridda över 
området. Två parallellt liggande rännor, A530 och 531, 
fanns ca 6-7 m söder om de två nordligast liggande 
husgavlarna till hus I och II, i en nordväst-sydöstlig 
sträckning. En ovanliggande härd, A532 med en da
tering på 1945±55 BP, som vid ett sigma dateras till 8 
BC-AD 119, låser rent tidsmässigt rännan framåt i 
tid.

En annan ränna, A33, låg vid schaktkanten i de 
nordöstra delarna. Begränsningen gick beklagligtvis 
inte att avgöra då anläggningen delvis förstörts vid 
arbeten med grustäkten, men det kunde i alla fall kon
stateras att rännan låg i nord-sydlig riktning. Den 
fjärde, A258, var den kortaste av dem alla och låg vid 
terrasskanten i en väst-östlig riktning. Rännornas fyll
ning bestod vanligen av brun humös sand.

Röjningsrösen eller 
stendepåer?
Intill samtliga gravmonument på åsryggen var röj- 
ningsstenar uppslängda och vissa bildade stora rösen.

Röjningsrösena förekom i första hand på åsrygg- 
ens sydöstra sida, men enstaka låg även inom boplats

ytan, som A272 (3,0 m i diameter och 0,4 m hög) och 
179 (3,5 m i diameter och 0,4 m hög). Den först
nämnda fanns vid terrasskanten i områdets nordvästra 
del och var anlagd med tre skilda stenskikt, strax in
vid två längre rännor, A530 och 531, och låg över en 
härd, A273, daterad till 348-317 BC (ett sigma). Sist
nämnda täckte delar av den södra vägglinjen till hus 
III och bestod av endast två stenskikt. Övriga röjnings
rösen var uppbyggda med ett till fyra stenskikt. Ge
mensamt för samtliga var att stenmaterialet låg in
bäddat i en fyllning av brun humös sand.

Totalt registrerades 19 röjningsrösen. De lägsta var 
endast 0,2 m höga och omfattades av ett till två sten
skikt. Storleken skiftade från 3 m i diameter till 9x 
4,5 m, och materialet bestod uteslutande av gnejs och 
granit.

Stenarnas storlek varierade mellan 0,05 och 0,6 m. 
En intressant observation var att inga större stenar än 
upp till 0,2 m fanns utanför röjningsrösena, gravmonu
menten och det intilliggande området. Den begrän
sade stenstorleken är förmodligen tecken på att om
rådet rensats från stora stenar som ansetts vara i vä
gen för aktiviteter av växlande slag. En allmän ten
dens var också att stenarna blev allt större upp mot 
området med gravmonumenten. Ofta var de här 0,2 m. 
På själva gravområdet, uppe på åsryggen, var stenarna 
i regel 0,2-1 m stora.

De större stenarna var lagda på helt tomma ytor, 
d.v.s. platser man valt att inte bruka. Men har de upp
kastade stenarna fyllt ett värv i något sammanhang? 
Stenkoncentrationerna kan ha varit stendepåer upp
förda i syfte att dra nytta av vid gravmonumentens 
uppförande eller att användas vid lagning eller till
byggnad av gravarna. De kan också ha fungerat som 
upplag för stenar utnyttjade i bosättningssammanhang 
som till härdar och kokgropar.

De stora undersökningsytornas nästan helt stenfria 
partier, röjningsrösena och mängden av uppkastade 
större stenar invid de stora gravmonumenten, ger 
tillsammans med den stora mängden anläggningar en 
antydan om en mer än tillfällig vistelse på platsen. Att
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ytorna rensats från större stenar visar också på ett 
särskilt syfte, såsom bosättning och odling.

Röjningsrösenas förekomst i de nordöstra delarna 
vid grustagets täktkant indikerade odlade ytor längre 
åt nordöst, d.v.s. områden som bortschaktats innan 
någon undersökning överhuvudtaget påbörjats. Exakt 
hur omfattande de varit är okänt. Men enligt uppgift 
från markägaren sluttade åsryggen här ganska kraftigt. 
Man kan därmed förmoda att bosättning knappast 
funnits här, men däremot är det möjligt att någon form 
av begränsad odling bedrivits.

Skärvstensröset
En annan udda anläggning, nära det stora gyttret av 
stolphål från de sju husen, var ett skärvstensröse, Al89 
(22,5x6,5 m och 0,8 m hög). Röset, som var oregelbun
det, låg vid terrasskanten. Anläggningen var i motsats 
till röjningsrösena inte byggd i flera skikt utan bestod 
nästan enbart av skörbrända stenar. Mellan flera ste
nar fanns mörkgrå lerblandad humös sand. Vad leran 
använts till framkom inte. Ingen av de övriga anlägg
ningarna innehöll obränd lera. Materialet finns inte 
heller tillgängligt i området. Skärvstensröset avviker 
också mot andra kända i regionen genom sin mycket 
oregelbundna form och nästan totala brist på fynd. 
Stenarna har slängts i en oregelbundet formad hög. 
En underliggande härd, A553, som med ett sigma ger 
dateringen 360-59 BC, fixerar rösets uppbyggnad 
bakåt i tiden. Anläggningen kan därför vara från den 
förromerska perioden eller av ett yngre datum.

Men varifrån kommer alla skörbrända stenar? Har 
de varit ett slags kokstenar och använts till att värma 
upp vatten, eller har de fungerat i ett kokgropssam- 
manhang och därefter slängts i en hög?

Stenmaterialet kan även komma från annan verk
samhet där man använt eld, t.ex. metallhantering, el
ler kanske från eldstäder i mark som använts vid jord
bruk. Man har i så fall, sannolikt av praktiska skäl, 
valt att plocka upp stenarna så att de inte hindrade 
t.ex. bruk av årder, och lagt dem på ytor som inte

användes. Denna hypotes kan möjligen förklara skärv- 
stensrösets belägenhet vid terrasskanten och att sten
material fanns en bit ner i en intilliggande sluttning.

Spår från hägnader?
Inom A230 i områdets södra del framkom totalt 86 
stolphål med en diameter på 0,10-0,30 m och då van
ligtvis 0,20 m. Djupet varierade mellan 0,10 och 0,30 m. 
Stolphålen fanns i en 13 m lång mittlinje i nordöst- 
sydvästlig riktning. I vinkel mot denna låg mellan 13 
och 16 m långa oregelbundna stolprader i vardera 
ände. Ytterligare spridda stolphål gav intryck att forma 
ett slags kortsidor. Tillsammans antydde stolphålen en 
rektangulär konstruktion. Samtliga stolphål innehöll 
brun, humös sand. Flera hade också bränd lera och ler- 
klining. I vissa av stolphålen påträffades också inslag 
av enstaka keramikbitar, flintavslag och kvartsavslag.

Stolphålens samlade utsträckning hade en sådan 
form att de antas vara rester från en hägnad eller ett 
slags enklare stall för får eller grisar. När detta an
vänts är osäkert, men läget nära huskoncentrationen i 
områdets mittdel kan betyda att en ställning av min
dre djur skett utanför långhusen. Byggnationen ger i 
alla fall intryck av att ha varit hållen inom ett väl av
gränsat område. Om stolphålen är rester från ett stall 
betyder det, att denna del av terrassens yta använts 
för en speciell uppgift. Detta understryks också av den 
nästan totala frånvaron av andra anläggningar än 
stolphål inom A230. Anläggningen kan också ha va
rit en lada eller ekonomibyggnad, något som kan för
klara varför ingen eldstad påträffades. En tolkning som 
ekonomibyggnad kan också förklara, varför en eller 
flera gropar var belägna inom denna - de kan t.ex. ha 
fungerat som mindre förrådsgropar.

Fler stolphål i rader, ofta glest spridda, fanns inom 
området. De uppträdde i långa och oregelbundna lin
jer, framför allt i områdets södra och västra delar. De 
går inte att direkt koppla samman med husen utan 
kan snarare ses som att man försökt avgränsa vissa 
områden i enklare fållor eller hägnader.
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Årderspår

I områdets sydligare delar, omedelbart söder om A230, 
fanns inom en yta, som var nästan helt fri från an
läggningar, fragmentariska spår från årder. Spåren var 
ca 1-2 cm breda och grunda, bara 1 cm djupa. De 
bildade långa något böjda och oregelbundet över
korsande linjer med en rutsida varierande från 1-2 
dm. Hur stor yta som brukats framgick inte tydligt. 
Årderspåren vidtog strax intill en linje av anläggningar, 
huvudsakligen eldstäder, i områdets södra del för att 
fortsätta ned mot terrasskanten.

Hur djupt årdret skurit ner genom den tidigare 
markytan är oklart. Men uppmätta årderdjup från ett 
flertal äldre markytor under flera gravhögar har visat 
ett genomsnittsvärde på ca 14 cm (Nielsen 1980, s. 116).

Att datera årderspår är komplicerat. Visserligen kan 
fynd ge en ungefärlig uppfattning, men säkrare date
ring ges om det finns ovanliggande daterbara konstruk
tioner, exempelvis härdar. Vi får då i alla fall med sä
kerhet veta att lämningarna inte kan vara av ett yngre 
slag utan är äldre eller samtida med den ovanliggande 
anläggningen. En liknande tidsfixering kunde göras 
av årderspår i undersökningsområdets sydligaste del 
där en härd, A435, hittades nedgrävd i samma mark
horisont som årderspåren. En datering av anläggningen 
visar en ålder av 2270+55 BP, som vid ett sigma ger 
ett kalibrerat värde till 398-213 BC. Årderspåren inom 
detta avsnitt är således inte yngre än förromersk järn
ålder. För övrigt känner jag för Hallands vidkommande 
endast till två förekomster av årderspår, vilka får ses 
som de hittills enda säkra beläggen för jordbruk med 
årder under de tidiga perioderna. Den äldsta av de 
båda förekomsterna är troligen från bronsålder och 
låg under en bronsåldershög, Harahöj, i Östra Karup 
socken. Inom högen påträffades ”8 gravar, däribland 
en hällkista, fem kistor varav fyra med urnor vidare 
två urnor utan omgivande konstruktion samt en ska
dad gravanläggning. Bronsföremålen i högen kan da
teras till period IV-VI. Högen har även begagnats för 
ännu en gravsättning under äldre järnåldern” (Lund

borg 1972, s. 115). Utgrävaren, Lennart Lundborg, 
tror emellertid att bronsåldershögen uppförts under 
äldre bronsålder, ett antagande som inte kunde fast
ställas då högen skadats genom tidigare arbeten. Men 
de framkomna fynden gör antagandet högst troligt. 
Ärjningarna under högen bildade ett rutliknande 
mönster från endast en plöjning. Frånvaron av flera 
mer oregelbundet överkorsande linjer som annars upp
kommer vid upprepat plöjande saknades helt och där
för menar Lundborg att spåren kommer från en ritu
ell plöjning.

Den andra dateringen härrör från Brogård i Snös
torp socken, där spår från årder syntes under ett kul
turlager. ”Fynden var sparsamma och bestod av en 
mindre mängd keramik samt flinta. En större skärva 
var ornerad med horisontella och vertikala streck och 
kan dateras till romersk järnålder eller folkvandrings- 
tid. Under kulturlagret fanns rikligt med årderspår i 
nord-sydlig respektive öst-västlig riktning. Spåren var 
belägna på 0,10-0,20 m avstånd från varandra och om
kring 0,05 m djupa. Någon antydan om att de skulle 
skurit igenom kulturlagret fanns inte utan de bör där
med vara äldre än kulturlagret” (Carlie 1993, s. 66).

De få anläggningar som noterades inom området 
med årderspår i Sannarp och det faktum att områdets 
sidor kantades av härdar och gropar medför tolkningen 
att odling utfördes på ständigt öppna ytor, avsedda 
för åkerbruk eller betesmark.

Men varför fanns årderspåren inom endast ett be
gränsat område och en bit bort från de uppförda 
röjningsrösena öster om åskrönet? Två möjliga för
klaringar finns.
1) Den ena är att här existerat ett blandat jordbruk 

som kombinerat årder med hack- och spadbruk. 
Man kan hypotetiskt förmoda att röjningsrösena 
låg så nära varandra att man ej kunnat utnyttja 
årdret på ett effektivt sätt.

2) Den andra förklaringen är ett kronologiskt och tek
niskt olikartat utnyttjande av jorden.
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Hushållens förändring i ett 
kronologiskt perspektiv
Husens placering i förhållande 
till varandra

Många gånger är det komplicerat att skilja mellan hus
hållens materiella rester inom och utanför husen då 
aktiviteterna ofta är sammanblandade och platserna 
där husen uppförts innehåller rester av flera byggna
der, ofta belägna ovanpå varandra.

För denna undersökning har valts att i ett första 
skede se hur husen såg ut inom undersökningsområdet, 
få en uppfattning om hur de byggts och disponerats 
liksom vilka anläggningar och fyndmaterial som på
träffades. Iakttagelserna har därefter satts i relation 
till lämningar utanför husen. Syftet har varit att se om 
skillnader funnits i utnyttjandet, bearbetning och typ 
av artefakter och i anläggningarnas utförande.

Utifrån hur huskropparna grupperades kronolo
giskt och stratigrafiskt finns också en möjlighet att 
studera eventuella skillnader mellan deras samman
sättning.

Ser vi till husens utformning finns inga som helt 
överensstämmer med varandra. Detta kan spegla skif
tande ekonomiska, sociala och eventuellt också reli
giösa orsaker i ett kronologiskt perspektiv, men kan 
sannolikt även avspegla olika funktioner.

En kronologisk uppdelning av husen och deras pla
cering har medfört tolkningen att flera hört samman 
eller i alla fall existerat inom samma tidsavsnitt. Hus
V och VI ger ett sådant intryck. Huskropparna ligger 
diagonalt korsande flera andra, hus VI i nord-sydlig 
riktning och hus V i öst-västlig riktning. Hus V ligger 
med sin västligaste del invid hus VI och bildar mot 
denna en skarp 90 graders vinkel. Tillsammans for
mar de en tänkbar mindre gård med en öppen gårds
plan åt norr och öster. Kanske har också andra mind
re hus stått i närområdet, byggda med annan teknik, 
som ej avsatt några djupa stolphål, t.ex. stengrunder. 
Något som styrker antagandet framkom dock ej. Hus
V särskiljs genom en skarpt kontrasterande plan

struktur för de takbärande stolparna. De triangulärt 
ställda stolparna och långa avstånd mellan andra tak- 
stolphål medförde stora utrymmen, vilka ej på samma 
vis kunde iakttas inom hus VI. Kanske återspeglas här 
en ekonomibyggnad som utgjort ett komplement till 
själva boningshuset. Om hypotesen är riktig kontras
terar huset mot den troligen äldsta byggnaden i områ
det, hus VIII, vars uppförande beräknas till mellersta/ 
yngre bronsålder. Det var ensamstående. Inga spår 
fanns som går att koppla samman med någon sam
tida byggnad.

Under nästföljande byggnadsskede, hus V och VI, 
kan vi se ett mera komplext hushåll, innefattande fler 
och mer omfattande aktiviteter.

Under förromersk järnålder ersätts de äldre bygg
naderna med hus I och kanske även hus III, vars 14C- 
datering med ett sigma sträcker sig från yngre brons
ålder till förromersk järnålder.

Hus III hade en stor avfallsgrop strax intill huskrop
pen med en ,4C-datering som ungefär överensstämde 
med en inom huset daterad härd, AIIE48. Den i övrigt 
nästan helt anläggningsrena kringliggande ytan visar 
att man inte i någon större grad utnyttjat närområdet 
för speciella aktiviteter. Ytor för speciella aktiviteter 
kan däremot funnits i ej avschaktade områden direkt 
söder därom. Det till synes marginella användnings
området vid huset och det faktum att inget annat hus 
ligger överlappande eller på annat vis förvirrar bilden 
gör byggnaden till ett av de mer intressanta.

Vid övergången till romersk järnålder anläggs ett 
stort och väl sammansatt hus, hus IV. Det har utnytt
jats ca 105 BC-AD 67 (ett sigma). De många spridda 
stolphålen inom huset kan vara spår efter reparatio
ner och ombyggnader. Sannolikt har byggnaden ut
nyttjats till dess hus II ställts färdigt. Kanske har ma
terial från hus IV använts och satts in i hus II.

En byggnad (hus VII), den absolut längsta, låg in
vid den östra husgaveln till det näst längsta och bre
daste huset, hus II, och bildade en vinkel med det hu
set. De två husens placering invid varandra talar för, 
att de kan ha hört samman och att här funnits ett eller
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två hushåll. I motsats till de två bronsåldersbygg- 
naderna, hus V och VI, var husen placerade med en 
gårdsplan åt söder.

Vid en jämförelse har de tre yngsta husen, hus II, 
IV och VII, varit större och längre än de övriga. Hus 
II och IV har också varit de bredaste. Hus IV tycks ha 
varit mer välbyggt än de övriga. Hus VII med sin långa 
huskropp vittnar om en kraftig förändring av sättet 
att bygga hus. De takbärande stolparna har ställts tä
tare.

Flera rum inom varje hus

Om man ser till placeringen av stolphålen från de tak
bärande stolparna och de olika parens ibland skiftande 
avstånd och förmodar att de avspeglar skilda rumsin- 
delningar kan följande konstateras: 1) Man har haft 
en önskan att dela in husen i vanligtvis tre rum där ett 
varit större än övriga. 2) Rummens storlek och läge 
har varierat. Det enda mer genomgående mönstret är 
att ett varit något större än övriga.

Ännu fler rum än de som antagits har kanske också 
funnits. Dessa kan ha särskilts genom olika slags skilje
väggar. De kan ha bestått av allt från enkla skinnför- 
hängen till mer genomarbetade brädväggar, fastsatta 
i tak- och väggbärande stolpar. Om skiljeväggar fun
nits har de kanske kunnat flyttas och möjliggjort änd
ringar och omdisponeringar av huskropparnas rums- 
ytor. Därför är det med andra ord omöjligt att helt 
säkert säga att ett hus haft ett konstant antal rum un
der den tid det använts. Antalet kan säkerligen ha skif
tat allteftersom huset ändrat funktion eller att man av 
praktiska eller ekonomiska orsaker beslutat sig för att 
göra vissa rumsändringar.

Den ursprungliga planbilden har dock hela tiden 
kvarstått. Man kan möjligen tänka sig att flera dispa
rat satta stolphål inom huset är rester från en senare 
rumsindelning.

Gemensamt för nästan samtliga hus var att minst 
en ingång till varje rum funnits, framför allt i husens 
södra vägglinjer. Men det är svårt att avgöra hur många

ingångar som totalt funnits inom varje byggnad, i syn
nerhet eftersom nästan samtliga hus saknar en klart 
avslutande gaveldel.

Om man förmodar att minst tre rum funnits i varje 
boningshus och att minst två behövts i ett boende kan 
man misstänka att åtminstone två härdar brukats sam
tidigt inne i huset, dels för att avge värme och dels för 
att lysa upp. Att härdarna ibland bara fanns inom ett 
av husens vanligtvis tre rum visar kanske att själva 
sovplatsen eller bostaden funnits i ett enda rum och 
att de övriga inte krävt någon eldstad. Kanske har de 
haft en stallfunktion, eller använts som förråd eller 
verkstad, utrymmen inom vilka man av skilda orsa
ker inte utnyttjat eld.

Fyndmaterial
Flint- och stenmaterialet

Ett bearbetat flint- och stenmaterial framkom vid både 
1990 och 1991 års undersökningar. Två större övergri
pande grupper gick att urskilja:
1) bearbetade gravstenar, framför allt använda som

fundament eller delar i stenkistor, och
2) olika slag av artefakter.

Olika slag av artefakter fanns inte bara i anlägg
ningarna utan även i de stora gravmonumenten (Ap
pendix II, tabell 3, 4 och 5). Ett mindre material låg 
också i alvytan, utan någon synbar anknytning till vare 
sig gravar eller andra anläggningar (Streiffert & Ström
berg 1999).

Den största mängden redskap och avfall från red- 
skapstillverkning påträffades i gravarna. En mindre 
mängd låg i övriga anläggningar. Det var vanligare 
att finna olika slags artefakter i alvytan än i boplats
ens anläggningar.

Fynden bestod huvudsakligen av senon- eller da- 
nienflinta. Den största delen utgjordes av flintavslag, 
men även flera redskap var tillverkade av flinta, som 
pilspetsar, skrapor och retuscherade avslag. De vanli
gaste och mest utnyttjade bergartsämnena var granit
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Fig. 11. RAÄ 3, Årstad socken. Schematiska skisser visande påträffad bebyggelse i relation till fyndmaterialets 
sprid-ning. Fyndmaterial som inte redovisas har hört till annan tidsperiod eller varit av begränsad omfattning.

och gnejs. Malredskap som löpare och underliggare 
var nästan uteslutande tillverkade i dessa bergarter.

Flint- och stenmaterialet var genomgående av 
mycket god kvalitet och hade kunnat utnyttjats ytter
ligare. Att det lämnats kvar kan ha flera orsaker. Om 
vi ser till etnografiska paralleller har Richard Gould, 
som studerat de australiensiska urinvånarna, konsta

terat att människorna på grund av sin nomadliknande 
tillvaro inte bär med sig större mängder föremål. De 
som lämnats kvar har Gould delat in i tre typer: 1) 
redskap av mångfunktionell karaktär 2) medvetet kvar- 
lämnade föremål som återanvänds vid återkommande 
besök till platsen 3) en kategori av mer tillfälliga red
skap som tillverkats efter behov av närliggande mate-
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rial. Utmärkande för dessa är att redskapen i regel 
slängs direkt efter användandet (Gould 1980, s. 70 ff.). 
Det kan givetvis vara nästintill omöjligt att applicera 
ett nutida, australiskt nomadfolks vanor på ett 2-3000 
år gammalt svenskt material. Faktum kvarstår dock: i 
Sannarp fanns ett visst redskapsinventarium, som hade 
kunnat användas ett flertal gånger i ett annat sam
manhang.

Råmaterialet har sannolikt hämtats från närlig
gande platser. Senonflintan har utnyttjats i något hög
re grad än danienflintan. Både små och stora flint
stycken av senon- och danienflinta är vanligt förekom
mande längs hela kuststräckan och påträffas ofta i 
anslutning till sandstränder eller i moränmarker. Män
niskorna kan alltså ha plockat flinta vid kusten eller 
ha funnit lämpliga ämnen inom åsryggens morän
material. För mer specialiserade arbeten har flintnodu- 
ler med hög kvalitet valts ut. Av dem har man kunnat 
tillverka härdiga men även vackra redskap. Två pil
spetsar i senonflinta kan ses som exempel på att man 
i vissa situationer valt att använda särskilt bra mate
rial. Flintföremålen var annars av en medelgod kvali
tet.

De flesta redskapen och den största mängden flint
avfall fanns i gravarna. Där fanns även några enstaka 
bergartsavslag i granit samt kvartsavslag. Flera löpare 
och underliggare påträffades också i gravarna. Sådana 
föremålstyper fanns inte uteslutande i gravarna utan 
också på den intilliggande boplatsen men inte i lika 
stort antal.

Skafthålsyxa
Strax söder om en stor grop, A359, påträffades bakre 
halvan av en enkel skafthålsyxa. Yxan låg till stora 
delar övertäckt av sand, ca 5 cm ned i alvytan.

Yxan är av diabas och avbruten vid skafthålet. Av 
allt att döma har den brutits mitt itu i samband med 
ett arbetsmoment. Nackpartiet är rakt och i tvärsnitt 
är yxan fyrsidig. På nackpartiet finns flera kross
märken, som visar att den inte enbart använts som 
huggredskap utan också som hammare.

Enligt Glob finns det två olika typer av skafthåls- 
yxor: de med a) rundad nacke och ett runt tvärsnitt 
och b) tvär nacke med ett fyrsidigt tvärsnitt (Glob 
1952, s. 106-110). Den förstnämnda kategorin bru
kar dateras till senneolitikum och den senare till äldre 
bronsålder. Ur detta perspektiv kan alltså yxan från 
Sannarp tidsbestämmas till äldre bronsålder. Defini
tionen har dock starkt ifrågasatts av Ann Segerberg 
som utifrån omfattande studier av enkla skafthålsyxor 
på boplatser, i gravar och depåer menar att de snarare 
skall räknas till senneolitikum (Segerberg 1978, s.186). 
Lars Blomqvist som gjort en studie av enkla skafthåls
yxor från Falköpings kommun menar att de tillhör 
både senneolitikum och delar av bronsåldern (Blom
qvist 1989, s. 109). Flur yxan brukats har varit före-

Fig. 12. Nackpartiet och del av skafthålet av en enkel 
skafthålsyxa (fynd 387) framkom i alvytan i Sannarp s- 
områdets södra delar. Foto Anders Nilsson.
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mål för skiftande förslag. Ett rimligt antagande är dock 
att yxtypen varit i bruk i många skilda sammanhang.

Malredskap
Påfallande många malredskap hittades på flera plat
ser inom undersökningsområdet. Anmärkningsvärt är 
att inga har varit av så dålig kvalitet att de behövts 
slängas eller bytas ut. Löparna var vanligast. Totalt 
registrerades 15 stycken, 10 var i granit och 5 av gnejs. 
Underliggarna räknades till 13 exemplar, 6 var i gnejs, 
3 av amfibolit och 4 var gjorda av granit.

Löparna bestod av knappt knytnävsstora stenar 
med krosskador på en av de rundade ytorna. Vanli
gen var de 6-12 cm stora och somliga var koniska. De 
flesta ligger väl i handen. Men löparna behöver inte 
nödvändigtvis enbart ha tjänstgjort vid malning utan 
kan också använts till att krossa eller sönderdela fruk
ter, bär och rötter mot ett hårdare underlag av trä el
ler sten. Det har säkerligen gått alldeles utmärkt att 
begagna sig av flacka berghällar för krossning eller 
malning. Man behöver inte heller alltid ha brukat en 
särskilt tjänlig underliggare av sten. Snarare har de 
fyllt ett mer speciellt behov och möjligen enbart an
vänts vid krossning och malning av cerealier. Efter
som man inte behövt ställa några större krav på den 
använda stenen kan i princip alla slags stenar ha ta
gits i anspråk för att krossa eller sönderdela en rot 
eller frukt. Den använda stenen behöver under sådana 
förhållanden inte nödvändigtvis ha varit av det slag vi 
brukar kategorisera som malstenar.

En löpare fanns tillsammans med en slipsten i en 
urnegrop, A80. Dessutom kunde 6 löpare och 6 under
liggare konstateras i gravarna A52,54, A70, A76, A76, 
A80, och A93. Löparna kan här kopplas samman med 
byggnationen av själva gravmonumenten. Annars låg 
de vanligen i gravmonumentens ytligaste skikt tillsam
mans med andra stenar av samma storlek. Uppenbar
ligen har det funnits en strävan att låta det översta 
lagret utgöras av knytnävsstora stenar, i synnerhet 
märktes detta i A52, 54 och 80 (Streiffert 8c Ström
berg 1999).

Underliggarna varierade i storlek upp till 26x45 
cm. De flesta har tjänstgjort som större byggnadsstenar 
i gravmonumentens underliggande stenpackningar. 
Något genomgående mönster för placering eller val 
av underliggare kunde inte skönjas. Det enda mer kon
kreta som kunde ses var att varje sten fyllde en viktig 
uppgift i att skapa en jämn och tät stenpackning.

De övriga underliggarna fanns i en stenpackning, 
A100, i en skärvstenshög, A189, i härdar, A261och 
517, i en kokgrop, A277, i en grop, A358 samt i ett 
stolphål, A360. Dessutom låg två löpare och en under
liggare i alvytan, utanför anläggningarna.

Nästan samtliga underliggare hade en slät, konkav 
yta; två urskiljde sig emellertid med en något upphug
gen yta. Varför de hade denna ytbehandling kan dis
kuteras. En förklaring kan vara att man velat ha en 
något ojämn yta för att bättre kunna sönderdela cere
alier.

Malredskap inom de förhistoriska bosättningarna 
finns från äldsta stenålder och vidare in i järnåldern 
och verkar förändrats ganska lite i sitt utförande. Men 
metoden att krossa och bearbeta cerealier förefaller i 
alla fall vara förändrad. ”Jernalderens skubbekværne 
har en jævnere overflade end stenalderens (nr 150). 
Man har måske arbejdet med en roterende bevægelse 
over hele liggerens overflade og ikke som tidligere fört 
löberen frem og tilbage, så sliddet resulterer i en trugfor
met fordybning i liggeren” (Munksgaard 1973, s. 274).

Orsaken till varför man finner malredskap i gra
var har dryftats av bl.a. Anders Kaliff. Han menar, att 
förekomsten av knackstenar i stensättningar och i 
anslutning till gravgömmorna där - med deras fin- 
krossade ben - kan bero på, att stenarna använts för 
att sönderdela benen. ”Inget motsäger heller att dessa 
ursprungligen haft en användning som malstenslöpare, 
för krossning av frukt och nötter eller vid redskaps- 
tillverkning” (Kaliff 1992, s. 100).

Malmer menar också att kvarnar och kvarnstenar 
fyllde en viktig magisk funktion i ett rituellt samman
hang, varvid kvarnen med sin närhet till bröd och säd 
kunde symbolisera livet (Malmer 1955, s. 24).
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Fig. 13.
I Al00, en stenpackning 
strax väster om gravfältet i 
Sannarp, låg en löpare och 
en underliggare, fynd 204, 
tätt invid varandra.
Foto Anders Nilsson.

Det är givetvis vanskligt att spekulera i varför mal- 
redskap finns i gravsammanhang. Men jag förmodar 
att de stenar som låg utanför gravgömmorna, p.g.a. 
sin ofta ytliga belägenhet, endast varit knutna till 
byggnationen av gravmonumenten. Man har helt enkelt 
tagit de stenar som ansetts vara bäst lämpade för bygg
nadsarbetet, och eftersom bosättningen legat strax in
vid, med uppkastat stenmaterial längs gravfältets kan
ter, är det troligt att det är härifrån man i första hand 
hämtat sitt material, som bl.a. innehållit kasserade mal- 
redskap.

I sammanhanget är det också värt att registrera det 
faktum att de malredskap som framkom i gravarna 
endast fanns i gravmonument uppförda inom tids
intervallet mellersta bronsålder/yngre bronsålder. Inga 
övriga malredskap kunde sättas i ett dateringssam- 
manhang. Därför är det oklart hur länge man dragit 
nytta av dem. Vi antar i alla fall att malredskapen ger 
en anvisning om att odling påbörjades i området un
der mellersta bronsålder för att sedan fortsätta framåt 
i tiden. Frånvaron av malredskap i gravarna från äldre 
järnålder kan bero på, att man inte längre haft in

tresse av att bruka dem i byggnadssammanhang eller 
att annan teknik utnyttjats vid krossandet eller malan
det av organiska produkter. Visserligen kan en del av 
malstenarna som inte ligger i gravarna vara från äldre 
järnålder, men så länge vi inte har några andra date
ringar förmodas malstenarna härröra från mellersta 
eller yngre bronsålder.

Knackstenar
Förutom löpare och underliggare hittades även några 
knackstenar inom undersökningsområdet. I regel var 
de runda. Totalt registrerades nio stycken, fem av gnejs, 
två av granit och två av danienflinta.

En kokgrop där fynden ingår i en sluten kontext, 
Al:l, med dateringen BC 990-825 och en urnegrav, 
A95 j, 42 BC-AD 200 (ett sigma) innehöll knackstenar. 
I kokgropen hittades fyra av gnejs. En, av danienflin
ta, låg i ur negropen. Endast två av de fyra knackste- 
narna i Al: 1 kan egentligen kategoriseras som knack
stenar, men eftersom de låg tätt invid varandra på kok
gropens botten, och eftersom alla hade nötningsspår 
har samtliga uppfattats som knackstenar. Alla behö-
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ver inte ha fyllt samma funktion, men på grund av sin 
belägenhet tillsammans i kokgropen antas de ha tjänst
gjort i samma arbetsprocess.

Att finna knackstenar i kokgropar är annars ingen 
ovanlig företeelse. Vid t.ex. en undersökning i Käg- 
linge, i Malmöområdet, konstaterades att av alla 
knack- och malstenar framkom 73 % i kokgropar 
(Thörn 1992, s. 27).

Ytterligare en knacksten av danienflinta låg i en 
hög, A80. Här låg stenen i högens ytligaste sten- 
packning, såsom flera av de tidigare nämnda löparna, 
och utgjorde en del av packningen. I övrigt noterades 
en knacksten av granit i en kokgrop, A277, en knack
sten av gnejs, i en mindre grop, A64, och en knack
sten av granit som låg i alvytan (Streiffert 8c Ström
berg 1999).

Slipade stenar
Fyra fragment av slipade stenar upptäcktes inom 
undersökningsområdet. Ett av dem var av kvartsit och 
låg i ett röjningsröse, A49. En slipad sandsten låg i 
övre stenskiktet av ett gravmonument, A80, och två 
slipade stenar av granit låg i en härd, Al 77. Gemen
samt för alla fyra fragmenten var, att de hade en slät 
yta med slipspår.

En tanke som ligger nära till hands är att något 
eller några av metallföremålen från gravarna kan ha 
slipats på stenarna. Den slipade sandstenen som låg i 
en grav, A80, fanns i ett gravsammanhang med bl.a. 
metallfynd av bronskniv och bleck av järn (Streiffert 
8c Strömberg 1999). I urnegropen, A80, påträffades 
också en löpare.

Inom kategorin slipade stenar fanns också en ofull
ständig bit av ett bryne i sandsten, som hittades i ett 
röjningsröse, A50. Denna var i likhet med de ovan 
nämnda slipade stenarna svår att sätta in i en egentlig 
kronologisk sekvens, men utifrån andra dateringar och 
områdets generella kronologiska tillhörighet antas 
samtliga slipstenar höra till perioderna bronsålder
äldre järnålder.

Avslagsmaterial
Flintmaterialet var spritt och förekom över hela under
sökningsområdet. Enstaka slagen flinta kunde även 
märkas i en äldre markyta under gravmonumenten 
A80 och 86.1 och på samtliga gravar fanns flinta. Det 
visade sig att den största mängden slagen flinta fanns 
i gravarnas ytskikt, ett fenomen som även kunnat iakt
tas på andra platser. Det kan ha sin förklaring i att 
flintavslagen är gravgåvor och motsvarade våra da
gars sed att lägga blommor eller kransar på gravarna. 
En liknande jämförelse kan också göras med de stund
tals rikliga förekomsterna av kvartsbitar på några av 
gravarna inom undersökningsområdet (Streiffert 8c 
Strömberg 1999).

Att enstaka flintavslag finns i jorden i gravmonu
menten antas annars bero på att materialet hämtats 
från kringliggande markytor som redan innehållit flint
avslag.

Men varför låg slagen flinta i anläggningarna inom 
boplatsytan? Från början arbetade jag utifrån hypo
tesen att de slagna och bearbetade flintföremålen kom
mit från ovanliggande lager och följt med ner i sam
band med upptagandet och formandet av en anlägg
ning. Till en del kan så också vara fallet, men en an
nan och troligtvis mer relevant förklaring är att de 
kan kopplas samman med anläggningars användning 
och ha ingått i en arbetsprocess, som t.ex. kött
styckning. Att de brukats i en matlagningsprocess ter 
sig ännu mer relevant om man ser till hur vassa och 
hur lätta flintavslagen vanligen är. Likaledes kan de 
härröra från ett arbete i anslutning till exempelvis en 
härd. Man kan invid härdarnas värme och sken ha 
utfört en mängd sysslor som inte haft med matlag
ning att göra. Gundela Lindman har i en undersök
ning av flintavslagens utbredning inom och invid här
dar konstaterat att en viss mängd flinta funnits invid 
härdar, och hon tolkar detta som en antydan om verk
samhet i anslutning till intilliggande anläggningar 
(Lindman 1992).

Utmärkande för flintmaterialet var också den näs
tan totala frånvaron av kärnor. Endast en s.k. övrig
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kärna av senonflinta påträffades i alvytan i områdets 
södra delar.

Rent allmänt kan hävdas att materialet inte hör 
ihop med en omfattande tillverkning av flintredskap 
utan snarare gav intryck av att komma från uppskärp
ningar eller modifieringar av redskap.

Avslag, skrapor och 
retuscherade avslag
Förekomsten av ett avfallsmaterial av flinta och en
staka framkomna redskap av flinta stödjer ett anta
gande om att det primära för bosättarna har varit att 
begagna sig av flintan som skärande föremål. Re
tuschering har antagligen inte ansetts behövas. Skra
porna var inte omretuscherade i någon större utsträck- 
mng. Annars är det vanligt att eggen omretuscheras, 
uagot som avsevärt förlänger skrapans livslängd.

Säkerligen finns även oretuscherade avslag som 
använts till skrapor i undersökningsmaterialet. Vid 
etnografiska studier av nutida jägar/samlarsamhällen 
har det visat sig, att man använder stora, oretuscherade 
avslag som skrapor (Gould, Koster och Sonzt 1971, 
149 ff.). ”En förklaring till varför man ej retuscherat 
vtssa skrapor är möjligen att ett flintavslags/spåns vassa 
kant fungerat bättre än retuscherade eggar. Man kan 
då givetvis ställa frågan: Varför retuscherade man 
skraporna överhuvudtaget? En förklaring kan vara att 
de skrapor vilka vi tillmätt enbart en skrapande eller 
hyvlande funktion haft ett annat användningsområde, 
d-v.s. de oretuscherade skraporna användes till ett visst 
andamål och de retuscherade till ett annat. Möjlighe
ten att det finns en stor ”osynlig” artefaktgrupp i det 
ätkeologiska materialet är med andra ord stor” (Streif
et 1989, s. 41).

Övrigt fyndmaterial

Förutom ovanstående flint- och stenmaterial framkom 
eramik, bränd lera, lerklining, slagg, brända ben samt 

nagra fragment av harts. Gravarna uppvisade den 
största mängden av påträffad keramik och brända ben. 

ar fanns också enstaka inslag av hartstätning från

gravurnor. Röjningsrösena innehöll ett spritt och 
fragmenterat keramikmaterial. Keramiken var annars 
mest vanlig i gropar inom boplatsytan. Även härdar
na uppvisade ett mindre keramikmaterial. I gravgöm
morna fanns också en glaspärla samt järnföremål som 
t.ex. nålar, knivar, beslag, trekantsfibula, remsölja, 
bleck, nit, skäror och krumkniv. Då föremålen endast 
fanns i gravgömmor behandlas de inte närmare här.

I övrigt förekom ett markant inslag av lerklining 
och bränd lera i många härdar och gropar. Bränd lera 
och lerklining fanns också i en begränsad mängd i 
några stolphål. I stolphålen fanns även en mindre 
mängd slagg, harts och brända ben.

I alvytan förekom spridda rester av keramik, bränd 
lera, lerklining och brända ben. Där hittades också 
över ett kilo slagg. Exakt varifrån materialet kommer 
är oklart men antagligen hör det samman med an
läggningar som skadats och rörts om vid matjords- 
avbaningen.

Bränd lera och lerklining
Eftersom de åtta husen ofta hade välbehållna vägg
linjer och hål efter takbärande stolpar kunde man för
vänta sig att en större mängd lerklining skulle finnas 
bland fyndmaterialet d.v.s. om man förutsätter att 
väggarna bestått av lera smetad på ett flätverk av ris 
och grenar. Men spår från lerklining var sparsamt fö
rekommande.

Enstaka och lösbrutna bitar av bränd lera kunde 
konstateras i stolphålen till hus I och VIII. För övrigt 
kunde inga ytterligare brända bitar av lera hittas inom 
husen.

Den ringa mängden bränd lera kan ha sin orsak i 
att huskropparna inte brunnit. Mindre delar av hus
kroppen kan dock ha haft ett flätat risverk, t.ex. ena 
gaveländen. Där kan man ha begagnat sig av ett be
gränsat lermaterial för tätning. Antagligen har man, 
p.g.a. brist på lera i närområdet, i huvuddelen av väg
garna haft en annan konstruktion.

En större ansamling av bränd lera och lerklining 
hittades i ett gytter av stolphål inom A230. Strax in-
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Fig. 14.
Cirka 1,5 kg lerklining påträffa
des i en grop, Al:2. Av dem bar 
ett urval med tydliga avtryck ef
ter grenar och pinnar fotografe
rats. Foto Anders Nilsson.

vid låg en 1,6x1,3 och 0,4 m djup grop, A199, med 
1500 g lerklining. Materialet för övrigt var jämnt spritt, 
förutom 1142 g lerklining som låg klumpat i en kok
grop, Al:l. Troligtvis kommer lerkliningsmaterialet i 
Al:l och A199 från en mindre överbyggnad av en 
riskonstruktion som tätats med lera.

Keramik
Den äldsta keramiken, från en grop, A32, var från 
neolitikum och av trattbägartyp. Den var glättad och 
bestod av tre bukbitar samt en mynningsbit. På myn- 
ningskanten fanns korta snedställda streck och på ut
sidan mindre streck ställda i vinkel. Bukbitarna hade 
0,5 cm runda pinna vtryck och streckornamentik. Från 
bronsålder fanns fyra rekonstruerbara kärlformer som 
bl.a. låg i fyllningen till ett röjningsröse, A53. Här hit
tades glättade bitar från en mynning och en bottendel 
till en skål. Anläggningskontexten för övriga kärlbitar 
bestod av två gropar och en härd. Kärlbitarna kom 
från ett glättat konvext kärl, ett S-format glättat kärl

samt ett spannformat kärl med en glättad och ”tum
mad” yta, Al:2 och A178.

Från förromersk järnålder registrerades de i sär
klass flesta typologiskt daterbara kärlen. Bitar från 
ett konvext kärl observerades i ett stolphål till ett hus, 
hus rV:91.1 en grop, Al 92, hittades fasetterade myn- 
ningsbitar. I en annan, Alli, fanns delar av ett när
mast klotformigt rabbat kärl med nagelintryck längs 
mynningskanten. I en sotfläck, A503, troligtvis härd
botten, framkom en glättad keramikbit. Därutöver 
kunde en mynningsbit från ett röjningsröse, A49, re
gistreras. Från romersk järnålder kunde inga typo- 
logiskt daterbara keramikbitar iakttas inom boplats
ytan. Däremot fanns typologiskt bestämbara myn- 
ningsbitar från fem kärl i det närbelägna gravfältet.

Den enda konkreta dateringen gav ett kolprov (AD 
138-338, ett sigma) från en matskorpa av ovan nämnda 
kärlbit med nagelintryck. Detta var i sig intressant ef
tersom kärlet på typologiska grunder kan föras till 
yngsta bronsålder och förromersk järnålder.

Förutom de mer typologiskt bestämbara kärlbitarna 
fanns också ett stort antal fragmentariska och obe
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stämbara, spridda inom huvudsakligen gropar och här
dar (Streiffert & Strömberg 1999).

Harts

Små ofullständiga delar av hartstätning till gravurnor 
fanns i tre gravgömmor, A54, A80 och A84. För öv
rigt registrerades även harts i ett stolphål till ett av 
husen på terrassen, hus VIII:66.

Hartstätningar av olika slag hittas ofta i grav
material från äldre järnålder men är sällsynt i gravar 
före och efter denna tidsperiod. Vilken funktion harts
bitarna haft är svårt att säga, men harts har fyllt ett 
flertal funktioner under såväl förhistorisk som histo
risk tid (Streiffert 1994). Redan under mesolitisk tid 
har harts använts (Johansson, A. 1968, Broadbent 
1979, Larsson 1982, Hernek & Nordqvist 1995). 
Genom etnologiska källor vet vi också att harts fyllt 
magiska, ekonomiska, medicinska och rent praktiska 
funktioner (Frykholm 1972, Kulturhistoriskt leksikon 
for nordisk middelalder 1981, Sarauw 1928, Julius 
1918).

Cerealier

hör att få en uppfattning om omfattningen av jord
brukets och områdets vegetation togs flera jordprover. 
He flesta samlades in från husen då det antogs att det 
skulle finnas en möjlighet att lättare kunna urskilja 
skiftande rumsutnyttjande med hjälp av cerealierna. 
Var fanns t.ex. husens stalldel, boningsdel samt lager
del och växlade utnyttjandet och materialet över tid?

Utifrån frågeställningarna insamlades makroprover 
från flera av stolphålen och andra anläggningar inom 
husen. På samma sätt upptogs makroprover från stolp
hål, härdar och gropar från undersökningsytan utan
för huskropparna. Proverna innehöll speltvete, naket 
k°rn, skalkorn, havre, emmer/spelt, svinmålla, åker- 
binda, måra, vicker och lin (Viklund i Streiffert &C
Strömberg 1999).

hlera olika sädesslag finns således representerade, 
Ulket förmodligen visar en kronologisk skillnad i ut- 
nyttjande av växter (Appendix II, tabell 6). Det äldsta

arkeobotaniska belägget i Sannarp kan vara en spelt- 
vetekärna, i A250, från senneolitikum/äldre bronsål
der. Under äldre järnålder (hus 11:55, hus IV:2,10, 64, 
71,16,64) ”är korn nästan allenarådande, vilket stäm
mer väl med den starka dominansen av skalkorn som 
påvisats för denna tid på andra håll. Som allmän väg
ledning kan sägas att förekomst av skalkorn (Hordeum 
vulgare) och havre {Avena) pekar på datering till järn
ålder, eventuellt yngre bronsålder, men knappast tidi
gare. Speltveten (Triticum speltoides) och naket korn 
[Hordeum nudum) indikerar datering till neolitikum 
och äldre bronsålder, men kan vara yngre. Lika delar 
naket korn och skalkorn brukar förekomma under 
övergången äldre och yngre bronsålder. Förutom 
cerealia finns också lin representerat på Årstadboplat- 
sen (Al85, V:10) och dateringen till förromersk/ro
mersk järnålder verkar trolig” (Viklund, s. 74, i Streif
fert & Strömberg 1999).

De inre och yttre 
strukturernas samhörighet
Vid en första anblick verkar det svårt att finna en sam
stämmighet mellan anläggningar och fynd såväl inom 
som utanför husen. Men det är en rimlig tanke att 
mycket av fyndmaterialet som ligger strax invid eld
staden, eller inne i denna, också haft en funktion i 
samband med att eldstaden använts. Här kan således 
finnas ett sammanhang mellan artefakter och anlägg
ningar.

Framför allt är det svårt att veta till vilken tid fyn
den hör då synnerligen få går att fixera till en krono
logisk period. Häri ligger problemets kärna: Vad ana
lyseras och vet vi från vilken tidsperiod materialet 
härrör? För undersökningsområdet i Sannarp kunde 
dessvärre inga av fynden inom boplatsytan avgränsas 
till en speciell tidsperiod, och därför kunde inte heller 
någon sådan analys utföras.

Om brända ben från får/svin/get kan anses repre
sentera animaliekonsumtionen är osäkert eftersom 
endast ett fåtal bitar av brända ben kunnat registre-
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ras, men de ger i alla fall en antydan om en del av 
hushållets konsumtion (Appendix II, tabell 7). Frånva
ron av markerade bås-indelningar inom husen kan visa 
på ställning av enbart mindre djur, vilka inte behövt 
omfattande och klart avgränsande utrymmen på sam
ma sätt som större boskap. Dessutom kan det inte hål
las för osannolikt att hushållen delat sitt boende med 
djur, vilka alstrat värme i bostaden.

Fynd och anläggningar

Fyndmaterialets utbredning, tidstillhörighet och even
tuella rumstillhörighet är ofta omöjliga att avgöra, om 
fynden hittas i en särskild till huset hörande anlägg
ning.

Sammanfattningsvis visar materialbilden ett red- 
skapsutbud av mer enkla redskap som haft en hugg
ande, skärande eller malande basfunktion. Övervä
gande delar av materialet antas också ligga inom det 
kronologiska intervall under vilket undersökningsom
rådet använts, d.v.s. bronsålder-äldre järnålder.

De påträffade keramikbitarna var enkla till sin 
karaktär. Att materialet huvudsakligen framkommit 
utanför husen och då framför allt i gropar har förmod
ligen sin orsak i att keramiken till största delen tjänst
gjort som förvaringskärl.

I undersökningsområdet fanns flera exempel på 
gropar i olika storlekar. Att de placerats inom vissa 
snäva ytor och framträdde i rader kan höra samman 
med ett gemensamt brukande inom ett visst tidsrum. 
Varje rad motsvarar kanske en viss tidpunkt där man 
av flera skäl funnit det lämpligt att förlägga större 
och mindre gropar i rader. I synnerhet är det intres
sant att gropsystemen ligger inom ett ganska snävt 
område där groparna sannolikt haft viktiga uppgifter 
att fylla för hushållen under en troligtvis längre tids
period. När denna infaller och slutar är osäkert, men 
husens närhet visar att de använts inom ett eller flera 
hushåll. De flesta av groparnas placering, angränsande 
en öppen förmodad gårdsplan under romersk järnålder, 
kan innebära ett kronologiskt samband. Husens for

mering måste därför ses som viktig för tolkningen av 
hushållens omfattning i en både kronologisk och rums
lig kontext. Visserligen har en del aktiviteter utförts 
långt ifrån husen, men säkert har de mer vardagliga 
och enkla ombesörjts inne i eller nära husen.

Ett bra exempel på en konkret samhörighet mellan 
inre och yttre hushållsaktiviteter är hus III med den 
tidigare omtalade stora avfallsgropen, Al 92, place
rad strax utanför. Denna var djup, och det syntes i 
profilen, som hade flera tunna sandskikt växelvis över
lagrande humösa lager, att den utnyttjats i flera om
gångar.

Flera härdar låg på ett kort avstånd från de flesta 
byggnaderna. Härdarna som låg invid husen hade ge
mensamt att de var grunda, låg tätt och i regel var 
tomma på fynd. Detta styrker också antagandet om 
en mer ospecificerad och vardaglig funktion som inte 
krävt någon större eller mer komplicerad anordning.

Utifrån observationerna av de vid husen liggande 
härdarna och de mer åt söder placerade groparna i 
rader ställs hypotesen: Varje hushåll har haft ett sär
skilt område invid boningshuset där de vardagliga 
arbetssysslorna utförts. Andra och mera speciella verk
samheter har utförts på andra platser, bättre svarande 
mot särskilda behov, och kanske också av säkerhets
skäl.

Vi kan ytterst sällan exakt avgöra vilka anlägg
ningar utanför husen som hört till de olika hushållen. 
Vad som däremot kan konstateras är att man lokali
serat vissa arbetsytor nära huskropparna. Men verk
samhetsplatsernas belägenhet kan även påverkas av 
tidsperiodens sätt att se på hur boendeytorna skulle 
vara organiserade. Ser man till undersökningsområdet 
under bronsåldern får man ett intryck av en mer hete
rogen hushållning där det inte ansetts viktigt att samla 
flertalet av aktiviteterna nära gården. Lämningarna 
finns spridda över stora ytor och man verkar inte haft 
något behov av att styra belägenheten för de skilda 
arbetsuppgifterna. Antagligen hör detta samman med 
en annorlunda hushållsekonomi än den som senare 
växte fram under äldre järnålder.
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Under de senare perioderna antas en markant för
ändring ske med förtätningar av härdar närmare hu
sen än tidigare. Fyndmaterialet ger inte heller intryck 
av att vara lika spritt längre. Flertalet av anläggning
arna invid husen hör av allt att döma till den äldre 
järnålderns första hälft. 14C-dateringar till romersk 
järnålder är betydligt färre, och det tycks innebära, 
att hushållen verkade inom ett smalare fält än tidi
gare, i varje fall när det gällt arbeten vid härdar och 
gropar tätt invid husen. Den inre strukturen i husen 
verkar också mer genomtänkt och återspeglar möjli
gen, genom en allmänt bättre uppstrukturerad verk
samhet, att hushållen under romersk järnålder mer än 
förr utnyttjar husen för aktiviteter som tidigare ut
förts utomhus. Det är kanske orsaken till att så få an
läggningar finns utanför denna tids byggnader och till 
att huskropparna blir större.

En tendens att vilja organisera utnyttjandet av ytan 
märktes också tydligt inom hela den period området 
tagits i anspråk. Redan under mellersta bronsålder 
avsattes ett mindre område på terrassens sydvästra 
delar för gravar. Samtidigt upprättades ett stort röse, 
A80, på åskrönet. Här fortsatte också en byggnation 
av gravmonument, vilket uppfattats som att man från 
°ch med nu framför allt haft denna yta för gravar. 
Upprättandet av röjningsrösen på åsryggens sydöstra 
S1da antyder också att man börjat bruka ett område 
för odling vars första skede, av keramiken att döma, 
låg i bronsålder.

Ytan där de sju husen legat har tidigt endast haft 
en boendefunktion. Nära husen och något åt söder 
började man ett jordbruk med årder, inom en yta som 
er>kom använts för jordbruk. Ett agrart utnyttjande 
har eventuellt påbörjats redan under bronsålder.

Grunder för fortsatta 
jämförande studier

Husens skiftande former ger intryck av att olika fak
torer styrt husens planlösningar. En för mitt arbete 
relevant fråga blev därför att se, om ett samband finns 
mellan husens former och invändiga planlösning i re
lation till fynd, härdar och gropar inom och utanför 
husen. Mitt fortsatta arbete kommer att behandla 
denna frågeställning och grundas på de fyra nedanstå
ende hypoteserna, som alla har sitt ursprung i obser
vationer vid undersökningarna av Sannarpsboplatsen.
• Under bronsålder finns en oregelbunden hushålls- 

struktur med härdar, gropar och fynd spridda över 
stora ytor.

• Gemensamt för hushållen under brons- och järn
ålder är ett fyndmaterial som huvudsakligen be
står av basredskap, som t.ex. retuscherade avslag, 
skrapor, malstenar, slipstenar och knackstenar.

• Under förromersk j ärnålder samlas anläggningarna 
i husens direkta närhet, och hushållen får en kla
rare struktur med mer tydligt avsatta ytor för bo
ende och andra verksamheter.

• Under romersk järnålder blir husen större. Avsak
naden av eldstäder utanför husen förmodas inne
bära att verksamheter med eld flyttas in i husen, 
kanske för att man anser det mer opraktiskt att 
låta dessa arbeten utföras utomhus. En förändring 
i klimatet är också en tänkbar orsak.
För att få en föreställning om huruvida undersök

ningsområdet gestaltar en hushållsutveckling som är 
relevant för bronsålder och äldre järnålder görs i nästa 
kapitel en jämförelse med ett urval andra undersökta 
platser i Halland.



Fig. 15.
Läget för de jämförande undersöknings- 
lokalerna, från norr till söder, samt för de 
platser med daterade huslämningar som 
finns avtecknade i fig. 27.

RAÄ 369, Onsala socken (Streiffert, 2000),
RAÄ 499, Fjärås socken (Ängeby, manus 

under arbete),
RAÄ 35, Landa socken (Streiffert, 

manus underarbete)
RAÄ 60, Köinge socken (Ängeby 1994),
RAÄ 97, Vinberg socken (Lundqvist 1989),
RAÄ 64:2, Skrea socken (Artelius 1993),
RAÄ 3, Årstad socken (Streiffert &

Strömberg 1999), Heberg 9:7,
Årstad socken (Berglund 1991),

RAÄ 194, Skrea socken (Olsson, Wester- 
gaard & Lundqvist 1999), Mostorp 5:1,
Gelinge socken (Westergaard 1989),

RAÄ 36, Slöinge socken (Artelius 1989),
RAÄ 94, Snöstorp socken (Carlie 1992),
RAÄ 164, Laholm landsförsamling 

(Wattman 1996),
RAÄ 205, Laholm landsförsamling 

(Wranning 1996),
RAÄ 56, Ysby socken (Westergaard 1993),
RAÄ 199, Laholm landsförsamling 

(Wranning 1995),
RAÄ 200, Laholm landsförsamling 

(Fors, Viking & Wranning 1993),
RAÄ 93, Skummeslöv socken (Viking & Fors 1994), 
RAÄ 22, Skummeslöv socken (Artelius 1989).



Jämförelselokaler

Undersökningen av boplatsen i Sannarp visade att 
organisationen av hushållens ytor varierat något över 
tid. Där finns flera hus, som spänner över ett kronolo
giskt intervall från mellersta bronsålder till äldre järn
ålder. Hushållen antas under hela bosättningsperio- 
den ha avsatt ytor avsedda för vissa ändamål där plat
sen för boningshuset haft en central roll. Invid huset 
har olika typer av aktiviteter funnits, t.ex. ytor för 
eldning och ytor för gropar av olika storlekar, ytor 
som haft olika uppgifter i de dagliga hushållsgöro- 
målen.

Det äldsta tidsavsnittet representerades av glest lig
gande anläggningar över hela undersökningsområdet. 
Från äldre järnålder till bosättningsskedets sista del 
får man ett intryck av en allt mer reglerad verksamhet 
där härdar och gropar knyts närmare husen än tidi
gare. Dessutom fanns en klar tendens till att anlägg- 
n*ngarna låg inom särskilda områden.

Ar observationerna giltiga i ett större sammanhang? 
Frågan är grundläggande för detta arbete och därför 
gors en jämförelse med andra samtida boplatser i 
Halland. Jag har valt nio väldokumenterade boplats
undersökningar där lämningar i form av stolphål eller 
rännor efter byggnader funnits. Deras dateringar har 
varierat från bronsålder till äldre järnålder. De är geo
grafiskt väl spridda längs kustregionen, från Onsala i 
n°rr till Laholmstrakten i söder.

Det något snäva geografiska valet av komparativa 
undersökningsområden har tre anledningar. Det finns 
1 dagsläget inga undersökningar av platser i Bohuslän 
Hier Västergötland, med liknande lämningar i kombi- 
Uation med stora ytavbaningar, publicerade eller un
der publikation. Dessutom har det halländska mäte
talet varit lätt åtkomligt och samtliga undersökningar 

ar utförts nyligen - de äldsta är utförda 1989 och

den senaste under hösten 1995. Därmed har det fun
nits tillfälle att föra diskussioner med de arkeologer 
som utfört arbetet, och skrivit eller skriver rapporterna, 
om vissa problem med tolkningarna.

Den styrande orsaken till urvalet av jämförelseob
jekt var att större ytavbaningar ägt rum, och att väl 
synliga byggnadslämningar med stolphål efter vägg- 
och takstolpar funnits inom undersökningsområdet.

Från norra Halland har följande platser valts ut: RAA 
369 (Lunden) i Onsala socken, RAA 499 (Orred) i Fjärås 
socken och RAÄ 35 (Lannekulla) i Landa socken.

RAÄ 60 (Köinge) i Köinge socken och RAÄ 194 
(Skrea-Lynga) i Skrea socken var belägna i mellersta 
Halland och inom Falkenbergs kommun. Boplatsen i 
Köinge låg, till skillnad från övriga, en bit in i landet, 
ett stycke upp i Ätrans dalgång. Landskapet är här 
mer kuperat och skiljer sig från den närliggande flacka 
kustslätten.

De sydligaste undersökningsplatserna fanns nära 
havet i en sträckning från Halmstad ner till Laholms
bukten i söder. Undersökningsplatserna är: RAÄ 94 
(Brogård), Snöstorp socken, RAÄ 22 (Skottorp), 
Skummeslöv socken, RAÄ 93 (Skummeslöv), Skum
meslöv socken och Ysby socken (Hov) RAÄ 56.

Stiftelsen Hallands länsmuseer har undersökt bo
platserna i Brogård, Skummeslöv och Hov. Övriga 
arkeologiska arbeten har utförts av Riksantikvarie
ämbetet UV Väst i Kungsbacka. Gemensamt för fler
talet av boplatserna är att de blivit kända i samband 
med arkeologiska utredningar och förundersökningar. 
Endast boplatsen i Hov var känd sedan tidigare. Men 
lokalen var då bedömd som en stenåldersboplats med 
spridda enstaka flintavslag i en upplöjd markyta.

Målsättningen med arbetet har varit att finna och 
kronologiskt försöka tyda tendenser på bronsålders-
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och äldre järnåldersboplatser vid val av hus, deras ut
seende, läge, typer av övriga anläggningar inom och 
utanför byggnaderna, var de finns samt fyndmateri
alets sammansättning.

De presenterade uppgifterna bygger på rapporter 
som är skrivna eller under arbete. De oavslutade rap
porterna behandlar nyligen utförda undersökningar i 
norra och mellersta Halland. Samtliga beräknas dock 
bli färdiga under 2001 och skall ingå i Riksantikvarie
ämbetets rapportserie. Fyndmaterialet från undersök
ningarna finns i magasin på Hallands länsmuseer. Fält
ritningar och annat arkivmaterial finns för undersök
ningar utförda av länsmuseet i deras arkiv i Halm
stad. Riksantikvarieämbetets arkivmaterial återfinns 
på Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stock
holm.

En presentation av 
jämförelselokalerna

RAÄ 369, Lunden, Onsala socken,
Kungsbacka kommun
(Streiftert 2000)

Boplatsen innehöll stolphål efter åtta treskeppiga hus 
varav fyra tillhörde en bronsålders-äldre järnålders- 
bebyggelse och de övriga en sannolikt yngre bebyg
gelse, som här inte kommer att behandlas närmare. 
Bebyggelsen från bronsåldern bestod av tre parallellt 
liggande hus i områdets västra parti. Ett hus från för
romersk järnålder låg ca 10 m nordöst därom.

De fyra byggnadsresterna låg alla nära varandra i 
områdets norra del. Åt sydväst och på lägre belägna 
ytor var den yngre bebyggelsen tätt samlad. Mellan 
de två byggnadsområdena fanns ytterst få anlägg
ningar. Däremot syntes de i stort antal nära den äldre 
bebyggelsen.

Områdets topografi
Mindre moränrygg, ca 31 m.ö.h.

lordart
Sand.

Huslämningar
Mellersta bronsålder-yngre bronsålder 
Hus II: 9,0 m långt och 1,5-1,8 m brett, mellan 
stolphålen från parstolparna och hus III, 10,6 m långt 
och 1,6-2,4 m brett mellan stolphålen från parstol
parna (fig. 27). Husen låg i en öst-västlig riktning. En 
härd, 111:12, daterar hus III till 1116-867 BC (ett sig
ma). Husen var kraftigt störda av senare tiders mark
ingrepp och endast stolphålen efter de takbärande 
stolparna återstod. Följaktligen var längd och rums
bildningar svåra att tyda. Hus II hade dock ett 5,5- 
6 m stort mellanrum mellan de västligaste bockparen. 
I hus III bildade två bockpar ett ca tre meter stort mel
lanrum invid en i mitten av huset anlagd härd. Härd
ens något märkliga läge mellan stolphålen från tak
bärande stolpar och inte i det öppna intilliggande ut
rymmet visar att ingen skiljevägg funnits som avskär
mat det större utrymmet.

Hus IV hade samma orientering i öst-väst. Någon 
synlig ytterväg fanns inte heller här och det går inte 
att exakt avgöra konstruktionens totala omfattning. 
Den verkar dock inte ha varit över 10 m lång, något 
konisk till formen med bredaste utrymmet mellan par
stolparna i husets västra del, ca 2,5 m, mot 2,0 m 
mellan de östligaste parstolparna. Stolphålens läge 
medgav ingen ytterligare tolkning av eventuella rums- 
indelningar inte heller de två centralt belägna härdar
na i husets västliga avdelning.

Ett annat gemensamt drag för hus II-IV var att 
inga fynd kunde registreras inom dem. Men i motsats 
till i hus II påträffades i hus III och IV uppbyggda 
härdar med skörbrända stenar.

Förromersk järnålder
Hus I: 20,6 m långt och 4,2-5,3 m brett. Ett bränt 
stolphål dateras till 390-172 BC (ett sigma). Stolpar
na efter de takbärande stolparna varierade i avstånd 
mellan 3,5 och 1,2 m. Största avståndet fanns i husets
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• Bränd lera

Pig. 16. RAÄ 369 i Onsala socken (Streiffert 2000). Schematiska skisser visande på
träffad bebyggelse inom undersökningsområdet, markerad med grå färgton (de med 
siffror omtalas i texten). Teckningarna visar också var härdar och gropar placerats samt 
fyndmaterialets spridning. Fyndmaterial som ej redovisas har hört till annan tidsperiod 
eller varit av begränsad omfattning.

• Keramik

°stra del där 3,5 m uppmättes. I ett åt väster angräns
ade rum var ett utrymme vars längd beräknas till 
6,5 m. Mellan de två mindre rummen fanns en förtät- 
ning av stolphål som tolkats som kontur efter en ca 
11 m lång rumsbildning. En ofullständig vägglinje norr 
°ch söder om stolphålen efter de takbärande stolpa- 
rna gav en antydan om två motstående ingångar i hu- 
sets mitt. Frånvaron av en mer intakt vägglinje omöj- 
hggör en vidare tolkning. De två öppningarna låg ome
delbart invid hålen efter ett takbärande stolp-par. En 
Centralt belägen lämning från vad som troligtvis varit 
en härd fanns i husets mitt, 1,6x1,5 m stor och 0,10 m 
djup. Denna bestod av rödfärgad sand vars färg med 
st°rsta sannolikhet härrör från arbete med eld strax 
0yan alvytan. Antingen har arbetet bedrivits på t.ex. 
en stenplatta, eller har härden legat ytligt och endast 
auvänts i en begränsad omfattning direkt på ett jord

golv. Därutöver registrerades sju i linje liggande stolp
hål, vilka förmodats vara kompletterande stödstolpar 
innanför södra vägglinjen. Ytterligare liknande enstaka 
stolphål fanns glest spridda inom konstruktionen. De 
fynd som gjordes bestod av bränd lera och enstaka 
keramikbitar i husets centrala del samt runt och invid 
härden. Här noterades också ett fragment av en stor 
bränd lerbit som kan vara ett stycke från en ugns- 
vägg. Ett bränt flintavslag registrerades också i den 
norra vägglinjen i husets mittsektion.

Lämningar utanför husen
Från cirka en meter utanför samtliga byggnader fanns 
gropar. Flertalet var små, ofta inte över 0,4 m i diame
ter och 0,3 m djupa. Groparna påträffades i stort an
tal, 36 stycken, och många gånger invid huskropparna. 
De flesta låg mellan hus I och II. Strax norr om hus I
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fanns 10 gropar varav 6 formade en bågformad linje 
åt nordväst. Åt öster och nära intill dem var fyra större 
gropar, från 0,4 m till 0,6x0,5 m i diameter med ett 
djup ned till 0,4 m. Den största gropen låg diagonalt 
nordöst om norra ingången. En annan, större med rik
liga mängder av bronsålderskeramik, låg väster om 
och sannolikt i nära anslutning till en husgavel utan
för hus IV. Ungefär 10 meter öster om hus IV låg en 
annan djup grop. De tre sistnämnda och djupare gro
parna har alla tolkats vara avfallsgropar, men några 
ytterligare fynd än de som framkom i gropen invid 
hus IV gjordes ej.

Till skillnad från groparna bildade härdarna inga 
koncentrationer utan fanns glest spridda och det är 
oklart vilken tidsperiod de tillhör. Tre låg över hus I 
och är därför av yngre datum än själva huset. Ser man 
till planbilden i stort ges inget intryck av härdkon
centrationer jämsides med eller i direkt anslutning till 
något av husen. De enda härdar som kan anses till
höra husen är de som påträffats centralt belägna mel
lan takbärande stolp-par. Det var uteslutande groparna 
som bildade förtätningar kring gårdsenheterna.

Tolkning
Det mycket begränsade artefaktmaterialet ger inte 
möjlighet att se om ytor avsedda för vissa ändamål 
avgränsats. Inte heller fanns något i den kringliggande 
topografin som verkade ha haft en styrande effekt vid 
valet av groparnas och härdarnas placering. Byggna
derna II-IV har däremot haft ett exponerat läge på 
högsta punkten inom undersökningsområdet, strax 
invid en västsluttande slänt.

Lokaliseringen till de mer höglänta partierna hör 
förmodligen samman med att man här fick bra utsikt 
över närliggande markområden.

Hus I låg drygt 0,5 m lägre ned och man verkar här 
mer använt de närliggande ytorna kring huset. Vad man 
gjort är osäkert men tydligen har gropar varit viktiga.

De något större groparnas läge inte långt ifrån hu
sen hör förmodligen samman med nedgrävningar av 
hushållsavfall. Resterande kan vara från mindre för

råd eller kanske från depåer av attraktiva varor. Den 
proportionsvis stora mängden gropar kan tyda på att 
man haft en ansenlig lagring av olika slags växtpro
dukter. Att i detalj fastslå till vilken tidsperiod och 
gårdsbebyggelse de hört är omöjligt, men den väsent
liga samlingen finns kring hus I med ett gradvis mins
kat antal mot bronsåldersbebyggelsen. Tyvärr går det 
inte att tolka bronsålderslämningarna fullt ut. Vad vi 
kan se är att man här lagt tre byggnader parallellt in
vid varandra. Husens närhet till varandra uppfattas 
som att de varit samtida, fast med skilda funktioner. 
Hus II kan ha använts som ett slags ekonomibygg
nad. Samma tolkning kan emellertid också göras i ett 
senare perspektiv. Det kan ha varit ekonomibyggnad 
till hus I från äldre järnåldern. Frånvaron av ett dater
bart material försvårar dessvärre tolkningen och hu
set behöver inte nödvändigtvis ha varit en ekonomi
byggnad.

Sammanfattningsvis tycks man i de bronsålders- 
tida hushållen inte ha varit lika intresserade av att 
strukturera upp närområdet som under de senare pe
rioderna. De har i alla fall, på samma sätt som under 
den äldre järnåldern, slängt hushållsavfall i en grävd 
grop strax utanför huset.

Att groparna inte behöver vara särskilt stora visas 
genom ett flertal som låg invid hus I. Deras rikliga 
förekomst och begränsade storlek förde med sig att 
de i ett första skede inte uppfattades som grävda. En 
klar och distinkt nedgrävningskant visade dock att de 
inte var naturbildningar eller spår efter borttagna ste
nar, s.k. stenlyft. Ansamlingen med gropar saknar mot
stycke. En tolkning är att de var rester av mindre 
förrådsgropar, som fanns i nära anslutning till hus I, 
och kan ha tillhört detta hushåll, men att de också 
kan ha hört till andra hus från ett tidigare byggnads- 
skede under bronsåldern.

Man har passat in kraftigt uppbyggda härdar på 
en central plats inom de två bronsåldershusen, husen 
III och IV. En annan observation var husens något 
koniska form där härdarna placerats mellan stolphålen 
efter de bredast belägna parstolparna.
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Invid järnåldershuset fanns djupare gropar än de 
vid bronsåldersbyggnaderna. Inom järnåldershuset 
märktes ett större inslag av bränd lera nära härden. 
Måhända visar denna på att lera brukats i samband 
med tillagning av vissa rätter.

Enstaka spridda, vassa flintföremål invid huskrop
pen kan tillsammans med groparna vara en indikation 
på att man suttit strax utanför huset och utfört sysslor 
med flinta. Materialet var dock ringa och inskränktes 
bara till några få bitar varför man svårligen kan tala 
om en mer omfattande flinthantering. Eventuellt kan 
paralleller göras med Sannarpsmaterialet i meningen 
att man städat ytorna kring gårdarnas hus och att de 
flintor som återfinns därför endast är fåtaliga.

RAÄ 499, Orred, Fjärås socken,
Kungsbacka kommun
(Angeby, manus under arbete)

Boplatsen består av ett gårdskomplex från äldre järn
ålder med stolphål och rännor från tre treskeppiga 
rännhus överlappande varandra på en mindre förhöj- 
ning, omedelbart nedanför en brant bergslänt. Anlägg- 
ningsbilden för övrigt visade en koncentration dels 
kring byggnaderna och dels till två andra närliggande 
områden.

Områdets topografi
Mindre avsats. Östra husdelarna av det yngsta huset 
låg vid ett mindre berg, ca 20 m.ö.h.

Jordart
Morän.

Buslämningar
F°rr°mersk-romersk järnålder
B*et äldsta huset har uppskattats till en längd av 25 m 
°ch en bredd upp till 12 m (hus 1). Längden är dock 
oviss då endast delar av huset återstod. De två ovan- 
'ggande och yngre husen var betydligt mer intakta 
°ch har tillkommit under två olika byggnadsskeden.

Det äldsta av de två mätte ca 29 m i längd och var 
drygt 6 m brett. En senare ombyggnad medförde att 
huset flyttade ett par meter åt öster. Huset bibehöll 
dock samma grundplan.

Bredden mellan stolphålen efter de takbärande 
stolparna i det yngsta huset var smalt och varierade 
mellan 1,0-1,82 m.

Från stolphål efter två förkolnade parstolpar i hu
sets östra hälft gavs dateringarna 540-660 AD och 
600-750 AD (ett sigma). Stolphålen fanns nedgrävda 
väster om en tidigare förmodad gavellinje, men deras 
inbördes sammanhang och frånvaron av andra stolp
hål invid dem gör att de kan anses jämngamla.

Att platsen har uppfattats som attraktiv och regel
bundet bebyggts visas av de tre huskropparnas snar
lika position inom ett mycket snävt avgränsat ut
rymme. Ingen av byggnadsfaserna var svårtydbar utan 
alla gick att avgränsa och tolka. Vid byggandet av det 
senaste huset har man antagligen dragit nytta av den 
äldre och direkt underliggande byggnadens husmate
rial. Antagandet har sin grund i att de olika byggnads- 
skedenas husrännor löpte inom och strax intill varan
dra i den yngsta huskroppens sydvästra delar. Den äld
re husgavelns östra sida låg också på ett sådant vis att 
den tolkas höra samman med denna vägglinje. Likaså 
visade stolphålen från de takbärande stolparnas läge 
att samma hål eller t.o.m. kanske till viss del samma 
stolpar använts vid det sentida byggnadsskedet. Följ
aktligen har samma bredd funnits mellan de parställda 
stolparna under en mycket lång tidsrymd och utnytt
jandet av huset eller husen kan ha sträckts över flera 
hundra år.

Inne i huset fanns lämningar från en eventuell ugn 
med rikliga mängder av hårt packad lera. Anlägg
ningen fanns nära den södra vägglinjen inom det yngsta 
huset, men också innanför den sydvästra väggen till 
det äldsta huset. Det är därför svårt att exakt säga till 
vilken fas ugnen skall härledas. Ängeby menar emel
lertid, att den legat inom den yngsta byggnaden.

I de centrala delarna av huset framkom rester av 6 
vävtyngder, dessutom 6 löpare och en koncentration
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Fig. 17. RAÄ 499, Fjärds socken. (Ängeby, manus under arbete). Schematiska skisser visande påträffad bebyggelse inom 
undersökningsområdet. Teckningarna visar också var härdar och gropar placerats samt fyndmaterialets spridning. Fynd
material som ej redovisas har hört till annan tidsperiod eller varit av begränsad omfattning.

av brända ben från får/svin/get. Keramik fanns också 
inom husområdet - merparten fanns i det yngsta hu
sets östra del. Överlag är det dock oklart från vilken 
byggnad materialet härrör, men belägenheten inom de 
två yngsta huskropparna gör att det antagligen inte 
kan härledas till det äldsta byggnadsskedet.

Lämningar utanför husen
En stor grund grop, 1,73 m i diameter och 0,11 m 
djup, fylld med flera delvis skörbrända stenar och ett 
flintavslag låg direkt utanför den sydöstra vägglinjen. 
Några meter söder om huset fanns också en kokgrop. 
Tätt söder om ett mindre berg och nedanför en brant 
bergsslänt påträffades tre härdar och två gropar samt

glest spridda gropar. Markområdet blev härifrån allt 
sankare för att åter stiga upp mot en mindre sandig 
och grusig avsats vid ett berg. Här iakttogs 12 tätt 
nedgrävda kokgropar samt fem härdar och en grop. 
Samtliga föreföll att höra samman och har antagligen 
använts under bronsålder - flera 14C-dateringar be
kräftar antagandet. De har alltså inte använts under 
den period man bott i de tidigare nämnda byggna
derna.

Över hela undersökningsytan fanns slagen och be
arbetad flinta, vilken bedömts vara från stenålder. 
Andra fynd, som keramik, brända ben, vävtyngder och 
löpare, fanns uteslutande inom eller i direkt anslut
ning till huskoncentrationen.
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Tolkning
Sammanvägs iakttagelserna får man en bild av en 
strukturerad och väl disponerad yta. Husens närmiljö 
kan inte sägas vara fylld av anläggningar utan de ver
kar snarare vara mer spridda. Undantaget är de här
dar och gropar som låg söder om ett mindre berg och 
invid husen. Själva huskropparna låg på högsta punk
ten vid kanten av en liten förhöjning, invid en mindre 
åt norr liggande slänt. Den sydöstra delen av det yngsta 
huset sträckte sig över en mindre bergsknalle, vilken 
antagligen tjänstgjort som stöd för denna del av huset.

Sju 14C-dateringar ligger inom ett intervall ca 100 
f.Kr.-700 e.Kr., med tyngdpunkt på romersk järnålder. 
Författaren till rapporten menar att det yngsta huset upp
förts kring år 0. De mer sentida dateringarna förklaras 
med aktiviteter som inte haft att göra med ett hushålls 
verksamhet inom huset (Ängeby, manus under arbete).

Anläggningarna, i form av enstaka gropar och här
dar, tätt söder om husen hörde troligen samman med 
dessa, speciellt om man ser till hur nära de låg och till 
hur få anläggningar som fanns bortanför dem.

RAÄ 35, Lannekulla, Landa socken,
Kungsbacka kommun
(Streiften, manus under arbete)

Undersökningsytan innefattade ett begränsat antal 
anläggningar. De flesta anläggningarna fanns nära ett 
herg, och flera formade tillsammans ett mönster av 
tva stycken treskeppiga rännhus. Spridda, enstaka gro- 
Par fanns inom huslämningarna och fortsatte ned i en 
ostliggande slänt. Även flera härdar låg i nära anslut- 
nmg till byggnaderna. Samtliga som daterats visar en 
Pdstillhörighet till yngre bronsålder. En tidigmedeltida 
husgrund, med stenar placerade i rader, i områdets 
n°rdöstra avsnitt visar också på ett utnyttjande under 
en senare tidsperiod.

Områdets topografi
Avsats invid mindre höjdsträckning, ca 15-17 m.ö.h. 
Avsatsen låg omedelbart norr om en långsträckt bergs
rygg i ungefär öst-västlig sträckning.

Jordart
Sand.

Huslämningar
Yngre bronsålder
Det tydligaste och yngsta huset, hus I, har varit ca 
20 m långt och ca 6,6 m brett mellan vägglinjerna. En 
underliggande byggnad i ungefär motsvarande posi
tion var något längre. En större grop, 0,5 m djup och 
1,25 m i diameter, med två skrapor i flinta, en rund
skrapa, keramikfragment och enstaka bitar bränd lera, 
påträffades i de östra delarna av huskroppen.

En allmän förtätning av stolphål i denna del av 
huset kan tyda på att här funnits ett särskilt rums- 
utnyttjande.

Lämningar utanför huset
Fem gropar framträdde tätt sydöst om huset. Nära dem 
avtecknade sig en härd med dateringen 764-408 BC. 
Tre andra härdar som också de hade en datering till 
yngre bronsålder fanns i husets närområde.

En stor mångfald av flintavslag kunde registreras i 
många av anläggningarna, men det går tyvärr inte att 
avgöra från vilken tidsperiod de härrör. Flertalet är 
dock genom slagtekniken klassade som hörande till 
stenålder. Men även avslag slagna med vad som tol
kats vara en metallhammare kunde lokaliseras i en 
mindre grävd grop, 0,28 m djup och 0,94 m i diame
ter, strax norr om huset. Flintmaterialet var i övrigt 
spritt och svårt att lokalisera till någon bestämd plats. 
Däremot syntes keramikfragment i ett av husets väst
ligaste takstolphål, i två utanförliggande härdar och i 
ett närbeläget stolphål.
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Fig. 18. RAA 35, Landa socken, (Streiffert, manus under arbete). Schematiska skisser visande två av tre hus som på
träffades inom undersökningsområdet, markerade med grå färgton (den med siffra omtalas i texten). Teckningarna visar 
också var härdar och gropar placerats samt fyndmaterialets spridning. Fyndmaterial som ej redovisas har hört till annan 
tidsperiod eller varit av begränsad omfattning.

Tolkning
Sammanfattningsvis kan sägas att huskroppen med 
sin nordöst-sydvästlig riktning invid bergryggen visar 
att man velat dra nytta av topografin för att undvika 
starka vindar från det närbelägna havet. Samma slut
sats får göras vad gäller övriga anläggningar som alla 
fanns i husets närhet. Att en koncentration av gropar 
fanns i husets östligare delar tyder på att ett särskilt 
slag av arbete utförts där. Möjligtvis utgjorde de nå
gon form av förråd. Fyndmaterialets beskaffenhet i 
groparna gjorde det besvärligt att tidsbegränsa dem 
till metalltid, förutom vad gäller den tidigare nämnda 
gropen, som låg direkt norr om huskroppen.

Att ingen härd framkom inom huset kan ses som 
en antydan om ett annat slag av eldningsverksamhet, 
där härden inte legat direkt på marken utan på en 
uppbyggd konstruktion.

Förtätningen av stolphål i byggnadens östra del 
skulle kunna vara från en ladugårdsdel för ställning

av djur. Men fosfatanalyser visade inga förhöjda vär
den inom byggnaden. Ett annat alternativ är att denna 
del använts som förråd.

Husets läge nära exploateringsområdets yttre gräns 
gör det besvärligt att avgöra om det varit ensam
liggande eller om fler hus ingått i hushållet. Platsen 
har haft en god dränering, dels p.g.a. ett sandigt un
derlag, dels p.g.a. att marken sluttar kraftigt från 16,54 
till 15,80 m.ö.h., det vill säga den har en lutning från 
väst till öst på 0,74 m. Sluttningsgraden är så kraftig 
att någon form av sluttningsutjämning bör ha fun
nits, t.ex. ett trägolv. Om ett sådant förekommit kan 
det förklara varför inga spår från härdar kunnat mär
kas inom huset. De har antagligen legat ovanpå gol
vet på en speciell anordning. Groparnas placering inom 
byggnaden kan under sådana förhållanden bero på 
att de grävts under denna i syfte att vara förrådsgro- 
par eller på att de tillkommit i ett senare samman
hang, när ett trägolv inte längre fanns.
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RAÄ 60, Köinge, Köinge socken,
Falkenbergs kommun
(Ängeby 1994)

Lämningar från bronsålder var koncentrerade till en 
begränsad yta där stolphålen från ett nästan helt in
takt treskeppigt långhus avslutade en bosättningsfas. 
Äldsta dateringen kan härledas till 1400-1000 f.Kr. 
Nästa daterbara fas var från 1100-800 f.Kr. - med 
rester av ett treskeppigt långhus. Flera intilliggande 
gropar och härdar förmodas också höra till perioden. 
Den yngsta bosättningen, 800-400 f.Kr., represente
rades av det förstnämnda omtalade treskeppiga lång
huset, som byggts på samma plats som det senare 
nämnda äldre långhuset, dock med en viss förskjut
ning åt norr. Invid huslämningarna och på under
sökningsområdets övriga ytor fanns också flera spridda 
gropar, enstaka kokgropar och härdar.

Områdets topografi
Höjdplatå, ca 47-48 m.ö.h., vars nordliga sträckning 
sluttar ned mot Högvadsån.

Jordart
Sand/grusig sand, som ned mot Högvadsån övergår i 
mjäla och lera.

Huslämningar
Aldre-yngre bronsålder
Den yngsta och tydligaste byggnaden har legat i öst
västlig riktning. Byggnaden har varit 19 m lång och 
8,5 m bred. Husets vägglinjer har varit raka med 
rundade gavlar. En indragning av två stenskodda 
stolphål markerade en ingång i husets norra östliga 
vägglinje. Ingången låg invid stolphål från ett tak
bärande stolp-par som i sin tur tillsammans med ett 
unnat stolp-par formade ett ca 4,5-5 m långt utrymme. 
I Övrigt var det minsta avståndet ca 1,75 m. Stolphålen 
var för övrigt symmetriskt ställda och bredden mellan 
stolphålen från parstolparna var 3,5-3,75 m där de 
tre mittersta hade det bredaste måttet.

Stolphålen från de takbärande stolparna innehöll 
framför allt bränd lera, endast de två sydöstligaste var 
helt fynd tomma. Fragmentariska och ej klassificerbara 
keramikbitar samt kolfragment fanns i fyra stolphål 
efter takbärande stolpar i husets mellersta och nord
östra del. Bränd lera låg annars företrädesvis i husets 
norra vägglinje och sydöstra gaveldel, ett faktum som 
författaren tolkat på så sätt, att stolparna varit ler- 
klinade eller stadgade med lera. En bit keramik hitta
des också i en väggstolpe i mittdelen av den södra ytter
väggen.

Ängeby har också studerat väggstolphålens djup 
och kunnat konstatera att den norra vägglinjens stolp
hål i allmänhet varit nedgrävda 10-30 cm djupare än 
den södra vägglinjens stolphål. ”Detta kan tolkas så 
att man antingen velat utjämna ett sluttande mark
plan för att få en horisontell golvnivå inne i huset, 
eller så kan den norra väggens stolphål ha drivits ned 
djupare i marken för att bättre stå emot nordanvinden” 
(Ängeby 1994, s. 13-14). Annars kan en förklaring 
vara att sentida markarbeten med t.ex. djupgående 
plog ”kapat” stolphålens övre delar, eller att den södra 
vägglinjens stolphål till större delen än på den mot
satta sidan grävts ned i humuslager och kanske där
med inte behövt ha ett lika stort neddrivningsdjup. 
Här kan stolphålen ha fått stadga med hjälp av sten- 
skoning i det övre humusskiktet.

Inne i huset fanns två härdar varav den ena förmo
dades ha brukats samtidigt som huset stått på plat
sen. Även några gropar inom huset antogs vara sam
tida. Fyllnadsmaterialet bestod av 0,08-0,15 m stora 
stenar som fanns på groparnas sidor och bottnar, där 
även rabbade keramikbitar påträffades. Tyvärr går det 
inte att göra en relevant tolkning om rumslig tillhö
righet, eftersom spår från äldre husbyggnation också 
fanns på platsen, och det går inte att säga vilka eller 
vad för slags anläggningar som hört till det senaste 
byggnadsskedet.

Huset dateras av författaren dels på grundval av 
planstruktur och dess överensstämmelse med bl.a. hus 
framkomna vid Brogård (Carlie 1993), dels genom 14C-



66 På gården. Rumslig organisation inom bosättningsytor och byggnader under brons- och äldre järnålder



Jämförelselokaler 67

Keramik • Brända ben

Fig. 19. (s. 66-67) RAÄ 60, Köinge socken (Ängeby 1994). Schematiska skisser visande det yngsta husets placering 
ln°m undersökningsområdet, markerat med grå färgton, härdars och gropars lägen samt fyndmaterialets spridning. 
Fyndmaterial som inte redovisas har hört till annan tidsperiod eller varit av begränsad omfattning.

analyser, och dels via keramikmaterialet som genom 
form och utseende till största delen verkar vara från 
yngre bronsålder.

*-amningar utanför husen
^medelbart utanför husets sydvästra gavel fanns två 
nastan likformiga gropar. I groparnas botten låg 0,4 m 
st°ra stenar lagda i ett kvadratiskt mönster på 0,25 m 
aystånd från varandra varav en var en maisten. En 

Hacksten påträffades i den andra gropen. Övriga fynd 
Var keramik, flintavslag och enstaka ben. Ängeby me- 
nar att groparna sannolikt utnyttjats som ”förvarings- 
P ats för kärl fyllda med mat eller vätska och de fyra 
Renarna tjänat som ett stödjande underlag för kru- 
am Av någon anledning ville man undvika att kru

kan skulle komma i direkt beröring med sanden” 
(Ängeby 1994, s. 17). En datering från en av gropar
na visar att de rimligtvis hör till det tidigare långhuset 
med en plats inne i husets västra avdelning.

Övriga anläggningar, som härdar, gropar och stolp- 
hål, låg i första hand söder därom och upp mot ett 
åskrön. Här fanns också en djup grop med ett päron
format tvärsnitt som daterats till 5 f.Kr.-125 e.Kr. I 
gropens vanligtvis humösa fyllning var inslag av 1500 g 
slagg, bränd lera, spridda keramikbitar och enstaka 
brända ben. En närliggande kokgrop gav ytterligare 
en järnåldersdatering, 0-130 e.Kr. Även flera stolphål 
fanns inom denna yta och Ängeby menar, att vissa 
stenskodda stolphål förmodligen visar på takbärande 
stolpar i minst två långhus i Ö-V riktning. Också här
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visar anläggningarna att flera byggnadsskeden finns 
företrädda fast av yngre karaktär. De verkar i första 
hand vara från äldre järnålder.

Därutöver kunde enstaka kokgropar och flera mind
re gropar urskiljas. Mängden lokaliserbara härdar var 
däremot mer begränsad. De fanns i mindre antal och 
låg nästan uteslutande i undersökningsområdets mel
lersta parti. Här syntes också flera gropar invid och 
inom två mindre leriga ytor. Fyndmaterialet var be
gränsat med enstaka fynd av slagg, slagen och bear
betad flinta, samt ca 2 kg keramikbitar varav nästan 
hälften var lösfynd.

Tolkning
Groparna inom de leriga partierna var förhållandevis 
små, men belägenheten kan visa på någon form av 
lertäkt. Leran kan ha brukats i det dagliga arbetet och 
även använts till lerklining på husen, som möjligtvis 
den brända leran från stolphålen vittnar om.

Exakt hur länge husen fungerat som boningshus 
kommer vi aldrig att få veta. Men rimligt är att hus 
med gedigen grundstomme, som successivt kan ha för
stärkts, bytts ut eller byggts till, brukats under en lång 
tid, kanske flera hundra år. Denna realitet har påver
kat hushållens utformning och strukturering.

En tillbyggnad eller ombyggnad, som det yngsta 
huset visar, kan innebära en annan rumsdisposition 
än tidigare, kanske en följd av att hushållssysslorna 
förändrats inom huset.

RAÄ 93, Skummeslöv,
Skummeslöv socken,
Laholms kommun
(Viking & Fors 1995)

Undersökningsområdet har bestått av betydligt fler 
byggnadsrester än de här omtalade. Orsaken till att 
de inte tagits med är att de befunnits så svåra att tyda 
att fortsatt arbete med dem inte varit befogat, eller att 
de ansetts vara yngre än äldre järnålder. Endast ett 
fåtal anläggningar har tillhört husen vilka alla, för

Fig. 20. RAÄ 93, Skummeslöv socken (Viking & Fors 
1994). Undersökningsområdets olika ytor, A-D, samt 
skilda anläggningskoncentrationer, 1-7 (Viking & Fors 
1994, fig. 10, s. 19).

utom hus IX, saknade vägglinjer. Utanför stolphålen 
som bildade huslämningarna fanns ett flertal läm
ningar, också de från senare tid. Några överlappade 
varandra.

Områdets topografi
Krön och sydsluttning, 10-11 m.ö.h.

Jordart
Sand och grusig sand. I lägre partier övergick sand
materialet till lera.

Huslämningar
Yngre bronsålder/förromersk järnålder 
Hus 1:15 m långt och 1,4-2,2 m brett mellan stolphå
len efter 8 parstolpar.

Antalet meter mellan stolp-paren varierade mellan 
1 och 3 m. Största mellanrummet var från husets mitt



Jämförelselokaler 69

mot nordväst. Därefter fanns ytterligare några glest 
ställda stolphål. Differensen i täthet och avstånd mel
lan stolphålen var markant mot husets nordöstra del. 
Likväl hade samtliga stolphål från parstolpar en in
bördes regelbunden placering. Förtätningen av stolphål 
at sydöst visar förmodligen att detta parti av huset 
markant skiljde sig från husets andra halva som hade 
mer glest ställda stolphål. Kanske tyder deras lokali
sering på en funktionsindelning av huset, ett faktum 
som dessutom understryks av att tre gropar med 
keramikrester påträffades i husets sydöstra del. För
fattarna till rapporten menar dock att det är osäkert 
°m groparna tillhört huset och att minst två skilda 
utrymmen brukats. Övriga fynd fanns i husets meller
sta och östra avsnitt där bränd och obränd lera hitta
des i stolphål.

Hus II: 12,6 m långt och 2,2-2,4 m brett mellan 
stolphålen från 5 parstolpar. Avståndet i längdled var 
tämligen jämnt, 2,6-2,7 m, och samtliga stolphål, för
utom de i husets sydöstligaste avdelning där en lucka 
Pa 3,2 m uppstått p.g.a. ett något snett beläget stolphål, 
var regelbundet nedgrävda. Någon antydan till rums
bildning gick inte att se, inte heller fanns några övriga 
anläggningar som härdar eller gropar inom huset. I 
husets västra hälft fanns dock en ca 1 m stor lerfläck. 
hynden var få och representerades av enstaka mindre 
s*aggbitar i ett av husets nordvästra stolphål och bränd 
*era i ett stolphål i husets mittdel.

F^rr°mersk/romersk järnålder
jdus III; 14,2 m långt och 1-1,8 m brett mellan stolp- 

alen efter 5 parstolpar. De var jämnt ställda men före- 
°m i ett skiftande intervall från ca 1,2-4,4 m. Största 

utrymmet syntes i husets nordvästra ände. Ett större 
ytymme, på ca 3,8 m, fanns också i sydöst. Mellan 

em var två tätare ställda stolphålspar och deras in- 
°rdes placeringar gör att man hypotetiskt kan för- 

^uda en rumsuppdelning på minst två rum. Något 
S°m ytterligare stärker misstanken är en grop i husets 
°Stra anläggningskoncentration innehållande enstaka

keramikskärvor och ett flintavslag. Ett fynd av stort 
intresse var en mindre keramikkopp med öra, en väv- 
tyngd, skärvor av delvis polerad keramik samt enstaka 
slaggbitar i husets nordvästligaste stolphål.

En härd med 14C-dateringen 20±70 f.Kr. över
lagrade två stolphål. Byggnaden var med andra ord 
äldre än härden.

Romersk järnålder
Hus IV: 14,0 m långt och 1,8-2,0 m brett, mellan stolp
hålen efter minst 4 parstolpar. Avståndet mellan dem 
skiftade från ca 2,6-4,4 m. Stolphålsraderna var inte 
kompletta. En större öppning, ca 2,5 m, fanns nord
väst om en tvärgående vägglinje, i byggnadens mitt
parti, vars stolphål var 0,1-0,2 m grundare än övriga. 
Fynd av bränd lera och keramik fanns i flera av hålen, 
likaså i husets sydöstra stolphål. Keramik hittades ock
så i tre av de nordvästligaste stolphålen.

En grop med bränd lera som tolkats vara en ugn, 
med 14C-dateringen 180±90 e.Kr., låg i sydöst i linje 
med stolphålen efter de takbärande stolparna. Närhe
ten till vägglinjen gör det knappast troligt att den haft 
en funktion inom huset utan gropen bör ha tillkom
mit i ett senare skede.

Hus IX: 19 m långt och 1,8-2,2 m brett, mellan 
stolphålen från 5 parstolpar. I husets nordvästra an
läggningskoncentration var alla stolphålen jämnt 
ställda. De två sydöstligaste låg något skevt mot mot
stående stolpar. Största utrymmet fanns vid sidorna 
av stolphålen i husets mitt där längsta avståndet mätte 
drygt 5 m. Husets minsta utrymme fanns i dess nord
västra avdelning, där ett mellanrum på 2 m uppmät
tes. Stolphålens i övrigt glesa placering gör det svårt 
att se om någon rumsindelning existerat. Invid husets 
nordvästra del fanns spår av fyra glest placerade stolp
hål efter väggstolpar. I två av husets nordvästra stolp
hål framkom två knackstenar och enstaka keramik
skärvor delvis från tunnväggiga kärl och delvis från 
polerade. Ytterligare fynd av keramik gjordes i ett mot
stående stolphål.
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O Keramik, koncentration 
• Keramik

OBrända ben, koncentration 
• Brända ben

Fig. 21. (s. 70-71) RAÄ 93, Skummeslöv socken (Viking 
& Fors 1994). Schematiska skisser visande påträffad be
byggelse inom undersökningsområdet, markerad med grå 
färgton (de med siffror omtalas i texten). Teckningarna 
visar också var härdar och gropar placerats samt fynd
materialets spridning. Fyndmaterial som ej redovisas har 
hört till annan tidsperiod eller varit av begränsad omfatt
ning.

Lämningar utanför husen
Samtliga anläggningar fanns inom 7 koncentrationer, 
fördelade på undersökningsytor kallade A-D. Flerta
let fanns till största delen på eller strax invid områ
dets högsta delar. På högre belägna partier, inom om
råde A, fanns ugnar och flera hus. Nästan alla var 
grunda och mätte som mest 0,3 m i djup. Endast som
liga till ytan större gropar uppvisade ett större djup 
där också ett i regel mer omfattande material kunde 
observeras.
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En stor mängd stolphål bildade huslämningar, va
rav flera fanns inom område A, anläggningskoncent- 
ration 2. Totalt har här 6 skilda huslämningar sorte
rats ut. Gemensamt för samtliga var en frånvaro av 
synliga linjer eller ytterväggar, och att endast stolphål 
från de takbärande stolparna har kunnat dokumente
ras. Samtliga låg i en ungefärlig nordväst-sydöstlig rikt
ning. Somliga låg också parallellt med varandra, och 
ett hus överkorsade ett annat. Två av husen låg längs 
med stolp-hålsrader vilka tolkats som hägnader, ett hus 
utefter den nordvästra hägnaden och ett utefter den syd
östra. Intressant var också att ena gaveländen i det nord
västra huset fanns direkt invid hägnadens öppning.

Författarna har inte gjort någon direkt kronolo
gisk tolkning av vilket hus som varit äldst respektive 
yngst. Utifrån 14C-dateringar och OSL-dateringar ges 
ändå en uppfattning om att områdets södra partier 
kan räknas till tidig romersk järnålder.

Kombinationen härdar och gropar anträffades före
trädesvis i anslutning till stolphålen och en förtätning 
märktes invid de tätt ställda husen inom anläggnings- 
koncentration 2 på yta A. Flertalet av anläggningarna 
gränsade till en yta som använts för en byggnation 
vars långsidor avgränsades genom hägnader. Den ena 
var ca 20 m lång och skar delvis genom ett hus i 
schaktets östra delar. Motstående hägnad var ca 35 m 
lång med en 1,5 m bred öppning i mitten. Omedelbart 
utanför denna fanns en stor och djup grop med kera
mikskärvor från minst fem olika kärl och delar från 
lerblock, bränd lera, flinta och ett spetsigt järnföremål. 
Sydöst om och invid husområdet fanns också en härd 
och en grop. Härden hade en botten överdragen med 
lera samt innehöll keramik från ett större slammat kärl, 
enstaka slaggbitar och flintbitar. Den intilliggande gro
pen innehöll stora mängder bränd lera och skörbrända 
stenar.

En ugn med hårt packad bränd lera och sotig sand 
samt enstaka keramikskärvor låg i linje med stolphål 
från takbärande stolpar till hus IV. Någon närmare 
förklaring till varför anläggningen benämnts ugn ges 
inte. Benämningen hör antagligen samman med an

läggningens utformning i kombination med riklig fö
rekomst av hårt packad lera. OSL-datering av den 
brända leran har gett en tidsbestämning till mitten av 
romersk järnålder, vilken ungefär stämmer med dater
ingen av en ugn i sydväst, som uppfattats vara en järn- 
framställningsplats. Av denna återstod en mindre slagg
rop, fylld med 2 kg slagg, vars botten och väggar var 
täckta av ett 1 cm tjockt lager bränd lera. En tredje 
ugn låg i områdets nordvästra delar, inom gränserna 
för en tveksam huskonstruktion. Huskonstruktionen 
var ganska omfattande och innehöll två gropar som i 
markytan framträdde likt en åtta. Den nordvästligaste 
innehöll ett kompakt lager av hårt bränd lera. I bott
nen av gropen framträdde underdelen av ugnskonstruk- 
tionen. Denna bestod av homogen bränd lera och hade 
formen av en spegelvänd sexa där den öppna delen 
vette mot den andra gropen, vars fyllning var humös 
och innehöll enstaka bitar av bränd lera.

Invid den nordligaste hägnaden fanns en stor kon
centration av eldstäder där flera dateringar visade på 
ett utnyttjande under yngre bronsålder och förromersk 
järnålder. Strax nordöst därom fanns också spår från 
årder. Spåren var dock begränsade och anträffades 
endast nära den avbanade ytans nordöstra schaktvägg.

Härdarna och groparna låg i ett ca 15-16 m brett 
bälte nordöst och sydväst om husen, företrädesvis längs 
med huskropparna, omedelbart utanför de två hägna- 
derna. Schaktbredden möjliggör inte alltför vidlyftiga 
spekulationer om härdarnas och groparnas antal och 
omfattning nordöst och sydväst om husen. De avtäckta 
ytorna ger i alla fall ett intryck att mängden anlägg
ningar minskar drastiskt. En yta nästan helt utan här
dar fanns i området med huskonstruktionerna. Hus
området utgjorde alltså ur denna aspekt en klar kon
trast till kringliggande ytor, med stort antal härdar 
där endast en härd från yngre bronsålder kunde iakt
tas.

I härdarna söder om husen i område A fanns kera
mik, bränd lera och smidesslagg, företrädesvis i schak
tets östra hälft. Keramiken varierade från starkt frag- 
menterade till mer vackert formade, glättade skärvor.
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Härdarna norr om husen innehöll vanligtvis oklassifi- 
cerbar keramik, bränd lera och flinta. I en av dem fanns 
keramik från silkärl. Här fanns också spillrorna från 
ett lerblock. Ett liknande fynd gjordes också i en an
nan härd inom samma område. I tre av groparna fanns 
ben av svin och nöt. Fyra gropar innehöll anonym 
keramik, bränd lera och flinta.

Inom anläggningskoncentration 1 registrerades en 
grop med över 2 kg keramik, varav största mängden 
kom från ett situlaformat kärl, andra bitar kom från 
minst fyra kärl. En annan mer ovanlig fyndomständig
het var att en knacksten, en maisten och en slipsten 
Hg i en angränsande grop, nära en härdanhopning.

Inom anläggningskoncentration 3 gjordes fynd av 
drygt 1 kg keramik i ett stolphål. Materialet var av 
finmagrat gods och hörde nästan uteslutande till ett 
°ch samma kärl. Mynningskanten var svagt utsvängd 
med dekor av diagonalt och rakt ställda skåror. Dess- 
ut°m fanns mynningsskärvor från ytterligare fyra kärl. 
Antagligen har stolphålet och en del andra närliggande 
mgatt i en byggnadskonstruktion, vilket antyds genom 
en anhopning av gropar och härdar tätt invid. Ett 
stycke sydöst därom, i anläggningskoncentration 4, 
hittades också bitar av ett troligt lerblock i en 1,8 m i 
diameter och 0,24 m djup grop. Gropen innehöll dess- 
ut°m keramik från minst tre kärl och avfallsmaterial 
från flinthantering.

Vidare åt sydöst och inom anläggningskoncent- 
tation 5 framträdde fler anhopningar med kombina- 
tmnen härdar, gropar och stolphål, varav mindre än 

mften innehöll keramik, slagg, flinta och lerklining. 
Genomgående för samtliga var att de låg nära husen. 
Keramikmaterialet var till största delen svårdefinierat, 
tfen enstaka skärvor var tunnväggiga och polerade.

Tre kokgropar fanns också inom området och låg i 
L^ra anslutning till husen. Alla var grunda och inne- 

0 rikligt med skörbrända stenar.
En samling stolphål formade tillsammans hus IX. 

,1 skillnad från många av de andra byggnaderna
fanns ytterst få anläggningar, som härdar och gropar,
*nvid huset. Det låg dock vid schaktkanten och ytter

ligare spår från eventuell förådshantering eller lik
nande, samt arbeten som inbegripit eld kan ha bedri
vits strax intill. Schaktens smala bredd tillåter över
huvudtaget inte alltför omfattande tolkningar av här
darnas och groparnas placering, men de verkar inte 
ha varit lika reglerade som inom den tidigare nämnda 
anläggningskoncentrationen 2.

I anläggningskoncentration 6 har flera härdar re
gistrerats. Fyra har daterats till romersk järnålder och 
en grop har givits en datering till förromersk järnålder. 
Gropen, 1,1 m i diameter och 0,3 m djup, innehöll 3 
liter säd. I närheten, spridd över alvytan, fanns rikligt 
med slagg.

I anläggningskoncentration 7 fanns nästan enbart 
härdar och stolphål. Endast en mindre grop kunde 
iakttas i sydöst, tillsammans med en koncentration av 
härdar.

Sammandragningar av anläggningar syntes också 
i schakt D där flera små och stora gropar bildade två 
nästan parallella rader i nordväst-sydöstlig riktning. 
En av de östligaste och största groparna, 2,55 m stor 
och 0,38 m djup, innehöll en del av en knacksten, kärn- 
fragment, avslag, enstaka keramikbitar och bränd lera. 
Strax norr om gropen var ett stort antal stolphål ut
spridda, och söder om gropen fanns en annan, 1,5— 
1,65 m stor och 0,6 m djup grop, innehållande kera
mikbitar från 6-7 kärl, samt bränd lera och flinta. 
Söder därom syntes ännu en stor grop, 1,5-1,6 m stor 
och 0,5 m djup, med 30 kg bränd lera, bitar från tre 
lerblock varav ett var helt och ett med dekor. Ytterli
gare fynd var keramikskärvor från ett silkärl, frag
ment från en lihultyxa och flintavslag.

Vad gäller redskap fanns en maisten, en knacksten 
och en slipsten i en grop invid västra schaktkanten i 
mitten av område A. Utöver dem fanns inga mer kon
kreta redskap förutom några enstaka knackstenar. 
Stenmaterialet var alltså synnerligen begränsat och den 
största mängden fynd utgjordes av keramik och bränd 
lera. Vad som ytterligare kunde noteras var att det 
största och mest varierande fyndmaterialet fanns i den 
yngre bronsålderns gropar.
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Tolkning
Genom olika dateringsmetoder framkom det att den 
yngre bronsålderns verksamheter varit glest spridda 
över hela undersökningsområdet, och då framför allt 
i de norra och östra delarna. Enligt Ulf Viking kan 
hus I och II förknippas med den tiden. Bronsålders- 
lämningarna verkade dock inte vara lika frekventa eller 
omfattande som de från äldre järnålder. Vad utgrävar
na också kunnat konstatera är att den äldre järnålderns 
gropar haft betydande fyndmängder.

Enskilda och spridda dateringar kunde knytas till 
bronsåldern. Äldre järnåldersdateringar var flera och 
märktes i första hand inom ansamlingar av härdar och 
gropar i kombination med stolphål.

Att vissa ytor brukats för speciella ändamål fram
går klart genom de framkomna hägnadsavgränsning- 
arna. Detta understryks också genom att inga härdar, 
förutom en från bronsålder, kunde registreras inom 
husområdet (i anläggningskoncentration 2). Att i öv
rigt endast gropar observerats inom husområdet visar 
antagligen att de fyllt en särskild funktion, t.ex. som 
lagringsplats för vissa matprodukter. Förekomsten av 
ugnar pekar mot att området använts på ett mer ovan
ligt vis. Det är dock inte säkert att hus funnits på plat
sen när ugnarna byggdes.

En del ytor inom undersökningsområdet kunde 
klart urskiljas från övriga. De syntes genom anlägg- 
ningsanhopningar, vanligtvis av härdar och gropar i 
kombination med stolphål. De fanns över stora ytor 
fast företrädesvis på och strax invid krönlägen, d.v.s. 
där samtliga hus kunnat lokaliseras. Det finns dock 
undantag där få anläggningar låg i närheten av bygg
nader, men ett allmänt intryck är att anläggningskate- 
gorierna härdar, gropar och stolphål hört intimt sam
man.

Att så många anläggningar kunnat fastställas inom 
anläggningskoncentration 2 i område A tyder på en 
omfattande bosättning som pågått under en längre tid. 
Intrycket förstärks genom att flera av husen, med sina 
inbördes närliggande eller överkorsande grupperingar, 
inte ger intryck av samtidighet. Själva boplatsen inom

anläggningskoncentration 2 var strikt organiserad, 
med husen placerade inom ytor där i övrigt endast 
gropar av skilda storlekar tagits upp.

Härdarna var lokaliserade längs med den norra och 
södra hägnadens långsidor. I norr verkade området 
med sina stora mängder skilda anläggningar avgrän
sas av ytor använda till årderbruk. Här kan göras en 
direkt parallell till Sannarp.

Att anläggningarna invid husområdet hört samman 
med hushållet visas av en allt större frekvens av före
mål i anläggningarna närmare husen. En intressant 
detalj var att tre stycken kokgropar placerats utanför 
husområdets sydöstra delar. Här fanns för övrigt få 
härdar och gropar men många stolphål, vilket kan tyda 
på att här funnits t.ex. hägnader.

Att somliga ytor mer än andra använts för speci
fika ändamål framkom också genom ett gropsystem i 
anläggningskoncentration 6, där en av groparna da
terats till yngre bronsålder. Groparna var av skilda 
storlekar. Gemensamt för dem, liksom för de påträf
fade i Sannarp, var att de formade linjer trots skillna
der i ytomfång och djup. En av groparna har enligt 
författarna antagligen utnyttjats för lertäkt i ett för
sta skede. Likaså fanns en anhopning av härdar i de 
sydöstra delarna av område C. Vad man egentligen 
gjort här går inte att säga och det begränsade mate
rialet medger inte heller någon vidare tolkning av vare 
sig härdarnas uppbyggnad eller fyndmaterial.

Fynd av slagg kring flera av husen samt i området 
utanför den stora huskoncentrationen i anläggnings
koncentration 2 visar att någon form av järnhante
ring pågått över stora ytor. Slaggen kan ge en antydan 
om antingen en omfattande järnhantering under kort 
tid eller en mindre men kontinuerlig järnhantering med 
stor kronologisk spännvidd.

Det finns ett klart mönster i husens orientering. Alla 
pekar ungefär i en nordväst-sydöstlig riktning. De sak
nar också nästan helt stolphål efter väggstolpar. Fler
talet hus var dessutom ungefär lika korta. Stolp-parens 
inbördes disposition har skiftat mellan flera av husen, 
vilket kan visa på en skillnad i rumsstorlekar och i
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användningen av rummen. Att finna belägg för så
dana skillnader har dock inte gått, eftersom materia
let från såväl anläggningar som fynd varit begränsat.

En nästan hel kruka i ett stolphål talar för en med
veten deponering av kärlet innan stolpen restes. Fyn
den i övrigt fanns företrädesvis i anläggningar i nära 
anslutning till husen eller i stolphål utgörande en hus
konstruktion. Materialet var av skiftande karaktär. Ser 
vi på den slagna och bearbetade flintan kan det för
modas att stora delar härrör från stenålder. Keramiken 
ger dateringar även till senare perioder genom olika 
typer av gods, från tunnväggigt och polerat gods med 
°lika slags dekor till ett mer anonymt material.

RAÄ 94, Brogård, Snöstorp socken,
Halmstads kommun
(Carlie 1992, 1993)

Inom undersökningsområdet har resterna efter stolp
hål, rännor och gropar från 49 byggnader av skiftande 
storlek lokaliserats, bl.a. sex uthus och tre grophus. 
hlera huslämningar låg väl samlade i en landsby på 
UPP mot sex gårdsenheter medan andra visade på en
samliggande gårdar. Härdar och gropar var belägna i 
skiftande koncentrationer i anslutning till bebyggel
sen, men även stolphål bildade vissa koncentrationer 
utanför denna. Inom området observerades också en 
förmodad allmänning mellan en klunga av hus.

Områdets topografi
hlack sandig platå, ca 38 m.ö.h. I söder avgränsar 
hylleåns dalgång och i väster en uttorkad åravin.

Jordart
Sand och grusig sand.

Huslämningar
Av 49 registrerade hus har till denna undersökning 32 
7lts ut- Att inte fler tagits med har sin förklaring i att 

e inte var kompletta utan fragmentariska och därför 
°säkra. Samtliga hus inom undersökningsområdet har

gemensamt att de existerat under relativt korta tids
perioder under bronsålder och äldre järnålder. Från 
bronsålderns bebyggelse finns fyra större hus samt två 
grophus. Därefter finns inga synliga belägg för bebyg
gelse förrän från ca år 0 och 400 år framåt i tiden.

Äldre bronsålder
Hus XIV: 22,6 m långt och 8,6 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen efter 5 parstolpar och en takbärande 
utan motstående stolpe i husets längdriktning var 1,8- 
7,4 m. Bredden mellan parstolparna var 3,0-3,6 m. 
Alla stolphålen var jämnt ställda. En öppning i mitten 
av byggnadens södra långsida markerar förmodligen 
en ingång. Fyndmaterialet var sparsamt och represen
terades av enstaka keramikbitar i ett stolphål från en 
takbärande stolpe i husets västra del samt några få frag
mentariska keramikbitar i husets sydöstra gavelände.

Yngre bronsålder
Hus XI: 14,4 m långt och 7,6 m brett. Avståndet mel
lan stolphålen efter 3 parstolpar i husets längdrikt
ning var 3,4-3,8 m. Bredden mellan parstolparna var 
2,8-3,0 m. Samtliga sex stolphål fanns på ett regel
bundet avstånd. Någon synbar ingång fanns inte. 
Fyndmaterialet bestod endast av några enstaka kera
mikbitar i ett stolphål från en takbärande stolpe och 
rester av bränd lera i ett annat intilliggande stolphål. 
Båda låg i husets västra del.

Hus XII: 44,2 m långt och 8,6 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen från 12 parstolpar i husets längd
riktning var 1,8-4,0 m. Bredden mellan parstolparna 
var 3,0-3,2 m. Husets stolphål var ganska jämnt 
ställda och något större öppet utrymme kunde inte 
skönjas. En lucka och två indragna stolphål i den södra 
vägglinjen markerade en ingång. Fyndmaterialet be
stod av få keramikbitar i några av takstolphålen, i 
första hand i husets västra och mellersta delar men 
även i ett stolphål i den nordöstra vägglinjen, samt 
bränd lera i två av den södra ytterväggens stolphål i 
husets mittsektion.
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Fig. 22.
RAÄ 94, Snöstorp socken, 
(Carlie 1992). Hus- och om- 
rådesbeskrivningar för olika 
delområden. Bebyggelsen är 
markerad med grå färgton 
(de med siffror omtalas i tex
ten). (Carlie 1992, fig. 5 och 
6, s. 16).



Jämförelselokaler 77

Hus XIII: 27,8 m långt och 8,1 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen efter 4 parstolpar och två utan mot
stående takbärande stolpe i husets längdriktning var 
2,2-4,4 m. Bredden mellan parstolparna var 3,2- 
3,4 m. Husets stolphål efter takbärande stolpar var 
förhållandevis jämnt satta, men två saknade synliga 
motstående stolphål. En ingång fanns utmed husets 
norra vägglinje. Inga fynd påträffades.

Tidig romersk järnålder
Hus 1:27,2 m långt och 5,8 m brett. Avståndet mellan 
stolphålen från 6 parstolpar i husets längdriktning var 
2,8-4,6 m. Bredden mellan parstolparna var 1,4- 
1)6 m. Största avståndet fanns mellan stolphålen i 
husets mittdel. Sammantaget visar deras placering att 
en öppen yta funnits i husets mittdel. I husets västra 
°ch östra delar stod stolphålen mer tätt. Byggnaden 
har haft två motstående indragna ingångar i norra res
pektive södra vägglinjen, invid stolphål från tak
bärande stolpar i husets östra mittutrymme. Fynd av 
enstaka brända ben framkom i husets nordöstra och 
sydöstra yttervägg. Ett stolphål från en takbärande 
stolpe i husets västra del innehöll keramikbitar. Spo
radiska bitar av bränd lera kunde också registreras i 
ett stolphål i den västra gavelväggen och i ett annat 
stolphål i byggnadens sydvästra långsida. I ett stolphål 
1 ^en nordvästra väggraden fanns även ett mindre an- 
tal slaggbitar.

Hus V: 34,6 m långt och 5,4 m brett. Avståndet 
hellan stolphålen från 9 parstolpar i husets längdrikt- 
nin8 var 1,8-5,4 m. Bredden mellan parstolparna var 
*’2~1,8 m. Ser man till hur de placerats märktes en 
storre symmetri mellan dem i husets östra del mot en 
storre oregelbundenhet inom byggnadens andra de- 
ar- Stolphålen låg närmare varandra i husets östra del 

tt*edan de i husets västra var betydligt glesare satta. 
ent allmänt får man ett intryck av öppnare ytor i 
asets mittsektion. Huset har haft åtminstone två in- 

Sangar, i den norra respektive södra långsidan. Fynd 
av tttindre keramikbitar fanns i ett stolphål från en 
takbärande stolpe i husets nordvästra del och i ett

stolphål i den sydöstra, samt i ett stolphål i den södra 
vägglinjen i byggnadens mittdel.

Hus VIII: 27,4 m långt och 5,2 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen från 6 parstolpar i husets längdrikt
ning var 1,6-5,8 m. Bredden mellan parstolparna var 
0,8-1,6 m. En stor öppning märktes i husets mitt
sektion. Det var krångligt att tyda husets uppbyggnad 
på grund av att byggnaden blivit ombyggd minst en 
gång. Två ingångar har funnits i vardera långsidan. 
Ett glest, spritt keramikmaterial framkom i stolphålen 
efter takbärande stolpar i den mellersta och östra hus
delen. Bränd lera fanns också bland stolphål från tak
bärande stolpar i husets östra del, samt i stolphål från 
väggstolpar i den södra respektive norra långsidan och 
i den nordöstra gaveländen. Därutöver hittades en eld- 
slagningsflinta i ett stolphål från en väggstolpe i hu
sets sydvästra långsida, nära ett annat stolphål i vägg
linjen med mindre bitar av brända ben.

Hus XVIII: 15,0 m långt och 6,0 m brett. Avstån
det mellan stolphålen från 3 parstolpar i husets längd
riktning var 3,6—4,4 m. Bredden mellan parstolparna 
var 1,2-1,8 m. Samtliga var överlag jämnt placerade. 
En intressant byggnadsdetalj var att vägglinjer med 
stolphål syntes innanför husets väggrännor. Några spår 
från ingångar fanns inte. Det enda fynd som gjordes 
var en eldslagningsflinta i husets södra väggränna.

Hus XXII: 27,8 m långt och 5,8 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen från 8 parstolpar i husets längdrikt
ning var 1,2-4,2 m. Bredden mellan parstolparna var 
1,4-2,4 m. Stolphålen var tätare ställda i den västra 
hushalvan än i den östra. Ett större utrymme fanns 
också i husets mittdel där fyra stolphål efter takbärande 
stolpar stod jämförelsevis nära varandra. Omedelbart 
öster om dem märktes två indragna och motstående 
ingångar i de norra och södra långsidorna. I byggna
dens norra väggränna framkom mindre keramikbitar 
i ett västligt liggande stolphål efter en takbärande 
stolpe. Vissa av stolphålen från de takbärande stolpar
na innehöll här även stora mängder med sintrad lera, 
vilket Carlie menar kan ha haft en rituell betydelse 
(Carlie 1992, s. 29).
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Hus XXIII: 23,0 m långt och 5,6 m brett. Avstån
det mellan stolphålen efter 7 parstolpar och en ensam
liggande takbärande stolpe i husets längdriktning var 
1)6-4,4 m. Bredden mellan parstolparna var 1,0- 
2,0 m. Ett större öppet utrymme fanns i husets meller- 
sta sektion. Två motstående indragna ingångar, i den 
norra och södra långsidan, låg något öster om husets 
nntt, invid stolphål efter takbärande stolpar. De vette 
lnte mot det större utrymmet, utan mot ett angräns
ade utrymme med tätare nedgrävda stolphål. De tä
tast ställda fanns annars i den västra husdelen. Några 
av stolphålen från de takbärande stolparna i byggna
dens västra del innehöll mindre bitar av keramik. Även 
1 det västra rännpartiet fanns keramik. Bränd lera fanns 
0ckså i två stolphål efter takbärande stolpar i husets 
vastra parti samt i det sydvästligaste rännpartiet.

Hus XXIV: 21,2 m långt och 5,6 m brett. Avstån
det mellan stolphålen från 4 parstolpar och en tak

bärande utan motstående stolpe i husets längdriktning 
var 2,4-7,2 m. Bredden mellan parstolparna var 1,4- 
1,6 m. Stolphålens placering möjliggjorde inte någon 
närmare tolkning om rumsindelningar. En ingång i 
byggnadens mitt, i den södra långsidan och invid stolp
hål från takbärande stolpar, kan i alla fall peka på att 
här funnits ett speciellt utrymme. Ett stolphål från en 
av de takbärande stolparna i husets västra part inne
höll rester från keramik. För övrigt fanns bränd lera 
samt ett visst inslag av mindre keramikbitar i husets 
södra vägglinje.

Hus XXVIII: 30,8 m långt och 5,8 m brett. Avstån
det mellan stolphålen efter 6 parstolpar i husets längd
riktning var 2,4-5,2 m. Bredden mellan parstolparna 
var 1,4-1,6 m. Utrymmet mellan stolphålen skiftade 
något, fast de var mer tätt ställda i den västra hushal
van än i den östra. Det fanns inte någon synlig in
gång. Fyndmaterialet bestod av enstaka keramikbitar
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i några av stolphålen från de takbärande stolparna i 
husets västra parti, samt ett mindre antal brända ben
bitar i ett av dem.

Hus XXXII: 31,4 m långt och 5,6 m brett. Avstån
det mellan stolphålen efter 8 parstolpar i husets längd
riktning var 1,6-4,8 m. Bredden mellan parstolparna 
var 1,4-1,8 m. Mellanrummen skiftade märkbart i 
husets längdriktning. Tre stolp-par i husets östra del 
var mer närliggande än övriga. En större öppning fanns 
tätt väster om dem och mot byggnadens mitt. Huset 
hade tre ingångar. Två av dem var i det närmaste mot
stående, något väster om husets mittparti och nära 
stolphål efter takbärande stolpar. Den tredje ingången 
fanns i den södra vägglinjen och i närheten av den 
västra gaveländen. Mindre keramikbitar hittades i 
stolphålen efter de takbärande stolphålen i de västra 
och östra huspartierna. Enstaka bitar fanns även i den 
sydöstra väggradens stolphål och i den östra gaveländ
ens. Bitar av brända ben kunde registreras i ett av de 
östliga takstolphålen samt i ett närstående vägg- 
stolphål.

Hus IXL: 11,8 m långt. Avståndet mellan stolphålen 
efter 3 parstolpar i husets längdriktning var 2,6-3,2 m. 
Bredden mellan parstolparna var 1,0-1,2 m. På grund 
av stolphålens begränsade antal och den relativa jämn
het med vilken de ställts märktes inga mer öppna eller 
annorlunda ytor inom huset. En ingång fanns i husets 
västra sida. Inga fynd påträffades.

Hus XLII: 8,0 m långt. Avståndet mellan stolphålen 
efter 3 parstolpar i husets längdriktning var 3,4M,2 m. 
Bredden mellan parstolparna var 1,2-1,4 m. Inga an
tydningar till rumsdelningar, vägglinjer eller in
dragna stolphål kunde märkas. Däremot förekom 
bränd lera i nästan samtliga stolphål.

Mellersta romersk järnålder
Hus II: 24,0 m långt och 5,6 m brett. Avståndet mel
lan stolphålen från 6 parstolpar i husets längdriktning 
var 1,7-4,2 m. Bredden mellan parstolparna var 1,0- 
1,6 m. Såsom i hus I fanns det största utrymmet i hu
sets mittdel, men här fanns också två närstående

stolphål från parstolpar i husets mittparti mot de an
nars vanliga enskilt ställda parstolparna. I husets väs
tra och östra del fanns hål efter de takbärande stolpar
na tätare respektive glesare från varandra. Två motstå
ende indragna ingångar låg i husets östra mittsektion, 
invid stolphålen från ett takbärande stolp-par. Fynd 
av keramik gjordes i tre av husets västra stolphål och 
i två av de östra samt i husets norra väggränna. ”Två 
takbärande stolphål, det nordvästligaste och syd
ostligaste, innehöll båda en större mängd keramik vil
ken härrörde från vardera tre kärl. Denna keramik 
påträffades i bottnen av stolphålen vilket indikerar att 
det förekommit en rituell tanke bakom nedläggningen” 
(Carlie 1992, s. 26-27). Enstaka bitar av bränd lera 
fanns i stolphålet efter den nordvästligaste takbärande 
stolpen. Därutöver kunde också märkas spridda ben
rester i ett stolphål från en av husets sydöstra takbä
rande stolpar.

Hus IV: 37,6 m långt och 5,8 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen från 12 parstolpar i husets längd
riktning var 0,2-5,0 m. Bredden mellan parstolparna 
var 1,4-1,8 m. I motsats till de nu andra nämnda hu
sen har hus IV haft en konstruktion där de takbärande 
stolp-paren i husets östra halva grupperats två och 
två.

Husets västra halva och mittparti hade inga likvär
digt satta stolphål. Däremot har fyra kvadratiskt 
ställda takbärande stolpar funnits i husets mittparti, 
placerade ungefär som de inom hus II. Strax väster 
om husets mittsektion fanns också det största utrym
met. Vägglinjerna var på sina ställen fragmenterade, 
men minst två ingångar har funnits i den norra och 
södra ytterväggen. Från byggnadens västra till östra 
partier fanns keramikbitar i stolphålen från flera tak
bärande stolpar. I många påträffades även bitar av 
bränd lera. Alla låg inom huskroppen. Enstaka brända 
lerbitar låg också i de två vägglinjerna.

Hus VII: 27,0 m långt och 5,0 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen efter 6 parstolpar i husets längd
riktning var 3,0-4,8 m. Bredden mellan parstolparna 
var 0,8-1,2 m. Stolphålen från de takbärande stolpar
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na var alla symmetriskt ställda och inga öppningar 
som var större än andra märktes. Byggnaden har va
rit försedd med två indragna ingångar i de norra res
pektive södra vägglinjerna. Ett fyndmaterial i form av 
en större mängd bränd lera fanns uteslutande i husets 
östra hälft i såväl stolphålen efter takbärande stolpar 
som i hålen efter väggstolpar. Ett stolphål från de tak
bärande stolparna innehöll här också enstaka keramik
bitar, vilka också de framkom i ett stolphål, i det fallet 
från en väggstolpe i husets sydvästra del.

Hus IX: 44,5 m långt och 5,8 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen från 16 parstolpar i husets längd
riktning var 1,4-4,4 m. Bredden mellan parstolparna 
var 0,8-1,8 m. Byggnadens västra halva har enbart 
bestått av en vägglinje med väggstolpar medan mitt
sektionen och de östra delarna haft väggrännor. Det 
största avståndet mellan stolphålen efter parstolparna 
fanns i husets mellersta del. För övrigt fanns mer tätt 
ställda stolphål efter takbärande stolpar både väster 
°ch öster om det lite större utrymmet. De var dock 
mer tätt ställda i husets västra del än i den östra. En 
avvikelse kunde skönjas i husets västra hälft med flera 
stolphål i rad och i vinkel mot husets längdriktning - 
kanske rester efter en skiljevägg. Antagandet styrks 
°ckså genom att en öppning i den södra vägglinjen 
fanns tätt intill. Den skulle kunna ha varit en ingång. 
Sannolikt har ytterligare fyra öppningar funnits, med 
indragna stolpar, två i den norra vägglinjen och två i 
^en södra. Gemensamt för samtliga var att de varit 
belägna invid takbärande stolpar. Fyndmaterialet var 
glest och bestod av keramik samt bränd lera som fram
förallt fanns i väggrännor och i stolphålen efter vissa 
takbärande stolpar.

Hus X: Stolphus, 16,4 m långt och 5,2 m brett. 
Avståndet mellan stolphålen från 3 parstolpar i husets 
längdriktning var 2,2 m. Bredden mellan parstolparna 
Var 1,2 m. Husets takbärande stolpar har varit jämfö- 
telsevis få och överlag symmetriskt ställda. Det södra 
fantstolphålet syntes inte, men det är möjligt att vad 
s°m påminner om ett indraget stolphål vid en åt söder 
kggande ingång kan tolkas som rest efter en tak

bärande konstruktion. Ingången har legat i husets mitt 
och i linje med ett takbärande stolphål. Fyndmaterialet 
var begränsat och bestod av mindre benfragment i 
några stolphål efter väggstolpar i husets östra del och 
i den södra vägglinjen. Därutöver fanns enstaka fynd 
av lerklining.

Hus XV: 28,0 m långt och 5,8 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen efter 6 parstolpar i husets längd
riktning var 2,2-6,4 m. Bredden mellan parstolparna 
var 1,0-1,6 m. Husets takbärande stolpar har varit 
asymmetriskt ställda med en stor öppning i mitten och 
mer oregelbundet nedgrävda i husets västra och östra 
parti. I byggnadens östra mittdel och invid takbärande 
stolpar har funnits två indragna stolpar i norra res
pektive södra vägglinjen. Invid det öppnare utrymmets 
nordvästra del fanns ett takstolphål innehållandes två 
keramikkärl. ”Kärlen var kraftigt fragmenterade men 
det var möjligt att belägga att de blivit nedsatta i var
andra och med bottnen vänd uppåt” (Carlie 1992, s. 
22). I ett stolphål från en väggstolpe i husets nord
västra del fanns ytterligare keramik men endast i form 
av enstaka, mindre bitar.

Hus XX: 26,4 m långt och 5,8 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen efter 7 parstolpar och en takbärande, 
utan motstående stolpe, i husets längdriktning var 1,2- 
3,0 m. Bredden mellan parstolparna var 0,8-2,8 m. 
De takbärande stolparna har varit förhållandevis jämnt 
satta i husets mittparti men glesare i husets östra del. 
Från husets mitt och åt väst varierade de dock i av
stånd och var mer glest arrangerade. Två synliga in
gångar framkom i den norra respektive södra vägg
linjen. Båda låg invid flera stolphål som förmodas vara 
en del av en skiljevägg i husets östra del. Fyndmaterialet 
var begränsat och utgjordes av enstaka keramikbitar i 
stolphål efter takbärande stolpar, i husets västra samt 
östra parti, där också brända benbitar påträffades.

Hus XXXIII: 25,0 m långt och 5,6 m brett. Av
ståndet mellan stolphålen efter 6 parstolpar i husets 
längdriktning var 1,8-4,4 m. Bredden mellan par
stolparna var 1,4-2,0 m. Hålen efter de takbärande 
stolparna skiftade från att vara mer nära varandra i
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husets mittdel för att i husets östra del inte ligga lika 
tätt. Ett takstolphål i husets västra del innehöll min
dre fragment av keramik, liksom några stolphål i hu
sets nordvästra vägglinje.

Hus XXXVI: 11,6 m långt. Avståndet mellan 
stolphålen efter 4 parstolpar i husets längdriktning var 
2,0-4,4 m. Bredden mellan parstolparna var 1,0- 
1,4 m. Huset saknade synliga spår från vägglinjer och 
det är därmed genast svårare att se rumsuppdelningar 
och var ingångarna funnits. Man kan i alla fall kon
statera att största avståndet mellan de takbärande 
stolparna varit i husets västra parti. Mindre fragment 
av keramik fanns i det nordvästligaste stolphålet.

Hus XXXVII: 3,4 m långt. Avståndet mellan stolp
hålen efter 2 parstolpar var 2,4 m. Bredden mellan 
parstolparna var 1,0-1,2 m. Fynd fanns i form av 
keramikskärvor i tre av stolphålen samt bränd lera i 
ett. ”Husets nordvästra respektive sydöstra hörnstol
par innehöll keramikskärvor i den omfattningen att 
det kan tolkas som rituella nedläggningar” (Carlie 
1992, s. 32).

Hus XL: 3,2 m långt. Avståndet mellan stolphålen 
efter 2 parstolpar har varit 3,0-3,2 m. Inga lämningar 
från vägg- eller ingångsstolpar påträffades. Bredden 
mellan parstolparna var 1,2 m. Det enda fyndmate
rial som iakttogs bestod av keramikfragment, som låg 
i husets nordostligaste stolphål.

Hus XLV: 4,2 m långt. Avståndet mellan stolphålen 
efter 2 parstolpar och en takbärande, utan motstå
ende stolpe, i husets längdriktning var 1,0-2,2 m. Bred
den mellan parstolparna var 1,8-2,0 m. Inga vägg- 
eller ingångsstolpar kunde märkas. Däremot fanns en
staka keramikbitar i husets nordvästligaste stolphål.

Sen romersk järnålder
Hus III: 21,2 m långt och 5,0 m brett. Avståndet mel
lan stolphålen efter 5 parstolpar i husets längdrikt
ning var 1,2-4,6 m. Bredden mellan parstolparna var 
1,2-1,6 m. Största fria utrymmet märktes i husets 
mittdel, flankerad av tätare och glesare grupperade 
stolphål i husets västra och östra del. Invid stolphålen

efter ett takbärande stolp-par syntes också två in
dragna. Motstående ingångar fanns i den norra och 
södra vägglinjen i ”mittrummets” östra del. Fynd av 
keramik registrerades i ett stolphål efter en takbärande 
stolpe i husets nordvästra del samt i ett närliggande 
stolphål i den norra vägglinjen. Därutöver fanns rik
ligt med bränd lera i flera av stolphålen efter tak- och 
väggstolparna i husets mittdel.

Hus VI: 40,0 m långt och 5,8 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen efter 11 parstolpar i husets längd
riktning var 1,8-3,8 m. Bredden mellan parstolparna 
var 0,2—1,4 m. ”Huset kan ha blivit ombyggt vid ett 
senare tillfälle då det i det västra delen av huset före
kommer dubbla rännor som löper parallellt med var
andra och med ett inbördes avstånd av ca 0,5 m” 
(Carlie 1992, s. 27). Trots eventuell ombyggnad syn
tes en ganska enhetlig och jämn placering av stolphå
len. En något öppnare yta märktes dock i husets mel
lersta del. Fyra ingångar har funnits här, två i den norra 
långsidan och två i den södra. Två var indragna och 
har funnits vid takbärande stolpar. En intressant 
byggnadsdetalj var att flera närliggande stolphål bil
dade en linje i vinkel mot husets längdriktning i hu
sets mellersta del. De kan markera en skiljevägg. Fynd
materialet var spritt och bestod av enstaka kera
mikskärvor i husrännorna samt i stolphålen efter tak
bärande stolpar i husets mittdel och i dess östra parti. 
Från de västligaste till östligaste delarna av huskrop
pen observerades bränd lera i vissa av dessa stolphål.

Hus XXVI: 19,0 m långt och 6,6 m brett. Avstån
det mellan stolphålen efter 6 parstolpar i husets längd
riktning var 1,4-5,0 m. Bredden mellan parstolparna 
var 0,8-1,6 m. Ett större och öppnare mellanrum fanns 
i husets mittsektion. För övrigt iakttogs att stolparna 
stått mer tätt i den östra hussektionen än i den västra. 
Någon ingång kunde inte iakttas. Två stolphål efter 
takbärande stolpar i husets västra partier innehöll 
keramikbitar. Bränd lera registrerades också i de flesta 
av stolphålen efter de takbärande stolparna.

Hus XXIX: 8,4 m långt och 4,6 m brett. Avståndet 
mellan stolphålen efter 3 parstolpar i husets längd
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riktning var 2,4-3,6 m. Bredden mellan parstolparna 
var 0,8 m. Vidare kunde konstateras att stolparna varit 
mer glest grupperade i den östra husdelen. Några 
öppna ytor eller speciella förtätningar av stolphålen 
efter takbärande stolpar märktes inte, inte heller några 
dörröppningar. ”Huset uppvisade 1 fyndförande stolp- 
hål vilket utgjordes av nedgravningen till husets nord
västligaste takbärande stolpe. Fynden bestod av kera
mikskärvor från ett lerkärl och i en sådan omfattning 
att det får tolkas som en rituell nedläggning.” (Carlie
1992, s. 33).

Hus XLIV: 1,8 m långt. Avståndet mellan stolphålen 
efter 2 parstolpar i husets längdriktning var 1,4—1,8 m. 
Bredden mellan parstolparna var 1,8 m. Inga stolphål 
från vägg- eller ingångsstolpar syntes, inte heller fram
kom några fynd.

Lämningar utanför husen
Härdar, gropar och stolphål förekom över hela under
sökningsområdet. Vissa låg i större eller mindre för
tätningar. Men vid bronsåldersbebyggelsen, hus XI, 
XII, XIII och XIV fanns nästan inga härdar i nära 
anslutning till husen. Däremot fanns en härdkoncent
ration inom hus XIV. Den begränsade förekomsten av 
härdar verkade kompenseras av en större mängd gro- 
Par koncentrerade till området med bronsåldersbe- 
hyggelse. Härdarna föreföll inte heller finnas i nära 
anslutning till de förmodade uthusen eller grophusen 
utan var mer samlade till långhusen. ”Sammantaget 
han urskiljas fem större koncentrationer där antalet 
härdar varierar från 12 stycken och upp till att om
fatta mer än 30 stycken. I fyra fall är koncentratio- 
Uerna knutna till enskilda gårdsenheter. Framför allt 
kan denna iakttagelse beläggas för de sydligaste gård- 
Senheterna i do V, d.v.s. hus I, II och III respektive hus

V och VI. Samma tydliga anhopningar kan iakttas 
kring hus XXXII och XXXIII i do II samt i anslutning 
Ph hus XXX och XXXI inom do I. Den femte härd- 
°ncentrationen kan, i motsats till ovan nämnda kon

centrationer, inte knytas till någon specifik gårdsen- 
et utan är belägen i området mellan hus XXVII och

VII, d.v.s. på gränsen mellan do IV och V. Ser man till 
de fyra större härdkoncentrationerna föreligger ett an
tal gemensamma faktorer. Framför allt gäller detta den 
rumsliga placeringen då de återfinns i områden söder 
om respektive långhus. Närheten till respektive hus är 
är också påfallande vilket får ses som något anmärk
ningsvärt p.g.a. eldfaran” (Carlie 1992, s. 62). Som 
skarp kontrast kan sättas den s.k. allmänningen med 
ett fåtal härdar. Där formade de inga konkreta möns
ter till skillnad från anhopningen av härdar inom hus 
VI. Sex härdar grupperade sig här i en relativt rak 
linje i öst-västlig riktning för att böja av i en båg- 
liknande linje med 7 härdar åt nordöst där en rad med 
ytterligare 7 härdar inom hus IV bildade en nästan 
parallell linje mot härdarna inom hus VI. Härdarnas 
läge gör det högst troligt att de tillkommit i ett skede 
då ingen bebyggelse funnits på platsen.

Spår från annan verksamhet representerades av de 
s.k. kokgroparna som fanns glest spridda men också 
förtätade på separata ytor, företrädesvis i en koncen
tration om 11 stycken med överensstämmande form 
och fyllning omedelbart väster om hus XXVIII. Cirka 
100 meter öster om denna anträffades ännu en kon
centration av kokgropar. Skillnaden jämfört med fö
regående var att sex stycken av dessa var grävda i en 
rad och att ytterligare tre låg ungefär parallellt. ”Även 
här var form och fyllning överensstämmande, dock ej 
i den utsträckning som i den tidigare omtalade kon
centrationen. I det nordvästra schaktet inom do VII 
framkom en tredje koncentration om 8 kokgropar där 
form och fyllning var av homogen karaktär. En fjärde 
anhopning återfanns inom do VI där det sammanlagt 
påträffades 15 kokgropar” (Carlie 1992, s. 65).

Därutöver kunde noteras en fläck, 3,80x3 m och 
0,05 m djup, med kulturlager omedelbart söder om 
hus VIII. Fynden var sparsamma och bestod av flinta 
och enstaka keramikbitar varav en kan dateras till sen 
äldre järnålder. Under kulturlagret kunde årderspår 
ses, vilka således var äldre än kulturlagret. Vad som i 
övrigt var anmärkningsvärt var en avfallsgrop som 
var 1,5 m i diameter, 0,35 m djup och innehöll mer än
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500 förkolnade sädeskorn, varav flertalet bestod av 
emmer och enkorn. Platsen låg strax sydväst om hus 
X. Genom 14C har en datering givit 3470+70 BP vil
ket placerar anläggningen ett stycke in i äldre brons
ålder. En annan anläggning från bronsålder var en ca 
2 m i diameter och 0,65 m djup keramikugn (2870+80 
BP) med stora mängder rabbad keramik.

Bland fynden utmärkte sig 42 degelfragment inom 
11 anläggningar (gropar, stolphål och grophus). De 
var i regel sparsamt förekommande, även om sex 
stycken låg nära varandra i vad som kallats do VI. I 
området med bronsåldershusen fanns ännu en anlägg
ning med fragment av deglar samt en del av ett brons
smycke. Deglarna har på typologiska grunder huvud
sakligen kunnat dateras till yngre bronsålder. Endast 
en kan efter form tillskrivas en ålder kring äldre järn
ålder. Därutöver fanns, som tidigare nämnts, keramik 
och bränd lera sporadiskt förekommande i närheten 
av husen. Flintan var av stenålderskaraktär och syn
tes, i motsats till de andra fyndkategorierna, över stora 
delar av samtliga undersökningsytor. Detta kan knap
past vara spår från bosättningarna utan från tidigare 
perioder då området använts på annat vis.

Tolkning
Lennart Carlie har genom studier av olika härdar och 
kokgropar kommit fram till att de efter form och djup 
går att gruppera i tre skilda kategorier. Samtliga har 
gemensamt att de är mer vanligt förekommande inom 
vissa partier av undersökningsområdet än inom an
dra. Härdarna har kallats A, B och rektangulära. Ka
tegorin A innehöll skörbrända stenar i ett eller flera 
lager. Kategorin B bestod av härdar som i det när
maste var helt tomma på skörbrända stenar. ”De rek
tangulära härdarna är huvudsakligen koncentrerade 
till do VII där de förekommer i en gruppering söder 
om hus XXXIV och XXXV. Inom övriga delområden 
förekommer denna härdtyp endast sporadiskt vilket 
kan tolkas som ett utslag av antingen kronologiska 
eller funktionella betingelser. De runda och rundovala 
härdarna förekommer över hela uo dock med en kvan

titativ koncentration till do V. Härdar av kategori A 
och B visar på att det föreligger vissa skillnader vad 
gäller spridningen inom uo. Således återfinns merpar
ten av A-typen, d.v.s. stenfyllda härdar, huvudsakli
gen i den södra delen av do V samt i anslutning till 
hus XXXII och XXXIII i do II. Inom övriga delar av 
boplatsen förekommer A-typen mer sporadiskt medan 
fyndfrekvensen av B-typen ökar. Emellertid förekom
mer sistnämnda kategori inte i lika tydliga koncentra
tioner. För denna grupp, d.v.s. B-typen, är det enbart i 
do I samt i södra delen av do V där det förekommer 
en märkbar ansamling. Bland härdar av typ B finns 
även en tendens att de, inom mindre täta grupperingar, 
förekommer parvis vilket inte är lika påtagligt för A- 
typen.”(Carlie 1992, s. 64). Vidare iakttogs att fynd
mängden var sparsam. Men det konstaterades att de 
stenfyllda härdarna (grupp A) innehöll ett större an
tal brända ben än de stentomma härdarna (grupp B). 
14C-dateringar av flertalet härdar visar en förankring 
i äldre järnålder. Carlie menar, att de kan ha använts i 
samband med matberedning, något som understryks 
av att en del innehöll brända ben, och att de ”därmed 
visar på kontinuitet av de under bronsåldern förekom
mande kokgroparna” (Carlie 1992, s. 64).

Kokgroparna kan indelas i tre grupper. ”Den i sär
klass vanligaste typen (typ A) utgörs av en i plan när
mast rund nedgravning, 0,5-1,5 m i diameter. Profi
len uppvisar tvära nedgravningskanter med en tydligt 
rundad botten. Till denna kategori kan räknas 74 
stycken (85 % av det totala antalet). En andra typ (B) 
består av gropar vars ytplan är betydligt större än först
nämnda och med en profil vilken uppvisar en mer rund- 
oval form. Den tredje och sista typen av kokgropar 
(C) har en ytform som till övervägande del påminner 
om typ B. Skillnaden ligger häri att typ C uppvisar en 
tydligt konformad profil. De två sistnämnda typerna 
representeras av 7 respektive 6 kokgropar (8 % resp 
7 %). Fördelningen inom uo visar att typ A förekom
mer över hela området. Typ B och C är däremot kon
centrerade till do VI inom vars avgränsningar påträf
fades av 10 av de 13 kokgropar som kan tillskrivas
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dessa typer. Fyllnadsmässigt föreligger inga större skill
nader emellan typerna då merparten av kokgroparna 
innehåller flera lager av skörbränd sten” (Carlie 1992, 
s. 65 f.). Vid en jämförelse med degelfragmentens sprid- 
ningsbild i söder, do VI, kan märkas en klar likhet 
med kokgroparnas spridningsbild, något som i sin tur 
verkar tyda på en yta med mer specialiserade arbeten. 
Arbetets egenart och rimligtvis farligare karaktär jäm
fört med de dagliga hushållsbestyren medförde att de 
förlädes på ett betryggande avstånd från bebyggelsen. 
Att kokgroparna också ligger klart avskilj da från an
nan aktivitet visas i områdets sydvästligaste del, do 
IV. En närhet till hus XXVIII indikerar dock att de 
även använts nära husen. Samma konstaterande kan 
göras om andra kokgropar, fast de uppträder mer en
staka och spridda.

Att härdar ligger i rader har också konstaterats i 
Sannarp, men i Brogård låg de mer tätt och regelbun
det. Frånvaron av fynd, förutom enstaka anonyma 
keramikbitar, gör det omöjligt att förklara funktio
nen. Närheten till andra härdar gör dock att de för
modligen kan fogas in i en gemensam kontext. Att de 
finns så koncentrerade inom huskropparna kan bero 
Pa> att de ingått i någon rituell handling innan husen 
uPpfördes. Hus IV skulle i ett sådant resonemang väl 
stämma in, det gör emellertid inte hus III och VI. Om 
härdarna inom husen anlagts före eller efter byggan
det av husen går inte att säga. Däremot vet vi att de 
•ttte hört samman med själva byggnadsfasen.

Under bronsåldern visar bronsåldersbebyggelsens 
Placering en kontinuitet i markanvändning för boen
het. Hus XIV antas vara det äldsta och dess grund
form avviker mot den övriga bebyggelsen där övriga 
hus, XI, XII och XII, har större samstämmighet som 
förmodas visa ett kronologiskt samband. Husen har 
häremot inte samtidigt stått invid varandra. Hus XI 
ar kortare än övriga och därför förmodas att detta 
^ed sin betydligt ringare längd, 14,6 m, mot 27,8 m 
0ch 43,4 m, haft en annan uppgift. Genom ungefär
ligt överensstämmande fyndfrekvens mellan husen XI 
°ch XIII förmodas det förstnämnda fyllt en funktion

av ekonomibyggnad för hus XIII. Hus XII, som var 
ungefär dubbelt så stort som de två andra husen, re
presenterar yngsta byggnadsskedet och Carlie menar 
att huset kan ses som ett resultat av rationellt tän
kande där uthuset slås samman med boningshuset. Ett 
annat sätt att se på byggnation för boende och eko
nomibyggnation kan märkas genom de två grophusen 
(XLVII och XLVIII), med rikliga mängder av rabbad 
keramik, som tillkommit efter övergivandet av den 
äldsta bronsåldersbyggnaden, hus XIV (Carlie 1992, 
s. 53).

Någon gång under bronsåldern verkar gården över
ges och bli överlagrad av gravhögar. De därefter mer 
konkreta byggnadsfaserna tar sin början i äldre ro
mersk järnålder. Det är då flera gårdar anläggs väster 
om gravhögarna. Husen XXI och XXIII förstör några 
urnegravar vid sitt uppförande (Carlie 1992, s. 53).

Intressant är att en stor del av bebyggelsen fanns 
samlad kring en stor öppen yta. Under bebyggelsens 
första utvecklingsstadium var det största huset, hus V, 
37 m långt och 10 m längre än övriga långhus. Huset 
ger ett intryck av att ha varit en stormansgård vid vars 
sida två eventuella ekonomibyggnader funnits, hus 
XLII och IXL.

Inom den äldre järnåldersbebyggelsen kunde Carlie 
konstatera att somliga mindre långhus genom sin jäm
förelsevis begränsade längd, 13,8-16,2 m, och klen
are konstruktion kunde separeras från övriga. Att 
husen varit klenare uppbyggda än andra antas visa 
att deras främsta syfte ej varit att användas som bo
ningshus utan att de snarare har fyllt en annan upp
gift där de tillsammans med boningshus bildar gård
senhet. Ser man vidare i Carlies lic. uppsats framgår 
det att under nästa bebyggelsefas uppförs ett nytt bo
ningshus inom stormansgården, hus IV, och att ett 
mindre uthus, XL, tillkommer. För övrigt kunde re
gistreras att andra gårdar skiftar boningshus men också 
att uthusen förändras. Flera mindre långhus ligger nära 
de lite större, men det verkar som om man eftersträ
vat ett likartat avstånd mellan de skilda gårdsenheter- 
na. Under denna fas fanns den största spridningen av
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ensamgårdar där två hus XLIII och XVI hör till de syd
östligaste (do VI). Intill dem var även två mindre hus, 
sannolikt ekonomibyggnader, hus XLV och XXXVII. 
Inom do VII registrerades hus med endast kvarvarande 
stolphål efter takbärande stolpar, hus XXXIV, XXXV 
och XXXVI.

Under den yngsta bosättningsfasen verkar bygg
naderna i områdets nordvästra del överges. Inom en 
koncentration av överlappande hus, hus XXIII-XXV, 
anses hus XXIV tillhöra ett av de minsta långhusen 
och bedöms inte som ett reellt boningshus. I stället 
antas hus XXVI vara boningshuset under denna fas. 
Också stormansgården byggs om och ersätts med en 
annan längre byggnad som har takbärande stolpar med 
större djup än föregående.

Hus XVII i do VI hör till den sista byggnadsfasen 
och tycks ersätta husen XLIII och XVI med tillhörande 
uthus. Kanske avspeglar byggnaden två sammanslagna 
byggnadsenheter. Långhusen är här också mer rektan
gulära. Hus XXXIV i do VII skiljer sig dock från öv
riga genom sin längd och symmetri mellan takstol
parna. Liknande byggnader har påträffats i Danmark 
och har där legat i anslutning till hägnader. Carlie me
nar p.g.a. detta att byggnaden haft någon funktion i 
anslutning till boskapsskötsel och att byggnaden varit 
ett öppet skydd för betande djur (Carlie 1992, s. 52- 
57).

Sex centralt placerade gårdar gör att Carlie talar 
om en landsby med en mellanliggande allmänning. I 
denna landsby finns även en stormansgård med kon
tinuitet genom byns hela existens. Därtill kommer mer 
perifera ensamgårdar. De verkar ligga kring en cen
tral plats och denna består av landsbyn med stormans- 
gården i centrum.

Den största skillnaden mellan bebyggelsen under 
bronsåldern och äldre järnåldern är att, liksom i Sann- 
arp, verksamheter under bronsåldern utförs långt från 
huset medan aktiviteterna under äldre järnåldern dras 
samman och blir mer knutna till själva bebyggelsen.

RAÄ 56, Hov, Ysby socken,
Laholms kommun
(Westergaard 1993)

Stolphålen efter tre skilda gårdar från förromersk järn
ålder och romersk järnålder har registrerats inom un
dersökningsområdet. Flera mindre hus förmodas också 
tillhöra perioden. Ett har daterats till senneolitikum. 
Att även flera andra hus uppvisar samma byggnads
teknik som det senneolitiska, men bedömts som be
tydligt yngre får ses som unikt, detta under förutsätt
ning att man accepterar att de stora och långa, rek
tangulära tvåskeppiga husen med tillhörande mindre 
byggnader är från äldre järnålder, ett påstående jag 
dock finner något osäkert. Men om så är fallet är 
lämningarna att betrakta som märkliga då det mig 
veterligen inte påträffats några liknande efter senneo- 
litikum/äldre bronsålder i Skandinavien. Dateringar 
till äldre romersk järnålder har gjorts utifrån påträffad 
keramik inom husen och i deras stolphål, bl.a. har ett 
mindre kärl från äldre järnålder hittats nedgrävt i ett 
av husens stolphål. I övrigt framgår tyvärr inte om 
keramiken funnits i stolphålens övre eller undre del. 
Om så varit fallet hade mer relevanta bedömningar 
kunnat göras om huruvida keramikmaterialet härrörde 
från en verksamhet under äldre järnåldern. Rester av 
en sådan verksamhet kan ha funnits i form av ett tun
nare överlappande kulturlager, och materialet kan ha 
hamnat i stolphålen i samband med exempelvis jord
bruksarbeten.

Ett stort antal härdar låg invid den sydöstra bygg
nationens södra sektion. I områdets östra delar fanns 
även flera gropar spridda med en del koncentrationer 
inom och invid ettmesulahus. Denna byggnadsteknik 
var för övrigt den förhärskande bland de större hu
sen.

Områdets topografi
Höjdplatå, mellan 38-41 m.ö.h., invid Lagans dalgång. 
Mot norr avgränsar branta sluttningar ner mot Lagan 
och i väster berg inom ett impediment.
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Hus XVI
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Pig- 24. RAÄ 56, Ysby socken. (Westergaard 1993). Schematiska skisser visande påträffad bebyggelse inom undersök- 
ningsområdet, markerad med grå färgton (de med siffror omtalas i texten). Teckningarna visar också var härdar och 
gropar placerats samt fyndmaterialets spridning. Fyndmaterial som ej redovisas bar hört till annan tidsperiod eller varit 
av begränsad omfattning.

Jordart
Sand och grus.

Huslämningar
Gemensamt för åtskilliga hus var en tillbyggnad, 
0mbyggnation eller att husen varit byggda på nästan 
exakt samma plats som de föregående husen. Därför 
ar lnte någon mer omfattande tolkning gjord utifrån

byggnadernas inre strukturer, varken när det gäller 
anläggningar eller fynd, men platsen i sig är så intres
sant, att den tagits med som en jämförelse till de an
nars så vanliga treskeppiga järnåldershusen.

Förromersk järnålder
Hus III: 9,5 m långt och 6 m brett, orienterat väst- 
öst. Inga mittstolphål utan endast resterna av stolp-
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hålen efter takbärande väggstolpar påträffades. En för
modad indragen öppning kunde skönjas i den sydöst
ra husdelen.

Hus X: 10 m långt och 5 m brett, orienterat VNV- 
ÖSÖ. Väggstolparna har varit tätt satta i konvexa lång
sidor och raka gavlar. En vidare tydning av huset omöj
liggjordes genom att byggnaden överlagrades av hus XI.

Hus XIV: 10 m långt och 7 m brett, i väst-östlig 
orientering. Huset bestod av flera närliggande vägg- 
stolphål som glesnade ut åt öster.

Hus XV: 38 m och ca 6 m brett, orienterat väst- 
öst. Huset var av mesulatyp och bestod av ett stort an
tal stolphål i koncentrationer. Den stora mängden 
stolphål gör det svårt att veta om platsen innehållit en 
eller flera huskroppar. Men Westergaard menar att här 
endast finns en byggnadskropp, som kan vara tillbyggd 
eller ombyggd.

Hus XVI: 14 m (huset fortsätter åt öster) och 4,5-
5 m brett, orienterat VSV-ÖNÖ. Huset har varit av 
mesulatyp med ställvis tätt nedgrävda väggstolpar och 
rundat gavelslut. Stolphålen efter stolprader, liggande 
i vinkelrätt ställda linjer mot väggstolparna i husets 
västra delar, kan avslöja två rumsindelningar.

Romersk järnålder
Hus I: 42 m långt och 5,5 m brett, orienterat VNV- 
ÖSÖ. Huset hade mesulakonstruktion med en indra
gen ingång i den norra vägglinjen mitt emot ingången 
till hus II. Flera av husets stolphål innehöll även lera 
vilka tolkats vara möjliga rester efter ett lergolv.

Hus II: 44 m långt (huset fortsätter åt väster) och
6 m brett, i VNV-ÖSÖ orientering. Mesulakonstruk
tion ca 6,5 m norr om hus I. En tänkbar ingång antas 
ha funnits i husets östra gavel. Enstaka leransamlingar 
i stolphålen har medfört att även denna konstruktion 
förmodats haft ett lergolv.

Hus IV: 27 långt och 5,5 m brett, i väst-östlig orien
tering. Mesulahus med en ugnsliknande bildning, da
terad till 1790±60 BP, i mitten av huset. Dess belägen
het har medfört att denna tolkats som sammanhörande 
med byggnaden.

Hus V: 13,3 m långt och ca 5,5 m brett i väst-östlig 
orientering. Treskeppigt långhus med centralt belägen 
härd vars datering angetts till 1780±60 BP.

Hus VI: 30 m långt (huset fortsätter åt väster) och
5,5 m brett, i väst-östlig orientering. En intressant kon- 
struktionsdetalj var att den östligaste husdelen sanno
likt hade en mellanvägg. Flera av stolphålen innehöll 
lera som också här kan indikera lergolv. I stolphålen 
fanns lerklining, som kan komma från husets väggar. 
Därutöver registrerades två ugnar, i husets västra av
delning, som förmodas höra till huset. Ugnarnas funk
tion är osäker men den ena har uppfattats vara en 
bakugn.

Hus VII: 9 m långt och 5 m brett, i väst-östlig orien
tering. Huruvida huset haft mittstolpar eller annan tak
bärande konstruktion går inte att säga, eftersom en
dast vissa huspartier grävts fram. Husets former kunde 
dock avgöras genom stolphålen efter väggstolparna. 
Eventuellt har även en mellanvägg funnits som delat 
huset i mitten.

Hus VIII: 8 m långt och 5 m brett, i VNV-ÖSÖ 
orientering. Till form och plan var huset närmast iden
tiskt med hus VII. Några övriga detaljer gick inte att 
skönja.

Hus IX: Huset var cirkelrunt och hade en diameter 
på 5 m. En kraftig stolpe stod mitt i huset vars ingång 
bestod av något indragna stolphål. Öppningen vette 
mot norr och det närbelägna huset VI.

Hus XI: 22 m långt och 5,5 m brett, i väst-östlig 
orientering. Huset var treskeppigt med tätt ställda 
väggstolphål samt ca åtta eller fler takstolphål. Över
lappningen med hus X försvårar emellertid en vidare 
tolkning.

Hus XII: 10 m långt och 6 m brett, i väst-östlig 
orientering. Byggnaden representerades av glest och 
oregelbundet ställda stolphål efter väggstolpar.

Lämningar utanför husen
Flera härdar och gropar framträdde i husens närhet. 
Men de enda härdar som möjligen kunde höra till 
husen fanns söder om hus XV där också fyra odaterade
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hyddliknande konstruktioner påträffades. Huruvida 
de skulle vara orsaken till att härdarna låg här är 
vanskligt att säga, men eftersom flera av härdarna 
fanns längs med utsträckningen av hus XV antas de 
inte ha hört till hyddorna. Likaså fanns ett flertal gro
par inom och sydöst om hus XV. Flertalet härdar låg 
spridda och vanligen inte invid husen, men en mindre 
koncentration kunde skönjas öster och nordöst om 
husen VI och VIII.

Flera stolphål, grävda i en rad, förband hus III och 
XIV, något som förmodats tyda på en avgränsning i 
form av en mindre hägnad. Antagligen har också an
dra hägnader funnits men några ytterligare har uti
från grävningsiakttagelserna inte gått att foga in i ett 
mönster. En brunn låg norr om hus XIII. Om och när 
denna använts går inte helt säkert att säga. Brunnens 
läge invid husen förmodas i alla fall innebära att denna 
brukats av de boende. Men efter minst två raseringar 
och igenslamningar tycks brunnen inte längre ha bru
kats som vattentäkt utan fyllts med avfall. Andra mer 
ovanliga anläggningar var fem lergropar. Fyllningen 
bestod av ren lera som lagts i grävda gropar. En låg 
invid hus I och de två övriga intill undersökningsom
rådets nordostligaste schaktkant.

Fyndmaterialet var marginellt. Ett fynd som ur
skiljde sig var ett halvt keramikkärl i ett hål efter en 
väggstolpe i hus XV. Genom typanalogi anses kärlet 
kunna dateras till äldre järnålder (Westergaard 1993, 
s- 28). Sex romerska silverdenarer, som påträffades i 
ett stolphål norr om hus VI, måste ses som ett av de 
mer spektakulära fynden. För övrigt kan nämnas att 
bara få bitar av dekorerad keramik påträffades. Största 
koncentrationen fanns kring hus VI-VII och IX-XI.
Den övriga anonyma hushållskeramiken ter sig be

tydligt svårare att ge en samlad beskrivning och en 
kronologisk ram (att det verkligen rör sig om hushåll- 
skeramik stöds av det stora antal fragment med 
förkolnade matskorpor bevarade på insidan). Endast 
ett fåtal kärlformer har kunnat rekonstrueras. Här 
finns dels stora förrådskärl med rabbat gods, dels min
dre öron- och hankförsedda kärl (HM:469 i tecken

bil.). Ett av de bäst bevarade förrådskärlen (HM:305 
i teckenbil.) påträffades i en grop (A 1156). Förkolnade 
matskorpor/fastbrända matrester från kärlets insida 
har 14C-daterats till 2155±75 BP (Ua-5567)” (Wester
gaard 1993, s. 16-17).

Tolkning
Stolphålen är resterna av minst tre skilda gårdskom- 
plex med boningshus av mesulatyp och ibland med 
mindre uthus i en direkt anslutning till de större hu
sen. Utifrån skilda dateringar har kunnat konstateras 
att husen I och II tillsammans bildat en gård under 
romersk järnålder, vilken skulle kunna förmodas vara 
den yngsta gårdsbildningen. Under samma period finns 
också husen VI, VII, VIII och IX. Mellan de två går
darna finns många mindre hus som kan ha ingått som 
del av byggnationen. Gårdsbildningen avlöste husen i 
nordöst, hus XV, XIV, III och XVI som har en date
ring till förromersk järnålder.

Husens fokusering till ett visst område visar på en 
boendekontinuitet. Säkerligen har här funnits många 
hus. De många stolphålen inom byggnadsområdet ger 
en sådana antydan, men rimligtvis har de flesta inte va
rit av större omfattning utan snarare enklare gårdshus.

Brunnen visar att man haft tillgång till vatten inom 
boplatsen. Varifrån vatten hämtades efter det att brun
nen rasat igen är okänt. Dess placering inom boplats
ens centrala yta är dock ett tecken på att den kunnat 
utnyttjas flitigt. Var man hämtat sitt vatten är annars 
nästan alltid svårt att säga, eftersom få brunnar hitin
tills är kända bland halländskt boplatsmaterial från 
bronsålder och äldre järnålder. Men att de funnits på 
fler platser visas bl.a. genom en brunn i Trönninge 
socken (Carlie 1995).

Sex silverdenarer i ett stolphål, som dock inte gått 
att koppla samman med ett hus, måste anses vara ett 
fynd av mer ovanligt slag. Att de ibland förekommer i 
boplatssammanhang visas genom bl.a. ett myntfynd 
vid Ginderup i Danmark (Hatt 1938b). Fenomenet 
betraktades som ett husoffer och sannolikheten torde 
vara stor att så också är fallet inom undersöknings
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området. Skillnaden är emellertid att stolphålet med 
denarerna inte kunnat knytas till en synlig byggnad. 
Men ser man till stolphålens utbredning och koncen
tration i området finns mycket som talar för att ett 
hus stått här. Detta behöver inte nödvändigtvis ha varit 
av samma slag som övriga hus utan kan delvis ha va
rit byggt på syllstenar.

RAÄ 22, Skottorp, Skummeslöv socken,
Laholms kommun
(Artelius 1989a)

Stolphålen från sju hus fanns inom ett mindre om
råde. Fem av husen låg koncentrerade på en begrän
sad yta. Två överlappade varandra medan de tre öv
riga fanns strax invid. Samtliga var stolphus med en 
treskeppig planlösning. Endast ett uppvisade spår från 
en väggkonstruktion. Övriga bestod av olika ställda 
stolphål efter takbärande stolpar. Härdar och gropar 
fanns i skilda koncentrationer inom eller nära hus
miljöerna.

Områdets topografi
Krönläge och sydsluttning av en sandåsbildning, ca 
12 m.ö.h. Cirka 400-500 m söder om undersöknings
området flyter Stenån.

Jordart
Sand och grus.

Huslämningar
Tre av byggnaderna var så fragmenterade att de inte 
tas med i denna bedömning. Två låg norr om hus
koncentrationen och en låg överlagrad av minst två 
hus och utgjorde troligen det äldsta skedet. Den sist
nämnda har beräknats vara upp till 15 m i längd och 
5 m i bredd.

Äldre romersk järnålder
Hus 100: 13,4 m långt, orienterat öst-väst, och 2,0-
2,6 m brett mellan stolphålen efter parstolparna. Vid

framrensningen framträdde huset i ett första skede som 
en tunn kulturlagerrest, vilken dolde lämningarna ef
ter 7 parställda stolpar i en tämligen regelbunden pla
cering i två ungefär raka linjer. Något innanför varje 
gavelpar fanns ett djupt, centralt beläget hål efter en 
stolpe, som antas ha fyllt en stödjande tak- eller gavel
funktion. En annan intressant konstruktionsdetalj var 
stolphålen efter dubblerade stolpar invid ett stolp-par. 
Eventuellt återger situationen en rumsbildning i den 
östra huskroppen. Fynd av bränd lera, ofta med pinn- 
avtryck, och keramik var spritt i många av husets 
stolphål.

Hus 140:14,4 m långt, orienterat VSV-ÖNÖ, och 
1,8-2,6 m brett mellan stolphålen efter parstolparna. 
Anläggningen har utgjorts av 8 oregelbundet nergrävda 
parstolpar i relativt raka linjer. Största och minsta av
ståndet mellan två takbärande stolpar var 3,4 m res
pektive 0,4 m. Mellan stolpraderna i husets centrala 
delar märktes också stolphål som kan gå att knyta till 
en stödjande takkonstruktion. En annan iakttagelse 
var att två härdar fanns nära vardera gavelände, nå
got som möjligen antyder en tillhörighet till huset. Ett 
fyndmaterial bestående av bränd lera och ett blandat 
keramikmaterial från stolphålen kan härröra från verk
samheter inom huset.

Yngre romersk järnålder
Hus 60: 11m långt, orienterat VSV-ÖNÖ, och 2,6-
3,6 m brett mellan stolphålen efter parstolparna och 
ca 5 m mellan vägglinjerna. Takkonstruktionen har 
burits av minst 6 parstolpar, varav flera var dubbla, i 
en konvex linje. Flertalet uppträdde på ett regelbun
det avstånd. En frånvaro av dubblerade parstolpar och 
en gleshet mellan vissa stolphål gör dock intrycket 
något asymmetriskt. Största avståndet mätte 3,8 m 
och minsta 0,2 m. I husets västra del fanns hål efter 
tre dubbla parstolpar, antagligen satta som en mer per
manent förstärkning. Här registrerades också ett 
stolphål i husets mittaxel som av allt att döma också 
haft en takbärande och stödjande uppgift. Utgräv- 
ningsledaren Tore Artelius menar att förekomsten av
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Fig. 25. RAÄ 22, Skummeslöv socken (Artelius 1989). Schematiska skisser visande påträffad bebyggelse inom under- 
sökningsomrädet, markerad med grå färgton (de med siffror omtalas i texten). Teckningarna visar också var härdar och 
gropar placerats samt fyndmaterialets spridning. Fyndmaterial som ej redovisas har hört till annan tidsperiod eller varit 
av begränsad omfattning.

ett par inre östligt liggande stolphål kan ses som en 
vaggavgränsning. I motsats till majoriteten av de ge- 
Horngångna husen bildar takstolphålen en bågliknande 
böj i husets västra avdelning, mot att i den östra delen 
vara mer rakt satta. En intressant notering var även 
att mom husets västra del låg en till hushållet hörande 
härd och en avlång grop. Strax utanför koncentratio- 
nen av stolphål efter takbärande stolphål, ca 0,7-1 m, 
fanns en 0,05 m djup mörkfärgning, ca 0,5 m bred, 
ttled torv och grus. Direkt innanför syntes spår från 
^era pinnhål vars fyllning ofta bestod av bränd lera.

Hus 80: 9,2 m långt, VSV-ÖNÖ riktning, och 2,2- 
H m brett mellan stolphålen efter parstolparna. An- 

aggningen täcktes delvis av en tunn kulturlagerrest 
s°m efter rensning visade att husets takbärande stol- 
Par varit nedgrävda i två konvexa motstående linjer.

Vståndet mellan stolphålen varierade från 0,6-2,2 m. 
£ ressanta observationer var att två kraftigare stolphål 

arnträdde öster och väster om husets mittpunkt.

Mellan dem, nära det östligaste stolphålet, fanns tre 
andra vinkelrätt ställda stolphål som möjligtvis anty
der en skiljevägg. Tätt intill den norra långsidan, in
vid den eventuella skiljeväggen, fanns en härd och res
terna av en nedrasad vägg med fynd av kol, sot och 
bränd lera. Övrigt fyndmaterial var keramikbitar från 
flera av stolphålen.

Lämningar utanför husen
Stolphål, gropar och härdar var framför allt förtätade 
till krönläget samt i nord- och sydliggande sluttningar. 
”Anläggningarna låg på ett sådant sätt att man kan 
påstå att de hör till olika bosättningsfaser. Härdar och 
gropar både överlagrade eller snarare störde tidigare 
anlagda hus, på samma gång som stolphål ingående i 
huskonstruktioner grävts ned i äldre härdar och gro
par” (Artelius 1989a, s. 10).

En stor mängd härdar registrerades, totalt 86 styc
ken mot endast 20 gropar. Flera härdar fanns norr om
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husen, men det stora flertalet låg samlade söder om 
bebyggelsen och ett stycke ned i en sydsluttande slänt. 
Inom husområdet fanns knappast några alls. Här fanns 
däremot enstaka gropar, främst inom byggnaderna 
samt söder om dem.

Keramik, bränd lera och flintavslag hörde till de 
vanligaste fyndkategorierna. Materialet var spritt över 
stora ytor, en viss koncentration av bränd lera fanns i 
anslutning till husen. Det är dock svårt att ange i vil
ken omfattning materialet hört till respektive hus och 
tidsperiod.

Tolkning
Den kraftiga ansamlingen av hus, tätt grupperade på 
eller invid varandra, visar en strikt organisering och 
geografisk låsning av byggnationen. Den äldsta fasen 
förmodas vara från 1000-700 f.Kr., hus 130. Nästföl- 
jande skede representeras av husen 100 och 140, som 
daterats till århundradena före år 0. Äldre romersk järn
åder företräds strax efteråt genom husen 60 och 80.

De rester av kulturlager som framkom över delar 
av vissa byggnadslämningar var tunna och fragmen
tariska med ett ringa antal keramikbitar och flint
avslag. Härmed visas en speciell verksamhet omkring 
och i en byggnad. Kanske kastades hushållsavfallet 
genomgående utanför husen eller så har materialet 
kommit dit efter deras övergivande. Men att kultur
lagret bitvis har formen av ett hus tyder kanske sna
rare på en viss aktivitet i samband med boendet - en 
verksamhet som inte påminner om någon annan av 
de genomgångna platsernas där man i stället förefal
ler haft som mål att hålla ytorna rena och fria från 
skräp. Vad som trots allt går att utläsa är att i fyra av 
husens två senaste bruksperioder kan två hus ha exis
terat samtidigt.

Under den andra fasen är husen 100 och 140 täm
ligen lika i sin planstruktur och skiljer sig från näst- 
följande tidsskede. Detta visar kanske också att det 
funnits hus med torvväggar vars boendedel låg i hu
sets ena hälft, med eldstad och intilliggande djup grop 
fylld med keramik, flintavslag m.m. Om materialet

hört till huset är dock oklart då risken för kontamina
tion bedöms vara stor genom annan byggnation. Hus 
60 är i alla fall ytterst intressant genom att stolphålen 
efter takbärande stolpar verkar vara ställda likt vägg
stolpar, d.v.s. som sido- och gavelstolpar. Placeringen 
av extra stödjande takbärande stolpar inomhus un
derstryker att takdelen varit av sådant slag att stor 
förstärkning krävts.

RAÄ 194, Skrea-Lynga,
Skrea socken, Falkenbergs kommun
(Olsson, Westergaard & Lundqvist 1999)

Ett stort antal stolphål var nedgrävda på mindre för
höjningar invid ett mer vattensjukt område. Här fanns 
också flera härdar, gropar och enstaka ugnar. Högst 
sannolikt visar stolphålen en bebyggelsestruktur med 
flera skilda byggnader. Deras sammanblandning och 
höga fragmenteringsgrad i kombination med intensivt 
jordbruk och att flera byggnader kan vara överlap
pande medförde dock att endast två byggnadsrester, 
varav ett var ett fyrstolphus, klart kunde lokaliseras. 
Fyra 14C-dateringar, alla inom intervallet 374-40 BC 
med ett sigmas kalibrering, daterar tillsammans med 
framkommen keramik bosättningen huvudsakligen till 
förromersk järnålder.

Områdets topografi
Låg höjdrygg i en dalsänka, ca 12-15 m.ö.h. Stora 
ytor var flacka och sanka.

lordart
Sand och grus.

Huslämningar
Förromersk järnålder
Den byggnad som behandlas i denna undersökning, 
hus 1, framkom på en låg sandlins som något höjde 
sig över kringliggande sankmark. Huset var treskeppigt 
och låg i nord-sydlig riktning med en längd av 10,7 m 
och bredd mellan stolphålen av 2,1-2,34 m. Längden 
mellan stolphålen i längdriktningen skiftade från 1,5-
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2,67 m. Stolphålen var assymetriskt nedgrävda där 
största utrymmet kunde noteras i söder. I gavellinjerna 
fanns också en gavelstolpe. Det större utrymmet och 
parstolparna gav tillsammans en indikation om en in
delning av huset i minst två olika ytor och möjligtvis 
även rum. Omfattningen och funktionen är okänd då 
husets ytor, förutom stolphålen som innehöll ett min
dre antal anonyma keramikbitar, inte hade ytterligare 
lämningar.

Lämningar utanför huset
Anmärkningsvärt få anläggningar fanns i husets ome
delbara närhet. Endast tre gropar kunde uppmärksam
mas. Den största, 1,15 m i diameter och 0,26 m djup, 
låg invid husets västra långsida, nära det största 
mellanrummet mellan stolphålen efter de takbärande 
stolparna. För övrigt påträffades flera närliggande 
stolphål i ofta långsmala anhopningar. Därigenom kan 
misstänkas att andra hus funnits inom området, men 
stolphålen gick inte att foga samman i något begrip
ligt mönster. Invid dem fanns enstaka gropar samt i 
Vlssa fall även härdar. Därutöver registrerades ett grop
hus, en osäker brunn och tre ugnar i områdets nordös- 
tra delar där också åtskilliga större gropar var belägna.

Brunnen var två meter i diameter och en meter djup. 
1 anläggningen påträffades brända lerblock, anonyma 
keramikbitar, enstaka flintavslag och brända ben.

Fynd av brända ben i härdar visade sig vara rester
f o
ran nöt och får. Materialet skiljer sig från flera bo- 

Sattningars genom sitt inslag av nötkreatur.
En större mängd keramik från minst tre kärl hitta

des i en grop i områdets östra delar, invid ett komplex 
av flera närliggande stolphål. Ett av kärlen var i det 
narmaste komplett och innehöll förkolnade matskor- 
P°r på insidan som med ett sigma gav ett kalibrerat 
värde till 340-40 BC.

Fynd av flinta var sparsamma. Även keramik- 
materialet var obetydligt men registrerades i betydligt 
stdrre antal än flintan och påträffades i flera gropar 
°ch härdar. Keramiken framträdde företrädesvis i gro- 
Par i nära anslutning till stolphålskoncentrationer.

Tolkning
Att man bara fann en större huslämning inom denna 
stora undersökta yta med sitt stora antal stolphål måste 
ses som märkligt. Orsaken kan sökas i omfattande 
jorderosion och markarbeten med djupgående plogar, 
som förstört det arkeologiska materialet. Trots dessa 
förhållanden lyckades man få fram en bild av en hus
lämning med hjälp av stolphålen från takbärande stol
par och ett koncentrat av stolphål i klungor med intil
liggande härdar och en stor mängd gropar.

Fig. 26. (forts. s. 96) RAÄ 194, Skrea socken, (Olsson, 
Westergaard & Lundqvist 1999). Schematiska skisser 
visande påträffad bebyggelse inom undersökningsområ
det (hus 1), markerad med grå färgton. Teckningarna 
visar också var härdar och gropar placerats samt fynd
materialets spridning. Fyndmaterial som ej redovisas har 
hört till annan tidsperiod eller varit av begränsad omfatt
ning.
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KeramikBränd lera
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Vad som dessutom kan betecknas som intressant 
är att vi här har förekomsten av en eventuell brunn 
som i motsats till flertalet av övriga anläggningar låg 
på ett lägre parti i en sluttning där markytan var mer 
sank. En förklaring kan vara att man haft brunnen ett 
stycke från själva boendeytan för att på så vis kunna 
skydda den från nedtrampning och allmän förstörelse.

Många av stolphålsanhopningarna visar att fler hus 
existerat samt att hägnader eller gärden kan ha fun
nits. Fyndmaterialets utseende och begränsade mängd 
stämmer också i stort med andra bosättningars från 
denna period. Ett undantag är att det i Halland inte är 
direkt vanligt att finna flera tydliga ugnar inom en 
boplatsyta.

Hushållens
strukturer
Samtliga redovisade platser har haft bosättningsspår 
från både bronsålder och äldre järnålder, om än i skif
tande omfattning. Vissa platser har huvudsakligen haft 
rester från en snäv tidsperiod, som t.ex. i Skottorp där 
större delen av materialet visar på en tidsanknytning

till förromersk-romersk järnålder. Andra, som t.ex. 
Brogård innehöll lämningar från flera skilda faser av 
bronsålder och äldre järnålder.

I följande kapitel kommer jag att göra jämförelser 
i kronologiskt perspektiv. Av förklarliga skäl kan re
sultaten av jämförelserna, beroende på bristande date
ringar och ibland snäva undersökningsytor, inte ses 
som ett bevis för hur hushållen varit organiserade utan 
får uppfattas som tendenser.

På grund av att det från de flesta undersöknings
platser inte går att få mer exakta dateringar är det 
svårt att försöka skärma av undersökningen till snäva 
tidsskeden. Dessutom verkar flera hus, med sina till- 
eller ombyggnader, ha existerat över flera hundra år. 
Därför har jag valt att dela upp tidsramarna i större 
block såsom bronsålder och äldre järnålder.

Husens dateringar har gjorts med radiometriska 
direktdateringar eller via ett fyndmaterial som respek
tive utgrävningsledare menat tillhöra husen. I samman
hang där keramik funnits i stolphål, eller i annan an
läggning som räknats till husen, har materialet ofta 
utgjort grunden för ett kronologiskt antagande om när 
byggnaderna uppförts.





Bronsålderns lämningar på 
boplatslokalerna

Byggnaderna

Förutom RAÄ 3 (Sannarp, Årstad socken) innehöll 
fem av de nio jämförelselokalerna, RAÄ 369 (Lunden, 
Onsala socken), RAÄ 35 (Lannekulla, Landa socken), 
RAÄ 60 (Köinge, Köinge socken), RAÄ 93 (Skum
meslöv, Skummeslöv socken) och RAÄ 94 (Brogård, 
Snöstorp socken) husrester från bronsålder.

Gemensamt för vissa av de undersökta platserna 
var att en eller flera äldre byggnader rests inom en till 
synes knappt tilltagen yta och att de äldsta varit svåra 
att tyda. På grund av en ibland hög fragmenterings
grad har jag valt att endast dokumentera klart defini- 
erbara byggnader, vilket i sammanhang med äldre 
byggnation inneburit det yngsta huset. För Lannekul
la och Köinge har detta fått till följd att därifrån redo
görs enbart för ett hus från respektive fornlämning 
trots att minst två eller tre funnits inom samma 
byggnadsyta (Appendix II, tabell 9).

Husens placering
Husen låg vanligtvis placerade inom samma yta. Äldre 
huskroppar doldes under det senare uppförda. I Köinge 
fanns spår av ombyggnationer från minst två tidigare 
faser. Att även andra hus byggts om vittnade huset i 
Lannekulla i Landa socken om. Intressant var också 
att man här i båda byggnaderna haft väggrännor för 
ytterväggarna, vilket kan visa att samma hushåll an- 
vant båda huskropparna.

Att boningshus också låg på ytor som inte omfattats 
av ombyggnation kan ses i Brogård där de påträffa
ts ett stycke från varandra. Ändå har man vistats 
’nom ett mycket snävt byggnadsområde.

Äldsta huset, hus XIV, låg dock ca 20 m öster om 
en yngre mer hopklumpad bebyggelse, vilken tolkats

som två olika bosättningsfaser. Det sista huset, XII, 
förmodas genom sin långa form vara en sammandrag
ning av två tidigare hus, hus XI och XIII, till en stor 
enhet (Carlie 1992).

Sammanfattningsvis har kunnat konstateras att:
1) Bebyggelsen har varit stationär och om man flyttat 

så har det skett till en angränsande yta.
2) Det förefaller som om man i stället för att flytta 

och uppföra nya hus i första hand varit mån om 
att bygga om eller bygga till sina hus.

3) Oftast har man uppfört det nya huset på ungefär 
samma ställe som det tidigare, och jag förmodar 
att man rivit den äldre byggnaden eller att denna 
delvis kunnat utnyttjats vid ombyggnationen. Den 
enda lämningen där man kan misstänka en om
byggnad av en äldre byggnad är i Lannekulla där 
en viss förskjutning mellan två huskroppar är märk
bar.

4) Husen har byggts inom ett begränsat område (vil
ket t.ex. omvittnas av bronsåldersbebyggelsen i 
Lunden). Undantaget var bronsåldershusen i Bro
gård, strax utanför Halmstad, som låg samlade 
inom en något större yta. Detta kan kanske ha sin 
förklaring i att man här haft flera byggnader inom 
ett och samma hushåll.

5) Husytorna ligger inte på flack mark utan vid kan
ten av en slänt, invid berg, på del av en avsats eller, 
som bebyggelsen i Brogård, på en mindre förhöj
ning.

Husens yttre former
Samtliga huslämningar med väggstolpar ger ett en
hetligt intryck, med i allmänhet tätt ställda väggstol
par och rundade gavlar. Förutom väggstolphål, som 
var det vanligaste, fanns även rester från ett fragmen-
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tariskt rännhus i Lannekulla. Mig veterligen är detta 
det hittills enda dokumenterade huset med väggrännor 
från bronsålder i Västsverige.

En sammanhållande länk genom hela bronsåldern 
är de rundade husgavlarna. Orsaken till ibland mer 
tvära gavlar har uppfattats vara, att stolparna varit 
klena och haft en mindre diameter än de i hus med 
mer böjda gavlar (Ängeby 1994). I Skummeslöv och 
Lunden saknas dock ytterväggar vilket omöjliggör en 
tolkning av husens vägglinjer.

Sammanfattningsvis har noterats att:
1) Husen har varierat i sin yttre form genom tätt eller 

mer glest satta väggstolpar i en ganska jämn yttre 
formstruktur med rundade gavlar och raka vägg
linjer.

2) Även yttre formelement som väggrännor med yttre 
konturer snarlika de nyss nämnda har kunnat re
gistreras.

3) Därutöver framkom hus som helt saknade spår från 
vägglinjer, som i Skummeslöv och Lunden.

4) Man kan till följd härav se vad som verkar vara 
lokala traditioner, där husens väggar utformas på 
ett särskilt vis inom varje undersökningsområde.

5) Vissa gemensamma drag går dock att följa, som 
t.ex. hos huset i Köinge och hus XIV i Brogård, där 
de yttre formerna starkt påminner om varandra.

Husens uppbyggnad

Det äldsta dokumenterade skedet är från hus XIV i 
Brogård med en datering till äldsta bronsålder (1846- 
1513 BC, ett sigma). Byggnaden överensstämmer i 
stort med huset i Köinge. Båda har liknande ytter- 
former med tvära gavelslut och ungefär samma stor
lek i längd och bredd samt en nästan exakt överens
stämmelse i bredden mellan parstolparna.

Under bronsålderns sista bosättningsskede i Bro
gård byggs det absolut längsta huset (hus XII, 44,4 m 
långt). Det finns dock inget som antyder någon form 
av öppna utrymmen och därmed en rumsindelning. 
Det enda av bronsåldershusen som kan antyda en så

dan är Köingehuset med två öppnare ytor i husets 
västra och östra sida. Överhuvudtaget finns det inget 
som antyder en särskild bostads- eller fähusdel, men 
det är inte osannolikt att det kan ha funnits. För liten 
eller fullständig frånvaro av makrofossilprovtagning 
och fosfatprover kan vara orsaker till varför inga kon
kreta funktionsindelningar kunnat göras av husen.

Vi kan konstatera att inga båsindelningar funnits. 
Inte heller skvallrar fynden inom husen om specifika 
arbetsområden.

Husens längd i Brogård anses av Carlie vara ett 
indicium för en funktion som boningshus eller ekono
mibyggnad. Långa hus antogs vara boningshus medan 
de kortare förmodades vara ekonomibyggnader. App
liceras resonemanget på övriga korta byggnader i 
jämförelsematerialet skulle även de kunnat tolkas som 
ekonomibyggnader, med undantag för huset i Köinge 
som mätte ca 19 m mellan gavlarna. Man måste dock 
vara observant på att det i många fall inte finns några 
gavlar, vilket kan innebära en viss skillnad i längd, 
kanske på upp till sex meter. Om man som exempel 
ser på avståndet mellan första och sista stolp-paret 
inom huset i Köinge och i Brogårds-huset XIV är ett 
tillägg till husens totala längd på totalt 5-6 m helt 
relevant. Möjligen går detta synsätt att tillämpa på de 
hus som inte haft några märkbara gavlar. Ett hus som 
vid den arkeologiska undersökningen uppmättes till 
en längd på 9 meter kan följaktligen ha varit 14-15 m 
långt. Det är dock oklart vilken funktion de kortare 
husen haft, eftersom de undersökta ytorna ofta varit 
begränsade och själva boningshusen kan ha legat ett 
stycke utanför undersökningsområdena.

Lennart Carlie menar att de yngsta husen i Bro
gård, hus XI, XII och XIII, har likartade grundplaner 
och därigenom återspeglar ett samband. Samma kon
staterande kan göras inom de andra undersöknings
platserna. I Lunden, på Onsala-halvön, kunde inga 
vägglinjer konstateras vid några av de tre husen från 
bronsålder. Vägglinjer i form av rännor observerades 
däremot i Lannekulla. Spår efter väggstolpar fanns 
förutom i Sannarp även i Brogård och Köinge. Av
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ståndet mellan väggarna var ibland över 8 m. Även 
om måtten skiftade något inom ett och samma hus 
var de trots allt ganska enhetliga.

En intressant iakttagelse var att de ingångar som 
kunnat skönjas nästan samtliga funnits invid eller nära 
takbärande stolpar, även om ingångarna lagts i hu
sens mittdel.

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Byggnaderna har varierat i längd, men knappast i 

bredd.
2) Man har varit mån om stora öppna ytor mellan de 

takbärande stolparna.
3) Vissa förskjutningar mellan stolp-paren har med

fört att både större och mindre utrymmen skapats. 
Tydligast var detta i Köinge, där en tätare sättning 
av takbärande stolpar fanns i husets mittlinje, vil
kas placering innebär att man här möjligen kan se 
en form av tredelad rumsindelning.

4) Husens inre planlösning, d.v.s. stolparnas inbördes 
placering varierade. De takbärande parstolparna 
var ändå ganska jämnt nedgrävda, i både breddled 
och längdled, inom byggnaderna. Ett undantag 
kunde däremot observeras i Lunden, där takstolp- 
hålen bildade en närmast konisk form.

3) Vissa hus hade skönjbara dörröppningar, vanligt
vis belägna direkt invid eller nära en takbärande 
stolpe.

6) Ingångarna har legat i husens långsidor, i mitten 
eller nära ena kortsidan.
Flera av husen inom varje bosättningslokal har lik
artade grundplaner, men grundplanerna kan däre
mot starkt skilja sig från de hos andra platsers hus. 
Detta har uppfattats som att det inom varje bo
sättning funnits lokala byggnadstraditioner.

8) Vissa av byggnaderna i Brogård verkar under den 
yngsta byggnadsfasen ersättas av ett större hus, som 
antagligen fyllt flera funktioner. Enligt utgrävnings- 
ledaren antas både förråd och stall nu ingå i bo
ningshuset och därför blir det längre än tidigare. 
Det blir däremot inte bredare utan har i princip 
samma bredd som den föregående fasens byggnader.

Anläggningar

Den stora tveksamhet som råder i tolkningen av vilka 
gropar eller härdar som hört till de bronsålderstida 
husen tar sig uttryck i att de respektive utgrävningsle- 
darna endast kunnat konstatera två hus med andra 
anläggningar än stolphål. Båda fanns inom undersök- 
ningslokalen Lunden i Onsala och innefattade tre här
dar liggande i mittlinjen av två hus och mellan tak
bärande stolp-par i husen III och IV. Därtill skall kan
ske också räknas en 1 m stor lerfläck som påträffades 
centralt inom hus II västra parti i Skummeslöv.

En grop som förmodas höra till huset i Lannekulla 
noterades i den östra sektionen, nära gavelslutet. Pla
ceringen inom byggnaden gör det troligt att denna hört 
samman med det yngsta av husen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Härdar och gropar som kan knytas till husen har 

varit sällsynta. Vissa härdar har registrerats, men 
genom sitt läge över stolphål eller direkt invid en 
takbärande stolpe har de flesta inte kunnat bedö
mas som hörande till huset.

2) Några undantag visar dock att härdar brukats inom 
husen. Att olika slag av gropar använts inom hu
sen kan också förmodas, fast inga har bedömts sä
kert tillhöra byggnaderna trots att de legat inom 
dem. Deras placering, liksom många av härdarnas, 
utesluter ofta en samtidighet.

Fyndmaterial
Husen finns vanligtvis i områden som nyttjats under 
lång tid. Följden blir att fyndmaterialet i anläggningar 
kan härröra från olika tiders verksamheter. I all syn
nerhet var det märkbart i Köinge där de takbärande 
stolparna drivits ned i marken genom ett underliggande 
bosättningslager. Även hus XII i Brogård förmodas 
innehålla fynd som kommer från aktiviteter som ut
förts invid andra, äldre hus.

Att keramik fanns i flera av takstolphålen, tillsam
mans med bränd lera, kan förklaras med att materia
let hört till huset, eller till en kultisk handling, eller
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också att det kommer från en underliggande och tidi
gare byggnadsfas.

Fyndmaterialet var överlag begränsat och bestod 
vanligen av anonym fragmenterad keramik som inte 
kunde ge någon upplysning om kärltyp. Frånvaro av 
synlig dekor ger dock ett allmänt intryck av att frag
menten kommer från en enklare, vardaglig brukskera- 
mik (Appendix II, tabell 8).

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Husens fyndmaterial har varierat ytterst lite.
2) Materialet representerades vanligtvis av anonym, 

fragmenterad keramik och bränd lera.
3) Båda materialtyperna fanns i både takstolphål och 

väggstolphål. Några mindre slaggbitar påträffades 
också i ett av stolphålen i Skummeslöv. Slaggbitarna 
har dock bedömts som betydligt yngre fynd, an
tagligen från en bosättning från äldre järnålder.

4) Orsaken till det så ofta blandade materialet är an
tagligen, att äldre fyndanhopningar genomgrävs i 
samband med senare byggnation och till den hö
rande anläggningar. Därför framträder de under
liggande bosättningarnas material i de yngre bygg
nadernas stolphål.

5) Det är alltid vanskligt att hävda en föremålskate- 
goris tidsmässiga och anläggningsmässiga tillhörig
het, i ett såväl synkront som diakront sammanhang, 
inom bosättningsytor som utnyttjats ett flertal 
gånger.

Ytor utanför byggnaderna
Fynd av rabbad keramik och deglar och l4C-resultat 
ger ett intryck av en mer spridd verksamhet på ytorna 
utanför byggnaderna under bronsåldern jämfört med 
yngre tidsperioder. Spåren består ofta uteslutande av 
enstaka, typologiskt svårdaterade, keramikfragment. 
Ibland kan även annat material, som t.ex. deglar, ge 
en antydan om tidstillhörighet. Datering av härdarna 
med 14C-analys av kolbitar i slutna lager är den vanli
gaste metoden för tidsbestämning, men på grund av 
höga analyskostnader kan man aldrig skaffa en rik
tigt heltäckande bild. Det är därför synnerligen osä

kert om man kan få en bild av hur stor yta ett hushåll 
brukat under en viss period.

Ytterligare osäkert blir förhållandet om endast små 
ytor banats av från matjord. Likaså måste det ses som 
vanskligt att försöka datera anläggningar utifrån i dem 
framkomna artefakter. Risken finns alltid, att de kom
mer från ett annat slags arbete på annan plats och av 
olika skäl samlats på en yta eller i en anläggning.

Fyndmaterial på ytor utanför byggnaderna

De procentuellt största fyndmängderna härrörde från 
några större gropar som låg nära husen. De innehöll i 
ett flertal fall ett rikligt keramikmaterial från flera kärl. 
Att fynden ibland också kunde vara mera begränsade 
visades sig i Köinge där fynd av flera bitar från ett 
kärl låg samlade på alvytan åtta meter från husets syd
östra gavel. Här innehöll också anläggningar, belägna 
över hundra meter söder om bronsåldersbebyggelsen, 
enstaka fynd av rabbade keramikskärvor. De fanns i 
större gropar och kokgropar som låg tillsammans med 
äldre järnålderslämningar. Någon liknande blandning 
kunde inte ses i området med huset från yngre brons
ålder, som låg topografiskt sett något lägre och när
mare Högvadsån. Det bronsålderstida aktivitetsom
rådet förmodar Ängeby också omfattas av en avfalls- 
grop, ca 150 m norr om huset, med bronsålderskera- 
mik (Ängeby 1994, s. 23). ”De fynd som kan antas ha 
direkt anknytning till långhuset från yngre bronsål
der, förutom möjligen också det ovan beskrivna kär
let, inskränker sig till enstaka keramikskärvor, bränd 
lera (lerklining), ytterst lite slagg, sparsamt med flinta 
och en knacksten”. (Ängeby 1994, s. 21).

I Skummeslöv kunde konstateras en stor och djup 
grop, med ca 4 kg keramikbitar av skilda kärl, som 
låg strax utanför en hägnad, norr om husen. På en yta 
ca 300 m nordöst därom fanns en grop med ca 30 kg 
bränd lera. Inga konkreta koncentrationer av anlägg
ningar från bronsåldern påträffades.

Fyndmaterialet i Lannekulla låg väl samlat och gick 
inte att spåra på längre avstånd från huset. Materialet
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var dock fragmenterat och det går inte att genom typ
analogier få en uppfattning om tidstillhörigheten. Ma
terial i en av de daterade härdarna visar att keramik
materialet från bronsåldern inte behöver vara av spe
ciell karaktär utan kan vara anonym.

I Brogård framkom anhopningar av rabbad kera
mik på ett avstånd av 250^100 m från bebyggelsen. 
Inom bosättningen registrerades en keramikugn samt 
intilliggande anläggningar med rabbad keramik. 

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Typerna av fynd var begränsade och bestod van

ligtvis av keramik, såväl rabbad som slammad och 
mer anonym, bränd lera samt enstaka glättstenar.

2) Fynd påträffades vanligen i gropar och härdar.
3) Största fyndmängden uppvisade vissa av de större 

groparna.
4) Materialet visar vid en jämförelse stor variation i 

var det ligger i förhållande till bebyggelsen.

Anläggningarnas placering

Inom samtliga boplatser har såväl gropar som härdar 
påträffats. Att räkna deras totala antal har tyvärr va
rit omöjligt, dels på grund av att undersökningarna 
endast är begränsade till själva exploateringsområdet 
- vilket i regel innebär att inte mer än delar av ett 
bosättningsområde undersökts - dels av det faktum 
att endast ett litet antal blivit daterade och att vi där
för inte vet hur många som kan räknas till de skilda 
tidsperioderna. Vi får istället göra antaganden grun
dade på lämningarnas läge i förhållande till byggna
derna och på typanalogier.

Jag har inte funnit det motiverat att räkna mäng
den anläggningar och försöka göra jämförelser mel
lan de skilda undersökningsytornas totala antal. Vad 
Jag emellertid kunnat fastställa är att de anläggningar 
som kunnat dateras till bronsålder företrädesvis re
presenterades av gropar och härdar. En keramikugn 
har också registrerats i Brogård. Någon närmare 
typdefinering av anläggningarna har endast gjorts i 
hrogård och Köinge, där kokgropar omnämnts.

I sin licentiatuppsats om Brogård skriver Lennart 
Carlie: ”Av de sammanlagt 15 härdar som underställts 
en 14C-datering vid Brogård har endast en härd date
rats till bronsåldern. Denna (A5455) framkom i do 
VII och var belägen närmare 350 m från samtida lång
hus. Samma spridningsbild upprepas vid en gransk
ning av kokgroparnas fördelning inom uo. Av denna 
anläggningstyp påträffades huvuddelen inom ett av
stånd av 120 till 350 m från husen medan endast en 
mindre mängd, 20 %, framkom inom ett avstånd av 
10 m från husen. Tillsammans visar placeringen av 
kokgroparna men också den till bronsåldern daterade 
härden att avståndet mellan bebyggelse och aktivitets
områden varit avsevärda. Detta förhållande förstärks 
ytterligare genom den rumsliga placeringen av två an
dra anläggningar som kunnat dateras till bronsåldern. 
I do VII framkom en keramikugn innehållande stora 
mängder rabbad keramik. Ytterligare ett par andra 
anläggningar i dess närhet uppvisade fynd av rabbad 
keramik vilket visar på att det förekommit ett speci
fikt avsatt område för keramiktillverkning. Även här 
är avståndet till den samtida bebyggelsen mer än 
300 m. I do IV framkom en avfallsgrop (A1616) som 
genom 14C-datering visar på en samtidighet med det 
äldsta långhuset (XIV). Avståndet dem emellan upp
går till 120 m. En liknande bild erhålls utifrån sprid
ningen av degelfragment...Endast 2 av de 10 degelfö- 
rande anläggningarna framkom i anslutning till brons- 
åldershusen medan resterande 8 anläggningar påträf
fades i do V, VI och VII. Avståndet härifrån till bebyg
gelsen varierar mellan 130 och upp till 350 m. Av vad 
som ovan anförts framgår att trots att den egentliga 
bebyggelsen under bronsålder varit väl samlad inom 
ett område är spridningen av de tillhörande aktivitet- 
sområdena av omfattande utbredning.” ”Vid Brogård 
illustrerar avstånden mellan bebyggelse och aktivitet
sområden att dessa två enheter varit separerade och 
att det egentliga bosättningsområdet omfattat en yta 
av 150x350 m, d.v.s. mer än 5 hektar” (Carlie 1992, s. 
68-69). Carlie menar att avfallsgropar och kokgropar 
ofta påträffas i anslutning till bronsåldersbebyggelse och
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då vanligtvis ett stycke därifrån. Som ett belägg näm
ner han ett kokgropssystem ca 120-130 m bortom den 
samtida bebyggelsen (Carlie 1992, s. 68 f.).

Invid den bronsålderstida bebyggelsen iakttogs även 
ett stort antal mindre gropar. Däremot kunde knap
past några härdar registreras.

En annan anläggningskategori är hägnaderna i 
Skummeslöv, sompå ett synbart sätt avgränsade hus
bebyggelse från andra utanför liggande verksam
heter. Hägnaderna fanns endast synliga i öst-västlig 
riktning och det fanns öppningar i hägnadslinjerna som 
kan tolkas som in- och utgångar. Omedelbart utanför 
den norra hägnadslinjen observerades en större grop 
med rikligt av rabbad keramik. Likaledes fanns andra 
närliggande gropar, fast med ett mer begränsat antal 
bitar keramik. Enstaka gropar på större avstånd från 
bebyggelsen innehöll också keramikmaterial från 
bronsåldern. Gropar som låg i ett system med två ra
der fanns i områdets nordöstra del. En av dem har 
daterats till bronsålder. I samma område fanns också 
andra gropar varav en anses vara använd vid lertäkt.

Stora ytor kring huset i Köinge var mer eller mind
re tomma på anläggningar, men små och grunda gro
par fanns i och invid ett område med lera 60 m söder 
om byggnaden. Här låg också enstaka kokgropar i 
vars närhet fanns några större gropar vars keramik 
möjligtvis gör att de kan dateras till bronsålder. An
läggningarna ligger dock, som tidigare nämnts, i ett 
äldre järnålderssammanhang så det är oklart vad för 
slags anläggningar som i realiteten hör till den brons
ålderstida etableringen. Vi kan emellertid konstatera 
att verksamhetsområdet inte uteslutande funnits in
vid bosättningen utan även ett stycke därifrån, vilket 
understryks av den tidigare nämnda avfallsgropen, ca 
150 m norr om huset.

I ett klart motsatsförhållande till Köinge står Lan- 
nekulla där alla anläggningar låg nära huset. Olika 
lämningar, som flera härdar och gropar, visar på en 
intensiv verksamhet som rimligtvis hört till ett hus
håll vars boningshus låg strax intill.

Huset i Lannekulla låg invid och längs med ett berg

som medfört att platsen varit väl skyddad mot hårda 
västvindar från det närbelägna havet. Härdarnas och 
groparnas läge skall kanske också ses utifrån behovet 
av vindskydd och att det allmänt varit mer behagligt 
att arbeta på vindskyddade platser.

Vad som utmärkte bronsåldersbebyggelsen i Lun
den var att en djupare grop med en glattsten och kera
mik från flera kärl, med dekor i form av bl.a. nagel
intryck, rabbning och svulster, fanns direkt utanför 
hus IV sydvästra hörn. Gropens läge och förhållandet 
att inga andra anläggningar fanns i en omedelbar när
het gör att denna tolkats höra till huset. Antagandet 
stärktes ytterligare då inga andra fynd gjordes i när
området. Planbilden visar annars att flera gropar finns 
strax norr om huset och in mot bebyggelsen från äldre 
järnålder. I mellanliggande områden mot öster fanns 
också enstaka härdar. De överlag mest förekommande 
anläggningarna var här dock gropar, som inte bildade 
några synbara mönster.

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Det går sällan att fastställa anläggningarnas antal 

eller helt bestämma vad för slags anläggningar som 
funnits inom en bosättning. Vanligtvis är orsaken 
att exploateringen omfattar små ytor som inte re
presenterar bosättningens totala omfattning.

2) Det går aldrig att med större säkerhet specificera 
alla anläggningar som hört samman med ett visst 
tidsskede.

3) Daterbara anläggningar fanns i Brogård på ett stort 
avstånd från bebyggelsen. Å andra sidan fanns ett 
stort antal mindre gropar i anslutning till byggna
derna, däremot fanns knappt en enda härdrest.

4) I Lannekulla och Lunden kunde konstateras att 
invid bebyggelsen fanns daterbara anläggningar.

5) Även i Skummeslöv gjordes liknande iakttagelser, 
men här kunde även påvisas spridda bronsålders- 
dateringar ett långt stycke från påträffade byggna
der. Här kunde också ses ett system av gropar bil
dande två rader.

6) I Köinge fanns bronsåldersmaterial i form av spridda 
keramikbitar invid huset och mer än 100 m därifrån.



Äldre järnålderns lämningar 
på boplatslokalerna

Byggnaderna

Flertalet av de påträffade byggnaderna var från äldre 
järnålder. Förutom inom RAÄ 3 (Sannarp, Årstad 
socken) framkom hus från perioden inom jämförelse
lokalerna RAÄ 369 (Lunden, Onsala socken), RAÄ 
499 (Orred, Fjärås socken), RAÄ 93 (Skummeslöv, 
Skummeslöv socken), RAÄ 94 (Brogård, Snöstorp 
socken), RAÄ 56 (Hov, Ysby socken), RAÄ 22 (Skot
torp, Skummeslöv socken) och RAÄ 194 (Skrea-Lynga, 
Skrea socken). En av byggnaderna i Sannarp räknas 
som en av de yngsta och förmodas sträcka sig in i 
folkvandringstid (Appendix II, tabell 10).

Likt bronsåldersbebyggelsen låg flera byggnader 
mom väl avgränsade områden där de ibland byggts 
till eller uppförts ovanpå annan äldre byggnation.

Husens placering
boplatser som enligt de skilda utgrävningsledarna har 
en bebyggelse från tidig äldre järnålder har endast kun- 
nat påvisas i Skottorp, Skummeslöv, Hov, Skrea-Lynga 
°ch Lunden.

Skrea-Lynga kan enligt rapportförfattarna, Olsson, 
Westergaard 8c Lundqvist, ses som en bosättning under 
en begränsad tidsperiod under förromersk järnålder. Hur 
st°r eller omfattande denna varit går inte att säga.

L>e övriga undersökningslokalerna, bortsett från 
Funden, visade på fortsatt bebyggelse som sträcker 
Sl8 in i romersk järnålder, vilket kan märkas genom 
att närmast en kopia av den tidigare bebyggelsen växer 
UPP tätt invid den äldre. Framför allt är det iögonfal- 
*ande på platser som inte förevisade någon form av
ombyggnation.

Ftor som tidigt utnyttjats för boende, med början i 
r°nsålder/tidig järnålder, fanns på båda boplats

lokalerna i Skummeslöv, d.v.s. boplatserna Skummes
löv och Skottorp. Gemensamt för dessa var en tydlig 
avgränsning av platserna för byggnaderna. För Skum
meslöv fanns en klart och tydlig markerad skiljelinje i 
form av en hägnad vid vilken hus från såväl brons
ålder som förromersk- och romersk järnålder fanns 
belägna. Samma iakttagelse kunde även göras inom 
bosättningen i Skottorp, som dock inte låg inom en 
hägnad. Gemensamt för båda platserna var emeller
tid att de avgränsats från andra ytor och att det inom 
det avgränsade området funnits en husbyggnation. Lik
heten med Sannarpslokalen är slående. Här fanns 
också ett område med en yta för en byggnation med 
lång kontinuitet och därför kan man antagligen också 
här tala om en mycket konkret organisation av hushåll
ens verksamheter.

I Brogård har konstateras en landsby från romersk 
järnålder med en 300-400-årig bosättningsfas inom 
ett begränsat område tillsammans med mer utanför- 
liggande husgrupper. Dateringen av dessa visar på sam
tidighet med husen i landsbyns centrala del, vilket Len
nart Carlie menar är ett tecken på en differentierad 
boendestruktur. Inom byn har som mest funnits sex 
gårdsenheter (Carlie 1992, s. 53 ff.). ”Gårdsenheter- 
na har varit stationära så till vida att när något hus 
ersatts av en ny byggnad har detta skett i direkt anslut
ning till det äldre huset. Inom de centrala delarna av 
landsbyn har det existerat en obebyggd allmänning, 
ett mönster som tycks vara genomgående för större järn- 
åldersbyar i Sydskandinavien”. (Carlie 1992, s. 69).

I sin lic. uppsats har Lennart Carlie även behandlat 
den framväxande bebyggelsen i ett kronologiskt per
spektiv där skilda hustyper granskats. Han konstaterar 
bl.a. att rännhusen i första hand var belägna i områ
dets västra parti. Stolphusen fanns däremot spridda
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över hela undersökningsytan och i närheten av ränn
husen.

De som betecknats som långhus utan synliga väg
gar framträdde i område do IV. Uthusen var i do V 
och VI. Grophusen låg mer koncentrerade i undersök
ningsområdets östra delar.

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Vissa av bosättningarna har haft en lång varaktig

het som sträckt sig från bronsålder och vidare in i 
järnåldern.

2) Flera byggnader som uppförts inom mindre ytor 
har på något vis avgränsats, ibland med någon form 
av avspärrning som exempelvis hägnader.

Husens yttre former

Linjer efter husväggar framkom endast i Hov, Lunden, 
Brogård och Orred. I förstnämnda fall var husens sido
linjer raka med tvära gavelslut. Byggnadernas struk
tur var densamma, trots att de var olika stora. Som 
kontrast kan ställas huset i Lunden där de fragmenta
riska vägglinjerna formade en något oval byggnads
form, vars största bredd var i byggnadens mitt. Stolp- 
hålens närhet till varandra varierade kraftigt, men de 
mer tätt satta syntes invid husets nordöstra gavelslut, 
där också husets bäst bevarade del fanns.

I Brogård märktes olika byggnadstekniker i hus med 
väggrännor med stolpar, hus utan stolpar i väggränno
rna och hus som till halva delen bestod av väggrännor 
där resterande del var tätt satta stolphål. Därutöver 
kunde hos några få hus också märkas väggrännor ut
anför en linje av tätt grupperade väggstolpar. Formerna 
var trots skillnader i längd ganska enhetliga med nå
got konvexa väggar där största bredden mellan väg
garna fanns i husets mittparti. För byggnaderna i Orred 
fanns stolphål nedgrävda/nedslagna i husrännorna.

Inom Skottorp iakttogs också variationer i husens 
uppförande. Ett hade rännor, två var i avsaknad av 
synliga väggar och ett hade tätt ställda väggstolpar. 
Gemensamt var dock att byggnadernas längd var un
gefärligt överensstämmande. För övrigt kunde mär

kas en samstämmighet i byggnadernas utseende.
I Skummeslöv var samtliga hus, förutom ett, utan 

synliga stolphål efter väggstolpar. Även de i Hov visa
de en till synes enhetlig byggnadstradition.

Sannarpsboplatsen faller också väl in i samman
hanget. Byggnaderna var här helt i avsaknad av an
dra yttre vägglinjer än neddrivna väggstolpar. En an
nan mycket intressant iakttagelse var att man i sam
band med ombyggnad, på samma sätt som i Orred, 
uppfört husens ytterväggar med likartat utseende, trots 
att husen varierat i längd.

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Husens vägglinjer har varierat i utförande med både 

tätt ställda stolphål och djupt nedgrävda väggrän
nor med stolphål eller utan synliga stolphål. Där
till fanns en variant med väggrännor utanför vägg
stolparna.

2) Vissa hus innehöll en blandning av byggnadstekni
ker där både väggstolpar och väggrännor fanns re
presenterade. De var i regel också uppdelade i en 
västlig och en östlig hushalva.

3) Husväggarna var vanligtvis konvexa, men enstaka 
hade en mer rak vägglinje.

4) Förutom hus med synliga och tydliga vägglinjer 
fanns även de med diffusa vägglinjer och de som 
var helt i avsaknad av märkbara linjer efter ytter
väggar.

5) Husen skiftade i utseende inom vissa av undersök
ningsplatserna, framför allt inom Brogård och Skot
torp.

6) Övriga platsers hus gav ett mer uniformt intryck i 
sitt utförande, antingen genom en total avsaknad 
av linjer efter ytterväggar eller med synliga och klara 
vägglinjer i ett enhetligt utförande.

Husens uppbyggnad
Av vad som tidigare framgått hade inga väggstolpar 
observerats inom husen 100 och 140, i Skottorp. Vi 
vet därför ingenting om deras väggkonstruktioners ut
seende. Däremot speglar parallellt satta stolphål i båda 
byggnaderna en symmetrisk planstruktur. En intres
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sant konstruktionsdetalj var att ett djupare förmodli
gen takstolphål fanns nedgrävt något innanför parstol
parna i de västligaste respektive östligaste delarna av 
hus 100. Ett annat hus, hus 60, uppvisade utanför en 
linje av ibland dubblerade takstolphål spår från en yttre 
begränsning i form av en mörkfärgning med torvblan- 
dat grus. Innanför denna fanns ett stort antal pinnav- 
tryck, i vilka registrerades bränd lera. Tore Artelius 
har tolkat den yttre färgningen som en rest från en 
yttervägg av torv vars insidor haft lerklinade pinnar. 
”Intressant är att trots att stolphålen i den inre kon
struktionen har ett djup på upp till 0,38 m så finns 
inga rester av en yttre vägglinje av stolpar. A60 anty
der att det inte nödvändigtvis har funnits yttre vägg
linjer bestående av jorddrivna stolpar. Taket kan ha 
placerats direkt mot en tjock torvvägg för att i en yt
terligare förlängning ansluta direkt till marknivån” 
(Artelius 1989a, s. 88). Det fanns här också en skill
nad mellan husets västra och östra halva. I den västra 
hade huset förstärkts och här fanns också en härd och 
en grop. Författaren uppfattar detta som att husets 
västra del bestått av en bostadsdel och att östra halvan 
varit stall eller magasin (Artelius 1989a, s. 88).

I Hov var väggstolphålen så nära varandra att de 
kan ha varit förbundna med någon form av ris som 
flätats och tryckts mellan stolparna. Inom hus VI kun
de obränd lera tillvaratas, ett material som Bengt Wes
tergaard uppfattar som resterna av ett lergolv (Wes
tergaard 1993, s. 18).

I Lunden var väggstolparna mer glest satta så att 
nian inte med samma lätthet som i Hov kunnat infoga 
ett risverk mellan stolparna. En bränd lerkoncentration 
1 en yttervägglinje i husets mittsektion kan tyda på att 
husets mittdel varit klinad. Den brända leran kan också 
vara från en ugnskåpa till en härd inom huset eller 
Aån en anordning på vilken härden funnits uppbyggd. 
1 husets vägglinjer kunde även två motstående in
gångsöppningar invid ett par hål efter takbärande stol
par observeras. Samma iakttagelse gjordes hos flera 
av de andra husen inom undersökningsområdet. De 
takbärande stolparna har med andra ord brukats som

ett extra stöd för en öppning, vilket kan ses som lo
giskt om öppningen använts under en längre tidspe
riod. En mer tillfällig öppning som inte legat invid ett 
takbärande stolppar kan hypotetiskt utnyttjats en 
mindre tid och snart raserats då en bärande och stad
gande konstruktion saknats.

Några tydliga ingångar kunde inte iakttas i Hov. 
Förklaringen ligger kanske i att boningshusen byggts 
om ett flertal gånger och att spåren från dörröppning
arna därigenom har suddats ut. De två mindre husen 
strax väster om det stora huset XV förbands genom 
en stolphålsrad som eventuellt avspeglade en inhäg
nad gårdsbebyggelse sammanhörande med ett stort 
boningshus. Husens närhet till varandra och en sam
hörighet i byggnadstradition stärker antagandet att 
här varit en samtida och enhetlig gårdsbebyggelse. De 
två mindre husen kontrasterade mot det längre hus 
IV, som i motsats till de kortare husen hade hål efter 
takbärande stolpar - alla tätt ställda i husets mittlinje. 
Efterföljande gårdsbebyggelse, under romersk järnål
der, visar på en fortsatt byggnadstradition som an
nars kunnat härledas till den senneolitiska tidsperio
den.

Från den romerska järnåldern finns två närliggande 
gårdsenheter med sannolika ekonomibyggnader och 
boningshus tätt intill varandra. Tyvärr går en schakt
gräns invid och t.o.m. över vissa av husen. Därmed 
har svårigheter uppstått med att få en enhetlig bild av 
hur området utnyttjats. Men utgrävningsledaren Bengt 
Westergaard menar att hus I och hus II hört samman. 
Hus VI betraktar han som bas för den andra gårds- 
enheten med de mindre tillhörande husen - hus IX, en 
cirkelrund byggnad med över 4 m i diameter, och de 
två korta, något svårtydbara byggnaderna, VII och 
VIII (Westergaard 1993).

Huset i Skrea-Lynga uppvisade inga påtagliga vägg
linjer. Däremot formade stolphålen tillsammans en ca 
10 m lång cigarrformad konstruktion, med en bredd 
mellan stolphålen på över 2 meter. Huset behöver inte 
ha varit bredare, utan tak och väggar kan ha vilat på 
de stolpar som stått i de framkomna stolphålen.
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Lennart Carlie har för Brogårdsbosättningen kon
staterat överensstämmelser i husens inre sammansätt
ning och utifrån stolphålens läge har han delat in hu
sen i grupper, som uppvisar olika särdrag.

Rännhusen bildar två grupper. Grupp 1 består av 
husen II, XX, XXII och XXIII. Husen ligger nära var
andra, är ungefär lika långa och breda samt har i det 
närmaste haft lika många par takbärande stolpar. Ge
mensamt är också att den största öppna ytan finns i 
husens västra del. Ytterligare en allmän nämnare är 
att alla hus haft två indragna ingångar i sin norra och 
södra sida. Samtliga har funnits inom husens östra 
halva. Det konstaterades också att ingen av ingång
arna varit direkt motställd någon annan.

Grupp 2 utgörs av hus XVIII. Där uppvisar läng
den och bredden en överensstämmelse. Väggstolpar
na har, till skillnad från hos övriga rännhus, varit satta 
nära rännorna och innanför dem.

För stolphusens räkning har Carlie uppfattat 6 olika 
grupper. Grupp 3 omfattar hus XI, XII, XIII och XIV, 
vilkas längd och bredd har varierat, fast alla har haft 
rundade gavlar. De takbärande stolparnas ställning, 
samt avståndet mellan väggstolparna, har varit likar
tade. Grupp 4 består av hus IV, V och XXVIII, vilka 
tillhörde de största husen. Likheten mellan dem base
ras på gavelstolphålens och takstolphålens i allmänhet 
homogena belägenhet. Grupp 5 innefattar hus I, III 
och XXIV. Gemensamt för husen är en grundform med 
något konvexa vägglinjer med en ingång i norra och 
södra vägglinjen. Vanligt är även en frånvaro av hål 
efter stolp-par i husens gavlar. Grupp 6 består av hus 
VII och XXIX. Husen tillhör de minsta, med en längd 
av 10-16,2 m och en bredd av 4,8-5,8 m. En gemen
sam nämnare är 3-5 hål efter takbärande stolp-par 
som har stått på ett i regel enhetligt avstånd. Husens 
vägglinjer har i allmänhet också varit något sämre än 
hos övriga stolphus. Grupp 7 består av hus XV och 
XXXIII. Allmänt är att de har varit långa, stora och 
att de har haft en tydligare konvex vägglinje än öv
riga hus. Ingångarna har legat i husens centrala par
tier i norra respektive södra långsidan. Grupp 8 re

presenteras av två långhus, hus VIII och XXXII, som 
har haft raka vägglinjer och tvära gavlar. Grupp 9 har 
helt saknat väggstolphål och till gruppen räknas hus 
XXXVI och XLII.

Därutöver bildar de så kallade uthusen, hus med 
en längd mindre än 10 m, en annan gruppering. Ge
mensamt för dem är att de har haft 4-6 takbärande 
stolpar, och att de vid undersökningstillfället saknade 
väggstolphål. Flertalet av uthusen låg också i nära an
slutning till långhusen (Carlie 1992, s. 45-47).

Vid jämförelser mellan samtliga byggnader kan 
stora skillnader observeras. Där yttervägglinjer, och 
där spår av fler än en byggnad, fortfarande fanns be
varade är detta ofta tydligt. I samtliga fall har, när väl 
hus börjat att uppföras, samma husstruktur bibehål
lits. I områden där husen hade stolphål, väggrännor 
eller en total frånvaro av spår från ytterväggar, fort
satte också samma byggnadstradition, vilket kan be
tyda att ett och samma hushåll under flera generatio
ner tagit i anspråk samma plats eller närliggande yta 
för en kontinuerlig bosättning.

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Vid om- eller tillbyggnader verkar man kopierat 

den tidigare byggnadens form och byggnadsteknik.
2) Byggnaderna visar skiftande grundplaner. Ibland 

har de haft extra takbärande stolpar.
3) Det treskeppiga huset är otvetydigt vanligast före

kommande.
4) Både i Skrea-Lynga och Skottorp har man obser

verat hus vars takbärande stolpar haft en sådan 
bredd mellan respektive stolp-par att man kan för
moda att ytterväggar uppförts direkt på eller strax 
invid de takbärande stolparna.

5) Lera i stolphål i ett av husen i Hov har uppfattats 
som rester av ett lergolv.

6) Dörröppningar har i regel legat i närheten av tak
bärande stolpar, och har ofta haft en motstående 
öppning.

7) Till vanligheterna har också hört att ingångsstol- 
par dragits in ett stycke i byggnaden.

8) Husens längd har skiftat märkbart och såväl stora
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boningshus som små ekonomibyggnader har obser
verats.

Rumsindelningar
Huset i Skrea-Lynga verkar ha bestått av en enda stor 
öppen yta och taket har sannolikt vilat på vägg
stolparna. Ett liknande byggnadssätt kunde noteras i 
de mindre byggnaderna, hus III och XIV, i Hov. För
modligen innebär byggnadsskicket att man av prak
tiska skäl, som t.ex. att husen skulle inrymma en viss 
arbetssyssla, funnit det lämpligt med en större öppen 
Yta inom byggnaderna.

Takstolphålen inom husen har visat en grundplan 
med ofta tre utrymmen av varierande omfattning, åt
skilda genom stolp-parens tätare eller glesare place- 
ting. Om utrymmena gestaltar en verklig rumslig in
delning är osäkert. Indelningen av husen förmodas 
dock vara ett resultat av verksamheter som krävde en 
speciell utformning av husens inre miljö.

Om man studerar husens uppbyggnad kan det kon
stateras att hus under 15 m i allmänhet ger ett mer 
homogent intryck beträffande hur de takbärande 
stolparna grävts ned. Ett särfall är dock hus 60 i Skot
torp där en förstärkning av takbärande stolpar i form 
av dubblerade stolp-par har varit oftare förekomman
de i husets ena hälft. Här accentuerades dessutom en 
rumslig disposition genom en härd och grop som va
rit nedgrävda tätt intill varandra. I övrigt kunde inga 
rumsindelningar utifrån hålen efter de takbärande 
stolparnas placering eller utifrån mer närliggande 
stolphål eller andra markeringar göras. Däremot kunde 
de längre husen, d.v.s. de över 15 m, ha stolphål i så- 
väl täta som mer glesa led där större öppningar kunde 
skönjas på olika platser inom husen.

Inte heller fynden visar på vad man kan ha sysslat 
toed inom skilda utrymmen. Däremot gör Lennart Car- 
he observationen att några av de mer fyndrika an
läggningarna i Brogård var de takbärande stolphålen.

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Olikheter i placeringen av de takbärande stolpar

na har skapat såväl större som mindre utrymmen

mellan parstolparna. Jag förmodar att olikheterna 
mellan hur stolparna ställts antyder särskilda rums
indelningar inom ett hus.

2) Om denna hypotes är riktig har vanligen minst tre 
utrymmen brukats inom byggnader över 15 m 
längd.

3) Endast ett rum är skönjbart i de hus som är kor
tare än 15 m.

4) Mesulahusens konstruktion medför att husen oftare 
haft större, öppna ytor i breddled än de treskeppiga 
huskonstruktionerna.

5) Mesulakonstruktionerna är i allmänhet också nå
got bredare.

Anläggningar
Härdar var förhållandevis sällsynta i husen. Inom hus 
60, i Skottorp, fanns en härd i husets mittlinje. I hus 
140 syntes en härd vid vardera husgaveln. Deras belä
genhet kan visa något så ovanligt som att två samtida 
verksamheter inom huset krävt en eld. Men det kan 
också handla om två helt kronologiskt skilda verk
samheter. Byggnaden är för övrigt den enda av samt
liga inom undersökningen med två synliga härdar inom 
ett och samma hus. En märklig företeelse var resterna 
efter en förmodad härd i hus I, i Lunden, bestående av 
en rödbränd sandfläck i husets mellersta del. Denna 
har antagligen erhållit sin färg genom kraftig upphett
ning från en ovanliggande härd, belägen på en anord
ning av t.ex. sten eller lera.

Groparna verkade förekomma inom huskropparna 
i betydligt större utsträckning än härdarna. Tyvärr var 
det ibland också vanskligt att avgöra om en del ned- 
grävningar var gropar eller rester av stolphål. Man 
kan däremot utgå ifrån att en del funnits inom husen 
i Hov där flera gav intryck av att höra till byggna
derna. Groparna var små, från 0,1 m2 till över 1 m2, 
med ett djup som inte översteg 0,4 m. De fanns till 
största delen från husens mittdel och vidare till hu
sens västra sektion. Beklagligtvis går det inte att ut
läsa så mycket av materialet p.g.a. att byggnaderna i 
allmänhet ger ett intryck att vara ombyggda och till
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byggda ett flertal gånger. Tre anläggningar som be
traktas som eventuella ugnsrester kunde lokaliseras i 
två av husen i Hov. Två av dessa påträffades i västra 
delen av Hus VI och bör av allt att döma vara samtida 
med huset. Den tredje ugnsresten uppdagades i Hus 
IV, också den med största sannolikhet tillhörande hu
set. Någon närmare funktionsbestämning av respek
tive ugn har inte kunnat göras och fyndmaterialet skil
jer sig inte nämnvärt från det i andra anläggningar. 
Att de betraktats som ugnar och inte härdar beror i 
första hand på det rikliga innehållet av lera, både bränd 
och obränd. Förekomsten av hårt bränd och packad 
lera - i enstaka fall med vidjeavtryck - tas som intäkt 
för att här funnits någon form av raserad överbygg
nad.

Anmärkningsvärt få härdar och gropar påträffa
des således inom husen. Flera fanns visserligen inom 
huskroppar, men de låg på ett sådant vis att de ej be
dömts höra till byggnaderna.

Däremot fanns flera stolphål inom husen vars po
sition inte direkt gick att koppla samman med husen 
och deras funktion är inte klarlagd. Ett rimligt anta
gande är att de, som t.ex. flera av stolphålen i Sann- 
arp, haft en stödjande uppgift i ett ombyggnadsstadium 
eller helt enkelt ersatt uttjänta stolpar. De skulle i så 
fall kunna ses som delar av de sista byggnadsskedena 
under husets användande. Denna uppgift kan även 
vissa gropar haft. Det samlade anläggningsmaterialet 
pekar dock på stora svårigheter att rent konkret hävda 
vad för slags nedgrävningar, förutom stolphålen, som 
hört till en byggnad. Särskilt märkbart är detta i sam
band med flera ombyggnadsfaser eller när byggna
derna mer eller mindre verkar staplade ovanpå varan
dra inom ett avgränsat byggnadsområde. 

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Förutom stolphål var anläggningarna få och det 

var tidvis svårt att bedöma om de hört till en speci
fik byggnad.

2) Särskilt krångligt är det att göra relevanta bedöm
ningar i områden med flera skilda byggnader som 
genom århundradena byggts inom ett snävt område.

3) Härdar i husens mittlinje eller vid en gavelände hör 
till de mest vanliga placeringarna.

4) Även groparna har ett likartat läge.
5) Stolphål, som är belägna inom husen, och som ej 

går att foga in i ett allmänt system av stödjande, 
takbärande stolpar, förmodas tillhöra antingen ett 
annat byggnadsskede eller, om ett sådant inte kan 
iakttas, vara ett komplement till de takbärande 
stolparna och då också haft en stödjande uppgift.

6) Tre ugnar har kunnat konstateras i två mesulahus. 
Husens byggnadsform kan därmed kanske ha sam
band med en särskild arbetssyssla.

Fyndmaterial

Inom huset XIV i Hov fanns keramikbitar framför allt 
i husets västra parti, i de takbärande stolparna och i 
den sydvästra gavellinjen. I ett stolphål upptäcktes 
dessutom resterna av ett nästan intakt, men krossat 
kärl. Där syntes även inslag av bränd lera. Bränd lera 
tillsammans med bitar av keramik fanns också i flera 
gropar och härdar.

I Lunden fanns bränd lera och några enstaka kera
mikbitar koncentrerade till husets mittsektion invid 
den tidigare nämnda fläcken med rödbränd sand.

Bränd lera med pinnavtryck och bitar av keramik 
anträffades också i flera av stolphålen inom boplat
sen i Skottorp, men materialet var anonymt och säger 
egentligen inte heller här något om hur hushållen an
vänt byggnaderna och de utförda ar betssysslornas 
karaktär. I hus 140 fanns förutom bränd lera och ke
ramik även slaggbitar i några av stolphålen.

I det nordvästra gavelstolphålet inom hus 3 i Skum
meslöv obseverades en vävtyngd, slagg, bränd lera, 
brända ben, keramikbitar och en något skadad, min
dre keramikkopp. ”Koppen är ca 8 cm hög, bottnens 
diameter är 6 cm, mynningens 8,5 cm och den har 
gråsvart färg. Den har en S-formad profil, utböjd 
mynningskant och en hank som är fäst vid mynnings- 
kanten och vid buk/skuldra” (Viking & Fors 1995, s. 
45-47).
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Keramiken i Brogård låg i första hand i ett eller två 
stolphål i husets takbärande delar i de östra eller väs
tra hussektionerna (Carlie 1992, s. 58f.). Detta har 
uppfattats som ett slags husoffer med 1-7 skilda kärl
typer nedstoppade i stolphålen. Vanligtvis var endast 
1-2 kärltyper representerade. Ett fynd av 7 skilda kärl 
uppfattar Carlie som ”att det inte nödvändigtvis varit 
av vikt att sätta ned hela kärl utan även delar av ett 
kärl har varit tillräckligt, d.v.s. det har varit ritualen 
kring nedläggningen som varit det primära” (Carlie 
1992, s. 59). En förlängning av resonemanget blir att 
all keramik i stolphål kan uppfattas vara husoffer, 
något jag finner vara ett vanskligt antagande. Förhål
landet i det nämnda fallet var dock extremt, även i ett 
komparativt perspektiv, i all synnerhet då andra kera- 
mikfynd motsvarade endast några gram i stolphålen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Materialet inom husen var många gånger obetyd

ligt. Keramik i stolphål var mer vanligt i hus söder 
om Ätran. Här kunde också fastställas att flera 
nästan hela kärl och t.o.m. en mindre kopp ned
satts före en husstolpe.

2) Husens storlek verkar inte vara avgörande utan 
fynd av keramikkärl har påträffats inom såväl långa 
som korta hus.

2) Övrigt material inskränker sig till spridda keramik
bitar, slagg och bränd lera.

4) Den ojämförligen mest fyndförande anläggnings- 
kategorien överhuvudtaget är stolphålen, vilket 
kanske inte är så märkligt då få övriga anläggningar 
påträffades inom byggnaderna.

Ytor utanför byggnaderna
fyndmaterial

klintmaterialet gick i regel inte att datera närmare än 
till stenålder. Ser man till huset i Lunden och intillig- 
Sande ytor fanns i allmänhet inga fynd. De enda 
registrerbara fynden var enstaka spridda flintavslag 
direkt sydväst om huset samt bitar av bränd lera nå

got nordväst om byggnaden. En rundkärna i flinta som 
anträffades direkt öster om huset kan möjligen höra 
samman med hushållet, likaså de nämnda flintavsla
gen. Närheten till huset är således enda kriteriet vi har 
för en potentiell samhörighet.

I Skottorp fanns ett tunt kulturlager med strödda 
flintavslag och anonyma, små keramikbitar runt hus 
100. Dessas utbredning ger en föreställning om var 
husets ytterväggar funnits. Det är intressant att se hur 
materialet ligger i anknytning till byggnaden och att 
läget antyder ett samband. På grund av materialets 
stora fragmenteringsgrad visas dock inget annat än 
att man använt såväl flinta som keramik strax invid 
huset. En annan möjlighet är att hushållsavfallet dum
pats utanför huset. Den intilliggande byggnaden, hus 
140, kan ställas i ett jämförande sammanhang inom 
ett gemensamt kronologiskt intervall. Den enda över
ensstämmelse man då kan se är att husens samman
sättning med parallellt ställda stolphål är densamma, 
och att längden överensstämmer ungefärligt. Byggna
dernas olika fyndmaterial ger också intryck av att var
jehanda arbetssysslor utförts inom husen. Möjligtvis 
manifesterar hus 140 ett boningshus vars härdar ger 
bevis för ett boende mot att hus 100 är rest av en eko
nomibyggnad. Anläggningarna utanför husen kan ge
nom sin närhet antas vara sammanhörande och en 
kokgrop jämsides med hus 100 innehöll keramikbitar 
och smulor av bränd lera. Motsvarande fragment fanns 
även strax söder om hus 140.

Det samlade materialet från Skrea-Lynga observe
rades i första hand i anläggningarnas fyllning. Mate
rialet inom husen var ytterst begränsat och bestod 
endast av ett mindre keramikmaterial i de takbärande 
stolphålen. En stor mängd keramik, ca 7 kg, påträffa
des i en avfallsgrop i områdets nordöstra del. Fynd av 
brända lerblock, keramik och små mängder av flint
avslag och brända ben fanns i en brunn. Groparna 
fanns huvudsakligen i områdets mellersta delar där 
också den största mängden fyndmaterial med enstaka 
flintavslag, keramik, bränd lera och brända ben på
träffades. Keramik och slagen flinta framkom också i
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en av de tre ugnarna, strax nordöst om anläggnings- 
koncentrationerna. I ett grophus fanns en underliggare, 
en löpare, smärre antal bitar av förhistorisk keramik, 
bränd lera/lerklining och brända ben. I fyra spridda 
härdar framkom ett fyndmaterial av bränd lera, flint
avslag och enstaka keramikbitar. Övriga härdar var 
fyndtomma.

I Hov framträdde keramik i områdets sydöstra del 
där även fragment av bränd lera och lerklining kunde 
påvisas. Keramik och bränd lera fanns i flera anlägg
ningar och påträffades förutom i härdar och gropar 
även i stolphål. ”Merparten av det keramiska fyndma
terialet är av ganska anonymt slag, vilket torde för
klaras med att vi har att göra med grov hushållskera- 
mik med diskreta kärlformer utan dekor” (Wester- 
gaard 1993, s. 16). Dekorerad keramik fanns synnerli
gen sparsamt. Genom dekor kunde denna delvis date
ras till tidigneolitikum, men var i övrigt av ett senare 
slag. ”Dekoren på dessa är i allmänhet en enkel ut- 
vändig horisontell streckdekor, gärna på mörkt glättat/ 
polerat finmagrat gods. Till undantagen hör ett svart- 
glättat/polerat fragment av ett bikoniskt kärl med dia
gonalt orienterad dekor på skuldran bestående av ”rep- 
liknande” vulster och streck (HM:1524 i tecknenbil.). 
Keramik med denna typ av gods, ytbehandling och 
dekor kan typologiskt dateras till romersk järnålder. 
Den största koncentrationen återfinns i området kring 
husen VI-VII och IX-XI. En mindre koncentration 
syns kring hus I” (Westergaard 1993, s. 16-17).

Den påträffade keramiken var genomgående be
gränsad. För Skummeslöv konstaterades att ”Deko
ren varierade något, men linjedekor i karvsnitt i olika 
kombinationer var den vanligaste förekommande. 
Förutom denna fanns enstaka skärvor med punkter 
kombinerade med horisontella linjer, även de i karv
snitt. Dessutom fanns det några få skärvor som hade 
en dekor av gropar och stämplar” (Viking & Fors 
1995, s. 57).

Exempel på vad jag kallar hushållskärl är ett 
situlaformat kärl, som upptäcktes strax söder om an
hopningen med hus i område A i Skummeslöv. I gro

pen fanns dessutom bitar från fem eller flera kärl va
rav en del var glättade. En större mängd keramik
skärvor fanns också i en grop strax norr om den för
modade hägnaden till husbebyggelsen i område A. De 
flesta skärvorna hörde från ett kärl som genom 14C- 
analys av matskorpa daterats till övergången mellan 
bronsålder och förromersk järnålder.

I gropen fanns också ett stolphål med skärvor från 
ett mindre polerat kärl. Keramiken var av allmän ka
raktär och bestod av både större och mindre fragment. 
Bitar av polerat gods av såväl tunn som tjockare kera
mik påträffades annars på nästan samtliga platser och 
endast en mindre del av materialet var dekorerat. Av 
de framkomna bitarna att döma rör det sig om både 
stora och små kärl där till och med en kopp kunnat 
påträffas. Annars kan noteras att keramik, som kun
nat fogas samman till ibland nästan hela kärl, i regel 
härrör från större förrådskärk

Även fragmentariska lerblock hittades i härdar och 
gropar. Resterna från en järnframställningsugn fanns 
direkt söder om huskoncentrationen och hägnaden i 
område A. ”Bitarna visar tydligt att slaggen svalnat 
och stelnat rinnande och att det är så kallat reduktions- 
slagg. Ett par bitar har också en svagt rundad form av 
gropens kant” (Viking & Fors 1991, s. 61). Invid ug
nen och husen registrerades även reduktionsslagg i flera 
anläggningar. Därutöver framkom enstaka bergarts- 
föremål som en malsten, en lårbensformad slipsten av 
sandsten, två knackstenar och två glättstenar.

I Brogård var den grövre keramiken till stora delar 
rabbad och har daterats till bronsåldern. Resterande 
kärls ytbehandling har till större delen bestått av glätt- 
ning. Vissa har också dekor.

I en keramikugn framkom rikligt med keramikbitar. 
Samtliga kommer från två rabbade kärl. Utöver fyn
den i ugnen kunde en vävtyngd i en grop lokaliseras, 
därtill skall nämnas en lerskiva, en malsten och en 
skivskrapa i en kokgrop. I en annan kokgrop hittades 
ytterligare en löpare och en malsten.

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Fynden var få.
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2) Fyndmaterialet skiftade med flera olika slags fynd 
som keramik, bränd och sintrad lera, brända ben, 
slagg, lerblock, harts, knackstenar, malstenar, lö
pare, vävtyngd, gjutformsfragment, eldslagnings- 
flinta och degelfragment.

3) Största och vanligaste fyndkategorin av alla var 
avfall och avslag av flinta. Några direkta ledarte- 
fakter märktes sällan. Materialet anses till största 
delen höra från äldre och yngre stenålder och före
kom över i allmänhet hela undersökningsytorna och 
kunde därför aldrig sättas in i ett brons- eller äldre 
j ärnålderssammanhang.

4) Keramiken var många gånger odekorerad, grov och 
ca 20 cm i diameter kring mynningen.

3) Få keramikbitar var polerade.
6) Bränd lera samt även kraftig bränd sådan, d.v.s. 

sintrad lera, påträffades också på flera platser.
7) Bränd lera och keramikbitar har vanligtvis hittats 

inom och strax invid husbebyggelsen.
8) De flesta av föremålen framkom nära bebyggelsen.

Anläggningarnas placering
I Lunden fanns rikligt med små och stora gropar i det 
förromerska järnåldershusets närhet. I första hand var 
de spridda norr och söder om byggnadskroppen. En 
större grop låg nära norra långsidan. Något fyndma
terial kunde inte registreras. Men läget och gropens 
omfattning har gjort att denna antas hört samman med 
huset. En direkt parallell kan göras med det bronsål- 
derstida huset, hus III, fast här låg en större grop samt 
rikligt med keramikbitar något sydväst om ena hus
gaveln.

Ett annat exempel på stora gropar nära byggnader 
ar den stora kokgropen intill norra långsidan av hus 
f 00 på Skottorpsboplatsen. Omedelbart sydväst om 
huset fanns även en omfattande härd, som emellertid 
dll sin beskrivning låter mer likt en kokgrop. En viss 
anhopning av härdar fanns tätt intill hus 140, d.v.s. 
d£t närliggande huset söder om hus 100. En något 
egendomlig iakttagelse var att keramikmaterialet allt 
emellanåt fanns i kombination med bränd lera. Denna

kan till viss del höra från fragmenterad keramik men 
verkar i allmänhet höra från annat slag av arbetssyslor. 
Ser man till keramikens utbredning och den brända 
leran märks onekligen en koncentration till området 
runt husen.

I Hov kunde konstateras att härdar och kokgropar 
uppträdde i ett stråk söder om långhus XV. Något lik
nande mönster kunde inte ses inom den övriga ytan. 
Fem anläggningar klassificerades också som lergro
par. Groparna var runda och fyllda med lera. ”Slutli
gen påträffades en anläggning som i ytan avtecknades 
som en oregelbunden, ca 3x2 m stor avfallsgrop ome
delbart Nom Hus XIII (A 1723). I sektionen däremot 
så framträder en kraftig fördjupning i anläggningens 
mitt som avslöjar att det egentligen rör sig om en 
brunn. Av sektionen framgår att denna rasat igen åt
minstone två gånger och senare använts som avfalls
grop (se sektion, fig. 4)” (Westergaard 1993, s. 13).

I de mellersta delarna av undersökningsområdet 
inom Skrea-Lynga framkom malstenar i grophusets 
botten. Malning av säd kan sålunda ha utförts inom 
huset. Växtmaterialet kan exempelvis förvarats i några 
av de närbelägna groparna där rikligt med korn på
träffats. Tre ugnar låg mer avsides utanför anläggning- 
skoncentrationerna. En eventuell brunn låg strax sö
der därom invid ett stråk av flera stolphål och nära 
härdar i områdets mellersta del. Här låg för övrigt 
flertalet av de påträffade härdarna.

Att någon form av järnhantering och förädling av 
järn också utförts vid flera av de undersökta byggna
derna visas troligtvis genom flera mindre slaggbitar 
från härdar i husens närhet. Från Skottorp har Bo 
Strömberg kunnat konstatera reduktionsslagg från en 
av områdets fem slaggförande härdar. Strömberg me
nar här ”att arbetssteget förädling kan konstateras 
genom förekomst av en smideshärd. Analysresultaten 
av slaggproven, visar att materialet primärt utgör läm
ningar efter reduktion i blästerugn” (Strömberg 1991, 
s. 27).

Inom Skummeslöv kunde en järnframställningsugn 
registreras något söder om sydligaste hägnadslinjen. I
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området fanns också ett system av gropar bildande 
två parallella rader där även enstaka bronsålderskera- 
mik kunnat identifieras. Överensstämmande system 
av anläggningar som härdar och gropar invid en kon
tinuerlig bebyggelse har, som tidigare nämnts, också 
uppmärksammats i Sannarp och Skottorp. I Brogård 
fanns också flera härdar i rader.

Flera kokgropar har även kunnat påträffats i mind
re koncentrationer. Dessutom fanns solitära kokgro
par invid flera av husen under såväl brons- som äldre 
järnålder.

I Brogård konstaterades också rektangulära här
dar från romersk järnålder. Flertalet fanns söder om 
husen XXXIV och XXXV. Stenfyllda härdar och så
dana med mindre stenar fanns annars inom olika de
lar av boplatsområdet.

Den rektangulära härdformen verkar höra samman 
med romersk järnålder och finns även in i folkvand- 
ringstid, vilket understryks av att ytterligare samma

typ av härdar också påträffats invid en romersk gård 
vid Lagan (Wranning 1995). Likartade härdar och da
teringar har även framkommit vid en folkvandrings- 
tida gård ca 500 m norr därom (Fors, Viking & Wran
ning 1994).

Sammanfattningsvis kan sägas att:
1) Få härdar och gropar låg inom tydligt avsatta gårds- 

ytor.
2) Härdar och gropar visar en klar tendens att samlas 

kring bebyggelsen.
3) Många finns också invid odefinierbara anhopningar 

av stolphål och kan därmed sägas vara en indika
tion för en byggnation.

4) Härdar för smidesslag kan ligga något utanför hu
sen, fast inte på något större avstånd.

5) De vi idag kallar gropar kan vara rester från en 
mångfacetterad verksamhet innehållande flera olika 
slags ugnstyper, förrådsgropar, lagringsgropar, 
grophus, rostningsgropar, matlagningsgropar m.m.



Diskussion och tolkning

Kort och långvarig bosättning

Bosättningar av långvarig karaktär har karakterise
rats av flera om- och tillbyggnader. Invid husen, som 
under äldre järnålder ofta var flera inom ett snävt be
gränsat utrymme, och utanför en förmodad gårdsplan 
(en yta omedelbart invid en byggnad som var mer el
ler mindre fri från härdar och gropar) fanns en större 
mängd anläggningar som härdar och gropar. Anlägg
ningarna har funnits i bandliknade koncentrationer 
följande gårdsplanen och husens utsträckning. Bland 
de undersökta platserna finns exempel, som Skummes
löv, på att en långvarig boendeetablering haft en klar 
avgränsning genom stolphål liggande i rader bildande 
en staketliknande anordning invid husen. Det finns 
också exempel på att liknande avgränsningar inte kun
nat påvisas. Men gemensamt för platser med längre 
etablering är att samtliga verkar haft en öppen gårds
struktur kring vilken en eller flera byggnader funnits. 
Omedelbart utanför denna har verksamheter bedri
vits vid härdar och gropar.

Byggnader med kortvarig bosättning verkar helt 
sakna kringliggande staket. De verkar också vara en
samliggande eller kompletterade med någon annan 
mindre byggnad. Husen behöver inte vara sämre 
byggda utan kan ha haft en gedigen byggnadskonstruk- 
tion. Detta med en grundplan väl i överensstämmelse 
med byggnader uppvisande lång kontinuitet. Anlägg
ningarna är spridda och det är svårt att finna en med
veten organisering av aktiviteter med härdar och gro- 
Par. En intressant iakttagelse är emellertid att gropar 
På ett djup ned till 0,5 m ibland finns invid byggnader 
från romersk järnålder.

Vid diskussion om lång- och kortvarig bosättning 
ar det viktigt att fundera över om anläggningarnas

intensitet och omfattning avspeglar en längre tids bo
ende. En mer kortvarig men intensiv arbetsprocess kan 
också avsätta en stor mängd härdar och gropar. Hur 
länge har då en byggnad använts och till vad? Frå
gorna är stora och i dagsläget ges inga möjligheter att 
få exakta svar. Ombyggnader, tillbyggnader och repa
rationer ger trots allt en uppfattning om huset bru
kats under en längre eller kortare period.

Ser man till byggnader utan spår från synliga 
ombyggnadsarbeten eller endast enstaka lämningar av 
flintavslag och keramikbitar, antas byggnaden vara av 
ett mer tillfälligt slag. Byggnader med ett rikare mate
rial men utan spår från om- och tillbyggnader förmo
das också vara av en mer tillfällig karaktär, trots att 
rikliga förekomster av anläggningar kan finnas invid. 
Permanensen förmodas sålunda manifesteras genom 
byggnadernas om- och tillbyggnader. Jag skulle också 
vilja påstå att långvariga bosättningar rent generellt 
haft ett vanligtvis låst läge på höj dryggar och avsatser, 
mot att mer kortvarig byggnation varit rörlig och hu
vudsakligen funnits i slänter och på flackare mark
områden.

Husens orientering
Nästan samtliga hus under brons- och äldre järnålder 
hade en öst-västlig orientering. Avvikelser fanns mest 
uttalat i Lunden, Lannekulla och Skummeslöv. I de 
två förstnämnda låg de i nordöst-sydväst jämfört med 
de inom Skummeslöv där de låg i nordväst-sydöst. 
Att byggnaderna fått denna position kan delvis för
klaras, i alla fall vad gäller Lannekulla, att huset där 
ligger tätt invid ett berg och följer dess längdriktning. 
Eventuellt kan även byggnaderna i Lunden fått sitt 
läge genom de topografiska betingelserna. Husen lig-
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ger här väl samlade på en liten förhöjning invid kan
ten av en mindre slänt. Man skulle kunna anta att 
byggnaderna placerats på ett ställe där de tog minsta 
plats och att översvämningar därmed kunde undvi
kas. Husens riktning har också helt följt den mindre 
förhöjning de uppbyggts på.

Man kan sannolikt inte med någon större säkerhet 
tala om en kronologiskt förankrad idé om hur de upp
förda byggnaderna borde varit riktade, utan snarare 
verkar det i huvudsak vara platsens topografiska be
tingelser som fått avgöra husets orientering. Därtill 
skall säkerligen också ställas lokala förhållanden som 
t.ex. vindriktning.

Rumsliga strukturer
Vilka har bott i husen? En hypotes är att mindre be
medlade uppehållit sig i mindre boningshus. Större 
byggnader skulle däremot kunna tyda på storbönder 
med en rikligare tillgång till olika slags produkter, vilka 
därför också krävt större utrymme. En annan förkla
ring till de större byggnaderna är att man även haft 
tjänstefolk som också haft huset till bostad. Ett annat 
alternativ är att långhusen tillkommit i tider av oro 
där hushållets samlade ägodelar funnits. Mindre hus 
invid de stora kan, förutom att ha fyllt funktionen 
som ekonomibyggnad, också ha varit använda som 
undantagsstuga, en plats där gårdens äldre fick bo. 
Men då de hörde samman med den övriga familjen 
låg husen tätt invid varandra. Man kan i samman
hanget fråga sig om något slag av anläggningar eller 
fynd tyder på att hushållet varit detsamma trots att 
familjen bebott två skilda hus?

Någon skillnad i förekomsten av antal anlägg
ningar, som härdar och gropar, mellan små och stora 
hus har inte gått att finna. Antalet anläggningar kan 
växla. Hus tolkade som ekonomibyggnader i samman
hang med boningshus har dock i regel ett mer begrän
sat antal anläggningar än de intilliggande bonings
husen. Här kan finnas naturliga förklaringar som att 
man på grund av eldfaran inte eldat i ett lagerutrymme

eller att det helt enkelt inte funnits någon anledning 
att nyttja eld.

Större gårdar med vidhängande ekonomibyggna
der visar i sig ett reglerat användande av ett mindre 
område där byggnaderna uppförts på en bestämd plats 
men detta behöver inte vara liktydigt med en konti
nuerlig bosättning. En sådan förmodas avsätta ett sys
tematiskt uppordnande av brukningsytor och avspeg
lar därmed ett hushåll med en stadigvarande använd
ning av olika brukningsytor. Man har säkerligen också 
varit mån om att hålla skilda verksamhetsytor i ett 
sådant skick att de kontinuerligt kunnat användas. 
Motsatsen kan sägas vara att mindre uppstrukturerade 
ytor visar en bosättning med kortvarig användning, 
alternativt att de var mer säsongsanknutna. De kan 
också visa spår efter arbetsuppgifter som utförts i ett 
visst sammanhang en eller flera gånger under ett år. 
Förmodligen kan många av de bronsålderstida läm
ningarna även uppfattas som exempel på ett mer till
fälligt boende då inga direkta uppstrukturerade ytor 
finns invid dem. Ser vi till de undersökta områdena 
visar det sig dock att under bronsålder finns indel
ningar av ytor för boende och verksamheter utanför 
dessa.

En hopträngd bebyggelse med flera hus visar m.a.o. 
på en inordning av markytor. Däremot antas de mer 
ensamliggande husen utan mer inrättade bruknings
ytor invid husen vara av ett mer tillfälligt slag, och 
använda i ett särskilt sammanhang, under såväl brons- 
som äldre järnålder.

Härdar och gropar
De vanligaste typerna av nedgrävningar härrör från 
gropar och härdar. Deras rumsliga samband med hu
sen verkar ofta uppenbar, i all synnerhet då de ofta 
ligger i stora ansamlingar strax invid.

Anhopningar av anläggningar är markant invid fler
talet av de redovisade husen. Det skiljer sig kraftigt 
mot kringliggande ytor där vanligtvis inte några di
rekta förtätningar av anläggningar går att urskilja.
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Men på platser där sådana kan iakttas härrör de sä
kerligen från en speciell verksamhet. Ett arbete som 
antagligen inte kan jämställas med det som bedrivits 
invid husen.

Att få en uppfattning om typ av syssla eller krono
logisk samstämmighet mellan de skilda anläggnings
typerna är svårt. Men det rumsliga nära sambandet 
med husen kan visa: 1) En speciellt utvald yta där ett 
visst slag av arbete utförts. 2) Anläggningarna hörde 
samman med huset och har existerat lika länge. 3) 
Flera skilda områden invid huset reflekterar olika ar
beten. 4) Att huset utnyttjats av diverse hushåll där 
varje koncentration av anläggningar visar det ”nya” 
hushållets organisation av var de vardagliga bestyren 
med tillagning av mat m.m. skulle utföras.

Härdar

Härdarna inom de undersökta husen var, i motsats till 
de ibland ganska djupa härdarna utanför husen, i re
gel tämligen grunda, ca 0,1 m dj. och under 1 m2 i 
ytmått. Ibland var de t.o.m. så fragmentariska att bara 
en tunn sotlins eller bränd sand återstod. Härdarna 
utanför husen var däremot i allmänhet djupare och 
brukade vara mer än 0,2 m djupa. Invid byggnaderna 
var härdarna vanligtvis inte mer än 0,2 m djupa.

Härdarna är för övrigt en av de absolut vanligaste 
förekommande anläggningstyperna inom arkeologiska 
undersökningar och finns nästan undantagslöst med i 
alla typer av arbetssammanhang.

Enligt Leif Jonsson skulle en del ha kunnat vara 
delvis täckta varvid elden kunde hållas vid liv över en 
natt (Jonsson 1982, s. 94). Man kan också tänka sig 
att kottar från tall, som länge ligger och glöder, tjänst
gjort som ett slags grillkol eller värmealstrande mate
rial.

Man kan anta att de härdar som dagligen använts 
låg inom vissa givna områden, som för den tidens 
människor ansett som självklara. ”Convenience may 
have also determined a fire's location. For example, 
general purpose fires would have been located near

work or cooking areas” (Gabriel, manus). Placeringen 
av en härd kan också variera mellan skilda kulturer. 
Matlagning och bak kan ha utförts vid speciella eldar 
utanför bostaden inom somliga kulturgrupper medan 
man i andra fall haft härden inne i husen (Lindman
1992,s. 25).

Förutom att ge värme och ljus bör härdarna fyllt 
flera andra uppgifter förknippade med hushållsarbete, 
ceremonier och verkstadsarbeten.

Eldens rök och värme har också haft en avskräck
ande effekt på ovälkomna insekter och hållit djur på 
avstånd. Enligt folklig tradition har härdar även ut
nyttjats i samband med jordbruk. Med värme och rök 
har luftlagren satts i rörelse och därigenom har fros
ten drivits bort under framför allt känsliga perioder i 
samband med odling. Härdarnas rök och värme har 
trängt ned i marken och därmed hindrat skador på 
grödan. Man kan förmoda att en sådan verksamhet 
lämnat endast fragmentariska spår då det primära varit 
att få en så stor yttäckande värmeeffekt som möjligt. 
Härdarna kan ha varit så obetydliga att de ej kan skön
jas vid en arkeologisk undersökning. Förmodligen har 
man också velat att de skulle brinna långsamt efter
som målsättningen varit att erhålla en kontinuerlig 
värme- och rökeffekt under ett längre tidsförlopp.

Förekomsten av flera härdar invid ett område med 
ärjningar efter årder och invid gravfältet i Sannarp 
har en möjlig förklaring i ett sådant skeende.

Enligt en genomgång av områden med reglerade 
eldstäder från norra Mellaneuropa och Sydskandina- 
vien har Raimond Thörn i en C-uppsats bl.a. noterat 
att sådana platser är högt belägna (Thörn 1993). Or
sakerna till lokaliseringarna har skiftat. Gemensamt 
är en ofta väl utnyttjad markyta. En konsekvens blir 
att eventuella spår från reglerad eldningsverksamhet 
suddas ut och blandas med andra boplatsspår. Enligt 
Raimond Thörn verkar de reglerade eldstäderna i 
Sverige uppkomma under yngre brons- och äldre järn
ålder (Thörn 1994, s. 1). Antagandet stämmer väl med 
de huvudsakliga tidsramar som framkommit inom 
Sannarp.
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Anläggandet av ett flertal eldstäder invid ett grav
fält väcker också flera funderingar. Har de tillkommit 
oberoende av gravarna eller är de en följd av grave- 
tablering? Jag anser att de härdar som i Sannarp lig
ger likt ett brett band utmed gravfältets sydvästra del 
på något vis hör samman med gravarna. Tolkningen 
baserar sig på två orsaker: 1) den täta placeringen och 
2) att flertalet är runda, grunda och fyndtomma, vil
ket kan visa en särskild funktion. Exakt vad de fyllt 
för uppgift går ej att säga, men kanske har de utnytt
jats för tillagning av offermåltider. En annan förkla
ring är kanske att elden fyllt en användning liknande 
våra dagars tradition när vi tänder ett ljus för de döda 
invid gravstenarna. Eldarna kan givetvis också fyllt 
en rent praktisk funktion som att hålla värme eller 
utnyttjas vid matlagning. Den stora fyndfattigdomen 
bland eldstäderna i allmänhet kanske stödjer ett dy
likt antagande om en funktion där endast elden och 
kanske också värmen betraktats som viktigast.

Härdarnas uppgift kan också ha varit att skapa 
aska för gödsling av odlingsytor. En hypotes är att 
åkrar i närheten av gårdarna berikas med stallgödsel 
under det att mer avlägset belägna områden kunde få 
ett extra näringstillskott från härdar. Detta är kanske 
också en anledning till större agglomerationer av pe
rifert liggande härdar i områden som ej går att sätta i 
ett större sammanhang.

Analys av härdarnas träkol inom Sannarp visar att 
en skillnad finns i användandet av trädslag. Vissa inne
höll endast ett trädslag, som t.ex. ek. Men ibland var 
även flera olika sorter representerade, som björk, al, 
ask, asp, sälg, bok, hägg, lind, rönn, hassel, barrträd, 
nypon och brakved (Streiffert & Strömberg 1999).

När ved från flera skilda typer av trädslag påträf
fas i en härd behöver detta inte nödvändigtvis vara en 
indikation om ett upprepat utnyttjande. Det kan också 
vara rester från endast ett eldningstillfälle där man 
begagnat sig av lättantändlig ved som tändved och 
därefter lagt på annan ved som håller värmen längre. 
Detta medförde att värmen lättare kunde kontrolle
ras.

På grund av att barrträd antänds lätt skulle man 
hypotetiskt kunna tänka sig att en brasa tänds med 
ved från barrträd och att det därefter lagts i mer värme- 
alstrande ved från lövträd.

I Sannarp kunde spår från barrträd endast lokali
seras under en stensättning. Därutöver fanns överhu
vudtaget inga spår från barrträd. Därigenom kan man 
dra slutsatsen att om man brukat tändved av särskilt 
slag i grav- eller boplatssammanhang, i alla fall inom 
de undersökta delarna av fornlämningen, så har barr
träd inte brukats. I stället kan lövträd med låg densi
tet nyttjats som tändved.

För att ett hushåll på det hela taget skulle få en 
acceptabel och brukbar hushållsved måste lagringen 
av ved, särskilt den från lövträd med lång torktid, ha 
varit viktig. Några spår från vedupplag har dock inte 
kunnat märkas. Men om man ser till vissa mindre 
rumsbildningar inom husen, kan det mycket väl tän
kas att man här haft ett vedförråd som använts efter 
behov.

Det är svårt att uppskatta hur länge en härd bru
kats och på vilket vis. Men utan tvivel har härdarna i 
Sannarp använts många gånger. Detta kan bl.a. bely
sas av att 1) inga härdar överlappade varandra, trots 
att de låg inom flera skilda koncentrationer; 2) att ingen 
av härdarna uppvisade en klar och avgränsad kon
struktion med tydligt lagda kantstenar 3) inom samt
liga härdar var både sten- och kolmaterial omrört samt
4) det fanns inte heller någon ved lagd i speciella möns
ter. På grund av dessa iakttagelser har härdarna i Sann
arp ansetts vara omrörda och utnyttjade vid mer än 
ett tillfälle. Det är därför besvärligt att avgöra till vad 
de använts, men enligt Myhre är de senast utförda 
aktiviteterna de enda synliga (Myhre 1980, s. 207). 
Ett sådant antagande är dock vanskligt då en ofta an
vänd härd kan innehålla en mängd olika rester från 
skiftande verksamheter.

Att utifrån fyndmaterialet ta fram och särskilja en 
härd med en specifik funktion är således svårt. En stor 
risk finns i att materialet från skilda utnyttjanden blan
dats.
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Spår eller rester av en särskild uppbyggnad till här
dar fanns inte heller hos någon av de undersökta an
läggningarna. Ett begränsat område som upphettats 
och kvarlämnat spår i form av rödbränd och vit sand 
i en annars brun alvyta, som i Lunden, kan emellertid 
indikera eldning t.ex. på en tunnare stenplatta. Att 
förfarandet också funnits visar ett fundament av en 
kritstensplatta med härdrest inom ett järnåldershus i 
Engelstrup (Hatt 1938b, s. 236).

Gropar

Olika slags aktiviteter har genom årtusendena bidra
git till spår i markytorna. Vissa anläggningar behöver 
mte nödvändigtvis höra från en medvetet grävd grop. 
Vid undersökning av Sannarpsboplatsen kan flera av 
de mindre gropliknande lämningarna tydas som av
siktligt grävda gropar, trots att de istället är från ett 
annat slag av aktivitet eller att de är naturbildningar. 
Omvända förhållanden kan också råda där små grävda 
gropar tolkats som natur bildningar.

Att finna och kategorisera en anläggning som grop 
ar därför inte lika enkelt som vid urskiljandet av härda
rna. Flera av groparna är ofta fragmentariska och svåra 
att separera från naturliga företeelser som spår efter 
borttagna stenar, naturliga försänkningar eller avtryck 
från markarbeten. Speciellt vanskligt är det i fullåkers- 
byggder med kraftigt nedplöjda markytor där de övre 
delarna av anläggningarna vanligtvis är förstörda och 
endast anläggningarnas bottnar återstår.

På samma sätt som härdarna har groparna fyllt 
flera skiftande funktioner och utseendet bör ha varie
rat därefter. Namnet får ses som ett ”samlingsnamn 
Air anläggningar med funktionerna täkt, avfalls- 
deponering eller förråd” (Thörn 1992, s. 13). En grop 
behöver inte grävas särskilt djup för att tjänstgöra som 
tillfällig förvaringsplats. Det är orsaken till depone- 
ringen alternativt verksamheten som ställer krav på 
Sropens struktur och placering.

Man kan i detta sammanhang anta att de stora och 
djupa groparna utnyttjats under en längre tidsperiod.

De mellanstora bör liksom de stora groparna också 
fungerat i en arbetsprocess. De till storleken mindre 
och grundare groparna antas dock ha brukats mera 
tillfälligt än övriga.

De ofta grunda anläggningar som fanns direkt ut
anför huskropparna visar att enkla arbeten utförts där, 
arbeten som inte ställt några större krav på anlägg
ningarnas djup eller form. Att vissa större gropar låg 
direkt i anslutning till husen hör sannolikt samman 
med att de tjänstgjort som avfallsgropar. Man har med 
andra ord varit mån om att gräva ned skräp och inte 
låta detta finnas kvar inom husen.

Flera av groparna kan också ha fungerat som 
kylningsgropar där värmekänsliga produkter placerats 
under varmare perioder.

Olika slags tillredningsprocesser bör även resulte
rat i att många gropar grävts. Från vår egen kultur
sfär finns exempel på t.ex. lagring av potatis i grävda 
gropar, s.k. potatisgropar eller lagring av kött i djupt 
grävda gropar. Lagring eller tillredning av föda ställer 
krav på groparnas utformning. De får inte vara för 
djupa, vida eller grävda i olämplig terräng. De skall 
också vara anpassade efter de krav som ställs, som att 
exempelvis groparna måste vara grävda ned till ett 
tjälfritt djup vid förvaring av rovor under vintern.

En grop kan emellertid också vara resultatet av en 
arbetsprocess. Man kan t.ex. haft som mål att inför
skaffa ett material som lera. Gropens form berodde 
då här endast på att man ville ta upp materialet. For
men i sig var vid det tillfället inte det primära. Men 
ändrad arbetsuppgift medförde att gropen ändrades i 
sin struktur, som exempel kan nämnas att flera grop
hus också sekundärt fyllt ett ändamål som avfallsgro
par (se bl.a. Streiffert 1994).

Säkerligen har groparna använts vid flera skiftande 
göromål, där exempelvis lagring av mat varit ett mo
ment, som i ett senare skede övergått till avfalls- 
deponering. I all synnerhet märks detta i de större 
groparna där vanligtvis mängder av hushållsavfall 
fanns nedkastade. I Skåne har man sett att en ökning 
av antalet gropar sker under bronsålder, följt av en
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minskning under förromersk järnålder (Widholm 
1980, Björhem Sc Säfvestad 1993). För Hallands del 
har ingen liknande genomgång utförts, men det är inte 
osannolikt att samma trend även finns där.

Fyndmaterialet
Fyndmaterialet inom samtliga bosättningar har inte 
varierat i någon större utsträckning. I princip kan sä
gas att keramik, bränd lera och brända ben samt sla
gen och bearbetad flinta hört till de vanligaste fynd
typerna. Då skall också tas i beaktande att flint
materialet i regel förmodas vara från stenålder och 
inte i någon större utsträckning från brons- och äldre 
järnålder. Detta är dock inte särskilt anmärkningsvärt 
då bosättningarna fanns i miljöer som måste betrak
tas som attraktiva under flera skilda tidsskeden.

Flintmaterialet innehåller olika typer av artefakt- 
grupper. Det varierar från pilspetsar och yxor till van
liga avslag. De sistnämnda är den absolut vanligaste 
fyndkategorin. Säkerligen har delar av avslagsmateri- 
alet brukats och använts långt in i järnåldern och flera 
av flintorna kan ha brukats som skärande eller skra
pande redskap. Men att med bestämdhet säga att de 
tillhört brons- eller äldre järnålder har inte gått att 
göra. Lika svårt har det varit att få en uppfattning om 
de eller någon annan flintartefakt kunnat knytas till 
en typisk arbetssyssla eller förekommit inom särskilda 
delar av de ytor som undersökts.

Flintmaterialet har legat spritt över stora ytor utan 
någon egentligen rumslig koppling till boendet. Över 
de flesta av undersökningsytorna har materialet varit 
ganska jämnt fördelat och det har i princip endast varit 
boplatsen i Lunden som kunnat visa ett hypotetiskt 
samband mellan flintmaterialet och bebyggelsen.

Stenartefakter är ovanliga i fyndmaterialet, endast 
Sannarpslokalen avviker med jämförelsevis många 
malstenar och löpare. För övrigt har enstaka malstenar 
och löpare rapporterats. Förutom de stenavslag av 
kvarts och granit som framkom i Sannarp har inga 
övriga inrapporterats. I detta hänseende kan sålunda

Sannarpslokalen sägas vara säregen. Men förklaringen 
kan vara så enkel som att många av stenavslagen hört 
samman med gravbyggnationen eller är en restpro
dukt från denna. Flera av gravarnas stenkistor var 
exempelvis tillhuggna och vissa avslag kan höra från 
denna bearbetning (Streiffert & Strömberg 1999).

Den vanligaste förekommande keramiken var av 
typen enkel vardagskeramik, som exempelvis rabbad 
keramik. Dekorerad och polerad keramik har också 
påträffats, men dess förekomst har varit marginell.

Om man ser till keramiken och materialets fördel
ning har det visat sig att en stor del av keramiken kun
nat knytas till bebyggelsen. I regel fanns den endast i 
närliggande härdar och gropar, vilket också gör att 
man kan misstänka att de fyllt en funktion i samband 
med lagring eller matberedning. I vissa härdar och 
gropar förekommer dock även slagen och bearbetad 
flinta men denna syns också på kringliggande ytor och 
kan säkerligen i många fall räknas från en tidigare 
verksamhet. Orsaken till varför flinta påträffats i en 
grop eller härd hör kanske samman med att man grävt 
sig igenom fyndförande lager när anläggningen till
kommit. Samma konstaterande kan antagligen också 
göras för delar av framkommet keramikmaterial, sär
skilt i områden där bosättningsområden intensivt an
vänts och där byggnader avlöst varandra.

Antagandet om att keramiken använts vid matlag
ning och lagring stärks genom keramikens allmänna 
karaktär och att den som regel inte varit dekorerad. 
Förekomsten av matskorpor på insidan av vissa kärl 
stärker också antagandet.

Orsaken till varför man allmänt sett finner mer 
keramik i stolphål än andra anläggningar kan ha sin 
förklaring i att de finns över stora ytor och ofta i sam
manhang med intensivare arbeten. Flera av fynden kan 
även höra från en annan tids verksamhet. Men att de 
så ofta finns inom hus måste ha en särskild orsak. Mat 
och vatten samt en mängd skilda varor kan ha förva
rats i kärl, vilka gått i sönder vid olika tillfällen. Ma
terialet har sopats eller plockats bort och en viss del 
förmodas ha kommit ned i t.ex. springor inom huset.
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En del av bitarna har dessutom säkerligen kommit ned 
i glipor invid stolphålen.

Största mängden keramik fanns i gropar från 0,2 
m till ibland mer än 1 meters djup med en diameter 
som i regel inte översteg 1 m i diameter. Här verkar 
finnas en kronologisk åtskillnad i användande av gro
par, i alla fall om man ser till keramikbitarnas storlek 
och antal. Antalet påträffade keramikfragment är 
större från bronsåldern än från äldre järnålder. De är 
också allmänt sett större. Förklaringen till varför 
skärvorna är större under denna period kan ha sin 
förklaring i att de kommer från stora kraftiga kärl 
nied en jämförelsevis låg fragmenteringsgrad.

I gropar med mycket keramik har också ofta flera 
kärl påträffats vars ytbehandling med rabbning pekar 
mot bronsålder. Att de i allmänhet fanns i en kontext 
från yngre bronsålder gör att de även antas vara sam
tida.

Keramiken har i allmänhet varit fragmenterad och 
bestått av några enstaka eller flera fragment, som i- 
bland t.o.m. bildat ett helt kärl. Antalet kärltyper har 
1 stolphålen skiftat från en till över fyra, fem skilda 
krukor. Ansamlingar av keramik från olika kärl har 
också kunnat noteras av Lennart Carlie i de grophus 
s°m framkom i anslutning till byggnation i Brogård 
(Carlie 1992, s. 47).

Keramik inom härdar har varit mera ovanlig jäm
fört med keramik i gropar. Varför den största mäng
den keramik fanns i gropar har troligtvis sin grund i 
att lagring eller förvaring i gropar varit vanlig.

En förklaring till keramikens förekomst i stolphålen 
skulle kunna vara att man i hus använda under en 
*ång tid också hanterar många keramikkärl inom bygg
naderna. Men resonemanget haltar speciellt om man 
Ser till Sannarp med den långa och förmodligen konti
nuerliga bosättningen och jämför med de till antalet 
Vanligtvis få upptäckta keramikbitarna. Keramik fanns 
bär istället nära utanför byggnaderna och intrycket 
från platsen är att en hantering av keramik i första 
band skett utomhus. Är anledning då att man haft ett 
annat förfarande vid lagring och istället använt ex

empelvis träkärl eller har materialet städats bort, plock
ats upp och slängts i någon uppgrävd grop utanför 
byggnaden? Frågorna blir allt fler ju längre man för
söker tränga ned i orsaken till materialets belägenhet.

Ser man till påträffade hela kärl inom byggnaderna 
kan märkas att inom hus på Brogård och Skummes
löv, d.v.s. boplatser söder om Sannarp, har registre
rats hela kärl.

Inom dem finns likaså en betydligt större mängd 
keramik i husens stolphål än i anläggningarna utan
för byggnaderna. En fråga man här kan ställa är om 
ett större antal keramikbitar är belägg för att hela kärl 
stoppats ned i stolphålen?

Byggnader med lerkärl i stolphål måste betraktas 
som märkliga. De har påträffats i Fosie IV (Björhem 
&C Säfvestad 1993, s. 259 ) och som tidigare nämnts i 
Brogård, Hov och Skummeslöv. Om förfarandet är 
giltigt för även andra bosättningar inom den halländ
ska regionen kan vi kanske tala om en såväl religiöst 
som socialt betingad sedvänja. Men att detta inte en
dast gäller södra Halland och södra Sverige visas av 
att små miniatyrkärl också påträffats i husstolphål på 
Fyn i Danmark (Jacobsen &c Lorentzen 1986, s. 8).

Huruvida förekomsten av lerkärl skall tolkas som 
husoffer eller ej är oklart. En annan fråga är också 
varför dessa s.k. husoffer endast finns representerade 
i ett så begränsat antal byggnader. Man kan också 
fråga sig om lerkärl nedgrävda i gropar under husens 
golv eller under härdar kan jämställas med liknande 
fynd av sådana som framkommit i stolphål (Hvass 
1980, s. 111; Salewicz 1976, s. 66; Vedbæk 1976, s. 
59). Eller är det av ren slump som ett helt keramik
kärl finns i stolphålet?

Något egentligt svar finns inte utan vi får konsta
tera att fynd av fragmentariska men även hela kärl 
förekommer, i en begränsad omfattning och kanske 
svarande mot en regional sedvänja. Eventuellt är det 
t.o.m. så att de svarar mot husoffer av t.ex. skelett
delar eller föremål som vapen och mynt.

I denna undersökning har dock inga skelettrester 
eller vapen iakttagits inom husen. Däremot kunde de
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påträffade silverdenarerna i Hov lokaliseras till ett 
stolphål som kanske har tillhört ett hus. Att inga 
skelettrester kunnat iakttas kan ha sin orsak i land
skapets allmänt kalkfattiga berggrund eller att sådana 
offer helt enkelt inte existerat.

Benmaterialet fanns vanligen i härdar. Materialet 
har genomgående varit litet och bestått av får/svin/ 
get, sannolikt representerande ett hushåll med kött
produktion. Men hur omfattande har husållets djur- 
stock varit och hur mycket av denna har ingått som 
föda och var har denna förtärts? Frågorna är omfat
tande och låter sig inte svaras inom denna undersök
nings ramar. Det begränsade benmaterialet ger visser
ligen ett allmänt intryck av att man inte haft många 
djur. Men iakttagelsen bygger endast på framkomna 
ben i anläggningar, vilket innebär att flera felkällor 
finns. Har exempelvis maten inte ätits på platsen eller 
har benmaterialet samlats in efter måltiden?

Om djurstockarnas storlek är oklar kan däremot 
ett ofta mer begränsat material från nötboskap ge en 
indikation om att mindre djur som får, svin och get i 
allmänhet varit vanligare än större boskap.

Sammanfattande tolkning 
av härdar, gropar och 
fyndmaterial
Ser man till hur anläggningarna förekommer i bosätt - 
ningssammanhang märks att härdar inom husen är 
ovanligt och att de under brons- och äldre järnålder 
ofta legat invid bebyggelsen. Under bronsålder verkar 
färre funnits inom husen än under äldre järnålder. 
Härdarna märks däremot ofta ett stycke från byggna
derna.

Groparna ger ett annat intryck och verkar oftare 
förekomma invid och inom husen. Antalet anlägg
ningar verkar dock ofta vara ett resultat av om bygg
naden nyttjats under en längre eller kortare tid. Anta
gandet stöds av det faktum att bosättningar med om- 
och tillbyggnader, en mer långvarig byggnation och 
ett upprepat boende inom ett snävt men väl avgränsat

område, visar koncentrationer av flera intilliggande 
anläggningar. Anläggningarna är oftast anonyma och 
kan i regel inte närmare beskrivas än mer översiktligt 
som härdar och gropar. Vissa är däremot speciella, 
som exempelvis djupa förrådsgropar, keramikugnar 
eller anläggningar för järnframställning. Brukningsom- 
rådet är här karaktäriserat av en koncentration av 
anläggningar vilka ligger väl samlade strax utanför 
en förmodad gårdsplan.

Gårdar utan någon längre kontinuitet och med 
avsaknad av ombyggnationer har däremot få anlägg
ningar invid byggnaderna.

Många av de härdar som framkommit inom de 
skilda undersökningslokalerna var grunda, mellan 0,1- 
0,3 m, och ofta innehållande flera skörbrända stenar. 
De få som kunnat lokaliseras inom byggnaderna var 
sällan djupare än 0,2 m, och i regel inte innehållande 
ett lika omfattande stenmaterial som de utanför husen. 
Groparna har varit djupare, ofta ned till 0,4 m djup.

Den runda formen verkar vara vanligast bland så
väl härdar som gropar. Härdarna tenderade ändå att 
till ytan vara större än groparna medan groparna ofta 
var djupare.

Gemensamt för både härdar och gropar var att de 
fanns inom en viss brukningsyta nära bostaden, ofta i 
nära anslutning till en gårdsplan, som exempelvis här
dar med järnslagg. Större kokgropar har legat både 
nära och ett stycke från husen. Likaså kan nämnas 
lertäktsgropar belägna i områden med lera. Groparnas 
belägenhet är här antagligen mera styrda av ler- 
förekomsten, men verkar ofta finnas i en nära anslut
ning till byggnationen.

Tillgången på vatten måste ha varit en grundläg
gande faktor som styrt valet av bosättning. Tyvärr har 
flertalet av de halländska undersökningarna utförts 
på eller nära höjdryggar, vilket kan vara en förklaring 
till varför så få brunnar hittats. Detta särskilt i beak
tande av att de idag kända brunnarna är lokaliserade 
nära eller i våtmarksområde i svackor eller närliggande 
slänter. Härav kan troligtvis dras slutsatsen att flera 
brunnar funnits i undersökningsområdenas närhet.
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Undersökningsytornas ofta begränsade omfattning har 
emellertid medfört att dessa ytterst sällan kunnat iakt
tas.

Inom husen var fyndmaterialet från härdarna och 
groparna begränsat och bestod vanligen av slagen och 
bearbetad flinta inom härdarna. Fynd i anläggningar 
utanför byggnaderna var även de få, men bronsålderns 
gropar innehöll ett mer rikligt material av stora 
keramikbitar. Vissa av dem kunde ligga tillsammans 
med härdar daterade till yngre perioder. Få bitar var 
av tunnare och finare gods. Övervägande delen var av 
tjockare bruksgods och odekorerat, förmodligen ett 
vardagligt gods som använts i många skiftande sam

manhang. Keramiken från äldre järnålder verkar 
komma från mindre kärl jämfört med bronsåldern. 
Under denna period har flera stora kärl funnits i ofta 
stora gropar strax utanför byggnaderna, som förmod
ligen nyttjats vid lagring av olika matvaror. I övrigt 
har löpare och underliggare framkommit, men de har 
varit spridda och ej förekommit i någon större omfatt
ning. Sammantaget ger fyndmaterialet ett intryck av 
att höra till olika arbetsprocesser inom hushållen. 
Gemensamma nämnare är att de antagligen brukats 
vid beredning av livsmedelsprodukter. Undantag kan 
vara mer speciella verksamheter som keramiktillverk
ning och järnframställning.





Halländska boningshus i ett sydskandinaviskt 
perspektiv - avslutande kommentarer

Av flera anledningar är komparativa studier av bo
sättningsområden utanför Halland svåra. En anled
ning är att det i regel saknas uppgifter om de skilda 
anläggningarnas stratigrafiska belägenhet och krono
logiska tillhörighet. Andra problem har varit att fynd- 
materialets spridning varit svår att fastställa och att 
flera undersökningar haft en huvudsaklig inriktning 
till frågor rörande byggnader. Vanligtvis har man inte 
haft något större intresse i att se hur härdar och gro- 
Par placerats, eller till deras storlek, form och inne
håll. Endast i undantagsfall, när vissa mer utmärkande 
fynd gjorts eller att anläggningarna varit av ett sär
skilt slag, har de uppmärksammats. I dagsläget är det 
därför svårt att göra en större jämförande studie. 
Hushållens organisering av bosättningsytor i Halland 
kan dock skilja sig från omvärldens. En möjlighet att 
Anna sådana tendenser är att studera boningshusens 
utformning. Detta möjliggörs genom ofta väl doku
menterade huslämningar. Jag skall här därför försöka 
göra en generell sammanställning över de kriterier som 
finns för identifiering av hus från bronsålder-romersk 
lärnålder/folkvandringstid i Sydskandinavien och 
Punktvis göra en sammanställning över de kronolo- 
8'ska särdrag som går att urskilja.

För att bättre belysa de halländska husen har jag 
valt att inbegripa samtliga publicerade daterade hus- 
Hmningar från perioderna bronsålder-folkvandrings- 
öd. Därför sammanförs nu ytterligare halländska pu
blicerade och daterade bosättningar med hus till de 
flo tidigare behandlade.

De treskeppiga byggnaderna
f-^n vanligaste hustypen är de treskeppiga byggna
derna, d.v.s. två rader djupare nedgrävda stolpar som 
burit byggnadernas tak. I Skandinavien är sådana hus

uppförda från den äldre bronsålderns tidigaste ske
den. Dessa ger under period I och II ofta ett intryck 
att ersätta de tidigare en- och tvåskeppiga byggna
derna (Larsson, M., 1995, s. 59, Ethelberg, 1993, s. 
154).

Varför byggnadsformen uppkommit är oklart, men 
konstruktionen kräver mindre kraftigt timmer. Krav 
på husens inredning och användande kan också ha 
spelat stor roll (Rasmussen Sc Adamsen 1993, s. 137). 
Hus av liknande slag finns påträffade över stora om
råden i Sverige, Norge, Danmark och längs med den 
holländska och tyska nordsjökusten under såväl brons- 
som järnålder (Björhem Sc Säfvestad 1993, s. 108). 
Materialet är långtifrån ensartat utan visar stor varia
tion i uppförande i ett både synkront som diakront 
perspektiv. De likheter som dock stundtals förekom
mer mellan huslämningar, trots stora avstånd från var
andra, har antagligen sin förklaring i att man av tra
dition haft vidsträckta och långvariga kulturella kon
takter. Innovationer i husbyggnadsteknik, gravskick, 
hantverk, ett allmänt vedertaget måttsystem m.m. har 
haft en snabb spridning i dessa nätverk (Zimmermann 
1988, s. 465 ff.).

Enligt litteraturen framgår att vissa kronologiskt 
utmärkande drag går att spåra i byggnadssättet. Men 
huskonstruktionerna skiftar ibland högst märkbart, 
även inom en bosättning med flera hus. Detta visar 
att hushållen av skilda orsaker och under olika tider 
förändrat husens längd, bredd och antal takbärande 
stolpar.

Frans Herschend har utifrån takstolphålens place
ring i relation till stolphål efter väggstolpar konstate
rat tre typer av konstruktioner: balanserade, över
balanserade och underbalanserade. De balanserade 
motsvarade en byggnad med mittskepp som utgjorde
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hälften av husets bredd. I överbalanserade hus var 
mittskeppet mer än halva husets bredd. De under- 
balanserade husen kännetecknades av att mittskeppet 
var smalare än hälften av husets bredd (Herschend 
1989, s. 83 ff.). Byggnadsförfarandet svarar också mot 
att taktyngden vilar på olika byggnadsdelar. I de ba
lanserade husen var taktyngden lika fördelad mellan 
väggarna och de takbärande stolpraderna. ”1 överba
lanserade byggnader bars taktyngden till större delen 
av de inre stolparna.” (Göthberg 1995, s. 66). Hus 
med ett smalt mittskepp hade ett tak vars tyngd hu
vudsakligen vilade på väggarna.

Äldre bronsålder
Från äldre bronsålder har byggnaderna ett vanligtvis 
brett avstånd mellan de takbärande stolparna (Björhem 
&c Säfvestad 1993, s. 82). De är ofta mycket långa 
och många gånger längre än senare tiders, vilket kun
nat noteras i Danmark (Ethelberg 1987, s. 165).

Rasmusen & Adamsen har konstaterat att bygg
nadernas dörrar kan vara svåra att fastställa, då de 
för det mesta endast bestod av en större öppning mel
lan väggstolpar. Vanligtvis har varje långsida en in
gång, ofta placerade diagonalt i förhållande till var
andra (Rasmusen & Adamsen 1993, s. 137). Det finns 
också uppgifter om att flera av de tidiga danska bygg
naderna innehållit en eller två tvärgående skiljeväggar. 
Detta innebär sannolikt att de treskeppiga husen varit 
funktionsindelade och haft skilda rum redan under 
äldre bronsålder (Boysen & Andersen 1983).

Det äldsta daterade huset i Halland från bronsål
der är hus XIV i Brogård. Byggnaden är längre än 
många yngre huslämningar. Lennart Carlie noterar att 
samtliga bronsåldershus i Brogård har stora likheter 
med danskt samtida husmaterial (Carlie 1992, s. 74). 
I övrigt är kunskapen om de halländska byggnaderna 
från äldre bronsålder begränsad.

Yngre bronsålder
Från mellersta till yngre bronsålder har betydligt fler 
hus påträffats i Halland, vilket verkar vara ett gene

rellt drag även i övriga regioner. Placeringen av bygg
nadernas takbärande stolpar varierar mer än tidigare 
och man tycker sig se en indelning och organisering 
av husen.

En av de mest vedertagna uppfattningarna är att 
ett större avstånd mellan de takbärande stolparna i 
boningshusens vanligtvis västra del tolkas som boende 
del och att mer tätt satta stolpar representerar en stall
funktion i husets andra halva (Zimmermann 1992 s. 
46; Hatt 1938a, s. 169; Hvass 1982, s. 131;Tesch 1983, 
s. 48). Exempelvis kan nämnas den halländska bosätt
ningen Lannekulla med tätt placerade stolpar i husets 
östra del och ett större öppet utrymme i den västra.

En intressant iakttagelse är att härdar kan ligga i 
koncentrationer i husens västra del, som exempelvis i 
Højgård (Ethelberg 1987, s. 157). Ingångar har då ofta 
markerats med indragna stolpar i byggnadernas lång
sidor. Byggnaderna kännetecknas också av att många 
har antingen rundade gavlar eller raka gavlar med 
runda hörn (Becker 1968, s. 85; Becker 1972, s. 88; 
Løken 1988, s. 5, fig. 4; Ängeby 1994, s. 12, fig. 6,).

Husens längd varierar kraftigt inom hela halländ
ska regionen från mindre byggnader på 9 m i Lunden 
till 44,4 m i Brogård.

Karlenby menar att det finns en tendens till att 
husen blir kortare under yngre bronsålder och att bred
den mellan parstolparna minskar (Karlenby 1994, s 
22 ff.). Trond Løken har gjort följande kommentar 
till en 22 m lång och 8 m bred byggnad i Forsand: 
”Dette huset og flere tilsvarende, men noe mindre hus 
har store likheter med hus fra samme tid i Jylland. 
Dette er ikke særligt forbausende da den materielle 
kulturen i eldre bronsealder (Mollerup 1963, s. 52) i 
Rogaland viser till nær kontakt i denne tiden” (Løken 
1988, s. 6). Aven i Halland märks en tendens mot bre
dare byggnader, exempelvis det nyss nämnda 44,4 m 
långa hus XII i Brogård med 8,6 meters bredd mellan 
väggarna. Byggnaderna är också överlag bredare un
der bronsålder än under senare perioder.

Ser man till bosättningen som helhet märks att 
denna vanligtvis bestod av en eller några få byggna
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der, där förutom boningshuset ibland också fanns ut
hus och grophus.

Förromersk järnålder

Typiskt för flera av husen från förromersk järnålder 
och även äldre romersk järnålder är en balanserad 
byggnadskonstruktion. I slutet av äldre romersk järn
ålder finns en tendens till underbalanserade byggna
der. Samtidigt finns dock hus med närmast över
balanserade och balanserade byggnadskonstruktioner 
(Göthberg 1995, s 70).

”Även i det jylländska husmaterialet är tendenserna 
likartade, d.v.s. med en bredare innerkonstruktion 
under förromersk och äldre romersk järnålder. Husen 
i Jylland skiljer sig dock radikalt från Skånehusen i 
fråga om bredd mellan stolparna. De jylländska hu
sen är genomgående betydligt bredare med ett genom
snitt på ca 3 m (Hvass 1985, s. 118). Beroende på 
regionala skillnader i val av väggmaterial och upp
byggnad kan husen variera.” (Björhem & Säfvestad 
1993, s. 272). Författarna noterar också att de jyl
ländska husen i allmänhet är något bredare än de skån
ska och östdanska (Ibid. s. 272).

Enligt Sten Tesch finns stora regionala skillnader 
mellan byggnadernas utförande (Tesch 1993, s. 173). 
Korta hus finns exempelvis huvudsakligen i Hodde 
(Hvass 1985, s 101). ” I det skånska materialet finns 
en utveckling mot hus med fler bockpar samt en rela
tivt stor bredd på den takbärande konstruktionen (t.ex. 
Björhem & Säfvestad 1993, s. 310). Hus med diver
gerande takkonstruktion kan också föras till romersk 
järnålder. Detta står i tydlig kontrast till t.ex. utveck
lingen på Jylland” (Larsson 1995, s. 54). Under perio
den verkar också de regionala skillnaderna öka, sär
skilt mellan Jylland och Själland/Skåne (Fonesbech- 
Sandberg 1992, s. 26).

Att ytterst långa hus med väl synliga stolphål finns 
från perioden visas av ett 49,8x5,5 m stort hus i 
Hevishög socken i Skåne. Sex indragna och motställda 
Utgångar, raka väggar och en rektangulär planform

gör byggnaden något ovanlig, vilket också understryks 
av att minst fyra mellanväggar funnits (Wallin 1987).

För Rogaland skriver Trond Løken: ”i begynnel
sen av jernalderen 300-400 tallet f.Kr., så er det 
påfallende at alle huskonstruksjoner på den tiden er 
vesentligt mindre og med dårligere regularitet i kon
struksjonen. Det er stort sett bare de takbærende 
stolpene og ildstedene som lar seg dokumentere. Hus
ene ser ut till å ha vært ca. 8-10 m lange og 4-6 m 
brede” (Løken 1988, s. 6). För danskt vidkommande 
har också Ulf Näsman konstaterat tendensen att bygg
naderna är mindre än under yngre bronsåder. Han har 
också noterat att många av de jylländska husens gav
lar var raka med rundade hörn, samt att en allt mer 
segregerad boendeyta med ingångsutrymme särskilde 
bostadsdelen från stalldelen (Näsman 1987, s. 76 ff.).

För Hallands del har jag inte funnit en liknande 
tendens. Husen varierar visserligen i storlek, men iakt
tagelsen gäller även under såväl bronsålder till folk- 
vandringstid. Sannolikt fortsätter trenden även in i 
medeltiden. Vad som däremot är en generell observa
tion som är märkbar, inte bara i Halland, utan hela 
Sydskandinavien, är att bredden inom husens mitt
skepp minskar.

I Halland finns en tendens till konvexa linjer för 
byggnadernas väggstolpar och takbärande stolpar. 
Från slutet av förromersk järnålder in i äldre romersk 
järnålder finns konvexa vägglinjer med följande inner- 
liggande takbärande stolphålsrader, som t.ex. på forn- 
lämning RAÄ164 i Laholms socken (Wattman 1996).

På Forsand i Rogaland har observerats hus med 
konvexa väggar från Kristi födelse till 500 e.Kr. (Løken 
1991, s. 70). I Danmark förekommer byggnadstekni
ken under yngre romersk järnålder (Näsman 1987, s. 
80), och blir sedan mer vanlig under yngre järnålder 
(Hedeager 1990, s 170).

Ett av de tidigaste halländska beläggen för bonings
hus med intilliggande ekonomibyggnad är, förutom 
några av bronsåldershusen i Brogård, en förromersk 
byggnad och en mindre parallellt liggande byggnad 
bestående av tre jämnt satta parstolpar i Mostorp,
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strax norr om Getinge (Westergaard 1989). Från denna 
periods början finns på vissa boplatser i Halland en 
sådan mindre huskropp. Den är förhållandevis liten 
och består ofta av inte mer än tre till fyra jämnt satta 
parstolpar, sannolikt något slag av uthus.

Romersk järnålder

Under 200-talet e.Kr. förefaller det vara mer vanligt 
med två hus inom boplatsytorna (Göthberg 1995, s. 
90). Den tillkomna byggnaden verkar ha varit en eko
nomibyggnad eller utgjort plats för hantverksarbeten 
(Mikkelsen 1990, s. 146, fig. 4). Husen anses gene
rellt bli längre och Ulf Näsman konstaterar att hus
formen med runda hörn och raka gavlar fortsätter på 
Jylland (Näsman 1987, s. 76 ff.). Husens bredd mel
lan parstolparna minskar emellertid generellt.

Ser man till de halländska, skånska och norska hu
sen märks också denna tendens. Det förekommer dock 
att vissa gavelpartier fortfarande är runda, som exem
pelvis i de halländska husen, hus 1, i Kärragård, i La
holms socken (Wattman 1996) och hus III i Sannarp.

Under romersk järnålder och folkvandringstid har 
man i Norge konstaterat att gårdarna vanligen bestod 
av ett större hus och ett mindre intilliggande (Løken, 
Pilø &c Hemdorf 1996).

Boningshusen var ofta långa och kunde innehålla 
fler rum än tidigare (Zimmermann 1986, s. 79; Näs
man 1987, s. 76 ff; Hvass 1988, s. 70). I det jylländska 
materialet konstaterar Näsman en utveckling mot kraf
tigare väggstolpar och raka gavlar. En del byggnader 
har också svagt konvexa väggar (Näsman 1987, s 76 
ff.). En jämförelse mellan skånska och danska hus vi
sar att ”de konvexa konstruktionerna i genomsnitt är 
längre än de raka, där de raka är ca 12-13 m långa 
och de konvexa 17-18 m långa. Till skillnad från 
innerkonstruktionernas bredd är det inte några stora 
skillnader mellan danska och skånska hus i fråga om 
längden” (Björhem &c Säfvestad 1993, s. 279). Men 
det har också konstaterats att även raka hus kan vara 
långa och konvexa korta (Wallin 1987, s. 28).

Ett genomgående problem i de halländska husen 
är att flertalet av de takbärande stolparna är place
rade på sådant vis att det oftast inte går att se om 
stalldel eller boningsdel funnits. I alla fall inte om man 
ser till mer tätt satta stolpar och jämför med norskt, 
skånskt och danskt material. Däremot överensstäm
mer det att vissa parstolpar har ett större avstånd 
mellan varandra. Där härdar påträffats finns också 
vanligtvis denna tendens. Större och öppnare utrym
men finns emellertid inte uteslutande i husens västra 
del utan även i byggnadernas mittsektioner, men säl
lan i de östra delarna, vilket kan förklaras med att 
denna yta utnyttjats för lagring av förråd eller inhys- 
ning av mindre djur.

Folkvandringstid

I Danmark har bl a. Hansen noterat att husens mitt
skepp blir allt smalare under 3-700 talen e.Kr (Han
sen m.fl., 1991).

Husen kan också vara längre än föregående periods. 
Från undersökningar i samband med projekteringen 
inför naturgasledningsarbeten nämner Ulf Näsman 
följande: ”Langhusene i ældre germansk jernalder 
fortsætter altså traditionen fra yngre romertid. De får 
nu oftere et udadbuet vægforløb og hermed også en 
større bredde på op til 7 m mod den ældre jernalders 
normale 5 m. Gavlene er normalt kraftigt rundede. 
Det indre spænd mellem stolpesættene kan nu i en del 
huse nå dimensioner svarande til yngre bronzealders 
huse” (Näsman 1987, s. 80 ). För Vorbasse och Nørre 
Snede har de takbärande stolparna närmast gavlarna 
placeras med ett kortare avstånd än övriga, vilket inne
bär en lätt krumning av väggarna (Hansen m.fl. 1991, 
s. 19 ff.).

Angående norska förhållanden skriver Helliksen 
att: ”Byggeskikken i yngre romertid og folkevandrings
tid blir svært standardisert og er av samme type som 
de som finnes på gårder av typen Ullandhaug, men 
steinveggene mangler (Løken 1992). Hus av tilsvarende 
type fra folkevandringstid er funnet på Hol østre i
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Yngre bronsålder

Förromersk-romersk järnålder

200 m

Yngre romersk järnålder 
-folkvandringstid

Härdar

Gropar

~*<J Fig. 28. Antalet anläggningar och deras belägenhet vid 
de halländska husen verkar förändras över tid. Likaså hur 
många byggnader som bildat en gårdsenhet. I en mycket 
översiktlig och generaliserad tolkning visar de tre cirklarna 
hur förändringen sker över tid. Att undantag finns vet vi 
genom denna undersökning, men de stora dragen och ge
nerella trenderna verkar i stort stämma. Under bronsålder 
finns spridda härdar och gropar invid och ett långt stycke 
från ett boningshus. Går vi fram i tiden till förromersk 
järnålder märks att flera härdar och gropar finns samlade 
i mindre klungor kring ett boningshus. Mot äldre järn 
ålderns slutskede inträffar en drastisk förändring. Antalet 
härdar och gropar minskar kring boningshuset och de få 
som återfinns ligger vanligtvis söder därom. Samtidigt 
som härdarnas och groparnas antal minskar tillkommer 
en eller två ekonomibyggnader vilka också placeras söder 
om boningshuset.

Nannestad kommune og på Valum i Hamar kommune, 
Hedemark (Pilø 1993; Løken, Pilø & Hemdorf 1996, 
s.89 ff.), og viser at byggeskikken i hovedtrekkene har 
vært lik over store geografiske områder” (Helliksen 
1997, s. 153).

Om de yngre byggnadstyperna i Skåne skriver 
Björhem & Säfvestad: ”1 sydöstra Skåne förefaller det 
som att konvexa konstruktioner kan vara från äldre 
järnålder (Tesch 1991, s. 334). Han kan här ana en 
regional skillnad mellan det västliga och östliga mate
rialet. De jylländska järnåldershusen utvecklas från 
små, breda hus till allt längre byggnader med många 
stolp-par. Mot slutet av romersk tid blir det inbördes 
avståndet mellan de takbärande stolp-paren smalare 
och de får olika rumsindelningar. Utifrån ett stort an
tal undersökta huslämningar från Köpingetrakten i 
sydöstra Skåne har S. Tesch kunnat presentera en nå
got annorlunda utveckling än i Jylland. De förromer
ska husen är där breda i innerkonstruktionen och kan 
ses i kontinuitet med bronsåldershusen. De har många 
stolp-par. Under romersk järnålder krymper husen 
något och de får ett färre antal stolp-par. De tenderar
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att vara konvexa. De takbärande stolparna blir kraf
tigare (och husen blir successivt smalare och längre). 
Under yngre romersk järnålder förekommer här hus 
med endast fyra par stolpar och under folkvandrings- 
tid och/eller vendeltid hus med tre par stolpar (Tesch 
1991, fig. 5.5). För både den västliga och östliga ut
vecklingen kan en förändring av antalet stolp-par be
läggas. I väster går utvecklingen från få till många 
stolp-par och i öster tvärtom” (Björhem 8c Säfvestad 
1993, s. 286).

I Halland konstateras också ett smalare mittskepp 
inom boningshusen. Väggdelarna verkar emellertid i 
allmänhet inte varit särskilt djupt nedgrävda under 
senare delen av romersk järnålder och under folkvand- 
ringstid. Hålen efter de takbärande stolparna kan i- 
bland också vara ytterst tunna (Fors, Viking 8c Wran- 
ning 1994, s. 14). De förhistoriska byggnadernas kon
serveringsgrad är m.a.o. ytterst varierande. I områ
den med tunna matjordslager återstår endast fragmen
tariska delar och då vanligtvis de djupare takstolphå- 
len. Hus vilande under tjocka matjordslager, i svackor 
eller vissa släntlägen, löper däremot betydligt mindre 
risk från att helt eller delvis utplånas, som på många 
av de vidsträckta och öppna halländska moränryg
garnas åkerjordar med tunna matjordslager.

Hushållens organisering av 
boendeytor inom husen
Att ange vad för slags funktioner olika rum haft inom 
en byggnad kan aldrig helt fastställas. Vi kan trots allt 
komma dåtidens hushåll närmare genom naturveten
skapliga analyser av makrofossil och fosfat där om
fattande lämningar från foderväxter och höga fosfat
värden kan ange en stalldel. Låga eller helt obefintliga 
fosfatvärden samt makrofossil från odlade växter kan 
visa en boendedel inom husen (Liedgren 1992, s. 156; 
Nielsen A-L. 1987, s. 9 ff.). Husens grundplan, fynd
materialets spridning, makrofossil och fosfatanalys är 
vad som hitintills använts för att analysera hushålls- 
organisation inom byggnader i Halland. Tyvärr är det

först under senare år man mer regelbundet och med 
större konsekvens insamlat makrofossil och tagit 
fosfatprover, vilket innebär att vi varken från Sann- 
arpslokalen eller från många av de andra undersök- 
ningslokalerna med säkerhet kan ange några särskilda 
verksamhetsytor inom husen.

Ett vanligtvis begränsat fyndmaterial samt få här
dar och gropar medför också svårigheter i att finna 
indikationer på en organisering av husens olika ytor. I 
sammanhanget skall emellertid påpekas att i fall där 
ett fyndmaterial finns eller att exempelvis härdar fram
kommit kan lämningarna indikera resterna från hus
hållets sista aktiviteter inom byggnaden. Materialet 
behöver alltså inte tyda på en långvarig funktion utan 
verksamheter kan ha flyttats mellan olika rum och 
varit högst tillfälliga.

För en vidare tolkning av olika rumsindelningar 
kvarstår huskroppens grundplan. Stolphålen visar, 
trots eventuella senare rumsliga omdisponeringar, vad 
husets arkitekt haft för ursprunglig målsättning. Pla
ceringen av stolparna har också ”länge uppfattat som 
beroende av såväl takkonstruktionens krav som hu
sets rumsindelning och rummens funktion” (Hersch- 
end 1980, s.16). Fast kan vi med våra dagars värde
ringar, erfarenheter och uppfattningar verkligen tolka 
dessa byggnader rätt? Tolkningar kan aldrig varken 
bekräftas eller dementeras men vi får i alla fall en un
gefärlig uppfattning om en viss grundstruktur och hur 
hushållens familjemedlemmar använde de tillgängliga 
ytorna.

Boningsdel - stalldel

Att låta djur vistas inomhus har förmodligen förekom
mit under lång tid, antagligen långt innan den treskep- 
piga byggnaden överhuvudtaget började användas.

Vad jag känner till finns inga säkra belägg för att 
stalldelar funnits inom den halländska bebyggelsen- 
Genom fynd av makrofossil från foderväxter i hus
väggar och stolphål ges ändå en antydan om att en 
stalldel funnits i de östra delarna av den tidigare nämn-
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da byggnaden från yngre bronsålder i Lannekulla. 
Resultatet måste emellertid ses som osäkert då frag
mentariska lämningar från annan äldre byggnation 
också fanns i samma område. Men antagandet stärks 
genom de takbärande stolparnas placering med en 
förtätning i denna delen av huset mot en yta nästan 
helt fri från stolpar i husets västra del (Streiffert, ma
nus under arbete). För övrigt fanns här inget mer som 
kunde belägga en skild rumsindelning.

En annan tidig byggnad från äldre bronsålder-för- 
romersk järnålder med klar rumsindelning är ett be
tydligt längre hus från RAÄ 39 vid Falkenberg, hus 1 
(25 m långt och 5,5 m brett). Byggnaden har haft en 
mdelning i fyra mindre och ett större rum. Det största 
tummet låg i byggnadens nordligaste del medan öv- 
r,ga låg på rad åt söder där de avgränsade varandra 
med tydliga stolpar markerande skiljeväggar (Lind
man 1992, s. 53). Flera rum inom byggnaden kan ses 
s°m ett ovanligt byggnadsförfarande. Från samma 
bosättning finns emellertid indikationer att en del an
dra hus haft en liknande rumsindelning.

I de danska bronsåldershusens stalldel förekommer 
1 enstaka fall djurbås som exempelvis i Bjerg, Spjald 
°ch Nybro. Under äldre järnålder blir detta allt vanli
gare särskilt i Danmark (Jensen 1987, s. 160, Nielsen 
^ Mikkelsen 1985, s. 55 f.). I äldre järnålder har Lotte 
hfedeager med utgångspunkt från landsbyarna Grøn- 
tQft, Hodde och Vorbasse konstaterat att båsindel- 
nmgar följer stalldelens placering. Vanligtvis finns 
dessa i husens östra del med ett avstånd mellan 70-80 
cm (Hedeager 1988, s. 141). Avståndet kan uppen
barligen skifta markant för vid en jämförelse med 
Eisendorf i Nordtyskland var båsen 1,8-2,0 m breda 
(Myrdal 1984, s. 74). Även de takbärande stolparnas 
Placering ger en uppfattning om de stallade djurens 
storlek (Walterbolk 1975). Man har också observerat 
stalldelar bestående av något försänkta jordgolv och 
rannor för gödsel jämfört med lergolv i bostadsdelen 
(Hedeager 1988, s. 141; Hvass 1980, s. 162; 1982, s. 
M4; 1985, s. 112). Ytterligare en antydan om att bo- 
skap funnits inom husen är att vissa har en större

Fig. 29.
Ett 25 m långt och 5,5 m 
brett hus från äldre brons
ålder-förromersk järnålder 
har påträffats i Falkagård, 
RAÄ 39, vid Falkenberg.

11

0 Sm

mängd kol och aska i den östra husdelen, som i 
Skørbæk Hede, vilket Hatt menar använts för att suga 
upp djurens exkrementer och urin (Hatt 1938b, s. 126). 
I Bjørn Myhres avhandling omnämns även stensatt 
mittgång, stenlagda golv samt att ibland även en fägata 
finns i anslutning till byggnaden (Myhre 1980, s. 215, 
233 och 268). Annan antydan om fähusdel är öpp
ningar i husens gavlar (Fallgren 1988, s. 28). En ytter
ligare indikation är en brist på härdar och fynd (Göth- 
berg 1995, s. 89).
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Husens boendedel har generellt funnits i husens 
västra del. Denna kännetecknas av mer glest place
rade takbärande stolpar där ibland en eldstad funnits 
(Egeberg-Hansen 1989, s. 176, Helliksen 1997, s. 145). 
Ser vi till halländskt material ges ett annorlunda in
tryck. De takbärande stolparnas placering varierar, i 
huvudsak under förromersk järnålder-äldre romersk 
järnålder, med ibland glesare utrymmen mellan stol
parna, markerande en eventuell boendedel. Denna kan 
också ha skiftat, som exempelvis hus I i Sannarp där 
största utrymmet fanns i husets mittdel.

Varför de takbärande stolparnas placering i de hal
ländska husen verkar skilja sig från andra regioner 
kan ha tre förklaringar: 1) Djur har sällan funnits in
omhus. 2) Ställningen har generellt inte avsatt spår av 
mer tätt satta stolpar utan djuren har stått samlade i 
större bås som markerats genom takbärande stolpar.
3) Djurhållningen har till största delen bedrivits med 
smådjur, som får, svin och get, vilka inte behövt några 
speciella bås.

Alla förklaringarna kan stämma. Som tidigare 
nämnts är benmaterialet tyvärr begränsat och vi vet 
inte hur stor djurstock de skilda gårdarna haft och 
vad för slags djur de hållit mer än att ben från får, svin 
och get vanligtvis finns bland boplatsmaterialet.

I Sannarp har man som i Hodde och i Gene kunnat 
notera att husens ingångsstolpar funnits i direkt när
het invid takbärande stolpar, vilket skulle kunna indi
kera en rumsindelning med skiljeväggar (Hvass 1985, 
s. 109; Ramqvist 1983, s. 153). Ramqvist nämner även 
spridningen av bränd lera som kriterium för avgräns- 
ningen av en bostadsdel (Ramqvist 1997).

Fördelningen av fynden kan också visa skilda 
verksamhetsytor (Ramqvist 1983, s. 153). I Bjørn 
Myhres avhandling framgår att man i vissa av de 
norska husen noterat slagg, vävtyngder och deglar som 
visar ytor förknippade med särskilda göromål, t.ex. 
en verkstadsdel (Myhre 1980, s. 288 f.; Nielsen 1987, 
s. 8). Men materialet skall kanske inte i första hand 
ses som indicium för ett boende utan snarare som ut
rymmen för en mer mångfacetterad verksamhet.

För Hallands del hör det till ovanligheterna att finna 
ett fyndmaterial som underlättar en funktionsindelning 
av hus. Visserligen påträffas ett visst material men detta 
består nästan undantagslöst av spridda flintavslag, eller 
av fragmenterade anonyma och ofta svårdaterade 
keramikbitar. Flintan härrör ofta från äldre stenålders- 
bosättningar. Fyndmaterialet kan därför vanligtvis inte 
användas som ett kriterium för skilda rumsindelningar.

Generellt sett har de långa byggnadernas boende- 
del indelats i flera rum där härden representerade 
matlagningsplatsen och intilliggande rum användes 
som t.ex. bostadsrum utan eldstad, stall, ingångsrum 
och förråd (hus A, Liedgren 1992, s. 55; hus 1 Ram
qvist 1983, s. 158). Ser man allmänt till var härden 
fanns kan bockparen här ha en större bredd än i öv
riga delar av byggnaden (Onesten 1992, s. 49). Exakt 
när byggnaderna får flera rum är svårt att säga. Men 
av vad som t.ex. påträffats inom den halländska bo
platsen Falkagård kan förfarandet sträcka sig ner i 
bronsålder, d.v.s. betydligt tidigare än vad som annars 
anses vanligt.

Orsaken till varför längre hus uppförs har antagli
gen att göra med befolkningsexpansion och ett behov 
av mer utrymme i kombination med mer reglerad och 
inordnad verksamhet. En önskan om större utrymme 
inom husen skapar sannolikt också grunden för de 
stora hallbyggnader med få och mer glest ställda bock
par som tillkommer på ett fåtal större gårdar under ca 
400 e.Kr. Enligt Herschend skiljer sig fyndmaterialet 
från boningshusens och härdarna anses inte ha an
vänts för matlagning eller hantverk (Herschend 1993, 
s. 181 ff.).

De halländska husen 
- sammanfattande tolkning
De halländska huslämningarna från bronsålder och 
äldre järnålder har tyvärr långt ifrån alla kvarvarande 
väggstolphål, utan många gånger återstår endast hål 
efter husens takbärande stolpar. Exakt hur mycket som 
kan tillskrivas sentida jordbruk i kombination med
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tunna matjordslager är svårt att säga, särskilt som vi 
idag vet att vissa hus i sin byggnadskonstruktion ej 
haft djupt nedgrävda väggstolpar, som exempelvis hus 
III i Sannarp. En orsak kan vara att väggarna fått sitt 
stöd från en tung takkonstruktion och därigenom inte 
behövts grävas ner så djupt. Alternativt är att vägg
stolparna vilat på syllstockar eller stenar.

Av vad som tidigare framgått har flera skilda hus
typer funnits på en och samma boplats. Fenomenet 
förekommer inom många bosättningar i Skandinavien 
och behöver inte vara ett uttryck för en kronologisk 
skillnad utan för en funktionell variation (Vinberg 
1995, S.158). ” Vissa husformer kan ha varit helt 
funktionsanpassade och därför uppträda i flera tids
åldrar. Andra huslämningar som idag för oss ter sig 
helt lika (t.ex. långhus utan bevarade vägg- och 
mgångsstolphål) kan ursprungligen ha varit uppförda 
med radikala skillnader” (Fors, Viking & Wranning 
1994, s. 15). Andra orsaker kan vara följden av en 
sedvänja, byggnadsteknisk kunskap, tillgången på 
material (Vinberg 1995, s. 158) eller för tiden rådande 
"moderiktningar” där allmängiltiga kriterier för hu
sens inre och yttre planstrukturer format byggnader
nas utseende.

Ett rimligt antagande är att innovationer inom 
hustekniken medfört bättre och allmänt bärkraftigare 
byggnader. Men byggnaderna behöver inte nödvän
digtvis vara uppförda på samma vis utan kan ha skif
tat efter byggnadsingenjörernas skicklighet, erfaren
het, tillgång till virke och av hur stora ytor man ansett 
sig behöva.

Vissa av de halländska byggnaderna har tydliga lik
heter med hus i olika hustypologiska scheman som 
täcker större eller mindre områden, t.ex. inom Fosie 
°ch Köpinge i Skåne (Björhem 8c Säfvestad 1993, 
Tesch 1993). Det finns emellertid en risk i att hävda 
°lika hustyper som kronologiskt avgränsbara. Detta 
särskilt i beaktandet av att olika hushåll under förhis
torien kan ha använt de byggnader som bäst svarat 
triot deras behov och som kanske endast finns inom 
ett mindre område. En risk föreligger också i att för

moda att samma byggnadstradition finns inom ett 
större område. Ser man exempelvis Halland som en 
enda stor region växlar byggnadsformerna avsevärt. 
Men byggnadsformerna växlar också i områden där 
avståndet mellan undersökningsplatserna är korta, 
som t.ex. i bosättningarna i Skummeslöv.

Andra indikationer finns också på att delar av det 
halländska husmaterialet inte går att infoga i nuva
rande hustypologiska scheman. ”T.ex. dateras tradi
tionellt alla tvåskeppiga långhus till senneolitikum 
(Larsson 1992, s. 118 f., s. 132 f.), medan dateringa
rna av de tvåskeppiga långhusen i Ysby socken otve
tydigt pekade på förromersk och romersk järnålder 
(Westergaard 1993). Samma fenomen uppdagades vid 
en undersökning av RAÄ 203, Mellby 14:1, Laholms 
lfs, där ett tvåskeppigt hus och ett treskeppigt hus utan 
väggrester påträffades, båda daterade till förromersk 
järnålder” (Wranning 1995 s 16). Ytterligare belägg 
för att tvåskeppiga byggnader inte uteslutande finns 
under ett begränsat tidsskede är att ett hus med en 
datering till äldre/mellersta bronsålder nyligen fram
kom inom RAÄ 195 i Skrea socken (Wranning, munt
lig uppgift). Ser man utanför länsgränsen kan det no
teras att ett annat hus med mittsulakonstruktion i Ble
kinge fått en liknande datering (Björkquist 8c Persson 
1979, s. 13 f.). Andra, men mer sentida indikationer, 
är mesulahus påträffade i tidig medeltid (Söderberg 
1997, s. 182, fig. 5; Tesch 1993, s. 33, fig. 11).

Om nya byggnadsinnovationer varit kända men 
förkastats, då de inte ansetts fylla en tillräckligt god 
funktion, kan följden blivit att man istället beslutat 
bygga samma hus som tidigare. Men i och med att ny 
byggnadsteknik gjorde sig känd kan konsekvensen 
också blivit att man i stället för att konstruera hela 
byggnadskonceptet, och efterlikna något slags typhus, 
valde att endast använda delar av den nya byggnads
tekniken. I detta infogades olika ”moderna” byggnads
element som blandades med tidigare byggnadstradi
tioner där hushållets storlek och eventuella antalet stal- 
lade djur inom byggnaderna haft avgörande betydelse 
för husens längd och allmänna planform. Resultatet
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kan därmed blivit att 1) byggnadsinnovationer över
huvudtaget inte märks 2) att äldre byggnadsskick blan
dats med ny byggnadsteknik 3) att endast det senaste 
byggnadsförfarandet gjort sig gällande. Men såväl nya 
som gamla byggnadssätt kan ha varit kända utan att 
ha tillämpats. Likaså bör det i områden med sämre 
kommunikationsmöjligheter ha tagit längre tid innan 
den nya tekniken blev känd och togs i bruk. Ny tek
nik kunde också brukats parallellt med annan äldre.

Från bronsålder och framåt blir generellt sett hu
sen allt mer olika varandra och antagligen också mer 
lokalt anpassade. Förändringarna hör antagligen sam
man med att hushållen blir större än tidigare. Till
gången på olika naturresurser som t.ex. skog, har också 
varit viktigt. En begränsning av virke kan antagligen 
även förklara många klent byggda hus i Danmark 
under framförallt yngre bronsålder. Även en avsak
nad av naturliga skydd i form av skogsmiljöer eller en 
tätare trädvegetation kan vara en orsak till varför djur 
stallats tidigt i Danmark.

Ibland ”är det trots likheten mellan olika regioner 
en stor variation i hur husen ser ut och hur de har 
disponerats och därmed också utnyttjats. I de endast 
40 km från varandra belägna byarna Vorbasse och 
Nørre Snede på Jylland är huslämningarna mycket lika 
varandra men de är genomsnittligt kortare i Nørre 
Snede (Hvass 1988, s. 180). Det har dock visat sig att 
i hus med mycket olika längd så kan bostadsdelarna 
vara lika, både med hänsyn till storlek och rumsin- 
delning (Hvass 1988, s. 70). Samtidigt kan det inom 
samma boplats förekomma hus som är olika långa 
och där rummen är olika stora, men där själva bostads
rummet är lika stort (Hansen 1988, fig. 4).” (Björhem 
& Säfvestad 1993, s. 316).

I Fosieområdet har man vid många och omfattande 
undersökningarna fått fram flera byggnader från skilda 
tidsperioder. Frånvaron av väggar kan för detta om
råde, som för andra utan synliga vägglinjer, kanske 
förklaras med att stolparna placerats på syllstockar.

I Rogaland har Trond Løken noterat en annan hus
form ”det U-formete hus med ytterveggen markert som

en grøft. Denne type hus ser foreløpig ut til å være en 
særnorsk form, etter hvert funnet 5-6 steder i Rogaland 
i yngre bronsealder og keltertid” (Løken 1988, s. 8).

De halländska husen verkar falla in i samma gene
rellt stora tradition som delvis ovan nämnts. Men här 
finns också radikala skillnader. Äldre byggnadsformer, 
t.ex. mesulakonstruktioner, användes parallellt med 
yngre treskeppiga konstruktioner. Likaså verkar en 
tradition funnits i att inte stalla boskapen i bonings
husen. Djuren har istället antagligen funnits i intillig
gande mindre ekonomibyggnader. Konkreta belägg 
kan vara svåra att finna. Ett något udda exempel som 
kan nämnas är att avföring från get har påträffats i 
ett stolphål från ett fyrstolphus, strax invid ett bo
ningshus från romersk järnålder, RAÄ 195 i Skrea 
socken (Wranning, muntlig uppgift). De enda indicier 
som annars hittills gjort sig märkbara av synbar rums
lig disposition är att det ibland förekommer större av
stånd mellan bockparen. Husen verkar med tiden inte 
heller ha minskat i storlek eller förändras på ett så
dant vis att en brist på virke kan misstänkas.

Ser man i övrigt till de byggnader som tolkats som 
ekonomibyggnader har det noterats såväl mindre som 
större konstruktioner. I Hov har observerats mindre 
rektangulära enskeppiga hus invid boningshusens ena 
kortsida (Westergaard 1993). Ett annat var exempel
vis ett mindre hus, bestående av tre bockpar, parallellt 
liggande invid ett boningshus i Mostorp (Westergaard 
1989). Inom Trulstorp 1:8 (RAÄ 200) observerades 
tre närstående men lite större hus ett kortare stycke 
från själva boningshuset (Fors, Viking & Wranning 
1994). Genomgående tycks vara att ekonomibyggna
derna funnits nära boningshusen och redan under 
bronsålder tycks vissa halländska hushåll haft gårdar 
med minst två hus.

Den stora skillnaden i samtida byggnadsstilar kan 
visas genom Trulstorp 1:92 (RAÄ 199) och där fram
komna treskeppiga byggnader som låg endast några 
kilometer från den samtida lokalen i Hov med mes- 
ulahus (Wranning 1995, s. 17). Ser man till byggnads
formen för hus I (inom Trulstorp 1:92), med dater-
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ingen 80-240 AD (ett sigma), noteras att samma typ 
av byggnadsstil finns i Danmark några hundra år se
nare.

Att husformer även överensstämmer med varan
dra inom kortare avstånd visas genom att byggnader 
av likartat slag som de i Brogård även observerats i 
Trulstorp 1:92 (RAÄ 199) och Trulstorp 1:8 (RAÄ 
200) i Laholms socken (Wranning 1995; Fors, Viking 
& Wranning 1994).

En husdatering uteslutande på typologiska grun
der kan följaktligen knappast göras. Vissa hus som 
exempelvis hus VI och VII i Sannarp kan hypotetiskt 
höra från andra tidsperioder än de som antagits. En 
stratigrafisk belägenhet för hus VI samt närhet till hus 
V och med denna en eventuell sammanhörande gård
senhet gör dock att byggnaden förmodas höra från 
perioden mellersta/yngre bronsålder. Likaså kan hus 
II tillsammans med hus VII utgjort en gårdsenhet un
der romersk järnålder/folkvandringstid. Både hus VI 
och VII uppvisar också drag i sina grundformer som 
generellt anses höra till mellersta/yngre bronsålder och 
romersk järnålder/folkvandringstid.

Men att utifrån närmast identiska planlösningar 
och byggnadsformer hävda en allmän kronologi upp
fattar jag som vanskligt. Man kan visserligen i stora 
svepande drag och efter typologiska betingelser säga 
att en viss byggnad hört från en tidsepok. Men vi kan 
aldrig vara helt säkra. Möjligen kan man hävda en 
bestämd bakre gräns, d.v.s. att byggnaden inte kan 
vara äldre än vissa andra. Byggnadsförfarandet kan 
därefter finnas kvar i en allmän byggnadstradition och 
efter behov åter tas upp.

Hur förvirrande det faktiskt kan vara att göra kro
nologiska jämförelser mellan hus visas genom Tore 
Artelius kommentarer angående typologiska jämfö
relseobjekt med ett hus i område 2 på Skrea Backe 
(RAÄ 64:2) med en datering till perioden yngre ro
mersk järnålder-folkvandringstid.

”Om vi vill finna närmast identiska hus så finns 
det flera danska jämförelseobjekt. Bl.a. har vi det i 
den välundersökta danska byn Hodde från yngre för

romersk järnålder. Antalet stolphål, byggnadernas stor
lek, förhållandet mellan de olika byggnadsdelarna, 
ingångarnas placering är identisk. I Hoddefallet är den 
delen av byns historia som omfattas av dessa hus da
terad till sista århundradet f.Kr. (jfr bl.a. Hvass 1985, 
s. 169). Ser vi däremot på fler exempel så finner vi 
också identiska planer hos avsevärt yngre hus. I bl.a. 
Mörup, strax väster om Vejle finns en gårdsanläggning 
från 400-talet e.Kr. återigen ett ur form och storleks- 
synpunkt identiskt hus (Hvass 1988, s. 83)” (Artelius 
1993, s. 8).

Vi kan konstatera att lokala byggnadstraditioner 
varit vanliga i Halland, men också att man tagit till 
ny teknik och omformat denna efter behov. Därför 
påträffas många skiftande husformer. Men de flesta 
har vanligtvis den treskeppiga byggnadsformen gemen
samt.

Ser vi tillbaka till Sannarp märks hur skiftande be
byggelsen är inom själva boplatsen. Vad som däremot 
är gemensamt för husen är att de varit stora kraftiga 
byggnader och att de takbärande stolparna placerats 
på ett sådant vis att de bildat större eller mindre rum. 
Den yttre formen tycks också överensstämma. Flerta
let av byggnaderna visar en samstämmighet i fråga 
om väggkonstruktionen. Likartade väggtyper har tyd
ligen använts till alla byggnader, i alla fall om man ser 
till att väggarnas sidor haft en stomme av nedslagna 
stolpar, förutom hus VII som saknade spår från vägg
linjer. Motsvarande iakttagelser har också gjorts inom 
andra bosättningar med flera hus. En stark tradition 
finns uppenbarligen vid valet av väggtyp, till viss del 
antagligen beroende av materialtillgång, men estetiska 
uppfattningar har kanske också varit avgörande.

Mellan de olika platserna märks en viss skillnad i 
hur hushållen organiserat byggnadernas yttre struk
tur. Visserligen varierar flera byggnader inom en och 
samma bosättning i storlek men ett allmänt intryck är 
att varje bosättning i sig uppvisar sin egen karaktär 
där byggnaderna tillsammans formar hushållets sär
art. Att däremot rycka ut separata byggnader och göra 
jämförelser med andra byggnader och försöka identi
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fiera ett visst hushåll är betydligt svårare. Men en all
män slutsats är att varje hushåll kännetecknas av val 
av väggtyp, ett drag som verkar genomgående bland 
samtliga halländska boplatslämningar, vilket ytterli
gare understryker hushållens egenart.

Helliksen gör en liknande observation på Østlandet 
i Norge. ”Veggkonstruksjonene varierer fra område 
til område, antagelig betinget av de forskjellige mulig
heter for å skaffe egnet veggmaterial. Veggene kan 
bestå av leirklint flettverk eller være oppført uteluk
kende av tre” (Helliksen 1997, s.145).

Gemensamma drag med den 
sydskandinaviska traditionen

Sammanfattningsvis kan sägas att de halländska hus
hållen organiserat sitt boende i enlighet med den all
männa sydskandinaviska traditionen enligt följande:
1) En treskeppig byggnadskonstruktion. Under äldre 

bronsålder har bockparens inbördes avstånd stor 
bredd.

2) I samband med ny treskeppig byggnadsteknik upp
rättas olika rum.

3) Avståndet mellan bockparen är större än halva hu
sets bredd. Stolparna är relativt symmetriskt satta, 
vilket tidigt kan visa någon form av takkonstruk
tion vars takbärande stolpar varit sammanfogade 
och kanske skapat ett utrymme under ett yttertak.

4) Ett allmänt drag är att inte några andra större bygg
nader finns i anknytning till de äldre husen. Antag
ligen ligger förklaringen i att dessa är så stora att 
de kunnat rymma många olika slag av verksamhe
ter. Under yngre bronsålder är byggnaderna fort
farande stora men inte riktigt lika omfattande. Ten
denser till att olika arbeten gjorts utanför huset vi
sas genom tillkomsten av mindre enkla hus som 
kan finnas i dessa sammanhang.

5) Indelning av husen i olika rum fortsätter vidare in 
i yngre bronsålder, då också bredden mellan de tak
bärande stolparna minskar. En annan byggnads-

teknisk detalj är att dörrar nu förekommer mer klart 
markerade, ofta med indragna stolpar.

6) Ser man till husens yttre former är gavlarna vanli
gen runda under äldre bronsålder. Men vissa hus 
från yngre bronsålder och förromersk järnålder 
visar också likartade tendenser. Under yngre brons
ålder finns också flera hus med raka gavlar och 
runda hörn. Vid slutet av förromersk järnålder är 
flera husgavlar mer tvära eller syns inte överhu
vudtaget.

7) Glest placerade stolpar i längdled är ofta uppfat
tade som markerande en rumsbildning, särskilt i 
kombination med en eldstad där även en större 
bredd kan uppmätas mellan bockparen. Under ro
mersk järnålder och folkvandringstid, då husen ofta 
är längre än under förromersk järnålder, uppstår 
också fler utrymmen mellan bockparen vilka ofta 
tolkas som ytterligare rumsbildningar. Samtidigt 
minskar bredden mellan byggnadernas bockpar. 
Bredden mellan husens ytterväggar kvarstår dock 
fortfarande som intakt. Hushållen har därmed ska
pat större utrymmen längs husens sidor.

Lokala särdrag i den
halländska regionen
De lokala särdragen i de halländska hushållens orga
nisering utgörs av:
1) Vanligtvis påträffas få härdar inom husen.
2) Husen är ofta långa och breda under bronsålder- 

folkvandringstid.
3) Under slutet av förromersk järnålder finns exem

pel på hus med konvexa vägglinjer och inner- 
liggande takbärande stolphål följande ytterväggar
nas konturer.

4) Stalldelar kan inte urskiljas genom tätare placering 
av takbärande stolpar. Inte heller har några djur
bås kunnat lokaliseras.

5) Eventuella bostadsutrymmen, karaktäriserade av 
ett större mellanrum mellan byggnadernas bock
par, finns inte inom någon bestämd del av husen.
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6) Vid studier av byggnadernas utformning märks att 
samtida gårdar visar egna särdrag, vilket gör att vi 
kan tala om exempelvis Brogårdshus eller Sann- 
arpshus. Form eller väggtyper visar en byggnads
tradition, och gör bosättningen individuell och åt
skild från andra.

Slutsatser
Diskussionen har sitt ursprung i tankar kring hur 
människorna organiserat sina boendeytor inom bo
platslokalen Sannarp. Dessa iakttagelser har jämförts 
med nio andra halländska bosättningar. Den begrän
sade mängden undersökta lokaler gör dock att iaktta
gelserna skall ses med viss reservation. Här presente
ras tre huvudsakliga tendenser:
1) Hushållens lämningar visar på en långvarig plats

kontinuitet, vilken märks genom etableringen inom 
väl avgränsade ytor med ombyggnader och till
byggnader.

Bebyggelsen fanns på vissa platser hopträngd 
inom en mindre yta och området har varit så stort 
att minst två hus kunnat uppföras.

Samtliga gårdar förmodas visa ett hushåll, även 
husen i Brogård där en eller flera byggnader inom 
en avgränsad yta avspeglar ett hushåll tillsammans 
med flera andra samtida i en by. Övriga gårdar för
modas vara ensamliggande.

Några av byggnaderna avgränsades genom 
hägnader, som i Skummeslöv, eller, som vid Sann
arp, med ett intilliggande gravfält på ena sidan och 
en terrasskant vid den andra.

Ytor som utnyttjats för gårdsbebyggelse och på 
ett eller annat sätt avskilts från andra verksamhe
ter fanns inom Sannarpsboplatsen och i Skummes
löv, Skottorp och Hov. Intressant är att inom Sann
arp, Skummeslöv och kanske även Skottorp finns 
belägg för en gårdsbebyggelse från yngre bronsål
der. De här mer organiserade gårdsytorna antas, 
genom bebyggelsens långa fortlevnad, vara bevis 
för en markanvändning med fast liggande verksam
hetsområden som åkrar, beteshagar m.m.

Ett ibland intensivt användande av härdar och 
gropar i byggnadernas närområde visar också en 
lång kontinuitet på gårdar utan en större märkbar 
gårdsplan. Att byggnaderna kunnat användas un
der en lång tid visar diverse tillbyggnader och om
byggnader. Iakttagelserna gäller såväl under brons- 
som äldre järnålder.

En orsak till etableringen av hus inom väl av
gränsade områden på avsatser och höj dryggar är 
att själva boplatsytan kanske inte varit intressanta 
för jordbruk och husen har därför fått stå kvar och 
brukats under långa tider.

Av intresse kan märkas att hus som ej funnits 
inom sådana avgränsade ytor i allmänhet haft en 
väl avvägd placering, som exempelvis direkt invid 
berg och följande bergets sträckning (Lannekulla) 
eller invid en brantare slänt (Lunden, Köinge och 
Orred).

Flertalet av husen har legat med ena långsidan i 
ett sydligt exponerat soligt läge. I många fall har 
solen antagligen styrt valet av var husen uppförts. 
Men en byggnads läge har förmodligen också att 
göra med topografi och allmänna vindriktningar.

Undersökningen av landsbyn Brogård (Carlie 
1992) har gett en uppfattning om hur man i ett 
sådant sammanhang använt sitt etableringsområde. 
Att användningen varit reglerad märks vid en stu
die av husens belägenhet och inbördes relationer. 
Carlie noterade att eldstäder och kokgropar fanns 
inom särskilda områden och att vissa innehöll skör
brända stenar mot att andra befanns helt tomma. 
Planbilden i sig har en likhet med de ensamliggande 
gårdarna genom ett medvetet utförande av en del 
arbetsmoment inom särskilda områden. Likaså 
fanns i Brogård ett allmänt mönster för husens 
uppbyggnad och strukturer. Större byggnader an
ser Lennart Carlie tillhöra en ”rik” gård medan 
mindre byggnader här representerar en mer ”fat
tig” eller är ekonomibyggnader till större mer 
burgna gårdar. Intressant är också att på andra plat
ser och i ett helt annat sammanhang räknas flera
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mindre hus, likt de Carlie uppfattar vara ekonomi
byggnader, som boningshus.

Då i regel vare sig material eller byggnadernas 
utformning inte medger några vidare tolkningar är 
det svårt att gå in i en diskussion om hushållens 
sociala skiktning och hur denna yttras. Det när
maste jag tycker mig se i detta sammanhang är att 
byggnation med avgränsade gårdsytor, likt Sann- 
arp, pekar på ett mer etablerat hushåll, vars antag
ligen långa kontinuitet medfört att hushållet haft 
en möjlighet att bygga upp ett ekonomiskt över
skott, vilket eventuellt fått till följd en bättre eko
nomi än många andra hushåll.

2) Hushållen har utnyttjat befintliga härdar och gro
par invid husen.

För Sannarps vidkommande kan noteras att en 
större koncentration av härdar fanns samlade vid 
gravfältets sydvästra sida och att ett gropsystem 
låg söder och sydöst om en mindre yta med sju 
hus. I Skottorp och Skummeslöv var härdar och 
gropar norr och söder om en avsatt yta för bygg
nader. I Hov fanns en härdkoncentration inom ett 
begränsat område söder om hus XV. I övrigt låg 
anläggningarna spridda över stora ytor. Men gene
rellt låg fler härdar och gropar vanligtvis invid bygg
naderna.

Det gick emellertid inte att finna något allmän
giltigt system över var härdar och gropar placerats 
i relation till husen. Vad som däremot kan vara av 
intresse är att det vanligtvis inte fanns många här
dar inom gårdsplatserna men att mindre gropar ofta 
var mer vanligt förekommande. Även inom flera 
av husen var gropar betydligt mer allmänna än här
dar.

Ser man till härdarnas och groparnas läge inom 
och utanför de större gårdsmiljöerna med en mer 
kontinuerlig bebyggelse verkar de skifta. Ett all
mänt intryck från Sannarp, Skottorp och Skummes
löv är att anläggningarna i synnerhet fanns längs 
med gårdsplanernas långsidor mot att de i områ

den utan märkbar gårdsplan funnits nära huskrop
parna. Många av husen har även en större avfalls- 
grop omedelbart invid en av husets ingångar eller 
längs med ena långsidan. I en genomgång av gårds
strukturer i Mälardalen under järnålder kan dock 
Åse Hedemark finna en tendens i att härdområden 
ofta låg söder om långhuset bortanför en mindre 
anläggningsfri yta som uppfattas vara en gårdsplan. 
Hon tycker sig även märka ett allmänt drag i att 
mindre härdgrupper låg vid husens långsidor (Hede
mark 1996, s. 24 f.).

Ser man till Halland, ur ett generellt och krono
logiskt perspektiv, får man intryck av att härdar 
och större gropar brukats ett stycke från byggna
derna under mellersta/yngre bronsålder. Under för
romersk - slutet av romersk järnålder syns en större 
förtätning av härdar och gropar i nära anslutning 
till husen. Anläggningarnas placering kan variera 
från att ligga nära byggnadernas gavlar till att fin
nas utmed husens långsidor. Där tendenser till 
gårdsplaner märks finns härdar och större gropar 
strax utanför. Under sen romersk järnålder/folk- 
vandringstid har iakttagits en avsevärd minskning 
av anläggningar invid huslämningarna. Flertalet 
verkar finnas söder om boningshuset och en nu allt 
mer vanligt förekommande ekonomibyggnad.

3) Flertalet av de genomgångna boplatserna uppvisar 
en egen byggnadstradition i hur husens ytterväggar 
uppförts.

Trots att byggnadslämningarna kan variera i 
storlek inom en boplats så finns ofta en gemensam 
nämnare i deras yttre form och val av hur väggarna 
uppförts, som gör att varje bosättning har sina egna 
särdrag. Vi kan knappast tala om regionala sär
arter utan snarare om att alla gårdar sinsemellan 
skiljer sig i hur respektive hushåll organiserat går
dens struktur. Detta syns i hur hushållen format 
byggnaderna, ett förfarande som antagligen har sin 
huvudsakliga grund i hushållets storlek, dess be
hov och ekonomiska resurser.
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Slutord

När konkreta åldersbestämningar saknas finns en ten
dens att datera huslämningar genom jämförelser med 
andra liknande husrester, trots ibland stora avstånd 
mellan boplatserna. Ofta används vissa danska eller 
skånska ”typhus” som dateringsunderlag vid jämfö
relser med hus i Halland och även på andra platser i 
vårt avlånga land. Men här finns en stor fara i att 
dateringen inte stämmer och husen kan få en helt fel
aktig kronologisk tillhörighet. Vid husdateringar utan 
daterande material är det därför viktigt att byggna
derna inte infogas i ett exakt kronologiskt samman
hang. Följden kan annars bli en låsning i ett kronolo
giskt tänkande som inte har någon större relevans för 
byggnadernas egentliga tillblivelse. Därför bör arbe
ten kring huskronologier inte sträva efter klara kro
nologiska utvecklingsscheman utan snarare inriktas 
till att se vissa generella utvecklingsdrag. Mer exakta 
scheman kan dock uppföras för mindre bosättningar 
med ett begränsat antal byggnadslämningar.

Anläggningskategorier som härdar och gropar är 
ofta inte utförligt presenterade eller tolkade. Undan
tagen är sådana som är mer utmärkande eller som 
avspeglar en särskild syssla eller funktion. Detta är 
beklagligt då här finns ett stort material som ytterli
gare kan behandlas och där frågeställningar om boen
destruktur får en annan och betydligt mer mångfacet
terad innebörd än vad mer övergripande analyser ger. 
Generella benämningar som härdar och gropar kan 
stå för så mycket mer och tyvärr kommer man ofta

inte närmare anläggningarna än till konstaterandet av 
anläggningstyp. Att ”lyfta” upp anläggningarna och 
mer i detalj studera fyllning, fyndomständigheter, djup, 
form, ytmått m.m. är med andra ord viktigt för en 
ökad förståelse över hur hushållen organiserat sina 
boendeytor. Därför bör arkeologiska arbeten också 
mer inriktas på studier av såväl stora som små härdar 
och gropar.

För att få bättre kunskap om hur hushållen organi
serat sina ytor inom husen och vilka artefakter som ut
nyttjats krävs en grävstrategi där förekomster med över
lagrande äldre fyndförande markytor eller kulturlager 
över husen noggrant gås igenom innan huslämninga
rna friläggs. Sådana lager kan vara lämpliga att stu
dera utifrån frågeställningar rörande 1) typ av verk
samhet 2) arbetets omfattning och 3) var detta utförts.

Att söka svar på frågor rörande hushållens rums
liga disponering kräver att ostörda fyndförande lager 
ovan huslämningarna genomgås med exempelvis rut- 
grävning eller skiktvis matjordsavbaning med gräv
maskin. Genom matjordsarkeologin kan vi bättre klar
göra frågor rörande verksamheter inom byggnaderna. 
Fast lämningar med kulturlager eller fyndförande äldre 
markytor under nuvarande matjordslager kan vara 
svåra att finna, särskilt i den halländska fullåkersbygg- 
den. Det viktiga är dock att arkeologin utvecklas både 
praktiskt som teoretiskt. Detta arbete kan ses som en 
del av denna strävan där en mer riktad frågeställning 
om hur hushållen brukat sina ytor inom husen och 
närliggande områden invid byggnaderna kan ge en 
ökad kunskap.
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Appendix 1. Detaljerad beskrivning 
av husen i Sannarp

Flera stolphål bildade tillsammans lämningarna efter åtta 
hus i Sannarp, RAÄ 3 i Årstad socken. Nedan följer en re
dogörelse över husens längd, bredd, antalet påträffade 
stolphål, fynd m.m.

Hus I
Hustyp: Treskeppigt långhus med raka vägglinjer 
Riktning: NO-SV 
Längd: 16 m
Bredd mellan vägglinjerna: 5,5 m
Bredd mellan takbärande stolpar: 2,20-3,10 m
Avstånd mellan paren:\,6-5,1 m
Avstånd till vägglinje från takbärande stolpar:

1-1,6 m

Fynd: Anläggningar tillhörande konstruktionen:
Fynd 244,1:41 (stolphål), 118 g bränd lera 
Fynd 245,1:46 (grop), 13 g keramik, 51 g slagg,

9 g bränd lera
Fynd 246,1:54 (stolphål),1 g br. ben,

13 g bränd lera
Datering: En härd, AI:57, dateras till 387-204 BC 

(ett sigma).
Jordlager inom buslämningen: Huset påträffades i ett lager 

av morängrus innehållande grov sand, fin-grovgrus och 
mindre 0,05-0,1 m stora stenar. Från NO-SV sluttade 
husytan mellan 53,08 och 52,55 m.ö.h.

Husets vägglinjer: Huset var närmast rektangulärt. Ytter
väggarna böjde av något i två förmodade husgavlar. 
Östra gaveln saknade dock spår från stolphål. Den väs
tra hade ett stolphål mitt emellan den norra och södra 
vägglinjen, A66. Ett annat, A65, kan också ha ingått i 
en gavelkonstruktion. Stolphålen efter väggstolparna
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stod annars ställda invid varandra på ett avstånd av 
0,1-1,0 m. De vanligaste måtten var dock 0,5-0,7 m.

Husets takbärande stolpar: Takkonstruktionen har 
burits av 6 asymmetriskt ställda parstolpar. Pa
rallellt och 0,5-1,1 m från norra vägglinjen var 
fyra stolphål nedgrävda, A13, 12, 68 och 47. Place
ringen kan tydas att de nyttjats till kompletterande tak
bärande stolpar eller är spår från utbytta ensamstående 
stolpar som under en längre eller kortare tid burit upp 
taket. Vid stolphålet A44 fanns ett diagonalt intillig
gande snarlikt stolphål, A45. Även 0,5 m åt öster och 
tätt intill fanns två likformiga stolphål, A42 och 43. I 
husets västra del, strax invid gaveländen och i linje med 
stolphålen efter de takbärande stolparna, låg också två 
intilliggande och likartade stolphål, A62 och 63.

Gemensamt för samtliga stolphål efter takbärande 
stolpar var att motstående stolpar syntes något sned
ställda. Bredden mellan parstolparna 61-64 och 56- 
60 har varit till 2,1 m och 1,8 m. Avståndet från 
stolphålsparen skilde 0,9-1,6 m och parstolphålen 55 
och 59 markerade en 0,8 m bred utvidgning. Invid 
parstolphålen A55-59 och 48-54 syntes ett drygt fyra 
meter brett utrymme, bredden mellan stolphålsparen 
öster därom mättes till 2,1-3,1 m. Stolphålens inbör
des avstånd varierade här annars från 2,1 till 2,6 m. 
Två stolphål från takbärande stolpar, A42-43, saknade 
motstående parstolphål.

Ingång: Huset verkade, utifrån stolphålens vanligtvis täta 
placering i vägglinjen, haft två ingångar. Den ena har 
bestått av en ca 1,7 m bred öppning i husets sydöstra 
vägglinje, mellan väggstolphålen A33 och 69. Strax öster 
därom, i samma vägglinje, var fyra åt NV diagonalt 
ställda stolphål grupperade, A35-38, som sannolikt 
också markerat en ingång.

Övriga anläggningar inom huset: Två asymmetriskt ställda 
stolphål i husets mittdel och invid den sydvästra vägg
linjen, anl.49 och 26, kan ha ingått som stöd för en 
takkonstruktion och förstärkning till vägglinjen. I kon
takt med ett stolphål, A52, i södra delen av raden efter 
parstolpar, påträffades en härdrest, A51. Fyllningen

bestod av sotig sand, kol och skörbränd sten. Ytterli
gare två härdar, A57 och 58, låg tätt invid varandra 
något väster om husets mitt. De var helt skilda från 
varandra och avtecknades i profil som en flack respek
tive skålformad härd. En grop, A46, nära den norra 
vägglinjen i husets östra del kan också ha ingått i hus
konstruktionen.

Tolkning: Härdarnas centrala gruppering i husets mittdel 
gör att de antas ha hört samman med huset. Deras skif
tande djup visar förmodligen att de fyllt olika funktio
ner. Den grunda A58 kan exempelvis ha använts vid 
matlagning medan A57, på grund av ett större djup, 
haft en bättre möjlighet att hålla värmen och eventuellt 
även brukats som en glödgrop. På grund av brandfaran 
är det emellertid tveksamt om en tredje härd, A51, fyllt 
en funktion inom huset då denna låg omedelbart invid 
ett stolphål.

Flera djupa stolphål invid eller strax intill stolphålen 
från takbärande stolpar förmodas tillkommit i ett se
nare skede när de ersatt skadade eller multnande stol
par.

Ser man till de takbärande stolparnas utbredning har 
deras inbördes avstånd skiftat mellan den västra och 
östra hushalvan. I den västra var avståndet från 0,1 m, 
A63-62, till 1,5 m, A60-64.1 den andra har stolparna 
varit betydligt mer glest spridda.

Ett över 4 m brett utrymme fanns i husets mitt. Härda
rna A57 och 58 låg i husets västra del. De närliggande 
stolphålens inbördes avstånd och det stora rummet som 
här bildats samt härdarnas läge kan indikera en sär
skild del inom huset.

Tre stolphål, A49 och 50, som sträckte sig ned mot 
den sydvästra ingången och det indragna stolphålet, 
A53, antas vara spår efter en inre tvärgående vägglinje. 
Om denna existerat skulle den bredaste ingången varit 
direkt förbunden med det större utrymmet i husets mitt. 
Den andra närliggande ingången, mellan stolphålen 
A35-38, leder in i ett intilliggande utrymme som be
räknas ha varit 5-6 m långt. Någon liknande synlig 
rumsindelning var inte skönjbar i husets andra ände.
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Hus II

Hustyp: Treskeppigt långhus med konvexa vägglinjer 
Riktning: NO-SV 
Längd: 25 m
Bredd mellan vägglinjerna: 6,5 m 
Bredd mellan nordlig vägglinje och utbyggnad 

av vägglinje i söder: 9 m 
Bredd mellan takbärande stolpar: 1,70-3,1 m 
Avstånd mellan paren: 2,1-7,2 m 
Avstånd i m till vägglinje från takbärande stolpar:

1,3-2,1 m
Fynd: Anläggningar tillhörande konstruktionen: Fynd 250, 

11:46 (stolphål), 1 övrig slagen flinta med retusch 
Hatering: I ett takbärande stolphål, AII:55, har ett cerealie- 

fragment daterats till 267-530 AD (ett sigma). Vid ka

librering i ett sigma skiljer sig den radiometriska dater
ingen mot det parallellt liggande huset I med drygt 500 
år. En härd inom huset, All: 74, har daterats till 824- 
540 BC (ett sigma). Denna antas dock ej vara samtida 
med huset då den låg strax invid den ena vägglinjen.

Jordlager inom buslämningen: I husets västra delar var alv- 
ytan sammansatt av grov sand/grovgrus och 0,05-0,1 
m stora stenar. Åt öster, från husets mellersta delar till 
östligaste del, hade materialet ett större inslag av grov
grus och flera mindre stenar än vad som syntes i de 
västra delarna. Somliga var 0,2 m stora. Husytan 
sluttade åt väster från 53,10 till 52,70 m.ö.h.

Husets vägglinjer: Huslämningen hade något fragmentariska 
vägglinjer. I ett första utgrävningsskede tycktes huset 
varit något bredare och innehållit fler stolphål. Efter 
inmätning och tolkning kunde emellertid huset tolkas
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som två huskroppar. Båda var orienterade i samma rikt
ning och överlappade varandra mer eller mindre i den 
östligaste delen av hus II och längs den här liggande 
södra vägglinjen. Det underliggande huset, hus VIII, 
överkorsades av hus II och hör till ett tidigare byggnads- 
skede.

Väggstolparna har ej varit lika tätt ställda som i hus
l. Avståndet låg mellan 0,2 och 1,5 m. Flera var arrang
erade med ett intervall av 0,5 m som gav en konvex 
form. En tydlig gavel markerad med sex 0,2-0,3 m diam. 
stora och 0,1-0,3 m djupa stolphål avslutade huset i 
väster, A26, 27, 28, 29, 30 och 31.

Husets takbärande stolpar: Fem parställda takbärande stol
par har burit ett tak och stolphålens formering i två 
asymmetriska linjer visar att såväl bredd som avstånd 
mellan stolparna skiftat. Stolphålen från parstolparna 
A78-80 låg på 1,7 m stort avstånd medan de närstå
ende parstolphålen, A75-76 uppvisade en lucka på 3,1
m. Utrymmet mellan de två paren var annars ganska 
enhetligt, ca 3,2 m.

Två andra närliggande och parställda stolphålspar, 
A60-66 och 69-67, var satta på ett kort avstånd från 
varandra och grupperade sig som en något skev fyr
kant i husets mitt. Bredden skiftade från 2,4 m, A69- 
67, till 2,8 m, A60-66. Avståndet mellan paren var 1,5-
l, 8 m. Från A67-69 till A75-76 syntes ett avstånd på 
drygt 5,5 m. Vid östra gaveländen låg det sista bock
paret, A53 och 55, med ett inbördes mellanrum på 2
m. Härifrån till stolparna i husets mittsektion mättes 
ett avstånd mellan 7,1-7,7 m.

Ingång: En ca fem meter bred öppning mellan A51 och 52 i 
husets sydöstra del antas vara rest från en större port- 
liknande konstruktion. I samma vägglinje förmodas en 
annan, ca 3 m br. ingång ha legat mellan A30 och 35 
invid den sydvästra gaveländen.

Övriga anläggningar inom huset: En större anhopning av 
11 stolphål låg något öster om husets mittparti och den 
åt norr belägna vägglinjen, A56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 
65, 68, 70, och 71. Deras uppgift är osäker. Två, A77 
och 79, invid stolphålen efter de takbärande stolparna 
A76 och 80 kan ha haft en stödjande funktion.

En grop, A54, som eventuellt hört till huskonstruk
tionen, låg invid den östligaste kortsidan mellan två 
stolphål efter takbärande stolpar, A53 och 55. Två an
dra, A57 och A72, fanns nära den norra ytterväggen. 
Det är dock osäkert om de två sistnämnda ingått i hus
konstruktionen, hört till ett annat hus eller om de kom
mer från en period före eller efter de olika tidsskeden 
som husen använts.

Tolkning: Anläggning 78:1, en härd, var nedgrävd i ett 
stolphål efter en takbärande stolpe, A78:2. Det är också 
tveksamt om en annan stor härd, A74, hört till huset 
då denna fanns i en sådan position nära den södra vägg
linjen att placeringen utgjort en direkt brandfara.

Ingången vid den sydvästra gaveln har varit en dörr 
till ett över 2 m brett rum mellan husets gavel och de 
första takbärande stolparna. Här har funnits två tänk
bara ingångar, ett vid vardera husgavel och i samma 
vägglinje. Det över 7 m breda utrymmet mellan stolp
hålen efter de takbärande stolparna innanför vägglinjen, 
A60-66 och 53-55, kan antyda en särskild arbetssyssla 
som krävt ett stort utrymme. Den breda öppningen i 
vägglinjen har här kanske också sin förklaring. En nå
got skev fyrkant som fyra av stolphålen efter de tak
bärande stolparna bildade, A60-66 och 69-67, anslöt 
troligtvis till en åt väster liggande boendedel. Stolphål 
uppställda i fyrkantsmönster omnämns också i Per 
Ramqvist avhandling (Ramqvist 1983 fig. 4:3 och4:23). 
Även Lars Liedgren omnämner liknande iakttagelser 
från Trogsta m.fl. i Hälsingland (Liedgren 1992 s 135).

Inga avskiljande vägglinjer gick att urskilja. De stora 
öppningarna i husets mittdel och i östra husänden bil
dar likväl jämförelsevis stora rumsytor, som kan ha ut
gjort två skilda utrymmen. Eventuellt har också ett tredje 
rum funnits vid stolphålen A75-76 fram till husets väs
tra gavelände.

Ett fynd av övrig slagen flinta med retusch, fynd 250, 
framkom i södra vägglinjen i husets centrala parti. 
Artefakten säger inget om typen av rumsuppdelning eller 
aktivitet. För övrigt påträffades cerealier, huvudsakli
gen i husets östra ände, där materialet kanske visar ett 
slags växtförråd för människor och djur. Den breda öpp-
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ningen i vägglinjen i sydöst kan då lättare förstås och 
sättas i ett sammanhang med t.ex. inkörning av större 
vagnar, fyllda av säd eller foder för djur.

Hus III
Hustyp: Treskeppigt långhus med raka vägglinjer 

och antydningar till rundade gavelhörn 
Riktning: ÖNÖ-VSV 
Längd: 20,8 m
Bredd mellan vägglinjerna: 6 m
Bredd mellan takbärande stolpar:\,\-2,3 m
Avstånd mellan paren: 2,5-5,5 m
Avstånd till vägglinje från takbärande stolpar: 0,5-2,4 m 
Fynd:-
Datering: En härd, 111:48, daterades till 

749-206 BC, ett sigma.

Jordlager inom huslämningen: Huset var byggt inte långt 
från åsryggens krönläge, sydöst om de undersökta gra
varna. Alvytans bestod uteslutande av grovgrus och 0,1- 
0,2 m stora stenar. Från öster mot väster sluttade hus
ytan 53,30-52,40 m. ö. h.

Husets vägglinjer: Väggstolparna har inte varit lika tätt satta 
som de i hus I och II utan betydligt glesare. Vägglinjernas 
sträckning var rak med avslutande runda kortsidor.

Östra gaveln var mer intakt än den västra och inne
höll fyra stolphål, A32, 33, 34 och 35, som tillsam
mans bildade en konvex linje. Västra gaveländen mar
kerades endast med ett stolphål i gavellinjen, A14, och 
en åt söder intilliggande inåtböjd väggkontur.

Husets takbärande stolpar: Huset bestod av stolphålen ef
ter fyra parställda takbärande stolpar i en åt nordost 
skevande rad. Den minsta bredden fanns vid 1,1 m 
mellan A36 och 37 i husets östligaste del. I övrigt varie-
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rade denna från 1,8 till 2,3 m. Avståndet varierade 
mellan 5,5 och 2,5 m och största öppna ytan, på 4,1- 
5,5 m, var mellan A45-46 och 51-52.

Ingång: Två motställda öppningar låg strax väster om hu
sets mittsektion mellan A10 och 11 samt A23 och 24. 
Tre stolphål, A41,43 och 44, grupperade sig i en ojämn 
linje från norra till södra vägglinjen i husets östra del. 
Möjligen har de haft en stödjande och kanske avgrän
sande funktion mot huskroppens östra avsnitt då ingen 
liknande stolphålsrad kunnat konstateras längs den 
västra ingångssidan. En öppning invid östra gaveländen 
i södra väggkonturen mellan stolphålen A31 och 35 är 
troligen bevis för en separat 3 meter bred ingång till 
denna delen av huset. En ca 3 meter bred öppning fanns 
även mellan väggstolphålen 12 och 13 i den nordvästra 
vägglinjen. Ytterligare en bredare ca 2,5 m öppning 
syntes i husets mittsektion mellan väggstolphålen A6 
och 7.

Övriga anläggningar inom huset: Övriga stolphål belägna i 
husets mittparti och invid ytterväggarna, A39, 41, 43 
och 44, har ingått i konstruktionen. Troligtvis har de 
haft en stödjande funktion. Ännu ett stolphål som ej 
gick att infoga i plansstrukturen var A47 invid husets 
sydvästra vägglinje, ett stolphål vars belägenhet intill 
vägglinjen gör att denna bör fyllt en uppgift i anslut
ning till väggen.

Därutöver fanns tre härdar, A48, 49 och 50, med 
sotig sand och enstaka kolfragment, i de östra och mer 
centrala delarna inom huset.

Tolkning: Anläggningarna 48 och 49, två härdar, låg plan
mässigt väl inom huset och har förmodligen också be
gagnats av hushållets medlemmar. Men frånvaron av 
skörbrända stenar kan innebära att de inte anlagts di
rekt på marken utan snarare att det funnits en upp
byggd härdkonstruktion.

Genom en uppdelning av huset med två breda mot
stående ingångar och en avskiljande vägglinje åt öster, 
förmodas att minst två rum funnits inom byggnaden. 
Det större låg i byggnadens östra del. Till det mindre 
fanns en ingång mellan väggstolphålen A12 och 13. Att 
observera är också att det mindre avståndet mellan

stolphålen A36 och 37 vid husets östra kortsida kan 
visa ett tredje utrymme med ingång mellan väggstolp
hålen A31-35.

Hus IV
Hustyp: Treskeppigt långhus med spetsformig östlig gavel 

och rak västlig gavel.
Riktning: NO-SV
Längd: 22,2 m
Bredd mellan vägglinjerna: 6,5 m
Bredd mellan takbärande stolpar: 1,70-2,30 m
Avstånd mellan paren: 2,4-6,0 m
Avstånd till vägglinje från takbärande stolpar: 1,10-2,4 m
Fynd: Anläggningar tillhörande konstruktionen: Fynd 263, 

IV:86 (härd), 1 g br. ben, 20 g degelfragment
Datering: En härd, AIV: 86, dateras till BC 105-67 AD (ett 

sigma).
Jordlager inom huslämningen: Huset sluttade åt väst, från 

52,90 till 52,08 m. ö. h., och låg parallellt med hus II i 
ett lager av grovsand-grovgrus och mindre 0,05-0,1 m 
stora stenar.

Husets vägglinjer: I motsats till hus II var lämningens ytter
väggar distinkta och bildade en bred kortsida åt väster, 
som skarpt kontrasterade mot den mer spetsiga östliga. 
Väggstolphålen stod i regel tätt, mellan 0,2 och 1,5 m, 
och vanligaste intervallet var ca 0,3-0,4 m. Sammanta
get hade huset ett båtformigt utseende med en klart 
markerad “akter”, bestående av en rak gavellinje och 
ett rundat “förparti”. Inga av de andra byggnaderna 
hade en sådan båtliknande form. Det är emellertid 
möjligt att det intilliggande men mer fragmenterade hus 
II haft en överensstämmande byggnadskonstruktion.

Husets takbärande stolpar: Fem parställda stolphål räkna
des som takbärande. Tre i husets västra del, A79-80 
till 75-76, stod symmetriskt ställda med en bredd på 
1,9-2,1 m och ett inbördes avstånd av 2,4-2,6 m. Mot 
öster var, från A75-76 till A71-72, ett sex meter långt 
mellanrum. Mellan sistnämnda till de östligaste, A69- 
70 fanns ett 3,7—4,1 m brett utrymme. Bredden mellan 
stolphålen A71-72 var 1,7 m till 2,3 m, A67-69.
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Fig. 33. 
Hus IV. Samtliga an

läggningar och profiler.
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Ingång: Minst en har funnits. Denna låg mellan väggstolp- 
hålen 54 och 56 samt två diagonalt snedställda och in
dragna stolphål, i södra vägglinjen, A55 och 93, nära 
östra gaveländen. Strax invid fanns ett över två meter 
brett avstånd i vägglinjen, mellan A49 och 51. Likaså 
fanns tre andra mindre öppningar i norra väggraden, 
A22-23, 21-22 och 14-15.

Övriga anläggningar inom huset: Andra stolphål inne i hu
set, A64, 65, 66, 67, 74, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90 och 
91, kunde företrädesvis ses i husets östra delar. De, vilka 
likt många andra stolphål som ej går att infoga i något 
mönster, har möjligen också haft en stödjande funk
tion under något skede av husets existens.

Två mindre indragna stolphål, A32 och 33, låg i hu
sets västra gavelände. Troligtvis har i denna del också 
funnits en väggförstärkning mellan dem och två utan
för liggande lite större och grövre stolphål, A31 och 
34. I husändens östra del syntes endast resterna av en 
förmodad gavellinje, A63. Men kanske har också de 
närliggande stolphålen, A64, 65 och 66, ingått i denna 
kortsida.

En förmodad grop, A73, låg väl i linje med övriga 
stolphål. Men denna har kanske feltolkats och i stället 
varit spår från nedgravningen efter en takbärande stolpe. 
Ett motstående parstolphål saknas dock och tolkningen 
försvåras även av att gropens nedgravningskanter inte
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är distinkta utan mer flack än övriga stolphål, som tol
kats som nedgrävningar efter takbärande stolpar. En 
annan grop, A68, i östra gaveldelen gav också intryck 
av att ha ingått i huset.

Ytterligare en grop som hört till huset var A85, i 
husets sydöstra parti, nära den förmodade ingången 
mellan väggstolphålen, A54 och 55.

Två härdar, A86 och 87, fanns invid varandra i 
huskroppens mellersta delar där anläggning 86 med sin 
placering i husets mittparti rimligtvis bör ha hört till 
byggnaden. Anläggning 87 var däremot nedgrävd i ett 
stolphål, A71, och var därför yngre än huslämningen.

Tolkning: Några avgränsande skiljeväggar kunde inte skön
jas. En mindre anhopning cerealier i nordöstra delen 
kan emellertid visa en lagerdel. En härdrest, A86, antas 
genom sin placering och den överhängande risken för 
brandfara, inte ha brukats samtidigt som cerealier lag
rats utan tillkommit under ett annat skede av husets 
användande. Vilken funktion denna har haft är oklar 
men bit från en degel kan visa att härden fyllt en funk
tion i metallhantverk.

Den östra delen av huset skiljer sig också genom en 
anhopning av oregelbundet placerade stolphål.

Sammantaget får man intryck av att huskroppen haft 
minst tre fristående funktioner, möjligen separerade 
genom enklare väggar, som ej avsatt några spår.

Utifrån hur de takbärande stolparna varit placerade 
samt öppningarna i vägglinjerna har konstaterats att 
ett öppnare utrymme funnits i mitten av huset där 
öppningar i vardera vägglinjen, A14-15 och 49-51, 
markerade dörrar. Åt öster fanns ett något mindre rum. 
Även till detta utrymme fanns en dörr, vilken indikera- 
des av en öppning mellan A54 och 55. I husets västli
gaste sektion fanns den största öppna ytan. Två öpp
ningar i den norra vägglinjen, A21-22 och 22-23, an
tyder att här kanske funnits en eller två ingångar.

Hus V
Hustyp: Treskeppigt långhus
Riktning: ÖNÖ-VSV

Längd: 23,5 m
Bredd mellan vägglinjerna: 5,5 m 
Bredd i m mellan takbärande stolpar: 2,0-4,0 m 
Avstånd i m mellan paren: 3,2-7,0 m 
Avstånd till vägglinje från takbärande stolpar: 0,8-1,8 m 
Fynd: Anläggningar tillhörande konstruktionen: - 
Datering: Ett cerealiefragment i stolphålet V:6 har fått en 

datering till 758-400 BC, ett sigma.
Jordlager inom buslämningen: Huset låg invid och överlap

pades partiellt av hus IV. Ytan kännetecknades av ett 
morängruslager, i första hand grovgrus och 0,1 m stora 
stenar som från öster mot väster sluttade från 52,8 till 
52,5 m ö. h.

Husets vägglinjer: Väggstolphålen syntes endast delvis. Två 
vaga men ändå urskiljbara rader gick att urskilja. Den 
nordligaste var ytterligt fragmentarisk. Södra väggraden 
uppvisade däremot fler och mer tydligt markerade 
stolphål.

Husets takbärande stolpar: Huset har bestått av tre parstol- 
par, A9-10, 7-8 och 1-2. I östra delen, invid husets 
mittaxel, var också en samling av fyra stolphål, A3,18, 
6 och 5, vilka bildade ett triangelformat mönster. De 
två parstolphålen i husets västra ände, A8-10, var ställda 
så att de formerade en rektangel med ca 2,1 m bredd 
och 3,2-3,3 meters längd mellan parstolphålen. Bred
den mellan de nordostligaste ställda var 2,7 m, d.v.s. 
något mer än de i sydväst. De inom den triangelliknande 
formationen var mer regelbundet placerade.

Ingång: Möjligen hör anläggning 4 tillsammans med ett 
annat stolphål, A14, från resterna efter en 3,1 m bred 
indragen ingång i södra vägglinjen, mellan väggstolp
hålen 15 och 16. Frånvaron av flera stolphål gör emel
lertid bedömningen något osäker.

Övriga anläggningar inom huset: Invid och mellan de in
dragna stolphålen vid södra vägglinjen låg en 1,6 m 
diam. och 0,22 m djup härd, A30. Men placeringen i 
en förmodad ingång gör det inte rimligt att denna är 
samtida med huset.

Tolkning: Den närmast triangelliknande formationen av fyra 
takbärande stolphål något öster om husets mitt visade 
en annorlunda byggnadsteknik än vad annars var
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gängse, sannolikt avspeglande en rumsindelning avsedd 
för ett speciellt ändamål. Antagandet har sin grund i 
att husets västra del hade två i linje parställda stolphål, 
A7-10. De gick visserligen inte att knyta samman med 
stolphålen i husets mittdel men verkade däremot gå att 
koppla samman med stolphålen efter de takbärande 
parstolparna i husets östligaste del, Al och 2.

Ett avstånd på ca 6,5 m från A6 till den cirkelrunda 
stolphålsformationen till parstolphålen, A7-8, marke
rade den största öppna ytan. Cerealier i husets västra 
parti, samt även i stolphålet, A6, kan vittna om en hus- 
eller rumsfunktion i form av lager, förråd eller liknande. 
Sammantaget får man ett intryck av att tre rum använts.

Största utrymmet framkom i byggnadens östra del. Ett 
mindre låg i husets västra del.

Hus VI
Hustyp: Treskeppigt långhus med raka vägglinjer 
Riktning: NNV-SSO 
Längd: 19,8 m
Bredd mellan vägglinjerna: 5,8 m
Bredd mellan takbärande stolpar: 2,6-3,0 m
Avstånd mellan paren: 1,7-4,2 m
Avstånd till vägglinje från takbärande stolpar: 0,8-1,6 m 
Fynd: Anläggningar tillhörande konstruktionen: Fynd 247, 

VI:44 (stolphål), 1 g hr. ben. Fynd 249, VI:46 (stolphål),
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36 g slagg. Fynd 272, VI:47 (stolphål), 1 retuscherat 
flintavslag. Fynd 273, VI:49 (stolphål), 3 g br. ben,l 
flintavslag

Datering: Huset låg diagonalt och huvudsakligen under hus 
II, men över hus VIII. Även de ovanliggande husen, AI 
och IV var berörda. Rent stratigrafiskt konstaterades 
lämningen som ett av de äldsta.

Jordlager inom huslämningen: Huset var nedgrävt i ett 
moränmaterial av grovgrus och stenar i storleksord
ningen 0,05-0,1 m. Materialet var tämligen väl förde
lat över hela husytan, som från ungefär norr till syd 
sluttade från 52,96 till 52,74 m.ö.h.

Husets vägglinjer: Husets stratigrafiska belägenhet under 
tre hus, hus I, II, IV, gjorde detta mer svårtytt än många 
andra. Vägglinjer och stolphålen efter takbärande stol
par förväxlades och ansågs i ett tidigt utgrävningsskede

höra till andra huskonstruktioner. Ett tämligen tidskrä
vande dokumentationsarbete möjliggjorde emellertid en 
tolkning av husets omfattning och planstruktur.

Den västligaste vägglinjen innehöll flera stolphål med 
ett intervall på ca 0,5 m. Vissa var tätare nedgrävda, ca 
0,2-0,4 m, medan ett fåtal stod med ett avstånd på över 
en meter. Så tedde sig flera i den östligaste väggraden, i 
första hand i dess norra delar. Åt söder låg stolphålen 
tätare och åtta stolphål, A24, 23, 52, 22, 21, 20, 19 
och 18, bildade här en gavel med ett inbördes avstånd 
från 0,2 till 1,1 m. I husets norra del kunde ingen gavel 
observeras.

Husets takbärande stolpar: Husets läge i ett område med 
flera andra huskonstruktioner gjorde det svårt att tolka 
husets sammansättning och disposition. Vad som kunde 
konstateras var att byggnaden bestått av sex tydligt
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parställda och takbärande stolpar i två symmetriskt 
ställda linjer där bredden mellan parstolparna skiftade.

Ingång: En ca 2,5 m bred öppning i den östra vägglinjen, i 
husets mittparti, mellan A32 och 34 har uppfattats som 
en ingång. Ytterligare en ingång, ca 1,3 m bred, förefal
ler funnits i västra väggraden, mellan A14 och 15.

Övriga anläggningar inom huset: Belägenheten för en härd, 
A58, omedelbart intill ett stolphål efter en takbärande 
stolpe, A41, gör det inte troligt att denna tillhört huset.

Två gropar, A54 och A53, låg längs södra gaveländen. 
Groparnas läge i husets mittlinje gör att de antas ha 
tillhört huset. Även en grop i husets norra del, A56, 
har antagligen också ingått.

Tolkning: Fynd av brända ben, slagg, flintavslag, bränd lera 
samt cerealier i stolphålen, i synnerhet i husets södra 
hälft, visar att här förmodligen pågått visst arbete med 
anknytning till en verkstad eller lagerdel.

En oregelbunden placeringen av ett stolphål, A45, 
skapade en något öppnare yta i husets mellersta och 
västra sektion där ett mellanliggande utrymme kunde 
märkas. En ingång i husets östra vägglinje markerade 
och stärkte ytterligare sannolikheten för att ett rum 
funnits.

Stolphålen i husets södra och norra delar, A4 8-51 
och 40—43, bildade två ytterligare rum. En ingång fanns 
till det sydligaste.

Hus VII
Hustyp: Långhus
Riktning: NV-SO
Längd: 30,8 m
Bredd mellan vägglinjerna: -
Bredd mellan takbärande stolpar: 1,3-2,3 m
Avstånd mellan paren: 1,2-4,7 m
Fynd: Anläggningar tillhörande konstruktionen: Fynd 275, 

VII:24 (stolphål), 4 g keramik. Fynd 276, VII:25 (stolp
hål), 4 g keramik. Fynd 278, VIE38 (stolphål), 62 g 
keramik.

Datering: Husets partiella placering ovanför hus VIII visar 
att det är en yngre byggnad. Hus av denna storlek och 
grundform förmodas också generellt höra från romersk 
järnålder/ folkvandringstid.

Jordlager inom huslämningen: Huset låg i morängrus, i vin
kel och nordöst om flera huskroppar. Al vytan var här 
betydligt mer grusig och flera större stenar på upp emot
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Fig. 36. Hus VII. Samtliga anläggningar och profiler.
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0,2 m fanns i området. Husets yta sluttade något åt 
söder från 53,2 till 52,8 m.ö.h.

Husets vägglinjer: -
Husets takbärande stolpar: Huset var det längsta inom hela 

undersökningsområdet och sammansatt av två oregel
bundna linjer med 11 parställda stolphål. Bredden väx
lade mellan 1,5 och 2,2 m och avståndet i längd mätte 
från 1,3 till 2,6 m. Många låg skevt och avståndet mel
lan flera skiftade. Deras utbredningsbild och närhet till 
varandra gjorde emellertid att de antogs höra samman. 
En del stolphål låg i en rak linje, men saknade motstå
ende parstolphål, som t.ex. A46 och 28. Ett utmärkande 
drag var annars frånvaron av synliga vägglinjer.

Ingång: -
Övriga anläggningar inom huset: Invid stolphålen efter de 

takbärande stolparna registrerades en stor mängd an
dra anläggningar. Deras placering försvårade tyvärr 
tolkningsbilden över vilka härdar, gropar och stolphål, 
förutom hålen efter de takbärande stolparna, som till 
hörde huskroppen. Flera härdar och gropar fanns vis
serligen mellan stolphålen, men det är osäkert vilka som 
hört samman med huset.

Flera stolphål som eventuellt haft en funktion inom 
huskroppen registrerades, A27, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 
40 och 45. Två stolphål, A4 och 6, invid stolphålet, 
A5, förmodas tjänstgjort som kompletterande stöd för 
taket i denna del av huset. Tre gropar, A7, 33 och 35, 
var nedgrävda tillsammans med en härd, A42, i husets 
mitt. Dessvärre går det inte att exakt avgöra om samt
liga eller endast en del av de ovanstående anläggning
arna hört till huset eftersom flera olika slags anlägg
ningar låg tätt bredvid.

Tolkning: Den jämförelsevis mycket långa huskroppen med 
stolphål efter tätt ställda takbärande stolpar samt från
varon av väggstolphål gör att konstruktionen skiljer sig 
från de övriga huskropparna. Spridda stolphål längs 
husets mittaxel har kanske tjänstgjort som förstärk
ningar till takkonstruktionen. Fyra låg i mittsektionen, 
invid groparna och härden. Två, A32 och 45, stod in
vid varandra i husets södra del och ytterligare två, A39 
och 40, fanns i motstående husdel.

En eldstad, A42, i husets centrala del, mellan stolp
hålen A9-23 och 3-29 är möjligen spår från en sovyta 
eller matlagningsplats. Tätare placerade stolphål, i så
väl längd som bredd, från Al 1-21 och till husets nord
västra del, markerade ett 9,5 m långt utrymme. Stolp
hålen Al 0-23 till 8-24 hade en något större bredd än 
övriga, vilket hypotetiskt kan visa en ca 6 m lång rums
bildning. Övriga stolphål kan bilda ytterligare en eller 
två rumsdelar.

I husets mittparti, invid bockparet, A8-24, påträffa
des tre gropar, en härdrest, ett visst artefaktmaterial samt 
cerealierfragment, som för övrigt endast fanns i husets 
mitt och sydöstligaste del. Övriga fynd, som enstaka 
keramikbitar, påträffades i gropar och stolphål i husets 
mellersta del.

Hus VIII
Hustyp: Treskeppigt långhus med något konvexa 

vägglinjer
Riktning: NO-SV
Längd: 19,7 m
Bredd mellan vägglinjerna: 6,3 m
Bredd mellan takbärande stolpar: 1,7-2,0 m
Avstånd mellan paren: 2,2-10 m
Avstånd till vägglinje från takbärande stolpar: 1,4-1,9 m
Fynd: Anläggningar tillhörande konstruktionen: Fynd 248, 

VIII:66 (stolphål), 2 g bränd lera, 9 g harts.
Datering: Husets stratigrafiska belägenhet under hus II ger 

en datering till ett äldre skede. En härd, AVIIL58, med 
dateringen 806-524 BC (ett sigma), ligger över ett 
stolphål efter en takbärande stolpe och låser huset till 
ett äldre datum. Ett rimligt antagande, utifrån övriga 
närliggande byggnader, är att huset är från mellersta/ 
yngre bronsålder.

Jordlager inom huslämningen: Huset låg inom och utanför 
hus II i ett lager av morängrus med grov sand-grovgrus 
och 0,05-0,1 m stora stenar där husets yta sluttade från 
öster till väster mellan 53,2-52,8 m.ö.h.

Husets vägglinjer: Väggstolphålen bildade förhållandevis täta 
rader med ett avstånd på 0,1-0,8 m. Tyvärr var ytter-
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Fig. 37. 
Hus VIII. Samtliga an
läggningar och profiler.
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väggarna inte helt intakta men i den bäst bevarade södra 
delen fanns flera stolphål ställda i en rak linje med in
svängd ände där gavlarna förmodas stått. Ett stolphål i 
en möjlig gavellinje, A40, kan markera början av en 
rundad kortsida.

Husets takbärande stolpar: Huset har bestått av tre tak
bärande parställda stolpar, ställda i en symmetrisk linje. 
Ett stolphål, A59, i linje mellan parstolphålen A42-44 
till 63-64, har hört samman med stolphålen efter öv
riga takbärande stolpar. Parstolphålet i motsvarande 
nordliga sida kunde inte påträffas på grund av att en 
härd, A58, i ett senare skede anlagts på platsen.

Ingång: En 1,4 m bred öppning mellan stolphålen, A8 och 
9, i husets norra vägglinje och ett innerliggande stolphål, 
A70, gav intrycket av en ingång och att det inre stolp- 
hålet visade indragningen av en dörr.

Övriga anläggningar inom huset: Då många byggnader le

gat på denna plats var det besvärligt att tyda samtliga 
stolphål. Flera som fanns spridda i husets västra delar 
kan ha ingått i andra huslämningar, men även fyllt en 
uppgift i hus VIII. Speciellt svår har tolkningen varit av 
husets östra partier där en ansamling låg, A43, 45, 46, 
47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, och 57. Anlägg
ningarna 40, 45, 46, 47 och 48 har kanske varit en del 
av förstärkningen till den södra väggraden medan öv
riga utnyttjats som stöd för en takkonstruktion. En lik
tydig tolkning har också gjorts av ytterligare asymme
triskt placerade stolphål, A14, 16, 60, 61, 62, 65 och 
67, i husets mittaxel och dess västra partier.

Tolkning: Inga spår från växtmaterial kunde märkas i nå
gon av de undersöka anläggningarna. Däremot påträf
fades bränd lera och harts i stolphålet efter en tak
bärande stolpe, A66, i husets västra del. Husets östra 
parti var i det närmaste perforerat med spår från stolphål
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som bildade osymmetriska mönster. Troligen hör flera 
från annan byggnation, t.ex. hus VII, som delvis över
lappade huset. Stolphålens ofta varierande avstånd inom 
vissa hussektioner gav också en antydan om att tre rum

funnits. Ett något större verkar ha legat i husets mitt där 
ett över fem meter brett avstånd mellan stolphålen A59 
och 64 registrerats. Visserligen fanns där enstaka mind
re stolphål, A60 och 61, men de var fragmentariska.
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Tabell 1. Resultat av ,4C-analyser respektive vedarts- och fröbestämningar, RAÄ 3, Årstad socken

A.nr A. typ 14C-år BP Kalibrerat intervall,
1 sigma

Lab.nr Vedart/cerealia

1:1 Kokgrop 2745185 BC 990-825 Ua-5432 Sälg
34 Kokgrop 3010180 BC 1394-1137 Ua-5431 Asp
45 Härd 2440175 BC 760-408 Ua-5430 Brakved
52:b Grop 23501110 BC 760-256 Ua-5307 Björk
58 Härd 2515160 BC 795-537 Ua-5429 Brakved
73 Brandgrop 21701100 BC 369-117 Ua-5314 Björk
80:a Urnegrav i kista 28701100 BC 1249-925 Ua-5229 -

80:b Urnegrop 21101100 BC 355-35 Ua-5230 -

80:c Urnegrop 21501100 BC 364-103 Ua-5231 -

81:a Enstaka ben 69601110 BC 5939-5699 Ua-5315 Barrträd
82:c Brandgrop 2200170 BC 369-197 Ua-5224 -

85:a Umebrandgrop 22201100 BC 394-176 Ua-5308 Brakved
85 :b Brandlager 23201100 BC 752-208 Ua-5309 Asp
86:a Kista med br. ben 33301100 BC 1744-1517 Ua-5226 -

86:c Urnegrav i kista 30801100 BC 1507-1217 Ua-5227 -

86:d Urnegrop 19701100 BC 107-131 AD Ua-5228 -

95: b Urnegrop 24401100 BC 761-407 Ua-5310 Ek
95:g Urnegrop 22801110 BC 512-185 Ua-5311 Björk
95:h Urnegrop 22201100 BC 394-176 Ua-5312 Hägg
95: j Urnegrop 1930190 BC 42-200 AD Ua-5313 Björk
99 Kokgrop 2440160 BC 759-408 Ua-5428 Al
111 Grop 1775180 138-338 AD Ua-5643 Matskorpa
1:57 Härd 2230170 BC 387-204 Ua-5223 -

VIII:58 Härd 25351105 BC 806-524 Ua-5434 Brakved
11:74 Härd 2570180 BC 824-540 Ua-5435 Asp
11:55 Stolphål 1635175 267-530 AD Ua-5720 Korn
111:48 Härd 2315190 BC 749-206 Ua-7350 -

185 Grop 1995175 BC 97-72 AD Ua-5721 Lin
186 Grop 2190150 BC 363-196 Ua-2500 -
rV:86 Härd 2010175 BC 105-67 AD Ua-7235 -
192 Grop 2285155 BC 402-214 Ua-2499 Korn
193 Urnegrop 3240190 BC 1624-1430 Ua-5433 -
194 Urnegrop 3000180 BC 1388-1130 Ua-5436 -
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A.nr A.typ 14C-årBP Kalibrerat intervall,
1 sigma

Lab.nr Vedart/cerealia

198 Grop 2585±75 BC 836-546 Ua-5722 Havre
V:6 Stolphål 2410±75 BC 758-400 Ua-5723 Kom
212 Grop 2860±100 BC 1209-916 Ua-5316 Ask
250:1 Stolphål 3380±80 BC 1865-1533 Ua-5724 Emmer/Spelt
250:8 Bengrop 3550+100 BC 2032-1756 Ua-5225 -
273 Härd 2120±50 BC 348-317 Ua-2498 -
287 Härd 2515155 BC 794-541 Ua-2497 -
435 Härd 2270155 BC 398-213 Ua-7236 -
454 Grop 2785150 BC 1002-855 Ua-5496 -
532 Härd 1945155 BC 8-119 AD Ua-7237 -
553 Härd 21301100 BC 360-59 Ua-5317 Björk

Tabell 2. Fyndmaterialet inom huslämningarna, RAÄ 3, Årstad socken

Fynd inom husen Takbärande stolphål Väggstolphål Övrigt stolphål Grop Härd
Keramik 4 g (VII: 24)

4 g (VII:25)
- 62 g (VII:38)

6792 g (IV:91)
13 g (1:46) -

Bränd lera 118 g (1:41)
13 g (1:54)
2g (VIII:66)

— — 9 g (1:46)

Brända ben 1 g (1:54)
1 g (VI:44)
3 g (VI:49)

— — - 1 g (IV:86)

Slagg - - - 51 g (1:46)
36 g (VI:46)

-

Harts 9 g (VIII:66) - - - -

Degelfragment - - - - 20 g (IV:86)
Retuscherat flintavslag 1 (VI:47) - - - -

Övrig slagen flinta m retusch - 1 (11:46) - - -

Flintavslag 1 (VI:49) - - - -

Tabell 3. Redskap och avfall från redskapstillverkning, RAÄ 3, Årstad socken

Fyndfördelning Gravar Röjnings-
rösen

Härdar Gropar Stolphål Artefakter i 
alvytan

Stenpack-
ningar

Skärvstens-
röse

Avslag 47 8 7 12 2 19 4 -
Öv.slagen 44 1 4 3 1 11 1 -
Splitter 13 - - 12 - 10 - -
Spån 3 - - - - 3 - -
Retusch. öv. Slagen - - 1 - 1 - - -
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Fyndfördelning Gravar Röjnings-
rösen

Flärdar Gropar Stolphål Artefakter i 
alvytan

Stenpack-
ningar

Skärvstens-
röse

Avslag m retusch 6 i 1 1 1 - - -
Flathugget retusch avsl. 1 - - - - -
Flathugget retusch. spån 1 - - - - - - -
Sten m skålgropar 1 - - - - - - -
Slipat avslag 1 - - - - - - -
Slipat avs. m. retusch 1 - - - - - - -
Knackstenar 2 6 1
Löpare 7 2 1 1 - 2 i i
Underliggare 6 1 2 1 1 2 _

Slipstenar 1 1 2 _ _ _ _ _

Pilspets m urnupen bas 1
Del av flat. Hugg.pilspets 1
Del av bryne _ 1 _ _ _

Skrapor 5 1 2
Övrig kärna 1
Borr _ 1
Ret. ände av pil/spjutspets _ 1 _

Minia tyrdolk/Eldslagningssten 1 _ _

Del av enkel skafthålsyxa — — — — - 1 _

Tabell 4. Fynd, RAÄ 3, Årstad socken

Artefakter Material
Typ Antal Senon Danien Kvartsit Gnejs Granit Amfibolit Sandsten Diabas
Miniatyrdolk/
Eldslagnings-
sten

1 1

Del av bryne 1 - - - - - - 1 -

Pilspets m. 
Urnupen bas

1 1 - - - - - - -

Del av 
flath.pilspets

1 1 - - - - - - -

Ret. Ände av pil/ 
spjutspets

1 1 - - - - - - -

Del av enkel 
skafthålsyxa

1 - - - - - - - 1

Sten m skålgropar 1 _

Slipstenar 4 - - 1 - 2 - 1 -
Knackstenar 9 - 2 - 5 2 - - -
Löpare 15 - - - 5 10 - - -
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Artefakter Material
Typ Antal Senon Danien Kvartsit Gnejs Granit Amfibolit Sandsten Diabas
Underliggare 13 - - 6 4 3 - -
Avslag m retusch 10 5 5 - - - - - -
Flathugg retusch 
avslag

1 - - - - - - - -

Retusch.
Öv.slagen

2 - 2 - - - - - -

Flathugg retusch 
spån

1 1 - - - - - - -

Skrapor 8 6 2 - - - - - -
Slipade avslag 1 1 - - - - - - -
Slipat avs. m re
tusch

1 1 - - - - - - -

Borr 1 1 - - - - - - -
Avslag 99 58 35 - - 6 - - -
Övrig slagen 65 32 33 - - - - - -
Spån 6 5 - - - 1 - - -
Övrig kärna 1 1 - - - - - - -
Splitter 35 28 7 — - - - -

Tabell 5. Fynd, RAÄ 3, Årstad socken

Fynd
fördelning

Gravar Röjnings-
rösen

Härdar Gropar Stolphål Artefakter i 
alvytan

Stenpack-
ningar

Skärvstens-
röse

Keramik 23,258 kg 291g 2997 g 16,842 kg 6884 g 258 g i § 13 g
Bränd lera 114g - 1,108 kg 997 g 225 g 137 g - 14 g
Lerklining - - 192 g 3,892 kg 217g 258 g - -

Slagg - - 21g 221g 45 g 1161g 4,800 kg -
Harts 22g - - - 9 - - -

Brända ben 6,790 kg - 2g 4g 5 g 1 g 2g -

Brons 27 g - - - - - - -

Järn 190 g - - - - - - -

Tabell 6. Makrofossil från Sannarp, RAÄ 3, Årstad socken

Sädesslag Stå/ä brå Ybrå Ä jäå R jäå/fvt
Speltvete 1 - - -
Naket korn - 5 - -
Skałkom - 10 16 5
Havre - 2 1 -
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Tabell 7. Resultat av osteologisk analys av benmaterial 
från anläggningar på boplats, RAÄ 3, Årstad socken

Anl Fnr Fyndomständighet Övrigt
145 243 Grop Djur
1:54 246 Stolphål Djur
IV:86 263 Härd Svin eller får/get
250:1 305 Stolphål Djur av 

nöt/häststorlek
250:2 306 Grop Däggdjur
250:6 307 Grop Djur nöt eller häst
250:8 309 Grop Djur i dels 

nöt/häststorlek 
och dels får/get 
storlek

250 
ruta 1

310 Kulturlager Djur

250 
ruta 2

311 Kulturlager Djur

250 
ruta 3

312 Kulturlager Djur

250 
ruta 5

314 Kultur lager Djur

250 
ruta 61

315 Kulturlager Djur, av nöt eller 
häststorlek

250 
ruta 6II

316 Kulturlager Djur, av nöt eller 
häststorlek

250
ruta 6III

317 Kulturlager Djur, av nöt eller 
häststorlek

250
ruta 6IV

318 Kulturlager Djur, av nöt eller 
häststorlek och 
får/svin

186 260 Grop Djur, obränd kind
tand av nöt

VI.-49 273 Stolphål Djur
223 281 Härd Djur, hundstorlek
297 230 Härd Människa eller 

djur
x52
yl24

- Lösfynd Djur

x 62 y 
152

- Lösfynd Människa eller 
djur
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Tabell 8. Antal anläggningar med fynd från ett urval av halländska boplatser

Anläggningar RAÄ 94 RAÄ60 RAÄ369 RAÄ 56 RAÄ22 RAÄ3S RAÄ93 RAÄ 3 RAÄ 499 RAÄ 194
Gropar med keramik 99 39 5 115 6 24 74 25 12 24
Gropar med bränd lera 37 24 - 20 6 27 40 15 5 7
Gropar med brända ben 36 12 - 14 4 4 - 6 2 4
Gropar med slagg - 3 5 - 1 3 11 4 - -
Härdar med keramik 10 2 - 49 27 4 72 11 11 4
Härdar med bränd lera 7 1 1 9 13 4 10 21 3 1
Härdar med brända ben 8 - - 6 6 8 3 - -
Härdar med slagg 1 - - - 5 4 3 - -
Stolphål med keramik 188 37 - 385 37 27 127 7 19 7
Stolphål med bränd lera 223 38 1 104 54 47 71 23 13 7
Stolphål med brända ben 35 2 - 16 - 3 - 5 3 -
Stolphål med slagg 8 - - - 3 1 4 2 - -

Tabell 9. Daterade bronsåldershus i Halland

Socken RAA nr Hus Tid Lmg Lmfoss Bmv Amps Bmps At AiV Iits Härd
Landa 35 2 Y brå 20,0 10,95 6,62 0,4-3,81 1,73-2,33 11 - - -
Köinge 60 1 Ä/Y brå 19,0 13,0 8,5 1,75-4,9 3,5-3,75 10 1 N 1 -
Skummes
löv

93 I Y bri-
Y r jäå

- 15,0 - 0,8-3,4 1,4-2,2 19 - - -

II Y brå-
Y r jäå

- 12,6 - 2,6-3,2 2,2-2,4 10 - - -

Snöstorp 94 XI Y brå 14,4 7,6 7,2 3,4-3,8 2,8-3,0 6 - - -
XII Y brå 44,4 38,0 8,6 1,8-4,0 3,0-3,2 24 IS 1 -
XIII Y brå 27,8 19,2 8,1 2,2-4,4 3,2-3,4 10 1 N - -
XIV Ä brå 22,6 17,0 8,6 1,8-7,4 3,0-3,6 11 IN - -

Onsala 369 III Y brå - 10,6 - 0,9-3,4 1,6-2,4 10 - - 1
Årstad 3 V M brå/

Y brå
- 19,5 5,5 3,2-7,0 0,8-4,0 11 IS 1 -

VIII M brå/
Y brå - 13,0 6,3 2,3-5,4 1,7-2,0 7 1 N 1 -

Årstad Heberg
9:7

II Y brå - 16,6 - 1,8-2,8 2,4-2,8 14 - - -

Förkortningarna har följande innebörd: Lmg: längd mellan gavlar, Lmfoss: längd mellan första och sista takbärande stolpparet, Bmv: 
bredd mellan vägglinjer, Amps:avstånd mellan parstolpar, Bmps: bredd mellan parstolpar, At: antal takbärande stolpar, Ai V: antal 
ingångar med indragna stolpar samt orientering (N:norr och S: söder), Iits: antal ingångar invid takbärande stolpar, Härd: härdarnas 
antal. För tidsdateringen har angetts A/Y brå: äldre och yngre bronsålder, Ä brå: äldre bronsålder, M brå: mellersta bronsålder
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Tabell 10. Daterade hus från förromersk jäå-folkv. tid i Halland

Socken RAÄ nr Hus Tid Lmg Lmfoss Bmv Amps Bmps At AiV lits Härd
Skummes
löv

22 60 R jäå - 11,8 5,0 0,2-3,8 2,6-3,6 28 - - 1

80 R jäå - 9,2 - 0,6-2,2 2,2-3,4 2 - - -

100 Fr jäå - 13,4 - 1,4-2,4 2,0-2,6 16 - - -
140 Fr jäå - 14,4 - 0,4-3,4 1,8-2,6 16 - - 2

Ysby 56 I R jäå 42,0 * 5,5 - - - - - -

II R jäå 44,0 * 6,0 - - - - - -
III Fr jäå 9,5 * 6,0 - - - - - -
IV R jäå 27,0 * 5,5 - - - - - -
V R jäå 13,3 * 5,5 - - - - - -
VI R jäå 30,0 * 5,5 - - - - - -
VII R jäå 9,0 * 5,0 - - - - - -

VIII R jäå 8,0 - 5,0 - - - - - -

X Fr jäå 10,0 * 5,0 - - - - - -

XI R jäå 22,0 * 5,5 - - - - - -

xn R jäå 10,0 * 6,0 - - - - - -

XIV Fr jäå 10,0 * 7,0 - - - - - -

XV Fr jäå 38,0 * 6,0 - - - - - -

Skummes
löv

93 m Fr/r jäå - 14,2 - 1,2-4,4 1,0-1,8 12 - - -

IV R jäå - 14,0 - 2,6-4,4 1,8-2,0 9 - - -

IX R jäå - 19,0 - 2,2-5,4 1,8-2,2 10 - - -

Snöstorp 94 i T r jäå 27,2 23,4 5,8 2,8-4,6 1,4-1,6 12 2 N-S 2 -

ii M r jäå 24,0 19,2 5,6 1,7-4,2 1,0-1,6 12 2 N-S 2 -
m M r jäå 21,2 14,6 5,0 1,2-4,6 1,2-1,6 10 2 N-S 2 -

IV S r jäå 37,6 33,0 5,8 0,2-5,0 1,4-1,8 24 2 N-S - -

V T r jäå 34,6 31,2 5,4 1,8-5,4 1,2-1,8 18 2N-S 2 -

VI S r jäå 40,0 36,2 5,8 1,8-3,8 0,2-1,4 22 4NN-
SS

- -

VII M r jäå 27,0 21,0 5,0 3,0-4,8 0,8-1,2 12 2 S - -

VIII T r jäå 27,4 17,2 5,2 1,6-5,8 0,8-1,6 12 2 S - -

IX M r jäå 44,5 40,2 5,8 1,4-4,4 0,8-1,8 32 5NN-
sss

4 -

X M r jäå 16,4 8,6 5,2 2,2 1,2 6 1 s 1 -
XV M r jäå 28,0 22,0 5,8 2,2-6,4 1,0-1,6 12 2 N-S 2 -
XVIII T r jäå 15,0 8,2 6,0 3,6-4,4 1,2-1,8 6 - - -
XX M r jäå 26,4 18,2 5,8 1,2-3,0 0,8-2,8 16 2 N-S 2 -
XXII T r jäå 27,8 24,2 5,8 1,2-4,2 1,4-2,4 16 2 N-S 2 -
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Socken RAÄ nr Hus Tid Lmg Lmfoss Bmv Amps Bmps At AiV Iits Härd
XXIII T r jäå 23,0 19,2 5,6 1,6-4,4 1,0-2,0 14 2 N-S 2 -
XXIV T r jäå 21,2 11,6 5,6 2,4-7,2 1,4-1,6 8 IS 1 -
XXVI S r jäå - 19,0 6,6 1,4-5,0 0,8-1,6 12 - - -
XXVIII T r jäå 30,8 23,4 5,8 2,4-5,2 1,4-1,6 12 - - -
XXIX S r jäå - 8,4 4,6 2,4-3,6 0,8 6 - - -
XXXII T r jäå 31,4 26,5 5,6 1,6-4,8 1,4-1,8 16 3N-SS 3 -
XXXIII M r jäå 25,0 17,6 5,6 1,8-4,4 1,4-2,0 12 2 N-S 2 -
XXXVI M r jäå - 11,0 - 2,0-4,4 1,0-1,4 8 - - -
XXXVII M r jäå - 3,4 - 2,4 1,0-1,2 4 - - -
IXL T r jäå - 7,0 - 2,6-3,2 1,0-1,2 6 - - -
XL M r jäå - 3,2 - 3,0-3,2 1,2 4 - - -
XLII T r jäå - 8,0 - 3,4-4,2 1,2-1,4 6 - - -
XLIV S r jäå - 1,8 - 1,4-1,8 1,8 4 - - -
XLV M r jäå - 4,2 - 1,0-2,2 1,8-2,0 5 - - -

Skrea 194 1 Fr jäå - 10,7 - 1,5-2,6 2,1-2,3 15 - - -
Onsala 369 1 Fr jäå 20,6 4,2-5,3 1,2-3,5 1,6-2,5 22 2 N-S 2 -
Fjärås 499 3 Y fr jäå/ 

rom jäå
29,0 23,0 6,22 1,84-3,74 1,0-1,82 14 2 N-S 1 -

Getinge Mostorp
5:1

II Fr jäå - 16,6 4,6 2,6-4,2 1,4-1,8 10 - - -

Slöinge 36 Fr jäå - 22,0 - 1,2-5,8 0,8-1,6 12 - - -
Laholm 164 1 Fr/r jäå - 34,0 6,5 2,5-3,0 1,0-2,25 19 1 N 2 S 1 -
Årstad 3 I Fr/r jäå - 12,0 5,5 1,6-5,1 2,0-3,2 17 2 S 1 2

II S r jäå - 19,0 6,5 1,5-5,9 1,7-3,1 10 2 S 1
III Fr/r jäå 20,8 11,8 6,0 3,5-5,5 1,1-2,5 8 3 S 2 N 3 2
IV Fr/r jäå 22,2 16,0 6,5 2,4-6,0 1,7-2,3 10 2 S 2 N 1 1

Laholm lfs 199 I Fr/r jäå - 39,0 6,9 3,0-6,9 0,7-1,8 18 1 N 2 S - -
Laholm lfs 205 I R jäå - 17,0 1,8-4,4 1,0-1,6 12 - - 2
Årstad 97 S r jäå - 21,0 6,5 3,2-5,0 1,6-2,8 12 1 - -
Skrea 64:2 S r jäå/ 

fvt
- 13,6 - 2,8-4,6 1,4-1,7 10 ISIN 2 -

Laholm lfs 200 I S r jäå/ 
fvt

- 27,2 5,4 2,4-5,2 1,2-1,8 17 ISIN 2 -

Förkortningarna har följande innebörd: Lmg: längd mellan gavlar, Lmfoss: längd mellan första och sista takbärande stolp-paret, Bmv: 
bredd mellan vägglinjer, Amps:avstånd mellan parstolpar, Bmps: bredd mellan parstolpar, At: antal takbärande stolpar, Ai V: antal 
ingångar med indragna stolpar samt orientering (N:norr och S: söder), Iits: antal ingångar invid takbärande stolpar, Härd: härdarnas 
antal. För tidsdatering har angetts R jäå: romersk järnålder, T r jäå: tidig romersk järnålder, M r jäå: mellersta delen av romersk järn
ålder, S r jäå: sen romersk järnålder, Fr jäå: förromersk järnålder och Fr/r jäå: förromersk och romersk järnålder, Fvt: folkvandringstid
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Tabell 11. Redovisning av de stolphål som tillsammans bildade hus I, RAÄ 3, Årstad socken

Typ Antal Diameter Djup Fyllning Fynd Fnr 14C
Takbärande 17 0,15-0,40 m 0,10-0,30 m Brun humös sand Bränd lera, anl 41 o. 54, 244

keramik, 246
bränd lera, anl 46 245

Vägg 37 0,14-0,30 m 0,10-0,35 m Brun humös sand - - -
Indragna - - - - - - -
Övriga 9 0,20-0,30 m 0,14-0,25 m Brun humös sand - - -
Gavlar 1 0,30 m 0,15 m Brun humös sand - - -

Tabell 12. Redovisning av övriga anläggningar inom hus I, RAÄ 3, Årstad socken

Typ A.nr Storlek Djup Fyllning Fynd Fnr 14C
Grop 46 0,60 m 0,24 m Gråbrun humös sand, kol Keramik, bränd lera, slagg, kol 245 -

Härd 51 0,55x0,40 m 0,10 m Sotig sand, kol, skörb. Stenar - - -

Härd 57 1,30x0,90 m 0,25 m Sotig sand, kol, skörbr. Sten - - 387-
204BC

Härd 58 1,0x0,8 m 0,12 m Sotig sand, kol, skörbr. Sten - - -

Tabell 13. Redovisning av de stolphål som tillsammans bildade hus II, RAÄ 3, Årstad socken

Typ Antal Diameter Djup Fyllning Fynd Fnr 14C
Takbä
rande

10 0,30-0,50 m 0,25-0,60 m Brun humös sand m. enst 
stenar, A55, 75 o. 76

- - 267-530 AD, 
anl 55

Vägg 46 0,18-0,40 m 0,10-0,30 m Brun humös sand Flintavs. anl 46 250 -
Ingång 4 0,20-0,30 m 0,05-0,20 m Brun humös sand - - -
Indragna - - - - - - -
Övriga 13 0,20-0,40 m 0,10-0,35 m Brun humös sand - - -
Gavlar 5 0,15-0,30 m 0,10-0,25 m Brun humös sand - - -

Tabell 14. Redovisning av övriga anläggningar inom hus II, RAÄ 3, Årstad socken

Typ A.nr Storlek Djup Fyllning Fynd Fnr ,4C
Grop 54 0,80 m 0,10 m Brun humös sand - - -
Grop 57 1,20x0,70 m 0,40 m Brun humös sand - - -
Grop 72 0,90x0,60 m 0,25 m Brun humös sand - - -
Härd 74 2,60x1,40 m 0,25 m Sotig sand, kol, skörbr. stenar - - 824-540 BC
Härd 78:1 1,20 m 0,25 m Sotig sand, kol, skörbr. stenar - - -
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Tabell 15. Redovisning av de stolphål som tillsammans bildade hus III, RAÄ 3, Årstad socken

Typ Antal Diameter Djup Fyllning Fynd Fnr 14C
Takbärande 8 0,12-0,35 m 0,03-0,20 m Brun humös grusig sand - - -
Vägg 30 0,10-0,30 m 0,03-0,25 m Brun humös grusig sand - - -
Indragna - - - - - - -
Övriga 5 0,09-0,20 m 0,02-0,17 m Brun humös grusig sand - - -
Gavlar 5 0,15-0,45 m 0,05-0,23 m Brun humös grusig sand o. 

enstaka stenar, anl 32
- —

Tabell 16. Redovisning av övriga anläggningar inom hus III, RAÄ 3, Årstad socken

Typ A.nr Storlek Djup Fyllning Fynd Fnr 14C
Härd 48 1,65x0,90 m 0,10 m Sotig sand, enst. kolfrg. - - 749-206 BC
Härd 49 0,80x0,70 m 0,10 m Sotig sand, enst. kolfrg. - - -
Härd 50 0,90 m 0,10 m Sotig sand, enst. kolfrg., skörbr. sten - - -

Tabell 17. Redovisning av de stolphål som tillsammans bildade hus IV, RAÄ 3, Årstad socken

Typ Antal Diameter Djup Fyllning Fynd Fnr 14C

Takbärande 10 0,35-0,65 m 0,20-0,40 m Brun humös sand o enst. 
stenar, anl 69, 70, 79

- - -

Vägg 54 0,15-0,40 m 0,10-0,40 m Brun humös sand - - -
Indragna 2 0,20-0,25 m 0,10-0,20 m Brun humös sand - - -
Övriga 13 0,15-0,40 m 0,10-0,35 m Brun humös sand o. enst. 

stenar, anl 74
Keramik, anl 91 264 -

Gavlar 5 0,20-0,30 m 
(0,26 m)

0,10-0,20 m Brun humös sand - — —

Tabell 18. Redovisning av övriga anläggningar inom hus IV, RAÄ 3, Årstad socken

Typ A. nr Storlek Djup Fyllning Fynd Fnr 14C

Grop 68 0,70 m 0,10 m Brun humös sand - - -
Grop 73 0,70 m 0,25 m Brun humös sand - - -
Grop 85 0,60 m 0,30 m Brun humös sand - - -
Härd 1 0,70 m 0,10 m Sotig sand, enst. kolfrg. - - -
Härd 86 2,0x1,50 m 0,20 m Sotig sand, kol, skörbr. stenar Degel-fragment, hr. ben 263 BC 105- 

AD 67
Härd 87 1,7x1,5 m 0,20 m Brun humös sand - - -
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Tabell 19. Redovisning av de stolphål som tillsammans bildade hus V, RAÄ 3, Årstad socken

Typ Antal Diameter Djup Fyllning Fynd Fnr 14C
Takbärande 10 0,30-0,60 m 0,25-0,35 m Brun humös sand o enst. stenar, 

ani 1
- - 758-400 BC

Vägg 16 0,20-0,35 m 0,10-0,25 m Brun humös sand - - -
Indragna 2 0,30-0,40 m 0,20-0,30 m Brun humös sand - - -

Övriga - - - - - - -
Gavlar - - - - - - -

Tabell 20. Redovisning av övriga anläggningar inom hus V, RAÄ 3, Årstad socken

Typ A.nr Storlek Djup Fyllning Fynd Fnr 14C
Härd 30 1,60 m 0,22 m Sotig sand, skörbr. sten, kolfrag. - - -

Tabell 21. Redovisning av de stolphål som tillsammans bildade hus VI, RAÄ 3, Årstad socken

Typ Antal Diameter Djup Fyllning Fynd Fnr 14C
Takbärande 13 0,35-0,60 m 0,15-0,50 m Brun humös sand o. smulor 

av enst. bränd lera
Br. ben, anl 44 
Slagg, anl 46 
Flintavsl. anl 47
Br. ben, 
flintavsl, anl 49

247

249
272
273

Vägg 35 0,20—0,40 m 0,10-0,30 m Brun humös sand - - -
Indragna 1 0,30 m 0,20 m Brun humös sand - - -
Övriga - - - - - - -
Gavlar 8 0,20-0,40 m 0,10-0,30 m Brun humös sand - - -

Tabell 22. Redovisning av övriga anläggningar inom hus VI, RAÄ 3, Årstad socken

Typ A.nr Storlek Djup Fyllning Fynd Fnr 14C
Grop 53 1,0x0,50 m 0,35 m Brun humös sand, enst stenar - - -
Grop 54 0,70 m 0,35 m Brun humös sand - - -
Grop 56 0,80 m 0,25 Brun humös sand, enst stenar - - -
Härd 58 1,00 m 0,10 m Sotig sand, kolfrag - - -

Tabell 23. Redovisning av de stolphål som tillsammans bildade hus VII, RAÄ 3, Årstad socken

Typ Antal Diameter Djup Fyllning Fynd Fnr 14C

Takbärande 30 0,20-0,80 m 0,15-0,40 m Brun humös sand, 
smulor av br. lera o. 
enst. stenar, anl 25

Keramik, anl 25 
Keramik, anl 24

276
275

Vägg - - - - - - -
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Typ Antal Diameter Djup Fyllning Fynd Fnr 14C

Indragna - - - - - - -
Övriga 9 0,20-0,50 m 0,10-0,25 m Brun grusig sand Keramik, anl 3 8 278 -
Gavlar - - - - - - -

Tabell 24. Redovisning av övriga anläggningar inom hus VII, RAÄ 3, Årstad socken

Typ A.nr Storlek Djup Fyllning Fynd Fnr 14C

Grop 7 0,85 m 0,38 m Brun humös grusig sand - - -
Grop 33 0,70 m 0,25 m Brun humös grusig sand, enst. stenar - - -
Grop 35 0,60 m 0,30 m Brun humös grusig sand - - -
Härd 41 1,15x0,90 m 0,20 m Sotig humös grusig sand, kol - - -
Härd 42 1,40x1,30 m 0,15 m Sotig humös grusig sand, kol - - -
Härd 43 1,60 m 0,20 m Sotig humös grusig sand, kol - - -
Härd 44 1,30x1,20 m 0,20 m Sotig humös grusig sand, kol - - -

Tabell 25. Redovisning av de stolphål som tillsammans bildade hus VIII, RAÄ 3, Årstad socken

Typ Antal Diameter Djup Fyllning Fynd Fnr 14C

Takbärande 7 0,30-0,70 m 0,20-0,50 m Brun humös sand Br. lera, harts, anl 66 248 -
Vägg 37 0,20-0,40 m 0,10-0,35 m Brun humös sand - - -
Indragna 1 0,20 m 0,05 m Brun humös sand - - -
Övriga 19 0,15-0,50 m 0,10-0,45 m Brun humös sand - - -
Gavlar 1 0,30 m 0,30 m Brun humös sand - - -

Tabell 26. Redovisning av övriga anläggningar inom hus VIII, RAÄ 3, Årstad socken

Typ A.nr Storlek Djup Fyllning Fynd Fnr 14C

Härd 58 2,0x1,6 m 0,30 m Sotig sand, kol - - 806-524 BC
Grop 69 1,10x0,70 m 0,45 m Brun humös sand - - -
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1991 års undersökningsområde







Denna bok är en licentiatexamen i arkeologi. Arbetet be
handlar den rumsliga organisationen av bosättnings- 
ytorna inom och strax utanför hus från yngre bronsål
der-äldre järnålder i Halland. Arbetet tar sin utgångs
punkt i flera omfattande arkeologiska undersökningar 
där huslämningar påträffats. En mer djupgående analys 
görs också av en boplats i Årstad socken där vissa klara 
mönster av grupperingar med hus, härdar och gropar 
syns tydligt.

Genom jämförelser mellan flera olika samtida bo
sättningar kan olika tendenser konstateras vad gäller hur 
boendeytorna organiserats under en viss tid. Därmed 
skapas möjligheten att blottlägga och tolka signifikanta 
strukturer avseende boplatsernas organisering.


